
(οοσῖς 
ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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Ὀἰο  ἴΖθα Ὀγ (τοορσίς 



ΑΠΙΒΤΟΤΕΙΠΙΙΒ 

ΟΡΕΒΑ. 

ΕΌΓΙΟΙΤ 

ΑΟΛΑΌΒΜΙΑ ΒΕΒΟΙΑ ΒΟΒΌΟΡΙΟΑ. 

ΥΟΠΌΝΕΝ ΡΕΙΜΌΝ, 

ΑΒΙΒΤΟΤΤ ΕΒ ΟΒΑΙΡΟΙ ΤΧ ΒΒΟΟΟΘΝΙΤΊΟΝΗ ἹΜΜΑΝΌΕΙΙΒ ΒΕΚΚΕΙΗΙ. 

ΥΟΙΠΌΜΕΝ ΡΕΠΙΒ. 

ΒΕΒΟΙΙΝῚΙ 

ΑΡΠ. σΕΟΚΘΙΌΜ ΕΕΙΜΕΕΌΜ 

Α. 1891. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΑΓΑΡΘΕΜΙΟΑ. 

Ἡ 1. ἀν 





ΡΒΆΑΒΕΑΤΙΟ. 

ΓΝ Βεγο πο πϑῖὶ5 οὐτὰ ΕἈΙΡΈΚΙΟΟ ΒΟΗΙΕΙΕΚΜΑΟΒΈΚΟ δασίοτε ΘΟ βιὰ τ (6- 

ρἰ5ϑεῖ Ατλδιοἱθ!ῖβ οχ ἀϊυϊπο δἰΐϊα δχοϊϊδπαὶ πονᾶχαβ δαἀϊϊϊοπα ςο]ργαπάϊ, ορεγᾶς 

φγεϊϊατα 56 ποὴ [δοΐυγαπι νἱάεραὶ, πἰϑὶ ρ᾽υγεθ αᾶτη δάδμο τηδηδββϑοπὲ οἱ ὑβογίογαβ 

ἰεοἰϊοπὶ5 Ατὶδιοι!ῖςδα [οπΐθα ἀρογίγεῖ; αυΐῃ ρΘΓαυΐγο 45 6556 φαοϊχαοὶ ραδϊεγεπὶ 

ΒΒ] οἴμδοαβ, δγαθπάυπιαας εἰ χυϊά ἴπ ᾿ἰ γῖβ τπδηυβογιριῖ5 ταὶ θθπα σεγεηάαθ τ{1]6 

δείδιθι ἰι]1556ϊ, 14 φυϊρὰ5 ἀαίυγα ἐδὲ περοίϊαπι, ἵΜΜΆΝΌΕΙ, ΒΕΚΚΕΒῸΒ οἱ ΟΗΒΙ5ΤΙΑ- 

νυ5 Αυαύθτυβ ΒΆΛΝΟΙΒ. ἴῃ ρεγ]υδίγαη 15 114]1ἃ6 (4116 Βυἰδηπίδα ςορ115 {|| γα! ]5 

ρα 5 χυᾶπι ἰγίσπηίΐατη οοηδυτηρβεγαπὶ, ταυ!ίδτα 11 χυΐάετα ταυ]ίογαπι οχρογὶ Βαπο- 

γο]θηϊΐατα, 564 ἃ ποπιῖηθ δυΐ ἀπλαηίΐαβ δὰΐϊ αἰ1]}}15 ἀυᾶπὶ ἃ ΝΙΈΒΌΒΆΙΟ δάϊαϊ. 1] άοτα 

τθάυοοθ, χυοά ϑυρεγεγαὶ ὀργά, ἰἰὰ ἰῃίεγ 86 ρα δαπὶ υἱ 416 Γ ορδ5 οὐ ϊοαβ δά 

δτποηβαράυτη 5ογρίογοια σοηξεγγοῖ, αἰΐογ, αυδθ δά γϑοῖβ 16 }]Π]ροπάστη [βοογεπὶ, εχ 

ΞΟΠ Ππηδηἰ ΑΓ 5 αταρεῖβ οὐχ Ε(1115 ἴυτη εἴδατα ἸΠ661115 ἐχοθγρογεῖ, ργοάϊὶ ἰατὰ ρᾶΓ5 

ἃ ΒΕΚΚΕΒΟ δοουγαὶα: βυρβδαχασίαγ βοβο]οσαπι νοϊυτηθη, ἀκα οοαϊοῖθ5 δαΐοτη ἄοπες 

Ἑοτητηοάϊογα ἰοοο ρ]ιτγίθυ5 γεγρὶ5 Ἔχροπαΐαγ, δογαστὴ ααΐ ἰοχίαϊ σοπίογτηδη ὁ ̓ἰπ5ογ- 

υἰεγαπὶ ᾿πέγα ροδιϊδα δυπὶ ποῖΐδα. 

εοάοχ Ὀὐρίμδβ 38. 

ἸΜατοΐδμιβ 2014, 

Οοἱδηἰδηα8 330, 

ΟοΙ5]1πἰαπὰ8 170. 

Ῥατίβἰεμδὶ8 Ἀερίι8 1868. 
Τιαυγοηϊδηνβ 87 ἤ. 

Τιαυτοηϊτίδηυβ 87. 6. 

γαμοδηυθ 1027. δ Ὁ Ἢ ΒΕ Ὁ Θ ΌΝ 



" 

ΝΝΝΗΝ ἈΝ ΘΝ ΟΝ ΟΞ ΕΝ ΕΝ 

ὦ τ 

Μαιϊίοαπυ8 241. 

Τιαυγοηϊίδηυβϑ 87 24. ᾿ 

ψαϊϊοδπυ8 253. 

Ὁτρίμδα 37. 

Μαιϊϊοδηιβ 258. 

Ψαϊίοδηι5 316. 

γαιίοδηιθ 1339. 

Μαγοϊδηυ8 200. 

Ῥαγ βϑἰ δη 85 1102. 

Ἰ,δΔαγοπίίΐϊδηιν 814 1. 

αιϊοαηυ8 256. 

ναϊοαηυ 260. 

Μαϊϊοαημυβ 266. 

αιϊσδηυ8 1026. 

Απμρτοβίδηυβ Η 6860. 

Μαϊζοαπυ8 261. 

Οχοηϊθηβ818 60116ρ 1} οοΥρονῖ8 ΟΠ τί ϑιὶ ὟΥ. Α. 2 1, 
Ματοίΐδπυϑ 208. : ΄ 

,, Ρα]αϊΐηιι8 γαϊϊοδηιβ 462. 

Τιδυτοπίιΐαπυς 87 4. 

,, Ναιϊσδη8 262. 

Μαϊϊοαπυβ δ06. 

.ς Ματγοϊδηυβ 207. 

. Μωοτοϊαδμυβ 212. 

, Μιαγοϊδηυβ 214. 

, 1, αὐγοητίαπυ8 57 33. 

. ΜΜατοϊδηυβ ἀρρεμά. 4 88. 

. Ματείαμυβϑ 263. 

. Οὐοἰδ)ἰαπυβ 1728. 

Μαγοϊδηυβ 248. 

Μαγοίδηιϑβϑ 246. 

Ῥασ β: θηϑἰ8. 2069. 

Ὁτρίμδς 38. 

Μαϊοδηυ8 1302. 

Τ,δυγοηζίδην8 60 49, 

. Δι δυτοηϊτίδηυ8 86 83. 

7... 

Ἐ-. 

»»»". 

Οἰτοροπίδηυϑ 48. 

Ὁτρίμδβ 08. 

Ὁυερίμδαβ 44. 



᾿ 
. γαιϊζοδηυβ 4283. 

Ῥασγιβι δὶ 2036, 

. Τιδλυτοηϊίδηυ8 87 21. 

. Τιαυτουιίδηι5 87 12. 

. Τιαυγοοιίδηυβ 87 18. 

. Τιδυγοηϊίαπυβ 87 26. 

ν ΑἸΡτοβίδηυβ Ε' 443. 

Ναγοϊδηυ 2414. 

, Ῥαγ βἰθηβὶβ 4876. 

. αν βἰοηοὶς 4896. 

᾿ς, Βαγχιβἰοηδὶ9 4004. 

᾿ς (ΟὐΙΒ] πἰαπυ5 164. 

Τιαυχοηιίδηυβ 84 44. 

. Ῥατὶβιθηϑ8 864. 

. Ματοίδηυβ 243. 

. Ματοίϊδπυβ ἀρρεῃά, 4 ὅ3. 
,, ΒΙΟσΑγαϊδηι8. 

Μαιϊσαηυ9 1342. 

ΤιΔαγοηϊίδηυ8 814 ὅ. 

Τιαυτοηϊί δὴ 81 6. 

Τιαυτοιϊίδηυβ 84 214. 

Ὀτρίηδϑ 46. 

Ματοίΐδηυβ ἀρρεῃά, 4 3. 
. Ρα]αϊϊηυ 160. 

Ο τί βιϊπας σερίηδε 426, 
ψαιίοδηυ9 342. 

ψαιϊοδηυ8 1340, 

Ῥα]αιΐηυ8 28. 

Ῥαγὶβἰθηβϑὶβ 1741. 

Ὀτρίηαβ 47. 

αιίοδηι8 251. 

Ῥαγὶ ϑἰθηβὶβ {880. 

Ῥατίβἰθηβὶβ 864. 

αιϊσαηυ8 2560. 

Ψαιϊσδηυ9 (025. 

ἸΜαγοΐδηιιβ 206, 

Οἰϊοροηίδηιι 4682. 

Βαχοςοίΐδηι8 79. 

Ῥατὶβίθηβιβ 2032. 



Υι 

ἵμ 

Μαϊσδηυδ 499, 

Ῥαχυιϑἰθης 85 4860. 

Ῥαυϑθ 819 (0921, 

Ὄτριηδϑ 39. 

(ΟΣ Β] απ 166. 

(οἰ 5] πἰᾶπὰ8 323. 

Ὁυρῖμδβ 76. 

Ὁτρίηδϑ 80. 

Ῥα]αιῆδυς 464. 

Ῥαϊαιπῆδαι5 2956. ἡ 

φλυϊοηδο. τερίμδο 424. 
Τιαυτοηιίδηυ8 87] 20ΟΣ5 

ΤιΔυνοηϊίδπα8 87 18... 

Ματείαπιβ 289. 

Ῥαν βϑἰθηβὶθ 2277. 



ΛΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 



περὶ Αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν. . . μεῇ. 4λ6 πε Μαωντικῆς τῆς ἰν τοῖς ὕπνοις Ρξ. 62 

περὶ ᾿Ακουςξῶν . «Ὁ... 0. α΄ 800 τὼ Μετὰ τὼ φυσιά . . . . «- 980 

᾿Αναλυτικὰ πρότερα. . .« . «0. σ΄ 824 Μετεωρολογικά. .«.. ν᾿... « 338 

ὕςεω «Ὁ νὸν -ὖ 11 Μηχανκάώ . 9. Ὁν νὸν - 847 
περ ᾿Αναπεοῆς . .«. «τ. 5 410 πεὶ Μνήμης καὶ ἀναμγήσειως. . «- ἀ 

περὶ ᾿Ἀρετῶν καὶ κακιῶν . «Ὁ. . “5 1249 περὶ Νεότητος καὶ γήρως . .« . “ 461 

χερὶ ᾿Ατόμων γραμμῶν. . .. ..ϑ.. » 968 περ Ξενοφάνος . Ὁ . .« - «- 914 

περ Τενίσεως καὶ φθορῶᾷξ. . . . - 814 Οἰκονομικά. «0... 0. « 4343 
περὶ ᾿Ἐτυπγίων «Ὁ «Ὁ... ν.ω 0. α΄ 448 πιλ Οὐρανοῦ . .. 0...“ 268 

πε Ἑ ρμηνείας . .«ὐν Φῳνν “ὦ 16 περὶ Πυεύματοεο . . «0. « 481 
περὶ Ζωῆς καὶ ϑανάώάτον. . . . . - Δλ6Ί περὶ Ποιητικῆς. «Ὁ. 0 00. « 124] 

πιὴ τὰ Ζῷα ἱςορίαι . . . .. « 486 Πολιτικώ Ὁ 9. .Ὁν νὸν « 4252 
περὶ Ζῴων γνίσεως. . «Ὁ. .0ῦϑ .. “ 115 Προβλήματα . .Ὄ .« «0. “ 859 

χινήσεως . ν΄. 60. “ 698 τίχνη Ῥητορική .- Ὁ 0. ω0Ὸ 0 “ 435 

μορίων .« .«ν Ὁ 6.0“ 639 ῬῬητορικὴ πρὸς ᾿Αλέξανδρον . . - 1420 

πορείας. Ὁ... ...» Το ΣΣοφιςικοὶ ἔλεγχοι. «Ὁ... “ 160 
Ἡβικὰ Εὐδήμεα . Ὁ Ὁ Ὁ. 1214 Τοπικά. . . τ. νν ν΄ 100 

μεγάλα. «Ὁ. νων “1481 πεὶ Ὕπιου καὶ ἐγρηγόρσεως . . - 158 
Νικομάχεια. .Ὁ 0.0.0. ὦ « 4094 Φυσικὴ ἀκρόασις . . . ... “ 184 

περὶ Θαυμασίων ἀκουσμάτων . . . “830 ᾧΦυσιοηγνωμονικα. . .« «0.0. “ 805 
Κατηγορίαι « «νων νον π΄ 4 πιὰ Φντῶν. .- . «Ὁ... « 814 
περὶ Κόσμυ . . . . Ὁ... αὶ 391 περ Χρωμάτῶ ...ϑ .ϑ 0... - 791 
πε Μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος -“ ἀδὴ πιρ Ἐνχῆς. . . . Ὁ... « 402. 



ΞΡ 

ξ: 

Ομώμα λέγεται ὦ ὧν μα μόνον. κοινόν, ὁ. δὲ κατὰ ΘΙ ω ὁ ἐν ὑποκεμώῳ ἐφίν, οἷον ἡ ἐπιφήμη ἐν ὑπο- . 
τούνομια λόγος. «τῆς οὐσίας ἑτερος, οἷον βον ὅ τε ἄνόρω- κϑιχένγῳ μέν ἐςὶ τῇ ψυχῇ, καθ᾿ ὑποκειμένς δὲ λέγεται 
Ἐδ καὶ τὸ γεγραμμένον, “φούτων γὰρ ἔνομα μόνον κοινόν, τῆς γραμματικῆς" 'τὼ δὲ ὅτ ἐν ὑποκειρρώῳ ἐςὶν ἔτε καθ᾽ 
ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα, λόγὰ τῆς οὐσίας ἕτερος» ἂν γάρ ὑποκειμέψ. τινὸς λέγεται," οἷθγ! ὁ φὴς. ἄνθρωνος. καὶ ὁ -πὶξ 
τις ἀποδιδῷ “τί ἐστιν αὐτῶϊ. ᾿ἐκατέρῳ 'χὸ ζῴῳ αἴναι,. ἴδιον 5 ἵππος" “ἀδὲν. γαὰρ τῶν ποιόξων αὖτε ἐν ὑποκημένῳ ἐξὶν ὅγε 
ἑκατέρου λόγον ὠποδώσει. γυνώνυμα δὲ λέγεται ὧν τό τε καθ᾽ ὑποκειμένου "λέγεται. ἁπλῶς δὲ τὰ ἄτομα καὶ ὃν 
ὅνομα κοινὸν καὶ ὁ κατιὰὼ τοΐνομω λόγος τὴς οὐσίας ὁ αὐτός, ἀριθμῷ κατ ὑδενὸς ὑποκειμένμπ λέγεται, ἐν ὑποκειμένῳ -δὲ 
οἷον ζῷον ὃ τε «ἴνθρωπος καὶ ὁ βῦς, δ᾽ γὰ ἄνθρωπος: καὶ ὄια ὑδὲν κωλύει εἶναι" ἡ ἡκέρ τις γραμμάτρυὴ τῶν ἐν ὑπο- 

ὁ βῦς κοινῷ ὀνόματι προσαγορεύεται ζῷον, καὶ ὁ λόγος .δὲ ἀμ! μώ ἐ τὰν καθ᾽ ὑποκείαβαι δὲ ὑδενὸς λέγεται... 
τὰς οὐσίας ὁ. αὐτός" ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τὸν ἑκατέρου 1Δ Ὅταν ἕτερον͵ καθ᾽ ἑτέρν γορῆται᾽ ὡς καθ᾽ ὕὑπονι 

λόγον, τί ἐστιν. αὐτῶν ἑκότέρῳ τὸ ζῴῳ «εἶπαι, τὸν αὐτὸν 
λόγον ὠποδώσει. παρώνυμα δὲ λέγεται ὅσα ὠπό τινος δα: 
φέροντα τῇ πτώσα τὴν κατὰ τοὔνομα “προσηγορίαν ἔχει, 

κειμένα, ὅσα κατὼ τῷ κατογγορυμένϑ᾽ 

κατὼ τῷ ὑποκειμένς ῥηθήσεται, οἷον: ὦ 
νὸς ἀνθρώπε ΚΑ Ηγ βεδπαύς. τὸ δὲ ζῷον κατὰ 
οὐκοῦν. καὶ κατὼ. «ποῖ τινὸς ἀνθρώπν ΧαΤηΎΟρη δι 

"45 ζῷον" ὁ “γάρ τις ἄνθρωπος, καὶ «ἄνθρωπός ἐςὶ κι ἴφιςς. 
οἷον ὠπὸ τῆς γραμματικῆς ὁ με άνρι καὶ. ἀπὸ τὴς 
ἀνδρείας ὁ -ἀνδρεῖος. - .᾽ ᾿ ὁ. 

(ὦ τετωγμένων. ἔτεος, Τῶν λεγομῴων τὼ ΕΝ κατὰ συμπλοκὴν λόμτωι, τὰ Ἰῶν ἑτερογενῶν καὶ μὴ ὑπ᾿ ἃ 
δ᾽ ἄπ, συμαλοκῆς. - τὰ μὲν. οὖν. κατὼ συμπλοκὴν. οἷον ραι τῷ εἴδει καὶ αἱ ̓ διαφοραί, ἤν ζῳου καὶ ἐπιτήμης" 
ἄνθρωπος τρέχει, ἄνθρωπες νικᾷ" τὰ δ᾽ ἄνευ. πρτται ζῴε μὸν γὰρ διαφοραὶ τό τε: Ε᾿ καὶ τὸ δέχον καὶ τὸ 

οἷον ἰνόρωπος, βοῦς, τρέχει, νικῷ. πτηνὸν καὶ τὸ ἔτυδρον, ὁ ἐπιςήμος ὑδεμία τότων᾽ οὐ γὼρ 

ΤἸῶν. ὄντων τὰ μὸν: νιαθ᾽ ὑπαψιμόου. τιχὸς ἰώ 2 διαφέρει ἐπιςἤήμη ἐπιςήμης ἤλεα εἶναι. τῶν δέ γέ 
ἐν ὑποκειμένῳ δὲ ὀδενί ἀξιν,. οἷον ἄνθρωπος καθ ὑποκειμένφ ὑπὶ. ἄλληλα γενῶν ὑδὲν κωλύει τᾶς αὐτὼφ διαμφοριὼς εἶναι" 
μὲν λέγεται τῷ τινὸς ἀνδκύπε, ἐν ὑκυκειμέγῳ δὲ ὑδενί ἐξι: τὰ. “γὰρ ἐπάνω. τῶν ὑπὶ αὐτὰ ἡζεοῶν κατηγοβεῖταις". ὥξε 
τὰ δὲ ἐν ὑποκειμένῳ μέ ἐςι, καθ᾿: ὑπακεμέν. δὲν ἀδενὸς ὅσαι τὸ κατηγοῤουμέναυ.: ἐὸν εἰσι, τοσαῦται καὶ τοῦ 
λέγεται. (ἐν ὑποκειμένῳ δὲ λέγω; ὃ ὃ ἕν τινι μὴ ὡς μέρος ὑποκειμών ἔ ἔσονται. ' 

ὑπάρχον ἀδύνατον χωρὶ! εἶναι τοῦ. ἐν ᾧ ἐς Ὁ),,. οἷον ἡ τὴς 25 τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγμμίων ξωιρονῇ ἤτοιά 
γραμματικὴ ἐν ὑποκειμίγψγῳ μέν ἐξι τῇ ἤ ψυχῇ, καθ ὑτο- ὑσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ πῦ καὶ ποτὲ ἢ 
κειμένν: δ᾽ ἐδενὸς λέγεται, καὶ τὸ τὶ δον ἐν. ὑποκειμένῳ κεῖσθαι ἡ. ἔχειν ἥ. ποιεῖ; ἢ πάσχειν. ἔς. δὲ ὑσία, μὲν: ὡς 
μὲν τῷ τώματί ἐςτιν (ἄξαν:. γὼρ- χρῶμα. ἐν σώματὴ, καθ τύπῳ εἰπεῖν οἷον ἄνθρωπος, ἵππος" 
ὑπκοχειμένε δὲ οὐδενὸς ὙδΣ τὼ δὲ καθ᾽ ΘΗΝ τε 

. 4. ΄- ποσὸν δὲ οἷον δίπηχως 
τρίπηχυ" ποιὸν δὲ οἷον λευκόν, γραμματικόν" πρός τι δὲ 

ἄνευ Οχμαὶ «Βᾶ, εἰ ς δὶ ἀεβοῖι, 2. 

Τρ κατηγερίαι πεὶ τὰν δίχα ἡἐπκωτάτων ἡδῦν Ο; 1 2. λόγος ν οὐσίας Ρσαὶΐι 6. ἢ 4, τὰν 8. Ι 9. δὲ οπι 46. ἢ 1. ἑκατ 
τίέρῳ αὐτῶν Ο. 125. ὁ τή 8. 

ες ἃ, «πρὸς οἵη ΒΟ. Ι. ἡ ὐπρλμῖ δ λεμοα δὶ Ι 8. ̓ χνλύα αὐτῶν, αἴραι: Ὁ, ἰὶ 9. μὲν ὁπὶ 8 εἰ Ρτ 4. 1 καθ᾽ τα λέμται ΟΝ 
Ῥε 8." 42. οἷδε ὁ ἄνθρωρος γε Ὁ, .. κατὰ ὁτα Ὁ. ἢ 14, τὸ ζῶον κατηγορηθήσαται Ο. ἢ 18.. διαιῥρραὶ οἷδν τό ΒΟ, [ξ τότε πτρτὸν καὶ 
πεζὸν καὶ τὸ δίανν καὶ ἔνδον Α΄, τό τε πτηνὸν: καὶ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδροι καὶ τὸ δίπνν. Ο. [1 .29. ἐἷδν οτὰ ᾿γ 4. ᾿ 
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λέγονται. ὡς δ ἄε αἱ πρῶται. ὑίᾳι δπρὸφ. πὰ ἄλλα, πάντα 
ἔασυ, ἕτω. τὰ εἶδε: καὶ σὰ γέ: τῶν, «πρώτων. ὑσιῶν πρὸς 
τὰ λοιπὼ πάντα. ἔχει" κῳτὸ -πίτων “γὰρ πάντα. τὰ λοιπὰ 
κατηγορεῖται. τι τὸν γάρ: τίνα, ἄβρωπον ἐρεῖς, “γραμμαοᾷν 

ὡσμαύφως δὰ καὶ, κἰ- διαφοραὶ: ὙβτΆ, τῶν ὧν- εἰδῶν βαλ κακὰ 
τῶν ἀτόμων οιατηγοβεζνταί.". καὶ τὸτ! ἑλόγου: δὲ ἐπιῤῥάρονξαι 
αἱ πρῶται ἀφσίαι, τὸν τῷν. εἰδῷν καὶ τὸν “Τῶν ἡγεγῶν, “καὶ τὸ 

εἶδος δὲ ἀὸν. τῇ γῴρως:. ὅσῳ. «γὰρ κατὰ "Ἐξ ατηγορόυμέηι 
αὐλοὺν καὶ ἄνθρωπον καὶ ζῷον. ἐαλιας ὑς ἐρᾷῶι ὡαὰύς ὅδ λέγεται, «πιῴτα «καὶ «καπρὶ τῴ. ὑφοκεμέαν. ῥκιθήσεταί... ὡς- 

τως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τὸν ὁ : Ἢ 
Ἱκοργὸν, δ κατὰ πάφης. ὠσίαρ πὸ- οἰὸς ἂ ᾿ πμμμεν 

εἶναι. ἡ μὲν γὰρ πρώτη: οὐσίᾳ ̓  οὔτε. ἐν ὑποκριμιέγῳ; ἐστὴν 
οὗτε. καθ᾿ ὑποκειμένου ᾿λέγεται "- τῶν δὲ δεντέρων οὐσιῶν 

φανερὸν μὲν καὶ ὅτως ὅτι ὑκ εἰσὶν 
ἄνβρωχος καθ᾽ τὠποκειμένου. μὲν τῇ τινὸς ἀνθρώχ Ἀέγεται, 
ἐν ὑπρχειρόγῳ δῇ. οὐκ ἕξιν" δὲ γὰρ. ἐν τῷ το). ἀνθρώπῳ. ὁ 
θρωσίε. ἐς, ὡφαύτως: δὲ καὶ τὸ ζρώ, καθ᾽. υὑπορεμένου 
μὲν λέγεται τοῖλ-ὑτρὸς: ὠθμέπους οὐ ἔξι δὲ τὸ. ζῶν. ἐν 

ἐξ ὑπόκειμῳ. ὃ γὰρ 4... 

αὕτως: :δὸ καὶ τὸ τῶν διαφορῶν, δάγονῖ ἐπιδέχεται: τὰ εἴδη 

καὶ τὰ ιἄξομαι. υνήνυμά. δέ. “ἢ ἥν. καὶ «τὄνομα, κοινὰν 

καὶ ὁ ο λόψρς: δ. αὐτός, ὥξε. τώτο- πὰ, ιὠπὸ ζῶν σιῶν καὶ 

τὼ ἀπὸ τῶν διαφορῶν συνωνύμως λέγεται. ἐφ ρτὸ ἀρ 

Πᾶσα δὲ ὑσίω δοκεῖ τόδε τς φημαύειν, . ἐπὶ. μὲν ὅν 
τῶν πρώτων οὐσιᾷῷν, ἀναμφισβήτητον καὶ; ἐλάθές. ἔφε!. ἅτ 
τόδε: τι σημαΐγει" ἀτομὸν. γὰβ -καὶ ἣν -ἀβιθμιῷ πὸ: δον, 

γόν ἐφὴν ἐπὶ δὲ τῶν θευγέρων. οὐσικὴγ. φαδείαι. μὰ ὑμσίς 

πῷ σχήματι τῆς προδηγορίας τόδε τε σημαίαειὶ, ἅτε εἴπῃ 
τᾷ τοὶ ἀνθρώπῳ." ἔτι δὲ. τῶν ἐν. ὑποκειμένῳ ὄντων τὸ μὲν 15 ἄνθρωπον ἡ ἢ ζῷον, οὐ μὴ τἀληθές Ὑέν ̓ἀλλὲ: μᾶλλον! πλιά 
ἧομα οὐδὲν. κωλύει. κατηγφεϊ σθαΐ ποτε τοῦ ὑπροκειμένον, 
σὸν -δὲ λόγον ὠδύνατρῥν.. τῶν δὲ. δευτέρων- οὐσιῶν, κατηγερεῖς 
ται καὶ ἡ λόγος πωτὰ τοῦ ὑποκειμιέρον: καὶ τοὔνομά," Τὸ 
γὰρ τοῦ ἀνθρώπου λόγον. »ντὰ τοῦ - τινὸδ.- ἀνθρώπου. κατὴς 

τι σἡμαύει" ᾧ γὰρ ἕν ἐςι τὸ ὑποκείμεναν ὥσπερ ἡ πρώτη 

οὐφίῳ, ἀλλὼ, κατὼ τολλῶν ὁ δνίρωπος. “λέγεται. «χαὶ πὸ 

ζῷοι. οὐχ ὡπλῶς δὲ. πριόν τι φημαΐει, ὥσπερ. τὸ λευκόν. 
ἀδὲν ψὰρ: ἄλλο. '"σημαίνες τὸ λευηεὺν ὠλλ᾿ ἢ: ποιόν»: τὰ δὲ 

Ῥεήσωνς,. καὶ. τὸν Τοῦ- ζῴῳ ὡσαύτως... ὥς: οὐςς ὧν εἴη ἡ Ὁ εἶδος. «καὶ τὸ ̓γέγος πρὶ ὑσίων.. τὸ “ποιὸν. ̓ἀφορίζειλ, παιὼ - 

οὐσία. τῶν ἐν ὑποκειμένῳ. - οὐκ ἴδιον δὲ τοῦτό τῆς οὐσίας, 
ἀλλὰ καὶ ἧ διαφορὼ τῶν μὴ ἐν. ὑποκειμένῳ ἐςίν. τὸ γὰρ 
«εἴζὸν καὶ τὸ δίπουν καθ᾽ ὁποκριμέμου μὰν λέγεται τὰ ἀν- 
ἔγεπε, ὁ ἐκ ὑπραριμέῳ δὲ ἐκ ἔξιν" ὁ γὰρ᾽ ἐν. τῷ ὀνρώπῳ 

γάρ τινα, ὑσίᾳν σημαΐνει. ἐπὶ πλεῖον δὲ τῷ γόει ἃ δ: τῷ εἴδει 
τὸν ἀφορισμὸν ὠμῶν! ὁ γὰρ ζῷον εἰχὼν. ἐπὶ ϑρντ ἐῷ 

ριλωμβάνει ἢ ὁ τὸν ἄνθρωπιν. Ἔρις δ ΟΣ ἀνε 5 : 
πώρχει δὲ ταῖς. ἡσίψις καὶ; τὸ. μηβλις αὐταῖς. ἐγώνε 

ἐςὶ. φὸ δίπουν κα τὸ ̓ πεζόν᾽νιλ᾽ ὁ ὁ λόχος.-δὲ. ικατηγορεῖαι. ὁ ̓ς τίῳ εἶναι. τᾷ γὰρ πρώτῃ. ὑξίῳ. τί. ἂν ἔτι ἐκωτίν,": αἷον τῷ 

πῆς τδιαφερᾷς, καθ᾽ οὗ. ἀι λέγεται. ἡνδιαφορά, ἃ οἷον εἰ τὸ τυ. ἀνθρώπῳ ἢ ἢ τῷ τοὶ ζῴῳ: δὲν ὦ γάρ ἐξ «ἐναντίον, ταὐδέ 
πεζὸν. κατὼ, τὸ ὀνόῥάπε λέγεται, καὶ ὁ λόγος ὁ τῷ πεῖν γε χῷ ἀνθρώπῳ ἢ ἢ τῷ ζῴῳ ὑῶν: ἐξιν. ἐναντίον, οὐκ ἴδιον δὲ 

δεαϑυγγοραθήσεταμ τῷ ἀνθρώπε". τεζὰν γάρ ἐξὶν ὁ ἄνθρωπρς. τῦτο τῆς ἐσίας, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἄλλων πολλῶν, οἷον ἐπὶ 
μὴ ταραττέτω δὲ ἡμᾶς τ μέρη τῶν οὐξιῶν ὡς ἐγ ὑπο: τῷ ποσΐ" τῷ γὰρ Ἀτήρ τ Ὁ τριπήχει: δέν ἐςιν ἐναγτίαον, 

κειμένων. ὄντα τοῖς ὅλοις. μή ποτε. ̓ἐνιγκασθῶμεν οὐκ. οὐ- 80 ὑδέ γε τοῖς δῶκα, ἀδὲ. τῶν ταύτων ἀδεί, εἰμί τὶς τὸ. πολαὶ 
σίας αὐτὰ φάρκειν εἶναι" οὐ γάρ. οἄτω- τὰ ἐκ ὑπὐκειμέμῳ «ῷ ὀλίγῳ. φαίη ἐναντίον. εἶναι. ἢ τὸ μέγα. τῷ μρρῷ. τῶν 
ἐλέγετο τὰ ὡς μέρη ὑπάρχοντα. ἐὲ ἔτ τ τττον τος τὸ Φ τ ΜλΡοΙ ποσῶν ἐδὲν ὑδενὶ ἐναντίον. ἐφύν ἜΣ 

'ἵΤτάρχει: δὲ. ταῖς ῥοίαις καὶ ταῖς διαφοροῶς τὸ πάντα . Ἀρκεῖ δὲ. ἡ οὐσίωῳ μὴ ἐπιδέγζεσθαι. τὸ μᾶλλον ἩἿΝν τὸ 
συνωνύμως ὠπ᾽ αὐτῶν λέγεσθαι. πᾶσαι. γὼρ αἱ ἀπ᾽ αὐτῶν ἧττον. λέγω δὲ ἀχ ὅτι οὐσία οὐσίας ὑκ ἔςι μᾶλλον ὑσίᾳ 
κατηγορίαι ἤτοι κατὰ τῶν ἀτόμων. κατηγοροῖνται. ἢ κατὰ 85 καὶ ἧττον οὐσία (τοῦτο μὲν γὰρ εἴρητῶι ὅτι ἔστιν), ὠλλ᾽ 
τῶν εἰδῶν, ἀπὸ “μὲν. γὰρ τῆς πρώτης: οὐσίας -οὐδεμίω. ἐςὶ 
κατηγορίῳ᾽ καὶ «οὐδενὸς “γὰρ -ὑπὸκέμμάου. λέγεται" τῶν: δὲ 
δευτέρων οὐτιῶν τὸ μὲν εἶδος κατὰ τοῦ ἀτόμου κατηγο- 

Ν δ τον ΣἾ ᾿ ν» , : ρεῖται, τὸ δὲ γόος καὶ ζατὰ τῷ εἴδυς καὶ κατὼ τῷ ̓ ἀτόμν. 
᾿ τῇ Ρ “ἤ, Η ες . Ἄν αὶ 

. 

. ᾿ “ ᾿ . ον 

ὅτε ἑκώςφῃ. ἀσία τῊδ ὕπερ ἐξόν, ἀ- λέγεται. μᾶλλον καὶ 
- 4: ς Ὺ Ῥ ,» δον, 40 
ἧττον. ιοἷοη εἰ ἔςιν ἀὐτὴ. ἃ ἀσία ἀνθρωπος, ὑκ' ἔςτει μῶλ» 

δ᾿ Ὺ μ᾿ 2.Ν ε “»",Υ Ὁ 4 λον καὶ ἧττον ἄνθρωπος, ἅτε αὐτὸς ἑαυτῇ ὅτε ἕτερος ἐτέ- 

ρου" ὐ γάρ ἐςιν ἕτερος ἑτέρε μᾶλλον ἄνθρωπος, ὥσπερ τὸ 

2. τὰ γίη καὶ τὰ εἴδη Ο. Ἵ 3. "ρ ἅπαντα 6. ἢ 10. ἀκ ἐδ] ἐδεμία. ΟΟΥΣ' αὶ 94. τῆς ὁπὶ 5ο. Ι 25. τὸ δίπυν ἐν Ο.. Γ 
τῇ ροδὶ κατὼ ομὰ Β. 1 28. δ᾽ οὐυ Ὁ, ἢ 84, ἀπ᾽] τὰ ἀπ’ (. 1! ἀπὰ τούτων Β(. : 

1. διαφοραὶ καὶ κατὰ Ὁ. ἢ 5. κάντα, οἵᾳ δ, ἸΪ 6. τά τε εἴδη. δ. 1. ἧς οἵὰ Α᾽ ἢ 13. ᾿μὲ δὲ τῶν} τῶν; " 3. Ἃ 4ἴ, λέγεται οὐχ 

(. ᾿ 19. δὲ γένος καὶ, τὸ ἦδος. Ο. .11 22, παραλαμβάνει 4." μ 26. ἢ τὸ ζῷον ρα. ᾿ ̓ώρ θαι ργ Ο. Π 238. τῦτο, Ῥοσὶ ὑσίᾳς ρο- 

παῖ δα. Τ᾿ τῆς σαι. 4..} ἀλλφνγὰρ δὰ ᾿ “.9.. ἢ τῷ, μπήχαι ΟὍ, οπι..Β. 1 38. γε οι 48. Νὰ ἐσία, καὶ ἧττον ογχ Ο᾽, ̓  
31. αὕτη Ὁ. [{ ἔς. 6. ΟΥΡΣ ἫΝ 

Α2 



᾿Ὶ ΚΑΤΉΓΟΡΊΑΙ 

«λουνὸν ἕτερον. ἑτύς μᾶχλόν. ἐξὶ᾿ καὶ ἧττον λευκόν, πῶ 'κα- Ὑμαῖος ἀρηθώτος, ὁτὲ ἴα ᾿ ἀληβὴς: ὁτὲ δὲ ψευδὴς λέγεται, 
λὸν ἥπερον ἑτέρου. μᾶλλον καλὸν καὶ ἧττον λέγεται. καὶ ὡσαύτως ᾿δὲ καὶ ἐπὶ τῆς δύ ἌΣ ὥστε τῷ τρόπῳ γε. ἴδιον 
αὐτὸ δὲ αὐτῷ μᾶλλον καὶ ἢ τον λέγεται," τον τὸ δδμα ἂν εἴη "τῆς: ὑσίας τὸ κωὠτὰ “τὴν ἑαυτῆς μεταβολὴν δεκτυκὴν 

λευκὸν ὃν “μᾶλλον λευκὸν εἶίαι. λέγεται νῦν [ἢ πρότερον, καὶ τῶν. ἐναντίων “ενναι.- εἰ δέ τς καὶ: ταῦτα παραδέχοιτα, . τὸν 
ϑερμὸν ὃν μᾶλλον θερμὸν. "καὶ “ἧττον λέγεται. ἡ δέ γε ἐσία ξ λόγον καὶ᾿ τὴν δόξαν δεκυκὰ τῶν ἐναντίων εἶναι, ὑκ ἔς ἵν 
δὲν. μᾶλλον. για ἧττον λέγεται" ἀδὲ γὰρ. "ἄνθρωπος μᾶλε. ἀληθὲς τῦτο. ὁ γὰρ λόγος καὶ ἡ δόξα οὐ τῷ αὐτὰ δέχε- 
λον γὺν ἄνθρωπον ἢ ἢ. “πρότερον. λέγεται, οὐδέ. γε τῶν. ἄλλων ῥδαί ἔπι: ̓ τῶν ἐναντίων «εἶναι -δοιτριὰ. λέγεται; ἀλλὼ τῷ περὶ 

εἀδὲν, ὅσα ἐςὶν ὀσίαι.. ὅφε κε ἃ ω διώθαν ἡ: ἐίω. Νὲ μᾶλ- ἕτερόν. τρ ἐτδυχάθος γέγενησίαι.: τῷ γὰρ τὸ; πρᾶγμα. «εἶναι! 
λον καὶ ἧττον. ... .. Ἔπ τ τς ἥ μὴ: εἶναι, τότῳ καὶ ὁ λόγος. ἀληθὴς ἃ ψευδὴς ἐδαι λέ 

Μάλιςα δὲ ἴδιον τῆς ὑσίας. δοκεῖ εἶναι τὸ ταὐτὸν καὶ τ᾽ γεταί, ὃ, τῷ. αὐτὸς δεκτριὸς εἶναι τῶν ἐναντίων. ἁπλῶς γῷ 

ὲ ἀρῤμῷ ὃ ὃν τῶν ἐναντίων εἶναι, «δεκτικόν, οἷόν ἐπὶ μδ τῶν ὀϑὲν᾽ οὐπὶ οὐδενὸς οὔτε ὁ λόγι κινεῖται οὔτε ἡ δόξα, ὥστε 
ἄλλων. οὐκ ἀν ἔχοι :τις τὸ τριοῦτο προίνεγαεῖν," ὅσα. μῆ Ἂχ ἂν εἴς. δεκτυκρὶ τῶν᾽ ἐναντίων μηδενὸς ἐ ἐν "αὐτοῖν: ̓ γινομοέρε 
"εἰσιν οὐσίαιν᾽ ὃ. ἣν' ἀριθρεῷ ὃν τῶν - ἐναντίων δερκτυϊόν ἐξιν, παθους.: :ή δέ γε ὑσία τῷ ἃὐτὴ τὰ- ἐναντία δεχεῦδᾶι, τό- 

οἷον τὸ χρῶμα, ὅ ἐφιν ἣν καὶ ταὐτὸν τῷ ἀριθμῷ, ἀκ ἔξαι τῳ δροτιοὴ τῶν: ἐναντίων εἶναι λέγεται" νόσον γὰρ καὶ ὑγίειαν 
λευκὸν καὶ μέλαν, ἀδ᾽ ἡ αὐτὴ πρᾶξις καὶ μίᾳ τῷ ἀριθμῷ: 45 δέχεται, καὶ λευκότητα καὶ μελανίαν καὶ ἕκαφον τῶν 
οὐκ ἔσται φαύλη καὶ σπουδαία" ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοιότων. αὐτὴ δεχομένη τῶν ἐνεντίων ἐἶναι δεκτικοὴ λέγεται, 
τῶν ἄλλων, ὅσα μή εἰσιν οὐσίαι. ἡ δέ γε οὐσία ὃν καὶ ὥςε ἴδιον ὧν ὑσίας εἶ τὸ ταὐτὸν καὶ ἕν ὠριθμῷ ὃν δεκτι-" 

ταὐτὸν ἀριθμξ ὃγ.. δεκτοκὸν «σῶν ἐναντίων ἐξ, οἷον ὁ: Ὡς κὲκν ἐδὰι τῶν ἐναντίων κατὼ τὰ: ἑαυτῆς μεταβολήν: οὐμὸν 

ἄνθρωπος, εἷς καὶ ὁ. αὐτὸς ὦν, ὁτὲ μὲν λευκὸς. ὁτὲ δὲ μέ μὸν οὖν οὐσίας. τοσαῦτα εἰρήσίω. 
λας γόεται, καὶ θερμὸς. καὶ ψυχρός; καὶ φαῦλος καὶ Ὁ: - Τὰ δὲ προῦ τὸ μέν ἐςὶ διωρισμένον. : τὸ δὲ. υνχές, 6 
σπουδαῖος. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐδενὸς φαίνεται τὸ τοιοῦ "ΠῚ τὸ μὲν ἐκ θέσιν ἐχόντων τρὸς ἄλληλα τῶν ἐν αὐτοῖς 
τον, εἰ μή. τις ἐγίςαιτο, τὸν λόγον" καὶ τὴν δόξαν φάσκων μοῤίων συνέφηκε, τὸ δὲ ὑκ ἐξ ἐχόντων θέσιν. ἔσι. δὲ διω- 

τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικά, . ὁ γὰρ αὐτὸς. λόγος ἀληθὴς ρισμέμον μὲν, οἷον ἀριθμὸς καὶ λόγος, συνεχὲς δὲ οἷον γραμν- 
καὶ ψευδὴς εἶναι δυκεῖ,. "οἷον. εἰ ἀληθὴς εἴη ὁ Χόγος τὸ κα- μή, ἐπιφάνεια, σῶμα; ἔπι ἃ παρὰ ταῦτα χρόνος καὶ 
ἀσθαΐ τινὰν. ἀνας ἄντος αὐτῷ ὁ αὐτὸς οὗτος λόγος ψευδὴς ὃς τόπος. τῶν. ἐμενε γὰρ τῷ «ἀριθμῷ μορίων ὀδείς Ἐπὶ κοινὸς 
ἕἔςαι,. ὡσαύτως. δὲ καὶ ἐπὶ τῆς δόζηον εἰ γάρ τις ἀληθῶς... ὅρος, πρὸς ὃν συνάπτει τὰ μόριω αὐτῇ, οἷον τὰ πώτε εἰ 

δοξάζοι τὸ καθησθαΐ τινα, ἀνας ἄντος αὐτῷ “ψευδῶς δοξάσει; Ἐξλζῶν δέκα μόριον, πρὸς ὑδέα κοινὸν ὅρον συνάπτει τὼ 

τὴν αὐτὴν ἔχων περὶ αὐτῷ δόξαν. εἰ δέ τις καὶ τῦτο πα- αώτε καὶ τὼ. πότε, ἀλλὼ διώμς αι" καὶ τὰ τρία γε καὶ 
ραδέχοιτο, ἀλλὰ. τῷ γε τρόπῳ διαφέρει, τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ τὼ ἑπτὰ πρὸς ὑδένα κοινὸν ὅρον συνάπτει" οὐδ᾽ ὅλως ὧν 
τῶν οὐσιῶν αὐτὼ. μεταβάλλοντα. δεκτικὰ : τῶν ἐναντίων ἐς 30 ἔχοις ἐπὶ. ὠριθμεοῦ κοινὸν ὅρον καβεῖν τῶν μορίων, ἀλλ᾽ 

ψυχρὸν γὰρ ἐκ θερμοῦ γενόμενον μετέβαλεν (ἠλλόίωται ἀεὶ διώριςαι: ὥςε ὁ μὲν. ἀριθμὸς τῶν διωρισμένων ἐς ἕν. 
γάρ) καὶ μέλαν “ἐκ λευκᾷ καὶ. σποδαῖὸν ἐκ φαύλῃ. ὦσε ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ Χόγος: τῶν. διωρισμιένων ἐδύ, ὅτι μὲν 

αὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅκαςον αὐτῶν “μεταβολὴν γὰρ ποσόν ἐς!ιν ὁ λόγος, ̓ φανερόν" Ὁ κατά μετρεῖται γὰρ συλ- 
δεχόμενον τῶν ἐναντίων δεκτικόν ἐ ἐξα. ὁ. δὲ λόγος καὶ ἡ λαβῇ βραχείᾳ καὶ. μακρᾷ. λέγω. δὲ αὐτὸν τὸν μετὰ ἔφ 

ὅζα αὐτὰ μὲν ἀκβητα πάντῃ παντως θάμθε τοῦ δὲ 35 ς λόγον γιγνόμενον... πρὸς ἐδένα γὰρ κοινὸν ὅρον αὐτῷ τὼ 

πράγματος κινυμένᾳ -τὸ ἐγαντίον: περὶ αὐτὰ Ὑϑεται" ὃ μὲν βὅρια 'συνούπτει" ἡ. γὰρ. ἔξι «κοινὸς ὅρος πρὸς ὃν αἱ συλλα- 

γὰ λόγος. ἐάμοπι ᾿ αὐτὸς τὸ ὐδόνον τινὰ, τῷ δὲ. πρά- βαὶ᾽ ἀμώῤίω ὠλλ ῥιάφη. ἀὐπτο, αὐτὰ ἐΝὰδ αὑτήν. 

1. ἴξιν δηΐθ ἕτερον ΠΕΣ Π. ἯΣΠΕΡ, Οτὰ 80. Ἰ᾿ απ υδηεῦῦ χίδιαὶ οπὶ Ο. ' 6. ὩΣ ὃ. Ἢ Ἰ. χίγεθαι ἢ πρότερον 6.} 

γε οπὶ δ. ἢ ὀθίν 4. 1 9. καὶ τὸ ἧττον Ο. 11] 10. δικεῖ ἀπο ἴδιον ροιΐ! Ὁ. ΠΠ| 12, τὸ τοιοῦτο οτα Ο οἱ ρν Β. ὃ 18. ἴσν σία Ὁ. ἢ 
14. τῷ οτα 6. ᾿" ἔςι Ο. 1 45. ἴθ᾽ Ο, ΠΠ . 17. ὅσαι 4. ἢ 18. δεκτικὴ 6, - 20. 'φαῦλός τε γένεται καὶ σ. ὃ 22. μὴ ἄρα τις ἰνίςαται 

Ο. ἢ 23. ἐναντίων] τοιούτων 48. 1 ἀληθής τε καὶ Ο, 1] 24. δοκεῖ ἐναι Ο. ἢ τὸ ον Ὁ. {{25. ὁ αὐτὲς ψευδῦ ς λόγος ἴξαι Ο. ἢ 21. ψεῦ- 

δὸς Ο. ἢ 31, γιομένον Ο. μετέβαλλον Ο. ἢ 33. αὐτὸ Ο, 1 34. ἐςὶ δεκτικόν Ο, ἢ 36. τὰ ἐναντία ὁ. - 
3. αὐτῆς Ο. ἵ 4. ὃ. 48 εἰ ἫΓ Ο. Ἰ 5. ροβὶ ἕξιν ἴὰ Ὃ Ἰίταγα 6δὶ Ππιοταταπν ἀσάγυτι, [{8. τὸ μϑ; οπὶ 4. ἢ ἡμεσθει ςἸ 

40. αὐτὰ δικτικὰ 416 οἱ οσττ 8. ἢ 44. ἐδὲ Α΄. ἢ] ὁ ὁπα. 4. ἢ 18. ἑανεῦ, Β, «αὐτῆς ὃ, Β.98. τὰ “. ἢ εξ νὰ 86. ἢ 838. καὶ ὃ λό- 
γος Ο. ΠΠ οἷον οτχ 48. ᾿ 217. ὑδίνα γὰρ κοινὴν Β εἰ ον Ο. ἢ 31. ἀὲ οπι 4. 84. μακρᾷ καὶ βραχείᾳ, 6. τὴ ΝΣ" 



ΚΑΤΒΤΟΡΙΑΙ. . ὄ 

ἡὶ δὲ ραμμὴ. συνελοής ἐξ" ἃς! "γάρ - λαβεῖν κοινὴν “ὅ ὅρον 
πρὸς ὃν τὼ μόρια αὐτῆς συνίπτα, φιγμή», καὶ τῆς, ἐπν- 

φανείας γραμμιήν τὰ γὰρ τοῦ πιπέδου μόρια πρός τινα 

κοινὸν ὅρον συνάπτει... ὡσαύτως ᾿ὰὶ καὶ ἐπὶ τῷ σώματος 

; . ᾿ 
ἀποβλέποντες καὶ τἄλλα ποσὼ λέγομεν, οἷον πολὺ τὸ λευκὸν 
- “ΝὟ,» ,ὔ ν᾿» Ἁ λέγεται τῷ τὴν ἐπιφάνειαν πολλὴν εἶναι, καὶ ἡ πρᾶξις μακρὼ 
-“ Ν ,ὔ λὺ " ) :..2 Χλή. ᾽ Ν τῷ γε. τὸν χρόνον πολὺν εἶναι, καὶ ἡ κύησις πολλή. ὁ γὰρ 

καϑ' αὐτὸ ἕκαςον “τότων ποσὸν λέγεται. οἷον ἐὼν ἀποδιδῷ 
ἔχοις ἃ ἄν ἌΞΕΙ κοινὸν ὅρον, γραμμὴν. ἢ ἐπιφεύνιαν, πρὸς 5. τις πύση τις. ἡ πρᾶξίς ἐ τξίι τῷ χρόνῳ ὁριεῖ, ἐνιαυσιαΐαν ἢ 

ἃ τὼ τὸ σώματος. μόρια. συνάώπιει. ἔξιι. δὲ καὶ ὁ. Χρόνος 
καὶ ὁ τόπος “τῶν τοιότων' ὁ. γὰῤ νῦν χρόνος. συνάπτει πρὸς 
τὸν παρελαλυθότα. καὶ τὸν μέλλοντα." πάλιν ὁ τόπος τῶν 

συνεχῶν ἐςί τόπον γάρ τινα ' τῷ σώματος μόρια κα- 

ὕτω πως ἀποδιδούς. καὶ τὸ λευκὸν ποσόν τι ὠποδιδοὺς τῇ 

ἐπιφανείᾳ ὁριεῖ" ὅση γὰρ ὧν ἡ ἐπιφάνεια ἧ, τοσῶτον χω 
τὸ λευκὸν φήσειεν ἂν εἶναι. ὥς ε μόνα κυρίως καὶ καθ᾽ αὐτὰ 
ποσὼ λέγεται τὼ εἰρημένα, τῶν δὲ ἄλλων ὑδὲν καθ᾿ αὑτό, 

5 Ν ’΄ δ κι : ΡΟΝ, ΄ 
πέχει, ἃ πρός τινα κοινὸν ὅρον τυνώπτει" ὑκοὺν καὶ τὼ τῷ 10 ἀλλ᾽ εἰ ἄρω, κατὰ δυμβεβηκός..: - , 

» -»" ΠΝ 

τόπυ μόρια, ἃ κατέχει “ἔκαςε: τῶν τῷ: σώματος. μορίων, 
ν ν νῷ ὦ ᾽ .,»,.ῺὈα΄(ἃ τ νι ν»ν ,ὔ πρὸς. τὸν αὐτὸν᾽ ὅρον ἐὐναττεαρος ν᾽ κάζ τὰ ἄγ σώμας 

τὸς μόρια. ὥςε συνεχὴς ἂν ἤη καὶ ὁ τόπος" πρὸς γὼρ 

ἦα κοινὸν ὅρον αὐτῷ τὼ μόριά συνάπτει. Ὁ 

Ἔτι τῷ ποσῷ οὐδὲν ἐςιν ἐναντίον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν 

ἀφωρισμένων Φανερὸν ὅτι οὐδὲν ἐφιν᾽ ἐναντίον, οἷον τῷ διπή- 
ζει Τ᾽ τριπήχαι ἢ τῇ ἐπαφανείᾳ Ἢ τῶν τοιούτων τινί" οὐδὲν 
γάρ ἐςιν αὐτοῖς ἐναντίον, εἰ μὴ ἄρα τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ 

Ἔπι δὲ τὰ μὲν ἐκ θέσῃ ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν 15 φαΐ τις εἶναι ἐναντίον ἢ τὸ μέγα τῷ μικρῷ. τούτων δὲ 
ὦ αὑτοῖς μορίων συνέξηκε, (ὦ δὲ ὑκ ἐξ ἐχόντων θέσιν, 
οἷον τὰ μὲν τῆς γραμμῆς μια θέσιν ἔχει πρὸς ἄλληλα" 
ἄχαςον γὰρ αὐτῶν κῶταί πᾷ καὶ ἔχοις. ἂν διαλαβεῖν καὶ 

ἀποάξναι ὅπου ἕκαςον κεῖκι ἐν τῷ ἐπιπέδῳ καὶ πρὸς 

οὐδὲν ἐςι ποσὸν ἀλλὰ τῶν πρός τι" οὐδὲν γὰρ αὐτὸ καθ᾽ 
αὑτὸ μέγα λέγεται ἢ μικρόν, ὠλλὰ τῷ πρὸς ἕτερον ἀνα- 
φέρεσθαι, οἷον ὅρος μὲν μικρὸν λέγεται, κέγχρος δὲ με- 
γαλοι τῷ τὴν μὲν τῶν ὁμογενῶν μείζονα εἶγωι, τὸ δὲ ἔλατ-- 

᾽. “ μ Φ- ὦ ᾽’ , Ν -" »“ -“«- ν, σ᾽ ἐᾷ 
τοῖον μόριον τῶν λοιπῶν συκίπτει. ὡσαύτως δὲ καὶ τὼ 2 τον τῶν ὁμογενῶν. οὐκοῦν πρὸς ἕτερον ἡ ἀναφορά, ἐπεὶ εἴγε 
ἣὸ ἐπιπέδε μόρια θέσιν ἔχει τινώ᾽" ὁμοίως γὰρ ἀν ὠποδὸ- 
βεό, ἔκαςον ὦ κεῖται, καὶ 'ποῖω συνάπτει πρὸς ἀλληλα. 

καὶ τὼ τῷ ςερεῷ δὲ ὡσαύτως, καὶ τὰ τῷ τοπῇ, ἐπὶ δέ γε 
 ἀριθμὰ ὧς ὧν ἔχοι τις πιδεῖξαι ὡς τὰ. μόρια αὐτοῦ 

καθ᾿ αὑτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐλέγετο, οὐκ ἄν ποτε τὸ μὲν 
ὄρος μικρὸν ἐλέγετο, ἡ δὲ κέγχρος μεγάλη. πάλιν ἐν μὲν 
τῇ κώμῃ φαμὲν πολλοὺς ἀνθρώπους εἶναι, ἐν ᾿Αθήναις δὲ 
ὀλίγους πολλαπλασίους αὐτῶν ὄντας, καὶ ἐν μὲν τῇ οἰκίᾳ 

θέσιν τινὰ ἔχει πρὸς ἄλληλα. ἢ κεῖταί που, ἢ ποῖά γε 25 πολλούς, ἐν δὲ τῷ θεώτρῳ ὀλίγους πολλῷ πλείους ὄντας. 
» ,΄ 

τρὸς ἄλληλα συνάπτει τῶν μορίων. οὐδὲ τὼ τοῦ χρόνε" 
»- ᾿ δ. 

ὑπομένει γὰρ οὐδὲν τῶν τῇ χρόνε μορίων" ὃ δὲ μή ἐςιν 
ὑπομένον, πῶς ἂν τῦτο θριν τοὼ ἔχοι; ἀλλὰ μᾶλλον 

νι Ψ Δλν -“ Ν, ὦ ΄, ᾿ ἢ νυ 
τάξιν τιγώ εἰχοὶς ἂν εχειν τῳ τὸ μὲν πρότερον εἰνῶι του 

ἐν ϑ ΄ὔ ἔτι τὸ μὲν δίπηχυ καὶ τρίπηχυ καὶ ἕκαςον τῶν τοιούτων 
Ν ΄ Ἁ μὴ Ν ᾽ ᾿ , ὩΝΔ ποσὸν σημαίνει, τὸ δὲ μέγα ἢ μικρὸν οὐ σημαΐύει ποσὸν 

ἀλλὼ μᾶλλον πρός τι" πρὸς γὰρ ἕτερον θεωρεῖται τὸ μέγα 
τ Ὶ Ἁ Ψ. ΡΝ 4 “" »“» ΄ ,,» 

χαὶ τὸ μικρὸν. ὠωςε φανερὸν ὅτι ταυτὰ τῶν προς τι ες. 

,ὔ Χ ο, ΄ Ψ “ μΞ ἈῚ 4 ΝΣ χρίνα τὸ δ᾽ ὕςερον. καὶ [πὶ τῇ ἀριθμοῦ δὲ ὡσαύτως τῷ 80 ἔτι ἐάν τε τιθῇ τις ταῦτα ποσὰ εἶναι ἐάν τε μὴ τιθῇ, ὑκ 
τὸ ἐν χρότερον ἀριθμεῖσθα τῶν δύα. καὶ τὰ δύο. τῶν τρι- 
ὧν καὶ οὕτω τάξιν τινὰ ἂν. ἔχοι; θέσιν δὲ οὐ πάγω λά- 

βοις ὧν. καὶ ὁ λόγας δὲ ὡσαύτως" οὐδὲν γὰρ ὑπομένει 
τῶν μορίων αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἤρηταί τε καὶ ὑκ ἔςιν ἔτι τῶτο 

᾿ ᾿ ἃ τς ὔ Ἁ Ἁ ἔςιν αὐτοῖς ἐγαντίον ὑδέν' ὃ γὰρ μή ἐςιν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ 
χ .ἶ ρ »“ ΡΝ λαβεῖν ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ἀναφέρεται, πῶς ἄν φαΐη τις 

, ΟΝ Ψ΄ ᾿ ΝῚ Ν 
τότῳ τι ἐναντίον; ἔτι δὲ εἰ ἔςαι τὸ μέγα. καὶ τὸ μικρὸν 
᾽ ’ὔ ψ' Ν » ἮΝ Ψ νΣ ΄΄ ᾽ ἐναντίω, συμβήσεται τὸ αὐτὸ ὦμα τὰ ἐναντία ἐπιδέχεσθαι 

λ ω “ ἣν λαβεῖν, ὥςε ἀκ ὧν εἴη θέις τῶν μορίων αὐτῷ, εἴγε μηδὲν 85 καὶ αὐτὼ ἑαντοῖς εἶνωι ἐναντία. συμβαίνει γάρ ποτε ἅμα 
ὑποθεὶς τὰ μὲν οὖν ἐκιθέσιν. ἐχόντων τῶν μορίων συνέ- 
φηχκε, τὰ δὲ ὡς ἐξ΄ ἐχόνων θέσιν. 

Κυρῶς δὲ ποσὰ ταῖτα. μόνα λέγεται. τὼ εἰρημένα, 
τὰ δὲ ἄλλα πάντα, καὰ συμβεβηκός". εἰς ταῦτα γὰρ 

ΝΌΤΟΝ ᾿ ν᾿ Ἀν ν᾿ Η - 
τὸ αὐτὸ μέγω τε καὶ μικρὰν εἶναι" ἔςι γὼρ πρὸς μὲν τῦτο 

΄ Δ, ΤΡ δὲ Ἀ »»,λ.» “ Ν 5 Ν μικρόν, πρὸς ἕτερον δὲ τὸ αὐτὸ τῦτο μέγα. ὥστε τὸ αὐτὸ 
᾿ ) Ν ΣΎ ΞΞΞ ΄ » καὶ μέγα καὶ μυιρὺν κατὼ τὸν αὐτὸν χρόνον εἶναι συμν- 

βαΐνει" ὥςε ἅμα. τὼ ἐναγτία ἐπιδέχεσθαι. ἀλλ᾽ ὑδὲν δυκεῖ 

ἅν συνεχές Ο, ἢ 6. ὃν δ. ΠῚ Ἴ. πρό τε τὸν ΒΟ. ἢ 13. συνεχὲς Ο. ἢ 4. συνάπτει τὰ μόρια Ο. ἢ 15. δὲ καὶ τὰ Ο. ἢ 46. ἐξ ὑκ 
ΕΟ ἢ 147. ἴχοι .48. 1 49. 0ᾧ δα. ἢ 28. ἔχοι τινά Ο.Ψ ᾿ 37. ἐξ ἐκ 6. 

5. ὑπιαυσιαία, 4. 1 8: ᾧσεις Β εἰ Ρυ Ο, φήσει οοΥτ Ὁ. [Π᾿ κυρίως ποσὰ καθ᾿ αὐτὰ 86. ᾿ 9. ἐδὲν αὐτὸ καθ᾿ Β Ὁ Ἢ 10. εἴ] οοάΐοεα 
᾿ ἢ κατὰ οτχὰ “4. ἢ 14. αζῶν 480. ᾿ ἄρα οτα 86. ᾿ 15. τὸν μέγαν ρν Β. 1] 19. μείζων ρν Β, μείζον᾽ ζοῦν Β, ̓ μεῖζοι Ρσγ Ὁ, μέζω 
οατ Ὁ. ἢ 39. καὶ τὸ ΟἿᾺ ; σ.} 32. ἀναφέροντα, ῬΡ Ο, ᾿ἀναφέζονται Ὁ 8. " 86. εἶναι οτα 8. 



δ ΚΑΤΒΓΟΡΊΙΑΙ. 

ἅμα τὰ: ἐναντίω ἐπιδέχχφθαι,. οἷον. ἐπὶ τῆς ὑσίας" δεκτοδὴ τινὸς γὼρ. διπλάφιον λένετάι. " ὧδ᾽ ὡδαύτως δὲ καὶ ὅσα: ἄλλῳ 
μὲν τῶν. ἐναυτίων. δοκεῖ εδαι, ἀλλ᾽ ἔτι. γε ἅμα νοσεῖ καὶ ποιαῦτα. ἔςι δὲ καὶ τὼ τοιαῦτα. τῶν πρός τι οἷον ξξις, -διοί- 
ὑγιαίνει. ἀλλ᾽ ἀδὲ. λευκὸν καὶ μέλαν ἐςὶν ἄμα. ἀλλ᾽ οὐδὲ θέσις, αἴσθησις, ἐπιςήμι, θέσις, “πάγτα γὼρ. τὰ εἰρημένα 

τῶν ἄλλων οὐδέν ἐςιν ὃ ἅμα τὰ ἐναντίω ἐπιδέχεται. καὶ αὐτὼ ἅπερ. ἐςὶν ἑτέρων ἤαι λέγεται καὶ οὐκ ἄλλο τι". ὁ 

αὐτὰ «δ᾽ ἑαυτοῖς συμβαΐει ἐναντίω εἶναι. εἰ γώρ ἐςι τὸ δ γὼρ ἕξις τινὸς ἕξις λέγεαι καὶ ἡ: ἐπιστήμη πινὲς ἐπιςήμῃη 
μέγα τῷ. μικρῷ ἐναντίον, τὸ. δ᾽ αὐτά ἐςιν. ἅμα μέγα καὶ καὶ ἡ θέσις τινὸς θέσις, νωὶ τὰ ἄλλα δὲ. ὡσαύτως. -πρός τι 

μικρόν, αὐτὸ ἑαυτῷ εἴη ἀν ἐναντίον: ἀλλὰ τῶν ἀδυνάτων ἂν ἐςὶν. ὅσα αὐτὼ ὥπερ ἐὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται; -ἢ᾿ ὁπω- 
ἐξὶν. αὐτὸ. ἑαυτῷ εἶναί. τι ἐχαντίον.. οὐκ ἔςιν ἄρω τὸ μέγα σῶν ἄλλως πρὸς ἕτερον, οἷν ὕρος μεέγα, λέγεται πρὸς. ἕτερον" 

σῷ μικρῷ. ἐναντίον, οὐδὲ τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ. ὥστε εἰ καὶ πρός τι γὰρ μέγα, λέγεταιτὸ ὄρος " καὶ τὸ ὅμσιον τινὶ ὅμοιον 
μὴ τῶν πρός τι ταῦτά τις. ἐρεῖ ὠλλὰ τοῦ ποσοῦ, οὐδὲν 10 λέγεται, καὶ τὰ ἄλλα δὲ τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως πρός τι λέ 

ἐναντίον ἕξει. 
ο Μάλιστα δὲ ἡ ἐνανξιότης τοῦ ποσοῦ πρὶ ᾿ τὸν τόπον 

δικεῖ ὑπάρχειν. τὸ γὰρ ἄνω τῷ κάτω ἐναντίον τιθέασι, «τὴν 

πρὸς τὸ μέσον. χώραν κάτω Ἀέγοντες διὼ τὸ πλείςην τῷ 
μέσῳ διάςασιν πρὲς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου εἶλγαι, .ἐοῤεωσι 15 
δὲ καὶ τὸν τῶν ἄλλων ἐναντίων ὁρισμὲν ὠπὸ τούτων ἐπι- 
φέρειν" τὼ γὰρ πλεῖξον ἀλλήλων ἰὐλούη τῶν ἐν. τῷ 
αὐτῷ .«γύῴει γγαντίῳ ἐρίζωται. : Ν 

Οὐ δυκεῖ δὲ τὸ. ποσὸν ἐπιδέχεσθαι τὸ μδλλον. καὶ 

γεται. ἔτι δὲ καὶ ἡ ἀνώδισις καὶ ἡ. στάσις καὶ ἡ καξέ. 
ὅρα θέσεις τινές, ἡ δὲ θέσε τῶν πρός τι. τὸ δὲ ἀνακεῖσθαι 
ἢ ἑςάναι ἢ καθῆσθαι αὐτὰ μὲν οὐκ εἰσὶ θέσεις, -παρωνι- 

μὼς δὲ ἀπὸ τῶν εἰρημένων βέσεων λέγεται. ες 
ΟὙὝσαρχει δὲ καὶ ἐνατιότης ἐν τοῖς πρός. τι, οἷον 

ἀρετὴ κακίᾳ, ἐναντίον, ἑκαίαρον. ὃν τῶν. πρός. τι, καὶ ἐπί- 

φήμη ὠγνοίᾳ, οὐ πᾶσι δὲ τῆς πρός τι ὑπάρχει τὸ ἐγαν- 
πίον" τῷ γὰρ διπλασίῳ. οὐδ ἐς» ἐναντίον, οὐδὲ τῷ τρε- 
ππλασίῳ-; οὐδὲ τῶν τοιούτων νὐδενί. -. 

ἧττον, οἷον τὸ δίπηχυ". οὐ. γάρ. ἐςὶν ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον Ὁ . . Δοκεῖ δὲ καὶ τὸ μϑλλι καὶ τὸ (ἧττον ν ἐπιδέχαεθαι 

δίχυχυ. οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ ἀριθμοῦ, οἷον τὼ τρία τῶν πέντε ὑδὲν τὼ - πρός. τι ὅμοιον γὰρ κα ἀνόμοιον μᾶλλον καὶ ἧτταν 
μᾶλλον τὼ τρία, οὐδὲ τὰ πέντε τῶν τριῶν. οὐδὲ χρόνος λέγεται, καὶ ἴσον καὶ ἄνισοι μᾶλλον καὶ ἧττον λέγεται, 
ἕτερος ἑτέρου μᾶλλον χρόνος ἐἶναι Χέγεται. οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἑκάτερον αὐτῶν πρός τι ὄν" ὅ τε γὰρ ὅμοιον τοὶ ὅμοιον 
εἰρημένων ὅχως ὑδενὸς τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον λέγεται. ὥξε λέγεται καὶ τὸ ἀνόμοιον «τινὶ ἀνόμοιον. οὐ πάντα δὲ τὰ 
καὶ τὸ ποσὸν ὡς ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον καὶ. τὸ ἧττον. 275 πρός τι: ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλσ καὶ ἧττον" τὸ γὰρ διπλαίε 

Ἴδιον δὲ μαλιςα τοῦ ποσοῦ τὸ ἴσογ τε καὶ ἄνισον σιῶν οὐ λέγεται μᾶλλον καὶ ἧττον διχλάσιον, οὐδὲ τῶν 
λέγεσθαι. ἔκαςον γὰρ τῶν εἰρημέων ποσῶν ἴσον τε καὶ τοιούτων αὐδέν. ᾿ 
ἄνισον λέγεται, οἷον σῶμα καὶ ἶσον παὶ ἅγισον λέγεται, Πώντα. δὲ τὼ πρός τι πρὰ ἀπιφρέφοντα λέγεται, οἷον 
καὶ χρόνος καὶ ἴσος καὶ ἄνισος. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁ δοῦλος δεσπύτου δοῦλος λέγται καὶ ὁ δεσπότης δούς 
ἄλλῳν.. τῶν ῥηθέντων. ἕκαστον. ἴσον τε καὶ ἄτισον. λέγεται. 3) λου. δεσπότης, καὶ τὰ διπλαΐσεν ἡμίσεος ἐδερλῷ καὶ τὸ 

τῶχ δὲ λοιπῶν ὅσα μή ἐςι ποσώ, οὐ πάνυ ἂν δόξαι ἴτα ἥμισυ διπλωσίου ἥμισυ, καὶ “ὃ μεῖζον ἐλάττονος μεῖζον 
τε καὶ ἄνισα λέγεσθαι., οἷον. ἡ διάθεσις ὁ παΐνυ. ἴση τε καὶ καὶ τὸ ἔλαττον μείζονος ἔλαττνυ.. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄνισος λέγεται,. ἀλλὰ μᾶλλον ὁμφία.. καὶ τὸ λευκὸν ἴσον ἄλλων, πλὴν τῇ πτώσει ἐνίστε διοίσει κωτὼ τὴν λέξιν, οἷον 

τε καὶ ἄνισον οὐ πάνυ, ὠλλ᾽ ὅμοιον.. ὥστε τοῦ ποσοῦ μά- ἡ ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ λέγεται ἐπιστήμη καὶ τὸ ἐπιστητὸν 
ῥωςα ἄν εἴη ἴδιον τὸ ἴσον τε καὶ ἄνισον λέγεσθαι. 85 ἐπιςήμῃ ἐπιςητόν, καὶ ἡ αἰσόσις αἰσθητοῦ αἴσθησις καὶ 

Πρός τι δὲ τὼ τοιαῦτα λέγεται, ὅσω αὐτὼ ἅπερ ἐξὶονο τὸ αἰσθητὸν αἰσθήσει αἰσθητόν. γὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐνίοτε ὁ δόξει 

ἑτέρων εἶναι λέγεται, ἢ ὑπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἕτερον, οἷδγ ἀντιστρέφειν, ἐὰν μὴ οἰκείως τρὸρ ὃ ὃ λέγεται ὠποδοϑϑ, 
τὸ μεῖζον τοῦθ᾽ ὅπερ ἐξὶν ἑτέρα λέγεται" τρὸς γὰρ λέγεται ἀλλὰ διαμάρτῃ ὁ ἀποδιδούς, κἷοπ τὸ πτερὸν ἐὰν ὠποδοθῇ 
μεῖζον" καὶ τὸ διπλαφιον τῦθ᾽ ὅπερ ἐςὶν ἑτέρου λέγεται ἔρριθος, οὐκ ἀντιγερέφει. ὄρνις ττεροῦ.: οὐ . γὰρ. οἰκείως «τὸ 

5. αὐτοῖς Β. Ἷ 6. ἅμα] ἅμα καὶ Β. ἵ ὀΊ. αὐτὸ] καὶ αὐτὸ Β. 1 8. τὶ οπὶ 86. || 14. τὸ] τὴν ρι 4. ἢ 16. ἐναντίον τσ 4. ἢ 
19. καὶ τὸ ἧττον ΒΟ, ᾿ 22. τὰ] πέντε ἢ Β, πὰ Ὁ. πότε] τρία, Β. 1 ἀδὲ] ὁ ὑδέ γε 8. ἢ 21. ποσῶν} τοσῶν καὶ “«. [ 29. χρόνος } 

ἀριθμὸς ΒΟ. ὃ ἄνισος] ἄνισος λέγεται, καὶ χρόνος καὶ ἴσος καὶ ἄγισος ΒΟ. ἵ 31, μή ἐς ἐφν ὦ ἀ Ος. ΠΤ ἴδον τεκαὶ ἄνισον 48.. 1 84, πάνυ] 
πάνυ λέγεται Ο. 1 38. τινὸς] μεῖζον τινὸς 48. ᾿ : 

11. ἔς Β. ᾿ 12. ἀνακεκλίσθαι ΟΟΥΤ «4. [1 16, ἀρετιῆ κακία Ο. ! 19. ἐδινί τιν Ο. {{2Δ. ἀνόμοιον τιὴ νἀθμοιςα γον ἡτλὰ ἄχ! σΟΥ Β,ἀ ἀνόμοιον. τοὶ ἃ ἀνό- 

μόιον καὶ τὸ ἄγισον τιὴ ἄγισον Ο΄, Π] τὰ πρός τι οῃι “4. ἢ 25. καὶ τὸ ἧττον Οι, Π| 26. ὑκ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον καὶ (τὸ Ὁ) ἥτοον, ἐδὲ 4. ἢ 80. ἡμίσεως 0. 
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τρῶτον- ἀποδέδυται πτερὸν: ὑριιθαρ. κἀὐς Ὑαρ᾽- Σ ὄρει, -ταὔτῃ 
τὸ πτερὸν. αὐτοῦ. λέγεται; ἀλὸὶ ἦ πτερωτόν. ἐς’: πολλῶν 
ὰρ καὶ ἄλλων. πτερά: ἐξήν,᾿ ἃ: οὐκ εἰσὶν. ὄρμιθες.. ὦ ὥςε ἐὰκ 

ἐποδοθῃ οἰκείως, καὶ ἀντιςρέφει, οἷον τὸ πτερὸν. πτέρωτοῦ! 

ἡξταις ἐὰν δέ γε μοὶ οἰκείως ἀπὴ δοθῆ. πρὸς ὅ- ποτε Δέχοι 
'τὰρ τεῤιαιρουμένων μὲν; τῶν ᾿ἄλλων, καταλειπομέρυ δὲ 
μόνου τοῦ πρὸς ὃ ἀπεδήθῃ, οὐ ῥηθήφεται τρὶς αὐτό, ἀπο- 

δεδύσθω γὰρ ὁ δοῦλος. ἀνθρώπου καὶ τὸ πτερὸν ὄρνιθος, 
τρερὺν καὶ τὸ «πτερωτὸν πτερῷ -πτερωτόν. δίοτε. δὲ. καὶ ὁχα-. 5. δαὶ περιμρήσθω, τρῦ. ἀνθρώπου. τὸ δεσπόζην αὐτὸν εἶναι" οὐ 
κατοποιεῖν ἴσως ἀνωγκαῖον, - ἐὰν μὴ κείμεναν ἢ ὄνομα πρὸς ὃ 
ἐκείως ἂν. υἱποδοθεζη, οἷον. τὸ πηδάλιον τῷ «λοίς ἐὰν ὠπο» 

δῇ, οὐκ. οἰκεία. ἡ ὠπόδυσις γίνεται" .οὐ γὰρ ἢ πλοῖον; 
νεὕτη αὐτῷ τὸ πηδάλιον λέγεται" ἔξι γὰρ πλοῖα ὧν οὐκ 

γὰρ ἔτι. ὁ δοῦλος πρὸς ἄνθρῳπον ῥηθήσεται" μὲ γὰρ ὄντος 
δεσπότου οὐδὲ δοῦλός "ἐς, ὡσαύτως, καὶ “τοῦ. ὄρνιθος. περι 

΄ Ν μ » φῳ Φ ΚΣ ῆνς, ΑἋΡ Ν Ἂν Ν .“.« χρήσθω τὸ πτερωτῷ. εἶναι" οὐ γὰβ -ἔτι- ἔφξιὼ; τὸ “πτερὸν τῶν 
πρός τι" μὴ γὼρ ὄντος πτερωτοῦ. οὐδὲ πτερὸν ἔςιαι τινός. 

ἕξι πηδάλια. διὸ οὐκ ἀντιςρέφει" τὸ γὼρ. πλοῖαν ἃ λέγε- 10 ὥςε δεῖ μὲν ἀποδιδόναι “πρὸς ὅ ποτε οἰκείως λέγεται. κἂν 
τῶι πηδαλίου πλοῖον. ὠλλ᾽. ἴσως οἰκειατέρα ὧν ἡ ἰπόδασις 

ἐφ; εἰ οὕτω “πως ἐποδοθεΐη.. στὸ: πηδάλιργ χηδαλιωτῇ πὴ 

δάλιον, ἢ ὁπωσοῦν. ἄλλως“ ὄνομα: γὼρ οὐ κεῖται. καὶ ὠνε: 
τιςρέφει. γε, τἐὰν οἰκείως ὠποδυθῇ!". τὸ γὰρ πηδαλιωτὸν 

τηδαλίῳ πηδαλεωτόν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, .- 

ἐν ἡ κεφαλὴ οἰνειοτέρως. ἂν ἀποδοθείη κεφαλωτὰ ἢ ἢ ζῴε 

μὲν ὄνομα "ἢ κείμενον, ῥᾳδία ἡ ἀπόδοσις γήεται". μὴ ὄν» 
τος δὲ ἀναγκαὸν ἴσως ὀνοματοποιεῖ. οὕτω δὲ ἀποδὶδο- 
μένων φανερὰν ὅτε πάντω τὰ πρός τι πρὸς. ον 
λέγαται. ᾿ 

Δοκεῖ δὲ τὼ πρός τι ἅμῳ τῇ. φύγω, εἶναι, ΠΕ ἐπὶ 
μὲν τῶν τλείςων ἀληθές ἐς ιν. ἅμα γὰρ διπλάσιόν τέ ἐς! 

ἀποδιδομέη" οὐ γὰρ ἣ ζῷον, κεφαλὴν ἔχει". πολλὰ γὰρ καὶ ἥμισυ, καὶ ἡμίσεος ὄντος διπλάσιόν ἐςτ" καὶ δεσπότᾳ 
τῶν ζῴωγ κεφαλὴν οὐκ ἔχει. οὕτω δὲ ῥᾷςα. ὧν ἴσως τίς ὦντος δοῦλός. ἐς, καὶ δούλου ὄντος. δεσπότης ἐςξίν" ὁμοίως 
λάθαι οἷς μὴ κεῖται ὀνόμιωτα, εἰ ὠπὸ τῶν πρώτων καὶ δὲ τούταις: καὶ τὼ ἄλλα. καὶ συναναιρεῖ δὲ ταῦτῳ: ἀὧλ- 
τοῖς πρὸς: αὐτὼ ἀντιςρέφουσι τιθείη. τὰ ὀνόματα, ὥσπέρ Ὁ ληλα" μὴ γὰρ ὄντος διπλασίου. ὑκ ἕςιν ἥμισυ, καὶ ἡμί- 
ἐπὶ τῶν- προειρημένων ἀπὸ τὰ πτερῷ τὸ πτερωτὸν. καὶ ὠπὸ 
τοῦ πηδαλίου τὸ πηδαλιωτόν. πάντα οὖν τὰ πρός τι, ἐάν 

τε οἰκείως ἀποδιδῶται,. πρὸς ἀντιςρέφοντα, λέγεται ἐπεὶ 
ἐάν γε πρὸς τὸ τυχὸν ἀποδιδῶται καὶ μὴ πρὸς αὐτὸ -ἃ 

σεος μὴ ὄντος ὑκ ἔςι διπλάσιον" ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ. τῶν 
ἄλλων ὅσα τοιαῦτα. ὑκ ἐκὶ πάντων δὲ τῶν πρός τι ὠληθὲς 
δυκεῖ τὸ ἅμα τῇ φύσω εἶναι" τὸ γὰῷ ἐπιςητὸν πρότερον ἂν 
δύξριε τῆς ἐπιςήμης εἶπαι. «ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ π προῦπαρ- 

λέγεται, αὐκ ὠντιςρέφει. λέγω δὲ ὅτι. οὐδὲ τῶν ἡμολογο- 25 χύντων τῶν πραγμάτων τὰς ἐπιςήμας λαμβάνομεν" ἐπ᾽ 
μέως πρὸς ἀντιςρέφοντα. Ἀεγομώων, καὶ ̓ὑνομοώτων αὐτοῖς 
κειμένων, ἀδὲν ἀντὶς ρέφει,. ἐὰν πρός:.τι “τῶν συμβεβηκότων 
ἀποδιδῶται καὶ μὴ πρὸς αὐτὸ ὃ. λέγεται, οἷον ὃ δοῦλος 

ἐὰν μὴ δεσπότεα ἀποδοθῃ ἀλλ᾽ ἀνθρώπε ἢ δίποδος ἢ 
οὖν τῶν τοισύτων, οὐκ.. ἀντις ρέφει". αὖ γὼρ οἰκεία. ἡ 
δυσίς ἐς ιν» ἔτι δ᾽ ἐὰν -μόν τι οἰκείως ᾿ἀποδεδομένον ἢ πρὸς 
ὁ λέγεται; πάντων. περιαιράυμένων τῶν ἄλλων ὅσας σὰμ- 
βεβηκότα ἐς, χαταλειπομέόου δὲ μόνου. τούτου. πρὰς - ὃ 

ἀπεδόθη, οἰκείως... ὠεὶ πρὸς αὐτὸ: ῥηθήσεται. οἷον ὁ δοῦλος 

ὁτου- 

ὀλίγων γὰρ ὧν ἢ ἐπ᾽ οὐδενὸς ἴδοι τις ἂν ἅμα τῷ ἐπιςητῷ 
τὴν ἐπιςήμην γινομένην. ἔτι τὸ μὲν ἐπιςητὸν ἀταιρεθὲν συν- 
ἀναιρεῖ τὴν ἐπιςήμην, ἡ δὲ ἐκιςήμη τὸ ἐτιςητὸν οὐ συν» 
ἀναιρεῖ" ἐπιςητοῦ μὲν γὰρ μὴ ὄντος οὐκ ἔςιν ἐπιςἌμη 

ὠπό- 80 (οὐδενὸς γὰρ ἔς αι ἐπιςήμη)., ἐπιςήμης δὲ μὴ οὔσης ἀδὲν 
κωλύει. ἐπιςἡτὸν εἶναι, οἷον καὶ ὃ. τοῦ κύκλου τετρωγὼ- 

γισιμὸς εἴγε ἕξιν ἐπιςητόν, ἐπιςήμη μὲν αὐτοῦ οὐκ ἔςιν 

εὐδέσω, αὐτὸς δὲ ἐκὶιςητόν. ἐςιν. ἔτι Ἰῴου. μὲν ἀναιρεθέντος 
, Ὁ Ψ ΟΝ Ὁ ᾿ “ ᾿Σ .“ Ν » 

οὐκ ἔς αι. ἐπιςήμη, τῶκ δ᾽ ἐπιςητῶν πολλὰ ἐνδέχεται 

ἐὰν πρὸς δεσπότην λέγηται, περιωιρουμέφων τῶν ἄλλων 85 εἶναι. ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ τὰ ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως ἔχει. 
« , 2 ὔ λ Ψ, 4. Ν ΄΄ 

ἁπάντων ὅσωι, συμβεβηκότα ἐςὶ τῷ δεσπότῃ, οἷον τὸ δὲ- 
Ν κ ἢ .-“ Ἢ 

τὸ γὰρ αἰσθητὸν. πρότερον τῆς. αἰσθήσεως. “δυκεῖ εἶναι. τὸ 
ποδὶ εἶναι καὶ -τὸ ἐπισήμοις: δεκτόκῷ καὶ τὸ. ἀνθρώπῳ, κα- μὲν γὰρ αἰσθητὸν “ἀναιρεθὲν: συναναιρεῖ τὴν αἴσθησιν, ἡ δὲ 
ταλαικομῴου. δὲ μόϊον “τοῦ. δεσπύτην εἶναι, ἀεὶ ὁ δοῦλος -αἴσθησις τὸ αἰσθητὸν οὐ υσὐχαναιρεῖ, αἱ γὼρ αἰσθήσεις περὶ 

πρὸς τοὐτὸ ῥηθήσεται". ὁ γὰρ δοῦλος δισπότου δοῦλος λέ. σῶμα: καὶ ἐν σώματί εἰσιν, αἰσθητῷ «δὲ ἀναιρεθέντος ἀναι- 

Ὡ. αὐτῆς σοττ.Α.. ἢ 3. ὄρνιθος Α. 1} Ἴ, τῇ οτὰ 8. 1 418. γὰρ αὐτῶ ἃ Ο. 1.19. μων μμ νὼ ἵ 20. ΚΡΉΕΟΕ, Ι 31. ἢ 
ΟΟΥ 86. ἁπκιτων οσὰ .Ο. ἢ 37. τῷ ἀνθρώπῳ τ 40. ἢ" 39. ῥηθήσεται ΒΟ. : 

5. δισκότηι αὐτῶι Β. 1 6. ὃ οχη- Α͂. Π 1. καὶ] δὲ κῶ Β6. ἢ 8." πὸ οὐἀτ' 4. ἢ ᾿αρερωτᾷι αὐτῶι 3, ττερωτὸν Ο. ἢ 14λ. ᾿αθίσεϊαι 
Β. ὉΠ 16. ἕξιν, ἐπ’ ἐήων δὲ ἀκ ἀληθές δ. ἢ. 236. δε φῬοβῖ τισὶ οπλ 3. -" 29. Ἂν απ 86. ᾿ ἔφξαι 46. 11 80. ἴα ἔτι ἔξαε Β. { 
δι. οἷξν τι καὶ Ο, 11 38. αὐτὰ 8. 1} δὲ] δὲ. τὸ :Ο. ἢ 389. ἀνήιρηται 8...- ἱ ᾿ 



8 ΚΑΤΕΒΤΓΟΡΙΑ.,. 

ρξξται καὶ τὸ σῶμα. (τῶν γὰρ αἰσθητῶν τὸ σῶμα), σώ: 
ματος δὲ μὴ ὄντος ἀναιρεῖται καὶ ἡ αἴσθησις, ὥςε συν- 

ἀναιρεῖ τὸ αἰσθητὸν τὴν αἴσθησιν. ἡ δέ γε αἴσθησις τὸ 
αἰσθητὸν οὐ συναναιρεῖ" ζῴε γὼρ ἀναιρεθέντος αἴσθησις μὲν 
ἀναιρεῖται, αἰσθητὸν δὲ ἔξιαι, οἷον σῶμα, θερμόν, γλυκύ, 5 

᾿ ΄,ὕ 
πικρόν, καὶ τἄλλα πάντα ὅσα ἐςὶν αἰσθητώ, ἔτι ἡ μὲν 

ΠῚ “ ᾽ ΜΝ φι, ϑς Ν “ , 
αἴσθησις ἅμα τῷ αἰσθητικῷ γίεται: ἅμα γὰρ τῷ ζῴῳ 

τ Ν ᾿ ΄ὔ΄ Ἁ “ 

γύεται καὶ αἴσθησις" τὸ δὲ γε αἰσθητόν ἐςι καὶ πρὸ τοῦ 
“ Ἁ Ἁ »“"ἭἬ 

ζῷον ἢ αἴσθησιν εἶναι" πῦρ γὼρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τοιαῦτα, 

«ρός πί πως ἔχειν, κἀκεῖνο οἷδε πρὸς ὃ τοῦτό πως ἔχει" 
εἰ γὰρ οὐκ οἶδεν ὅλως πρὸς ὃ τοῦτό πως ἔχει, οὐδ' εἰ 
πρός τί πως ἔχει εἴσεται. καὶ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα δὲ δᾷ- 

λον τὸ τοιοῦτον, οἷον τόδε τι εἰ οἶδε ἀφωρισμέως ὅτι ἔτι 
διπλάσιον, καὶ ὅταυ διπλάσιόν ἐςιν εὐθὺς ἀφωρισμένως οἷν 
δὲν" εἰ γὰρ μηδενὸς τῶν ἀφωρισμένων οἶδεν αὐτὸ. διπλαί, 
σιον, οὐδ᾽ εἰ διπλάσιόν ἐςιν ὅλως οἶδεν. ὡσαύτως δὲ καὶ 

τόδε τι εἰ οἶδεν ὅτι 'καλλιόν “ἐς, καὶ ὅτου καλλιόν ἐςῚν 

εὐθὺς ἀφωρισμένως ἀναγκαῖον εἰδέναι διὰ ταῦτα. οὐκ ἀρ: 
ἐξ ὧν καὶ τὸ ζῷον συνίξαται, ἔξι καὶ πρὸ τῇ ζῷον ὅλως 10 ρίξως δὲ εἴσεται ὅτι τὰτό ἐς χείρονος κάλλιον" ὑπόληψις 
εἶναι ἢ αἴσθησιν, ὥςε πρότερον ἂν τῆς αἰσθήσεως τὸ αἰσθη- 

τὸν εἶνωι δόξειεν. : 
Ἔχει δὲ ἀπορίαν πότερον οὐδεμία οὐσία τῶν “πρός τι 

λέγεται, καθάπερ δυκεῖ, ἢ τοῦτο δέχεται κατά τινας 

γὼρ τὸ τοιοῦτο γίνεται, οὐκ ἐπιςήμη" ὁ γὰρ ἔτι ἀκριβῶς 
Γ᾿ σ΄ 2 ν᾽ ΄Λ. ᾽ » “ ν 
εἴσεται ὅτι ἐςὶ χείρονος κάλλιον. εἰ γάρ οὕτως ἔτυχιεν; 

οὐδέν ἐςιὶ χεῖρον αὐτῇ. ὥςε φανερὸν ὅτι ἀναγκαῖόν ἐςὶν, 

ὃ ἂν. εἰδῇ τις τῶν πρός τι ἀφωρισμέιως, κἀκεῖνο πρὸς. ὃ 

τῶν δευτέρων ὁ ὑσιῶν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πρώτων ἀσιῶν ἀλη- 15 λέγεται ἀφωρισμένως εἰδέναι. τὴν δὲ γε κεφαλὴν καὶ τὴν 
θές ἐξιν" ὅτε γὰρ τὰ ὅλα ὅτε τὰ μέρη πρός τι λέγεται. 
ὁ γάρ τις ἄνθρωπος οὐ λέγεται τινός τις ἄνθρωπος, οὐδὲ 
ὁ τὶς βοῦς τινός. τις βοῦς, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ μέρη" 

γάρ τις χεὶρ οὐ ᾿λέγεται τινός τις χεὶρ ἀλλά τινος χείρ, 
καὶ ἡ τὶς κεφαλὴ οὐ λέγεται τινός τις κεφαλὴ ἀλλά Ὦ εἰ δὲ μή ἐςι ταῦτα τῶν πρός τι, 
τινος κεφαλή. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δευτέρων οὐσιῶν, 

ἐπί γε τῶν πλείςων, οἷον ὁ ἄνθρωπος ἀ λέγεται τινὸς ἄν- 
θρωπος, ἀδὲ ὁ βοῦς τινὸς βοῦς, ἀδὲ τὸ ζύλον τινὸς ξύλον, 
ἀλλά τινος κτῆμα λέγεται, ἐπὶ μὲν ὅν τῶν τοιούτων φα- 
γερὸ ὅτι οὐκ ἔςι τῶν πρός τι" ἐπ᾽ ἐνίων δὲ τῶν δευτέρων 25- 
οὐσιῶν ἔχει ὠἀμφισβήτησιν, οἷον ἡ κεφαλὴ τινὸς λέγεται 

Ν Ὶ « Ν Ν λέ ἢ ᾿ ΓΑ »“Μἤ 

κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ τινὸς λέγεται. χεὶρ καὶ ἕκαςον τῶν 
γ - “Ἢ “ ΗΝ ὁ ΄, ἂ 4 ᾽ 

τοιότων, ὥςε ταῦτα τῶν πρός τι δόξειεν ἂν εἶναι. εἰ μὲν 

ἦν ἱκανῶς ὁ τῶν πρός τι ὁρισμὸς ἀποδέδοται, ἢ τῶν πάνυ 

χεῖρα καὶ ἕκαςον τῶν τοιούτων, ὦ εἰσιν ὀὐσίαι, αὐτὸ μὲν 
ὅπερ ἐςὶν ὡρισμένως ἔςιν εἰδέναι, πρὸς ὃ δὲ λέγεται, οὐκ 
ἀναγκαῖον. τίος γὰρ αὕτη ἡ κεφαλὴ ἢ τίνος ἡ χείρ, ὧς 
ἔςιν εἰδέναι ὡρισμένως. ὥςε ὡς ὧν εἴη ταῦτα τῶν πρᾶς τις 

ἀληθὲς ὧν εἴη λέγειν 
ὅτι ὑδεμία ὑσία τῶν πρός τί ἐςιν. ἴσως δὲ χαλεπὸν ὑπὲρ 
τῶν τοιούτων σφοδρῶς ἀποφαόεσθϑαι μὴ πολλάκις ἐπε- 
σκεμμέρον᾽" τὸ μώτοι διηπορηκέναι. ἐφ᾽ ἑκάςου αὐτῶν οὐκ 
ἄχρηςν ἐ ἐς ν. : τι 

. Ποιότητα δὲ λέγω καθ᾽ ἣν ποιὸΐ τινες εἶναι λέγονται 8 
ἔςι δὲ ἡ ποιότης τῶν. πλεοναχῶς λεγομένων. ἕν μὲν οὖν 
εἶδος ποιότητος ἕξις καὶ διάθεσις λεγέσθωσαν. διαφέρει δὲ 
ἕξις διαθέσεως τῷ πολὴὴ χρονιώτερον εἶναι καὶ μονιμώτερον. 
τοιαῦται δὲ αἴ τε ἐπιςῆμαι καὶ αἱ ἀρεταί: ἥ τε γὼρ ἐπι- 

χαλεπῶν ἢ τῶν ἀδυνάτων ἐςὶ τὸ δεῖξαι ὡς ἐδεμία ὑσίαᾳ 30 φήμη δοκεῖ τῶν παραμονίμων εἶδαι καὶ δυσκινήτων, ἐὼν καὶ 
» ὔ “ Ν ΄ 

τῶν πρός τι λέγεται" εἰ δὲ μὴ ἱκανῶς, ἀλλ᾽ ἔςι τῶ πρός 
. ν᾿ ᾧ τὰον “ » μ τι: οἷς τὸ εἶναι ταὐτόν ἐςὶ τῷ πρός τί πως ἔχειν, ἴσως ὧν 

5: : 
μετρίως τις ἐπιςήμην λάβῃ, -ἐάν πέρ μὴ μεγάλη μετα- 
βολὴ γόηται ὑπὸ νόσου ἢ ἄλλου τινὸς τοιούτε᾽" ὡσαύτως 

ῥηθείη τι πρὸς αὐτά, ὁ δὲ. πρότερος ὁρισμὸς παρακολουθεῖ δὲ καὶ ἡ ὠρετή, οἷον ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ 
λ “ .ν ,ὔ Ἅ᾽ ὁ Ν » »,ἷ » »“»“ ]ὔ ΄σ »“" ’ ᾽ ψ. Ζ »ὍνΝν Ν ᾽ ᾽ μὲν πᾶσι τοῖς πρός τι, οὐ μὴν ταὐτόν γέ ἐςι τῷ πρός τι ἕκαςον τῶν τοιούτων, οὐκ εὐκίνητον δοκεῖ, εἶναι οὐδ᾽ εὐμε- 

αὐτοῖς εδαι τὸ αὐτὼ ἅπερ ἐςὶν ἑτέρων λέγεσθαι. ἐκ δὲ 35 τάβολον. διαθέσεις δὲ λέγονται ἅ, ἐςιν εὐκίνητα καὶ ταῖχχ) 
΄’΄ Ὡ 7 ,ὔ » ’ὔ 

τούτων δῆλόν ἐξὶν ὅτι ἐάν τις εἰδῇ τι ὡρισμένως τῶν πρὸς 
Σ ΚΩΝ, ν, δ΄ Δ ς ΦΩ͂ ν Ν τι, κἀκεῖνο πρὸς ὃ Χέγεται ὡρισμένως εἴσεται. φανερὸν 

μι λ Σ }) “ὦ 3. Ψ 3 Ν ΦᾺΔ“ ,ὔ  φ μὲν οὖν καὶ ἐξ αὐτῶν ἐς. εἰ γὰρ οἶδέ τις τόδε: τι ὅτι 
Ν ἂν ΄ 4 Δ Ἁ ““ - ,ὔ 2. ἃ “ ἔξι τῶν πρός τι, ἔςξι δὲ τὸ εἶναι τοῖς πρὸς τι ταὐτὸν τῷ 

μεταβάλλοντα, οἷον θερμότης καὶ κατάψυξις καὶ νόσος 
καὶ ὑγίεια καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" διάκειται. μὲν γάρ 

πως κατὼ ταύτας ὁ ἄνθρωπος, ταχῷὸ δὲ μααβάλθαι ἐκ 
θερμοῦ ψυχρὸς γενόμενος καὶ ἐκ τοῦ ὑγιαῥειν εἰς τὸ νος 

1. αἰσθητῶν καὶ τὸ ΒΟ. ἃ Ώ. ἀνήιρηται Β. | 5. ἀνήιρηται Β, ἀναιρεῖται αἰσθητὸν δὲ ἡ οοιτ Ο. ᾿Πἐςιν 6. ἸΕ. 6. αἰσθητά ογα Ο. 
Ἴ. τῷ ζῴῳ] ζῶιόν τε Β. 9. ζῷον ἢ οἵα Β. ! ναι δπῖα ἢ ρουϊὶ Ο. {Π10.. συνίξαται τὸ αἰσθητόν ἐς, ΡΥ ΒΒ. Ἰ 26. οἷον εἰ ἡ Ο. ἢ 
82. ἯΙ ὦ Ἡ 34; ταῦτό Β, τῶτό. Ο δἰ οοῖχ 4. 1] τὸ 80 εἰ οογγ Α΄. ἢ} 85. Ἔνες ἱ 39. τῷ] τὸ 4. 

ἀ, εἶ] εἴ τις σ. 1 8. ἔφιν ἀφωρισμένως καὶ 80, 1 11. τοιᾶτον Ο, .1} .14. ὃ] ἔτι Β Ὁ 1 ἰλὰν 48. ἢ 15. εἰδέναι] ἀτωγκαῖον. εἰδέναι, “86.. ι 

16. αἴ 8. ᾿ἰὶ 22. ἔπεσκεμμένων μΥ Ο. 11 28. μονιμώτερον καὶ χρονιώτερον ἐναα Ο΄,, 30. ἐὰν καὶ] ἐάν τε Β, ἐὰν Α΄. 1 38. καταυτὰς 2. ἢ 
39. ἡυνόμενος Β. 
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͵ »“Ἢ γ Ἶ 

σεῖν, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, εἰ μή τις καὶ αὐ- 
ὔ »“Ἢ ᾿ 

τῶν τότων τυγχάνοι διὰ χρόνου πλῆθος ἤδη πεφυσιωμένη 
ΟΣ» .ῳῃ Ας ᾿ μη ἃ ., ᾿ μό καὶ ἀνίατος ἡ παάγυ δυσκίνητος οὖσα, ἣν ὧν τις ἴσως ἔξιν 

΄, “Ἢ 

ἤδη προσαγορεύοι. φανερὸν δὲ ὅτι ταῦτα βούλονται ἕξεις 

ὄτητας πεπονθέναι τι " οὔτε γὰρ τὸ μέλι τῷ πεπονθώαι τι 
λέγεται γλυκύ, ὅτε τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἀδέν. ὁμοίως 
δὲ τότοις καὶ ἡ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης παβθητικαὶ 
ποιότητες λέγονται οὐ τῷ αὐτὼ. τὰ δεδεγμόα πεπον- 

ΐ ῥ᾽ " 5 “" “ » 
λέγεν, ἃ ἐφξι πολυχρονιώτερω καὶ δυσκινητότερα" τὸς γὰρ 5 θέναι τι, τῷ: δὲ κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἑκάςην τῶν εἰρημέ- 
-᾿» -“ Ἀ ὔ γ᾽ » ; ὔ Ύ 

Τῶν ἐπις μων «μὴ πάνυ κατέχοντας αλλ εὐκινήτους οντας 
Υ “- 2 ,ὔ ὔ ΝΥ Ἁ οὖ φασιν ἔξιν ἔχειν, καίτοι διάκεινταί γέ πως κατὰ τὴν 
ἐπιςήμην ἢ χεῖρον ἢ βέλτιον. ὥςε διαφέρει ἔξις διαθέσεως 

τῷ «τὴν μὲν εὐκίνητον εἶναι, τὴν δὲ πολυχρονιωτέραν τε καὶ 

᾽,ὔ ͵ » Ν ἜΣ , γων ποιοτήτων πάθες εἶναι ποιητικὴν παθητικαὶ ποιότητες 
λέγονται" ἥ τε γὰρ γλυκύτης πάθος τι κατὰ τὴν γεῦσιν 
3 -Ὁ- Ὶ Γ 8 ,ὔ ἘΠΙς Ν ῃ ᾿ - ΄ὔ δὲ Ὶ ἐμποιεῖ καὶ ἡ θερμότης κατὰ τὴν ὠφήν, ὁμοίως δὲ καὶ 
αἱ ἄλλαι. λευκότης δὲ καὶ μελανία καὶ αἱ ἄλλαι χροιαὶ 

δυσκινητοτέραγ. εἰσὶ δὲ αἱ μὲν ἔξεις καὶ διαθέσεις, αἱ δὲ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς εἰρημένοις παθητικαὶ ποιότητες 
διαθέσεις οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἔξεις" οἱ μὲν γὰρ ἔξεις ἔχοντες 
καὶ διάκεινται γέ πως κατ᾽ αὐτάς, οἱ δὲ διωκείμενοι οὐ 
πάντως καὶ ἔξιν. ἔχουσιν. 

Ἕτερον δὲ γένος ποιότητος καθ᾿ ὃ πυκτικὸς ἢ δρομι- 

λέγονται, ἀλλὰ τῷ αὐτὰς ἀπὸ παθους γεγονέναι. ὅτι μὲν 

ὧν γίνονται διὰ πάθος πολλαὶ μεταβολαὶ χρωμάτων, δᾷ- 
λον" αἰσχυνθεὶς γάρ τις ἐρυθρὸς ἐγένετο καὶ φοβηθεὶς: 

ὠχρὸς καὶ ἕκωςον τῶν τοιότων" ὥςε καὶ εἴ τις φύσει τῶν 

κὶς ἢ ὑγιεινὸς ἢ νοσώδεις. λέγομεν, καὶ ἁπλῶς ὅσα κατὰ 15 τοιότων τι παθῶν πέπονθεν ἔκ τινων φυσικῶν συμπτωμά- 
ΠῚ » 

δναμιν φυσικὴν ἢ ἀδυναμίαν λέγεται. οὐ γὰρ τῷ δια» 
-“ Ν 

κεσθαί γέ πως ἕκαςον τῶν τοιούτων ποιὸν λέγεται, ἀλλὰ 
"» ἂ »“Ἥ »"ὝἪ 

τῷ δύναμιν ἔχειν φυσικὴν ἢ ἀδυναμίαν τοῦ ποιῆσαί τι 
. 3 ᾿ΥΝ δὲ ΄ὔ φ νὰ ) ᾽ » ῥᾳδίως ἢ μηδὲν “πάσχειν, οἷον πυκτικοὶ ἢ δρομικοὶ οὐ τῷ 

Ν ς ,ὔ Ν »,ἷ Σ Ψ δι τ ἢ “ ἜΝ των, τὴν ὁμοίαν χροιὰν εἰκός ἐςιν ἔχειν αὐτόν' ἥτις. γὼρ. 
“ ᾿ »Ἥ “Ὁ γϑὴ δὶ ( ᾿-“ ᾿ Ν “ ᾽ ,Ὰ 

γῦν ἐν τῷ αἰσχυνθῆναι διάθεσις τῶν. περὶ τὸ σῶμα ἐγένετο, 
Ἶ ᾿Ὶ ΄ὔ ς, Ἂν 

καὶ κατὰ φυσικὴν σύςασιν ἡ αὐτὴ γένοιτ᾽ ἄν, ὥςε φύσει 
Ν Ἁ ; -“ 

καὶ τὴν χροιὼν ὁμοίαν γίγνεσθαι. ὅσα μὲν: ἕν τῶν τοιότων 

διακεῖσθαί πως λέγονται ἀλλὰ τῷ δύναμιν ἔχειν φυσικὴν 2 συμπτωμάτων ἀπό τινων παθῶν δυσκινήτων καὶ παραμο" 
τοῦ ποιῆσαί τι ῥῳδίως, ὑγιεινοὶ δὲ λέγονται τῷ δύναμιν 
ἔχεν φυσικὴν τοῦ μηδὲν πάσχειν ὑπὸ τῶν τυχόντων ῥῳ- 
δῶως, νοσώδεις δὲ τῷ ἀδυναμίαν ἔχειν φυσικὴν τοῦ μηδὲν 
πάσχειν ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τυχόντων. ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ 

γίμων τὴν ὠρχὺν εἴληφε, παθητικαὶ ποιότητες λέγονται. 
ν δ 9 » Ἂς ΄ Ἂ τὰ τῇ ὕ ἃ. 

εἶτε γὰρ ἐν τῇ κατὰ φύσιν συς ἄσει ὠχρότης ἢ μελαπία, 
γεγένηται, ποιότητες λέγονται (ποιοὶ γὰρ κατὰ φαύτας Χε- 
γόμεθα)., εἴτε διὼ νόσον μακρὰν ἣ διὰ καῦμα τὸ αὐτὸ 

τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακὸν ἔχει' τὸ μὲν γὰρ σκληρὸν 25 τῦτο συμβέβηκεν ὠχρότης ἢ μελανία, καὶ μὴ ῥᾳδίως ἀπο- ἢ 
λέγεται τῷ δύναμο ἔχειν τοῦ μὴ ῥᾳδίως διαιρεῖσθαι, τὸ 
δ μαλακὸν τῷ ἀδυναμίαν ἔχειν τῷ αὐτῷ. τότε. 

Τρίτον δὲ γόος ποιότητος χπαθητικαὶ ποιότητες τὶ 

ταθη. ἔς: δὲ τὰ τοιάδε οἷον γλυκύτης τε καὶ πικρότης καὶ 

καθίςανται ἢ καὶ διὰ βία παραμένεσι, ποιότητες καὶ αὐ- 

ταὶ λέγονται ὁμοίως γὰρ ποιοὶ κατὰ ταύτας λεγόμεθα. 
ὅσα δὲ ἀπὸ ῥᾳδίως διαλυομένων καὶ ταχρὸ ἀποκαθις αμέ- 
γων γίνεται, πάθη λέγεται, ποιότητες δὲ δ᾽ ὁ γὰρ λέγονται 

ςρυφνότης καὶ πάντα τὼ τότοις συγγενᾶι, ἔτι δὲ θερμότης 30 ποιοί τοὲς κατὼ ταύτας. ὅτε γὰρ ὁ ἐρυθριῶν διὰ τὸ αἰ- 

καὶ ψυχρότης καὶ. λευκότης καὶ. μελανία. ὅτι μὲν ἕν αὖ- 
τὰ " ὮΝ Ν Ἁ “ὔ΄ ἅς ΒΝ ται ποιότητές εἰσι, φανερόν". τὰ γὰρ δεδεγμένα αὐτὰ ποιὼ 

» ΕΒ ὁ 5. ἀν Δ .“" ΄ λέγεται κατ᾽ αὐτάς, οἷον τὸ μέλι τῷ γλυκύτητα δεδέχ- 
βῥωι γλυκὺ λέγεται καὶ τὸ σῶμα λευκὸν τῷ λευκότητα δὲ- 

σιχυνθῆναι ἐρυθρίας λέγεται, ὅτε ὁ ὠχριῶν διὰ τὸ φοβη- 
βῆναι ὠχρίας, «ἀλλὰ μᾶλλαν πεπονθέναι τι. ὥςε πάθη μὲν 

τὰ τοιαῦτα λέγεται, ποιότητες δὲ ὅ. ὁμοίως δὲ τούτοις 

καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν παθητικαὶ ποιότητες καὶ πάθη λέ- 

ὀέχθαι' ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχει. παθητικαὶ 35 γεται. ὅσα γὰρ ἐν τῇ γενέσει εὐθὺς ἀπό τινων παθῶν δυσ-- 
δὲ ποιότητες λέγονται ἃ τῷ αὐτὰ τὼ δεδεγμέα τὰς ποι- 

΄ 7 ν᾿ ὔ φ Ζ Ἁ 

κινήτων γεγένηται, ποιότητες λέγονται, οἷόν ἢ τε μανικῆ 

2. τυγχάνει Ο. ἢ ἀ.. προσαγορεύσει Δ, προσαγορεύσοι ΒΒ. 1 5, γὰρ τὰ τῶν τὸ Ο. 11 6. ὄντας οτχ Ο. {Π 7. γέ οπχ Ο. ἢ! 9. τὸ μὲν -- 
τὸ δὲ πελυχρονιύτερόν τε καὶ δυσκινητότερον 56. ἢ 12. γέ οτὰ Ο. 1] κατὰ ταύτας 86. 11 16. λέγονται Ο. 1 τὸ ,Α(. 1Π 17. γέ οτα (.. |}. ποιὸν 

αὰ 86. ᾿ 19. παθεῖν Ο. ἢ 20. λέγονται δῖα ὁ (419) ρομυπὶ 296. 1 φυσικὴν ογαὰ Ο. ἵ 21. ἑαιδίως ἢ μηδὲν σώσχειν ὑγ. 8. 11 δὲ} τε. 8. 

33. τῷ] διὰ τὸ ΑἹ, ΠΠ μηδὲν πάσχειν οοττ Ο. [[ 24. ἑαᾳδίως ογα Ο. ἰ] ὑπὸ τῶν τυχόντων οἵα 8. 11 26. τῷ] τὸ Β. 1] 27. τῷ] τὸ... }} 29. τε 

ο5) Ο. ἢ δἰϊεγατα καὶ οὐχ (. || 30. δὲ] δὲ καὶ Ο. || 31. αὖται παθητικαὶ ποιότητες ΟἿ 32. αὐτὰ οταὰ ' εἰ ργ «4. ᾿] 33. λέγονται κατὰ 

τοῦτες Ο. ἢ 34. λέγεται γλυκὺ Ο, 1 35. ἔχει οπὰ Ο. 
2. ὑδὲ Α. ἢ 7. τε οἷα Ο. ἢ 14. τηα]πι αὐταὶ. |Ϊ γεγενῆσθαι Ο,, ᾿ 18. ὧν διάθεσις ὥςξε Ο, 1 21. παθητικαὶ οτὰ .8...}} 23. γένηται, 

ταύτυς λέγετω (. || 24. αὐτὸ τῦτο] τοιβτον Ο. ἢ 26. αὗται Ο. ᾿ἰ 29. λέγονται 1. {{ποιέτητες δὲ δ οἵα ' εἴ ργ 4. ἢ 30. ταῦτα 

ΕΟ ἢ 32. μᾶλλον τῷ τεκοιϑέναι 4186. Ἱ 33 εἰ 84. λέγονται ΕΟ ἢ 35. σα] ἕσα μὲν 1, ὅσα τε Ο. ᾿] γεήσει Β. 1 εὐθὺς οτα “46. ἢ ὃυσ- 

πιστῶν οαχ 80, 1.36. γεγένηνται Ο,, ||. λέγονται καὶ αὖται οἷον Ο. . : 

Β 
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ἔεςασις καὶ ἡ ὀργὴ καὶ τὼ τοιαῦτα" “ποιοὶ γὰρ. κατὼ ταύ. παρωνύμως λέγεται" ὁ γὰρ κεῖται ὀνόματα ταῖς δυνάμεσι 
τας λέγονται, ὀργίλοι τε καὶ ᾿“μανικοί, ὁμοίως δὲ καὶ ὅσαι καθ᾿ ἃς τοι ποιοὶ λέγονται, ὥσπερ ταῖς ἐπιςήμαις καξ' 
ἐχφάσεις μὴ φυσικαί, ὠλλ᾽ ὠπό τινων ἄλλων συμπτωμά- ἂς πυκτωιοὶ ἢ παλαιςρικοὶ κατὰ διάθεσιν λέγονται πυχα 
τῶν γεγένηνται δυσαπάλλακτοι ἢ καὶ ὅλως ἀκόητοι, ποιόν τοιὴ γὰρ λέγεται ἐπιςήμη καὶ παλαιςροιή, ποισὶ δ᾽ ἀπὲ 
τῆτες καὶ τὰ τοιαῦτα' ποιδὶ γὰρ κατὼ ταὐτὰς λέγονται. 4 τούτων παρωνύμως οἱ διακείμενοι λέγονται. ἐνίοτε δὲ καὶ 
ὅσω δὲ ἀπὸ ταχὺ ἀποκαθιςαμώων γύεται, πάθη λέγεται, ὀνόμιατος κειμέν΄. ὦ λέγεται παρωνύμως τὸ καὶ αὐτὴν 
οἷον εἰ λυπύμενός. τις ὀργιλώτερός ἐςιν ἀδὲ γὰρ λέγεται ποιὸν λεγόμετον, οἷον ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ὁ σπυδαῖος' τῷ γὰρ 
ὀργίλος ὁ ἐν τῷ τοιότῳ πάθέι ὑργιλώτερος ὦν, ἀλλὰ μᾶλ: ἀρετὴν ἔχειν σπυδαῖος λέγεται, ἀλλ᾽ κὶ παρωνύμως ἀκὲ 
λον πεπονθέναι τι. ὥςε πάθη μὲν λέγεται τῷ τοιαῦτα, τῆς ἀρετῆς. ὑκ ἐπὶ πολλῶν δὲ τὸ τοίξδτόν ἐς ιν. ποιὰ τοῖν 
ποιότητες δ᾽ ὕ. 10 γὺν λέγεται τὰ παρωνύμως ἀπὸ τῶν εἰρημένων ποιοτήτων 

Τέταρτον δὲ γένος ποιότητος σχῆμα τε καὶ ἡ περὶ Ἀεγόμενα ἢ ὁπωσῶν ἄλλως ἀπὶ αὐτῶν. . 
ἕκαςον ὑπάρχουσα, μορφή, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εὐθύτης - Ὑπάρχει δὲ καὶ ἐναντιότης κατὰ τὸ ποιόν, οἷον δὴ» 
καὶ καμπυλότης, καὶ εἴ τι τούτοις ὅμοιόν ἐς ιν. καθ᾽ ἕκα.- καιοσύνη ἀδικία, ἐναντίον καὶ λευκότης μελανίᾳ, καὶ τἄλλα 

ξὸν γὼρ τούτων ποιόν τι λέγεται τὸ γὼρ τρίγωνον ἢ τε- δὲ ὡσαύτως, καὶ τὰ κατ αὐτὰς ποιὼ λεγόμενα, οἷον τὸ 
πτρώγωνον εἶναι ποιόν τι λέγεται, καὶ τὸ εὐθὺ ἢ καμπύλον. 15 ἄδικον τῷ δικαίῳ καὶ τὸ λευκὸν τῷ μέλανι. οὐκ ἐπὶ πάν» 
καὶ κατὼ τὴν μορφὴν δὲ ἕκαξον ποιόν τι λέγεται. τὸ δὲ τῶν δὲ τὸ τοῖστο". τῷ γὰρ πυῤῥῷ ἢ ὠχρῷ ἢ ταῖς τοιαύ- 
μανὸν καὶ τὸ πυκνὸν καὶ τὸ τραχὺ καὶ τὸ λεῖον δόξειε ταῖς χροιαῖς ὑδὲν ἐναντίον ποιοῖς ἔσιν. ἔτι δέ, ἐὼν τῶν ἐνανν 
μὲν ἂν ποιόν. τι σημαίνειν, ἔοικε δὲ ὠλλότρια τὰ τοιαῦτα τίων θάτερον ἤ ποιόν, καὶ τὸ λοιπὸν ἔς αι ποιόν. τῦτο δὲ 
εἶναι τῆς περὶ τὸ ποιὸν διαιρέσεως" θέσιν γὰρ μᾶλλόν τια δῆλον προχειριζομέῳ τὰς ἄλλας κατηγορίας, οἷον εἰ ἔς ιν 
φαύνεται τῶν μορίων ἑκάτερον δηλοῦν. πυκνὸν μὲν γὰρ τῷ 20 ἡ δικαιοσύνη τῇ ὠδικίῳ ἐναντίον, ποιὸν δὲ ἡ δριαιοσύνη, 
τὼ μόρια, σύνεγγυς εἶναι ἀλλήλοις, μανὸν δὲ τῷ διεςάναι ποιὸν ἄρα καὶ ἡ ἀδικία' ὁδεμία γὰρ τῶν ἄλλων κατηγον 
ἀπ ἀλλήλων καὶ λεῖον μὲν τῷ ἐπ᾽ εὐθείας πως τὰ μόν ριῶν ἐφαρμόσει τῇ ἀδικίᾳ" ὅτε γὰρ τὸ ποσὸν ὅτε τὸ πρός 
ρίω κεῖσθαι, τραχὺ δὲ τῷ τὸ μὲν ὑπερέχειν τὸ δὲ ἐλ- τι ὅτε πὸ ὅθ᾽ ὅλως τι τῶν τοιότων ὑδὲν, ἀλλ᾽ ἢ “ποιόν. 
λείπειν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὸ ποιὸν ἔγαν- 

Ἴσως μὲν ὃν καὶ ἄλλος ἄν τις φανείη τρόπος ποιότη- 25 τίων. ἱ 

τος, ἀλλ οἵ γε μάλιςα λεγόμενοι σιχεδὸν τοί εἰσιν. ᾿Επιδέχεται δὲ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τὼ ποιά; 
ΠΙοιότητες μὲν ἦν εἰσὶν αἷ εἰρημέναι, ποιὰ δὲ τὰ κα- λευκὸν γὰρ μᾶλλον καὶ ἧττον ἕτερον ἑτέρου λέγεται. καὶ 

τὼ ταύτας παρωνύμως λεγόμενα ἢ ὁπωσὲν ἄλλως ἀπ αὐ- δίκαιον ἕτερον ἑτέρα μᾶλλον. καὶ αὐτὸ δὲ ἐπίδοσιν λαμιβά- 
-“ Σ ) ὲ εν “ 7 ἅ Ν. ἃ ὶ ,ὔ Η Ἁ ν ἅ ἔτι » δὲ 7 ἦ᾽ 

τῶν. ἐπὶ μὲν ὧν τῶν πλείςων καὶ σχεδὸν ἐπὶ πάντων πὰ. γει Ἀευκὸν Ὑαρ ὃν ἐνδέχεται λευκότερον γενέσθα:. οὐ 

ρωνύμως λέγεται, οἷον ὠπὸ τὴς λευκότητος Ἀευχὸς καὶ ἀπὸ 30 πώντα δέ, ἀλλὰ τὼ πλεῖςα. δικαιοσύνη γὼρ δικαιοσύνης 

τῆς γραμματικῆς γραμματικὸς καὶ ὠπὸ τὴς δικαιοσύνης εἰ λέγεται μᾶλλον καὶ ἧττον, ἀπορήσειεν ἄν τις’ ὁμοίως δὲ 

δίκαιος, ὡσαύτως δὲ. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐπὶ ἐνίων δὲ διὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διαθέσεων. ἔνιοι γὰρ ἀλμφι θητύει 
Ἁ Ἁ “« Α, , : Ω », ἈΝ τὸ μὴ κεῖσθαι ταῖς ποιότησιν ὀνόματα ὅς ὀδέχεται. πα. περὶ τῶν τοιότων' δικαιοσύνην μὲν γὰρ δικαιοσύνης ὁ ποίνυ 

ρωνύμως ἀπ αὐτῶν λέγεσθαι, οἷον δρομικὸς ἢ ἢ πυκτικὸς ὁ φασὶ δεῖν λενδθα: μᾶλλον καὶ ἧττον, ὑδὲ ὑγίειαν ὑγιείας, 
κατὰ δύναμιν φυσικὴν λεγόμενος ἀπὶ ϑμὰ τ ποιότητος λ5 ἧττον μώτοι ἔχειν ἕτερον ἑτέρα ὑγίειαν, καὶ δικαιοσύνην ὅτε- 

λ 

2. ὅσαι) ὅσαι ἄλλαι Ο. ᾿ ἀ. ἄλλως 8. 1} 5. γὰρ] γὰρ καὶ 6. ἰ "λέγονται ὀργίλοι τε καὶ μανικοί, ὅσα 8. 1} 6. ἀπὸ ῥαιδίως καὶ ταχὺ 6, 1] 
7. τις οἵὰ .. ἢ ἰςο] γένηται Ο. 1 ἐδὴ] ἐ Ο. 1 8. μᾶλλον τῷ πεπονθέναι 6. 1 9. λέγοντα Ο. | 15. 5] καὶ καὶ Ο. 11 καμπύλον εἶναι καὶ 
“18. 16. τι οτὰ Ο. || 18. τι οπὶ «4. Π 19. μᾶλλον οτχλ Ο. ἢ 20. ἕκαφον (. ᾿[ γὼρ λέγεται τῷ Ο. 11 25. ἄν τις οπι 6. ] 26. τοσῦῶ- 

τοι Β6. ἡ 21. κατ αὐτὰς Ο. ἢ 30. λευκὸς] ὁ λευκὸς 6. αὶ οἱ πιοχ ὁ γραμματικὸς εἰ ὁ δίκαιος. Π84.. οἷον ὁ δρομικὸς ἢ ὁ π. Ο. 
.3. ταῖς] καὶ ταῖς Ο. 1 ἡ. ἱπιξήμη λέγεται Ο. 1} 5. διάθεσιν ἔχοντες Ο. ΠΠ Ἰ. λεγόμενον οτὰ Ο΄. ἢ 9. τοίνυν] ἦν 6. 1} 10. παρωνύμεωνς τοὺ 

44. ὲ 14. δὲ οτχα Ο. 1 κατὼ ταύτας 8. || αὐτὰς δὲ λεγόμενα ποιά Ο. [ΠὖΟ16. τοῦτον Ο. {ΠΟ 17. ἀδίν ἐξιν ἐναντίον Ο. ἢ) δὲ οαὶ σ΄. ἴὶ 
419. δῆλον ἐκ τῶν καθ᾿ ἕκαςο προχ. Ο. 1 22. ὅτε γὰρ] οἷον ὅτε ΟἉ, ὅτε 8. ΠΠ 23. π7 τὸ πὸ 6. 1 ἐδ’ 418. 1 τι οὰ ὦ. ἢ 3] ἢ, τὸ 

Οἢὶ 26. δὲ] δὲ καὶ ΒΟ. ἢ 21. καὶ ἥττον οτὰ 8. Π 28, δικαιότερον ΑΔ. ΠΠ ἕτερον ἑτέρυ μᾶλλον] μᾶλλον ἄτερον ἑτέρα. λέγεται Β΄, ἕτερον 
ἑτέρα λέγεται μᾶλλον καὶ ἧττον Ο. Π ταῦτα Ο. ᾿Π ἐπίτασιν Ο. ᾿] 29. ἐνδέχεται ἔτι 6. ἢ 31. λέγοιτο ΒΒ. 11 καὶ ἥττον οτὰ ' οἱ ὑτ «4. }} 

83. δικαιοσύνη 8. 1 84, φασὶ μᾶλλον καὶ ἧττον λέγεσθαι Ο.. 1] 8. ὑγίειαν « ἑτέρα] ὑγίειάν φασι καὶ δικομοσύγην ἧττον ὁτέρον ἑτέρν ἔχειν Ὁ. 
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Ρὴν ἑτέρα, ὡσαύτως δὲ καὶ γραμματικὴν καὶ τὼς ἄλλας 
διαθέσεις. ἀλλ᾽ ἶν τά γε κατὰ ταύτας λεγόμενα ἀναμν- 
φισβητήτως ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον γραμ- 
ματοιώτερος γὼρ ἕτερος ἑτέρα λέγεται καὶ ὑγιεινότερος καὶ 
δικαιότερος, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων “ὡσαύτως. τρίγωνον δὲ καὶ 5 
τετράγωνον ὁ δοκεῖ τὸ μῶλλον ἐπιδέχεσθαι, ἐδὲ τῶν ἀλ- 

λων σχημείτων ὑδέν. τὼ μὲν γὰρ ἐπιδεχόμενα τὸν τῷ τρί» 
γών λόγον ἢ τὸν τὸ κύκλυ πάνθ᾽ ὁμοίως τρίγωνα ἢ κύ- 
κλοι εἰσί, τῶν δὲ μὴ. ἐπιδεχομένων ὑδὲν μᾶλλον ἕτερον 
ἑτέρα ῥηθήσετωι ἀδὲν γὰρ μᾶλλον τὸ τετράγωνον τῷ ἕτερο- 10 
μήκους κύκλος ἐς ν ὑδέτερον γὰρ ἐπιδέχεται τό τῷ κύκλε 
λόγον, ὡπλῶς δέ, ἐὰν μοὸὴ ἐπιδέχηται ἀμφότερα" τὸν τῷ 
προκειμένε λόγον, ἃ ῥηθήσεται τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρν μᾶλλον. 
ὁ πώτα οὖν τὼ ποιὰ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον. 

Τῶν μὲν οὖν εἰρημόων ὑδὲν ἴδιον ποιότητος, ὅμοια δὲ 15 
χαὶ ἀνόμοια. κατὼ μύνας τὰς ποιότητας λέγεται" ὅμοιον 
ηδρ ἕτερον ἑτέρῳ ὶ ἔςι κατ ἄλλο ὑδὲν ἢ καθ᾿’ ὃ ποιόν 

ἐξιν, ὥςε ἴδιον ἂν εἴη τῆς ποιότητος τὸ ὕμοιον καὶ ἀνό- 
μον λέγεσθφι κατ . αὐτί. 

Οὐ δεῖ δὲ ταράττεσθαι, μή τις ἡμᾶς φήσῃ ὑπὲρ Ὁ 
ποιόσητος τὴν πρόθεσιν ποιησαμένυς πολλὼ τῶν πρός τι 
συγκωταριθμεῖσθαι" τὼς γὰρ ἕξεις καὶ διαθέσεις τῶν πρός 
τι εἶναι ἐλέγομεν. σχεδὸν γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν ταιότων τὰ 
γόη. πρός τι λέγεται, τῶν δὲ καθ᾿ ἔκαςα. ἀδέν. ἡ μὲν γὰρ 
ἐκιςήμη, γόος ὅσα, αὐτὸ ὅπερ ἐςὶν ἑτέρα λέγεται {τινὸς 25 ἐςὶ τῶν ἀντικειμένων λέγεται ἣ 
γὰρ ἐτιςήμη λέγεται, τῶν δὲ καθ᾽. ἔκαςα ὑδὲν αὐτὸ ὅπερ 
ἐξὶν ἑτέρε λέγεται, οἷον ᾿ γραμματικὴ ὄ λέγεται τοὺς 

᾿Επιδέχεται δὲ καὶ τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν ἐγαν- 9 

'φιότητα καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τὸ γὰρ θερμαίνειν 
τῷ ψύχειν ἐναντίον καὶ τὸ θερμιαύεσθαι τῷ ψύχεσθαι καὶ 
τὸ ἥδεσθωι τῷ λυπεῖσθαι, ὥςε ἐπιδέχεται ἐναντώτητα. καὶ 

τὸ μᾶλλον δὲ καὶ ἥττον' θερμαίνειν γὰρ μᾶλλον καὶ ἧτ- 

τὸν ἔςι, καὶ δερμαύίνεσθαι μᾶλλον καὶ ἧττον. ἐπιδέχεται 

ὅν τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν. 
Ὑπὲρ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα λέγεται εἴρηται δὲ 

καὶ ὑπὲρ τοῦ κεῖσθαι ἐν τοῖς πρός τι, ὅτι παρωνύμως ἀπὸ 
τῶν θέσεων λέγεται. ὑπὲρ δὲ τῶν λοιπῶν, τῷ τε ποτὲ καὶ 
τῷ πῦ καὶ τῇ, ἔχειν, διὰ τὸ προφανὴ εἶναι ὑδὲν ὑπὲρ αὐ- 
τῶν ἄλλο λέγεται ἢ ὅσα ἐν ἀρχῇ ἐρρέθη, ὅτι τὸ ἔχειν μὲν 
σημαίνει τὸ ὑποδεδέσθαι, τὸ ὡπλίσθαι, τὸ δὲ πῶ οἷογ ἐν 

Λυκείῳ, καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὅσα ὑπὲρ αὐτῶν ἐρρέθη. 
Ὑπὲρ μὲν ὅν τῶν προτεθέντων γενῶν ἱκανὰ τὰ εἶρη- 10 

μένα" περὶ δὲ τῶν ἀντικειμένων, ποσαχῶς εἴωθεν ἀντικεῖ- 

σθαι, ῥητέον. λέγεται δὲ ἕτερον ἑτέρῳ ἀντικεῖσθαι τετραχῶς, 
Δ ες Ν , Αι ς ν.» ,᾽, ἃς ᾿ ν ἢ ὡς τὰ πρός τι, ἢ ὡς τὰ ἐναντία, ἢ ὡς φέρησις καὶ ἕξις, 

ἢ ὡς κατάφασις καὶ ἀπόφασις. ἀντίκειται δὲ ἄκαςον τῶν 
τοιότων ὡς τύπῳ εἰπεῖν ὡς μὲν τὼ πρός τι, οἷον τὸ διπλα- 

-«ιοὕὔ “ ν») ὔ ς΄ Ν “..,» »“᾿ 
σιον τῷ ἡμίσει, ὡς δὲ τὰ ἐναντία, οἷον τὸ κακὸν τῷ ὠγαθῷ, 

ὡς δὲ τὼ κατὰ ςέρησιν καὶ ἔξιν, οἷον τυφλότης καὶ ὄψις, 
ὡς δὲ κατάφασις καὶ ἀπόφασις, οἷον κάθηται - ὁ καθηται. 

Ὅσα μὲν ἕν ὡς τὼ πρός τι ὠντίκειϊαι, αὐτὰ ἅπερ 
Δ -“ 

ὁπωσῶν ἄλλως πρὸς δῦτα, 

οἷαν τὸ διπλάσιον, αὐτὸ ὕπερ ἐςίν, ἑτέρου διπλάσιον λάγεται" 
,ὕ ᾿ » -» 

τοὺς γὰρ διπλυίσιον. καὶ ἡ ἐπιςήμη δὲ τῷ ἐπιςητῷ ὡς τὼ 

᾿μραμματοὴ ὑδ᾽ καὶ μεσικὶ τινὸς μυσωχή, ἀλλ εἰ ἄρα, τρός τι ἀντίκειται, καὶ λέγεταί γε ἡ ἐπιξήμη αὐτὸ ὅπῃ 
πατὰ τὸ γένος καὶ αὗται τῶν ,πρός τι λέγονται, οἷον ἡ ἐςὶ τῷ ἐπιςητῦ. καὶ τὸ ἐπιφητὸν δὲ αὐτὸ ὅπεξ' ἐεὶ πρὸς ἀν- 

ραμιμιτοοὶ λέγεται τοὺς ἐπιςήμοι, ὦ τινὸς γραμματικη, 8) ἰωδν λέγεται, τὴν ἐπιςήμην' τὸ γὰρ ἐπιςητὸν τινὶ λέγε- 
καὶ ἡ μευσικὴ τιὸς ἐπιςήμη λέγεται, ἃ τινὸς μεσική. ὥςε ται ἐπιςητόν, τῇ ἐπικήμῃ. 

αἱ καθ᾿ ἕκας ὧς εἰσὶ τῶν πρός τι. λεγόμεθα, δὲ ποιοὶ Ὅνσα ἔν ἀντίκειται ὡς τὼ πρός τι, αὐτὰ ὥπερ ἐςὶν ἑτέ- 
ταῖς καθ ἕκαςα' ταύτας γὰρ καὶ ἔχομεν -ἐπιςήμονες γὰρ ρων λέγεται ἢ ὁπωςδήποτε πρὸς ἄλληλα λέγεται. τὰ δὲ ὡς 
λογόμεθᾳ τῷ ἔχειν τῶν καθ᾿ ἕκαςα ἐπιςημῶν τινά, ὥςε τὼ ἐναντία, αὐτὰ μὲν ἅπερ ἐςὶν ὑδαμῶς πρὸς ἄλληλα λέ- 
αὗται ὧν καὶ ποιέτητες εἴησαν, αἱ καθ᾿ ἕκαςα, καθ᾿ ἃς 35 γεται, ἐναντία μώτοι ἀλλήλων λέγεται ὅτε γὰρ τὸ ἀγα- 

ποτε καὶ ποιοὶ λεγόμεθα" αὗται δὲ ἀκ εἰσὶ τῶν πρός τι. ϑὺν τῷ κακῷ λέγεται ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ἐναντίον, ὅτε τὸ λευκὸν 
ἔτι εἰ τυγχάνοι τὸ αὐτὸ πρός τι καὶ ποιὸν ὄν, ἀδὲν ἄτοπον τῷ μέλανος λευκόν, ἀλλ᾽ ἐναντίον. ὥςε διαφέρυσιν αὗται 

ἀμεφοτέραις ταῖς γόεσιν αὐτὸ. καταριθμεῖσθαι. αἷ᾿ ἀντιθέτεις -ὠλλήλων. ὅσα δὲ τῶν ἐναντίων τοιαῦτα ἐξὶν 

1. γραμματικὴν γραμματικῆς καὶ Ο,. ΠΟ 3. Δ] ογίτω τὸ οὐ 8. ἢ ἀ. δικαιότερος καὶ ὑγιεινέτερος Ο. {ΠΟ 6. μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον ἐπιδ' 6. 1 

ἃ. ὃ τὸν] καὶ τὸν Ο. ἢ 9. μᾶλλον δηΐε ῥηθήσεται Ο. Π 14. ἐπιδέχεται τὼ ποιὰ Ο,, 1} 16. καὶ] ἢ Ο. 1 17. ἐκ ἔξιν ἕτερον ἑτέρῳ Ο. ἢ 18. τῆς 

«αι Ο. ἢ καὶ] ἢ Ὁ. ᾿ὶ 20. φήσει ΒΒ. 1| 22. καὶ τὰς δ. Ο. 1] 23. ἐλέγομεν δῖα εἶναι ροπὶῖ 8, οὐη Ργ Ο. {|- πασῶν τῶν τοιύτων ποιοτήτων τὸ 
“ἂν ῥβι πρός Ο. ᾿Ϊ 24. ἕκαςον Ο. ἢ μὲν οι «4. 1128. εἰ] ὶ οοττ 4506. || 31. λέγεται οπι Ο. | 34. τινάς Ὁ. || 37. ὅν οἵη “4.8. }} 38. αὐτὸ τοῖς γένεσιν (΄. 

, μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον Ο. ἢ -ὅ. ἧττον, καὶ λυπεῖσθαι μᾶλλον καὶ ἧττον, ἐπ. Ο, Π[Ο 22. τὼ οτὰ Ο Ι΄ οἷον] ὡς 8.0. ἢ 25. λέγον. 

ται ε ΗΠ 38... κυὐτὸ] τὸ ἡμίσεος αὐτὸ Ο.. ἢ 38. γε] δὲ 418. 1] 239. πρὸς τὸ “ἀντ. 56. ἢ 32. ἰηΐογ ἑτέρων εἰ λέγεται Β' Ἰοοῦπι τεϊηχαΐξ 
ἔπυετῖς ἀ δαὶ 5. ἰάεπι ἴῃ τοαγρίπε Βαβρεὶ τῶν ἀντικειμένων. 

Β2 

ο, 
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;» . ἿΣ ἕν Δ Ὁ. λυ ς ἀν οθκ πα τὸ ᾿ ᾿ . ὥςε ἐν οἷς πέφυκε γίνεσθαι ἢ. ὧν κατηγορεῖται. ἀναγκαῖον δὲ ὑδαμῶς λέγεται ὁ ἄνθρωπος. ἀντικεῖσθαι δὲ καὶ ταῦτα, 
“ : , Ἐν χον ᾿ ν ᾷᾺς ᾿ . - 

αὐτῶν θάτερον ὑπορχειν, τότων ἀδὲν ἐξιν ἀν μέσον. ὧν δέ δοκεῖ, τὸ ἐςερῆσθαι καὶ τὸ τὴν ἔξιν ἔχειν, ὡς ςἔδησις καὶ “ ς᾽ ᾽ 
εἶ ὃ ᾿ ἊΨ ,ὔ 7 » ν ᾿ “ῳ γε μὴ ἀναγκαῖν θάτερον ὑπάρχει, τότων ἔξι τι ἀνὰ μέ. ἔξις ὁ γὰρ τρόπος τῆς ἀντιθέσεως ὁ αὐτός" ἐς γὰρ ἡ τὺ- 

σὸν πάντως, οἷον. νόσος καὶ ὑγίεια ἐν σώματι ζῴε πέφυκε φλέτης τῇ ἔψει ἀντίκειται, ὅτω καὶ τὸ ὁ τυφλὸν εἶναι τῷ 

γίνεσθαι, καὶ ἀναγκαῖον γε ϑάτερον ὑπάρχειν τῷ τῷ ἴῴα 5 ὅψιν. ἔχειν ἀντίκειται. : τ 
ὴ 

σώματι, ἢ νόσαν ἢ ὑγίειαν. καὶ περιττὸν δὲ καὶ ἄρτιον ἀρ ς οὐκ ἦι δὲ ὑδὲ τὸ ὑπὸ τὴν ἀπόφασιν ΞΕ κατά- 
οὗ κατηγορεῖται, καὶ ἀναγκαῖόν γε θάτερον τῷ ἀριθμῷ φασιν ἀπόφασις καὶ κατάφασις" ἡ ἂρ κατάφασις “ Αι ῳ ἀριῦμί( γαρ 

Ν Ὺ Ρ ᾿ ἀν ἐ ᾿Ὶ 5 ΝῚ ὔ ᾿ς Ν 

ὑπάρχειν, ἢ περιττὸν ἢ ἄρτιον. καὶ ὅκ ἔςι γε τότων ὑδὲν λύγος ἐςὶ καταφατικὸς καὶ ἡ ἀπόφασις λόγος ἀποφατι- ) γος αὶ - 
υ Ἁ 4 ΄ Υ- »ἭἪ 7 ΝῚ Ἃ ᾿ 

ἀνὰ μέσον, ὅτε. νάαπ, καὶ ὑγιείας. ὅτε περιττὸ καὶ ἀρτίῳ. ὧν κός, τῶν δὲ ὑπὸ τὴν κατάφασιν καὶ ἀπόφασιν ἀδέν. ἐςι ρ σί 
ὔ ᾿΄. μ 7 “ ᾿ 

δέ γε μὴ ἀναγκαῖον θάτερον ὑπάρχειν, τότων ἔςι τι ἀνὰ 10 λόγος. ται δὲ καὶ ταῦτα ἀντικεῖσθαι ἀλλήλοις ὡς κα- σ᾽ μ 
υ 5 ὔ ὔ Ὲ » » μέσον, οἷον μέλαν καὶ λευκὸν ἐν σώματι πέφυκε γίνεσθαι; τάφασις καὶ ὠπέφασις" καὶ “γὰρ ἐπὶ τούτων ὁ τρόπος τῆς 

᾽ Η .“«2 "Δ 7 5» ὦν τ τὶ ὁ“ .“ 7 ΡΗ εἹ ν᾽ ὃς ,» « ,ὔ Γἄω ,ὔ : Ν τῆς καὶ Ὡς ἀναγκαῖόν γε θάτερον αὐτῶν ὑπάρχειν τῷ σώματι ἀντιθέσεως ὁ αὐτός. ὡς γάρ ποτε ἡ κατάφασις πρὸς τὴν 
ΝΥ »"» κ- Ἄ Ὰ : ΠεΥς » Κῷ ς 

ἀ γὰρ πᾶν ἦτοι λευκὸν ἢ μέλαν ἐςίν. καὶ φαῦλον δὲ "καὶ ἀπόφασιν ἀντίκειται, οἷον τὸ καθηται τῷ ὁ κάθηται, ἕτω 

σπεδαῖον κατηγαρεῖται μὲν καὶ καὶ ἀνθρώπε καὶ κατὼ καὶ. τὸ ὑφ᾽ ἑκάτερον π ἃ ἀντόκειται, τὸ κ ἤσθαι σῷ ω 
. ἄλλων πολλῶν, ἢ ἕως .ἀναγκαῖὸν δὲ θάτερον αὐτῶν ὑπάρχειν 45 μὴ καθῆσθαι. 

ἐκείνοις ὧν ἂν κατηγορῆται" ὁ γὰρ πάντα ἦτοι φαῦλα ἢ Ὅτι δὲ ἡ ᾿φέρησις καὶ ἡ ἔξις ὡς ἀντίκειται ὡς τὼ 
σπυδαῖά ἐς τιν. καὶ ἔς, γέ τι τύότων ἀνὰ μέσον, οἷον τὸ μὲν πρός τι, φανερόν ὐ γὰρ λέγεται αὐτὸ ὅπερ ἐςὶ τῷ ἀντι- 

λευκὰ καὶ μέλανος τὸ φαιὸν καὶ τὸ ὠχρὸν καὶ ὅσω ἄλλα κειμέτι. ἡ γὰρ ὄψις ἐκ ἔςι τυφλότητος ὄψις, ἀδ᾽ ἄλλως 
χρώματα, τῷ δὲ φαύλε καὶ σπεδαίς τὸ τε φαῦλον ὅτε ὑδαμῶς πρὸς αὐτὸ λέγεται. ὡσαύτως δὲ ὑδὲ ἡ τυφλέτης 
σπουδαῖον. ἐπὶ ἐγίων μὲν ὅν ὀνόματα κεῖται τοῖς ἀγὰ μέσον, 20 λέγοι’ ὧν τυφλότης ὄψεως, ἀλλὰ ςέρησις μὲν ὄψεως ἡ 
οἷον λευκξ καὶ μέλανος τὸ φαιὸν καὶ τὸ ὠχρὸν καὶ ὅσα τυφλότης λέγεται, τυφλότης δὲ ὄψεως ὁ λέγεται. ἔτι τὰ 
ἄλλα χρώματα ἐπὶ ἐνίων δὲ ἐνόματι μὲν ὑκ εὔπορον τὸ πρός τι πάντα πρὸς ἀντιςρέφοντα λέγεται, ὥξε καὶ ἡ τυ- 
ἀγὼ βέσον ἀποδᾶναι, τῇ δ᾽ ἐατέν τῶν ἄκρων ἀποφάσει φλότης εἴπερ ἣν τῶν πρός τι, ἀντέξρεφεν ἂν κἀκεῖνο πρὸς 
τὸ ἀνὰ μέσον ὁρίζεται, οἷον τὸ ὅτε ε ἀγαθὲν ὕ ὅτε κακὸν καὶ ὃ λέγεται. ἀλλ᾽ ὑκ ἀντιςρέφει: ὁ γὰρ λέγεται ἡ ὄὕψις 
ὅτε δύεδιον ὅτε ἄδικον. . ᾿ς 25 ἐπ λολμς ὄψις. 

Στέρησις δὲ καὶ ἔξις λέγεται μὲν περὶ ταὐτόν τι, οἷον “Ὅτι δὲ ἀδ᾽ ὡς τὰ ἐναντία ἀντίκειται τὰ κατοὶ ςέρη- 
ἡ ὄψις καὶ ἡ τυφλότης περὶ ὀφθαλμόν' καθόλε δὲ εἰπεῦ, σιν καὶ ἔξιν λεγόμενα, ἐκ τῶνδε δῆλον, τῶν μὲν γοὶρ. ἐναν- 
ἐν ᾧ ἡὶ ἔξις πέφυκε γύεσθαι, περὶ τῦτο λέγεται ἑκάτερον τίων, ὧν μηδὲν ἐξιν ἀνὼ μέσον, ἀναγκαῖον, ἐν ᾧ πέφυκε 
αὐτῶν. ἐςερῆσθαι. δὲ τότε λέγομεν ἔκαςον τῶν τῆς ἔξεως γίνεσθαι ἢ ὧν κατηγορεῖται, θάτερον αὐτῶν ὑπάρχειν. ἀεί: 

δεκτικῶν, ὅταν ἐγ ᾧ πέφυκεν ὑπάρχειν καὶ ὅτε πέφυκεν 3) τετων γὰρ ὑδὲν ἣν ὠνὼ μέσον, ὧν θάτερον ἦν ἀναγκαῖον τῷ 

ἔχειν μηδαμῶς ὑπάρχῃ. νωδόν τε γὰρ λέγομεν ὁ τὸ μὴ δεκτικῷ ὑπάρχειν, οἷον ἐπὶ νόσε καὶ ὑγιείας καὶ περιττῷ 
ἔχον ὀδόντας, καὶ τυφλὸν ὁ τὸ μὴ ἔχον ὄψιν, ἀλλὰ τὸ καὶ ἀρτίου. ὧν δὲ ἔςι τι ἀνὰ μέσον, ἀδέποτε ἀνάγκη παντὶ 

μὴ ἔχον ὅτε πέφυκεν ἔχειν τινὰ γὰρ ἐκ γενετῆς ὅτε ὄψιν ὑπάρχειν θάτερον' ὅτε γὰρ λευκὸν ἢ μέλαν ἀνώγκη πᾶν 
ἔχει ὅτε ὀδόγτας, ἀλλ᾽ ἀ λέγεται ὅτε νωδὰ ὅτε τυφλά. εἶναι τὸ δεκτικόν, ὅτε θερμὸν ἔτε ψυχρόν" τότων γὰρ 
τὸ δὲ ἐς ἐρῆσθαι. καὶ τὸ τὴν ἔξιν. ἔχειν ὑκ ἔςι ςέρησις καὶ 35 ἀνὰ μέσον τι ᾿ὑδὲν κωλύει ὑπάρχειν. ἔτι δὲ καὶ τό- 

ἕξις. ἕξις μὲν γώρ ἐςιν. ἡ ὄψις, ςέρησις δὲ ἡ τυφλότης. τῶν ἦν- τι ἀνὰ μέσον, ὧν «μὴ ἀναγκαῖον θάτερον ὑπάρχειν 
τὸ δὲ ἔχειν τὴν ὄὕψιν ὧι ἔςιν ὄψις, ἀδὲ τὸ τυφλὸν εδαι ἦν τῷ δεκτικῷ, εἰ μὴ οἷς φύσει τὸ ἕν ὑπάρχει, οἷον 

τυφλότης, ςέρησις γάρ τίς ἡ τυφλότης ἐςΐν, τὸ δὲ τυφλὸν τῷ πυρὶ τὸ θερμῷ εἶνωι. καὶ τῇ χιόνι τὸ λευκῇ. ἐπὶ δὲ 
εἶναι ἐςερῆσθαι, ὁ ςέρησίς ἐςιν. ἔτι εἰ ἣν ἡ τυφλότης ταὐ- τότων ἀφωρισμένως ἀναγκαῖον θάτερον ὑπάρχειν, καὶ ἀχ, 

τὸν τῷ τυφλὸν εἶναι, κατηγορεῖτο ὧν ἀμφότερα κατὰ τῷ 20 ὁπότερον ἔτυχεν". ὁ γὰρ ἐνδέχεται τὸ πῦρ ψυχρὸν εἶναι 
αὐτῷ ἀλλὰ τυφλὸς μὲν λέγεται ὁ ἄνθρωπος, τυφλότης οὐδὲ τὴν χιόνα μέλαιναν. ὥςε παντὶ μὲν οὐκ ἀνάγκη. 

11. ἐν τῷ σώματι Ο. Τ᾿ 18. » τῇ μέλανος ΟΙὶ 28. Φ] ὧι ἄν 4.8. 1} πέφυχεν ἡ ΓΙ Ο ἢ 35. ἔχεν τὴν ἕξιν Ο. 
9. καὶ) αὶ Ο. 1] 16. δὲ καὶ ἡ Ο, 11 22. λέγεται ἐδ’ ὄψις τυφλότητος. ἔτι τς Ο᾽ ΠΠ 30. ΔΡΥΜΩ͂Ι ποαὶ 84. ὙΠ ὅτε θερμόν ε.ἃ 

36. ἣν θάτερον ὑπάρχειν Ο. 



ΚΑΤΗΓΌΡΤΙΑΙ. 18 

τῷ δωοτικῷ θάτερὸν αὐτῶν ὑπάρχειν; ἀλχλὼ μόνον: οἷς φύ- φανερὸν. ὅτι κα ὑδένα ΄ τῶν εἰρημένων Ἰρόπων "ἀντύκειταν 

σει τὸ ἐν ὑπάρχει, καὶ τότοις ἀφωρισμέμως. τὸ ἕν καὶ ὑχ ἐπὶ γὰρ μόνων τότων ἀναγκαῖον ἀεὶ τὸ μὲν ἀληθὲς τὸ δὲ 
ὁπότερον ἔτυχεν. ἐπὶ δὲ τῆς φεβήσεως καὶ τὴς ἐξέως δὲ ψεῦδος ᾿αὐτῶν εἶναι. ὅτε “γὰρ “ἐπὶ τῶν ἐνωντίων ἀναγκαῖον 
τερῦν τῶν εἰρημένων «ἀληθές: ἀδὲ γὰρ ὠεὶ τῷ δεκτικῷ ἀναγ- ἀεὶ θάτερον ἀληθὲς εἶναι θάτερον δὲ ψεῦδος, ὅτε ἐπὶ τῶν 
καϊὸν δάτερον αὐτῶν ὑπάρχειν τὸ γῶρ΄ μήπω. πεφυνιὸς ᾧ πρές τι, ὅτε. ἐπὶ τῆς ἕξεως καὶ τὴς φερήσεως, οἷον ἡ ὑγίεια 
ὑψν ἔχειν ὖ ὅτε τυφλὸν ὅτε ὄψιν. ἔ ἔχον. λέγεται, ὥςε ὑκ ἀν καὶ ἡ νέσος ἐναντία, καὶ ὑδέτερόν γε ὅτε ὠληθὲς ὕ ὅτε ψεῦδός 
ἐπ ταῦτα τῶν τοιότων ἐναντίων ὧν ὑδὲν. ἐς!ν. ἀνὰ μέρον. 
ἀλλ᾽ δ᾽ ὧν τι ἔςιν ἀνὰ μέσον" ἀναγκαῖον γάρ ποτε παντὶ 
τῷ δεκτικῷ θάτερον αὐτῶν ὑπάρχειν ὅταν γὰρ ἤδη πε- 

φυκὸν ἢ 
καὶ τύτων ὑκ ἀφωρισμέως θάτερον, ὠλλι: ὁπότερον ἔτυχεν 
ὦ γαρ ἀναγκαῖον ἢ τυφλὸν ἢ : ἔχλον ἔψιν εἶναι, ἀλλ᾽ ὑπό- 
τερον ἔτυχεν. ἐπὶ δὲ τῶν. ἐναντίῳν,. ὧν ἔςι τὶ ἀνὰ μέσον, 
ὑδέκοτε. ἀναγκαῖον ἥν παντὶ θάτερον ὑπάρχειν, ἀλλὰ τισί, 

ἐςιν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ διπλάσιον καὶ τὸ ἥμισυ ὡς τὰ πρός 
᾽ ΝῊ Ἢ 4 ᾿ ᾿ -“᾿ 

Ὧι ἀντύκειτωι, καὶ Ὡς ἔςιν αὐτῶν ὀδέτερον ὅτε ἀληθὲς τε ψεῦ- 

δὸς. ὑδέ γε τὰ κατὼ ςέρησιν καὶ ἔξιν, οἷον ἡ. ὕψις καὶ ἡ 
ὄψιν ἔχειν, τότε ἢ τυφλὸν ἢ ὕψιν ἔχον ῥηθήσεται, 10 τυφλότης. ὅλως δὲ τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομέ: 

γων: ὑδὲν. ὅτε ̓ ἀληθὲς ὅτε ψεῦδός ἐσιν πάντα δὲ τὰ εἰρὴ- 
μένα ἄνευ συμπλοκῆς λέγεται. ὁ μὴν ἀλλὰ μάλιςα ἃ ἄν 
δόξειε: τὸ τοῦτο συμβαίέιν ἐπὶ τῶν κατὰ συμπλοκὴν ἐ ἐναν- 
τίων λεγομένων τὸ γὰρ ὑγίιαΐύνειν Ξωκράτην τῷ νοσεῖν Ξω- 

καὶ τότοις ἀφωρισμένως. τὸ ὦ. ὥςε δῆλον ὅτι κατ ὑδέτερον 15 κραΐτην᾽ ἐναντίον ἐς. ἀλλ᾽ ἀδ' ἐπὶ τότων Φ ἀν καῖ ἀεὶ 
τῶν τρόπων. ὡς τὼ ἐναντία, ἀντίκειται τὼ κατὰ ςέρησιν καὶ 
ἕξιν ἀντικείμενα. : : 

Ἔτι ἐπὶ μὲν. τῶν ἐεη: ὑπάρχοντος τὰ. δερτιχίς 
ΒΕ εἰς ἄλληλα «μεταβολὴν γίνεσθαι, εἰ μή τινι φύσεὶ 

θάτερον μὲν ἀληθὲς θάτερον δὲ ψεῦδος εἶ εἶναι. ὄντος μὰ γὰρ 
Σωκράτους ἔςαι τὸ μὲν ἀληθὲς τὸ. δὲ ψεῦδας, μὴ ὄντος ἣ 

ἀμφότερα ψευδῆ" ὕτε γὰρ. ̓'τὸ νοσεῖν Σωκράτην ὅτε. τὸ 
ὑγιαίνειν ἐςξὶν ἀληθὲς. αὐτῷ μιὰ ὄντος ὅλως τῷ Σωκράτως. 

τὸ ἂν ὑπάρχει, οἷον τῷ πυρὶ τὸ -θεῤμῷ εἶναι" καὶ "γὰρ τὸ 20 ἐπὶ δὲ τῆς ςερήσεως καὶ τῆς ἕξεως μὴ ὄντος. τὲ ὅλως ὑδέ- 
ὑγιαῖνον δυνατὸν νοσῆσαι καὶ τὸ λευκὸν μέλαν γενέσθαι 
καὶ τὸ ψυχρὸν θερμόν, καὶ ἐκ σπυδαΐν, γε φαῦλον καὶ ἐκ 
φαύλι σπυδαῖον δυνατὸν γενέσθαι. ὁ γὰρ φαῦλος εἰς βελ- 
τῴς διατριβὰς ὠγόμενος καὶ λόγες κῶν μικρόν γέ τι ἐπι- 

τερον ἀληθές, ὄντος τε ὑκ ἀεὶ θάτερον .ἀληϑὲς θάτερον δὲ 

ψεῦδος" τὸ γὼρ ὕψιν ἔχειν Ἰξωκράτην τῷ τυφλὸν εἶναι ω- 

κράτην ἀντίκειται ὡς: ςέρησις᾽ καὶ ἕξις, καὶ ὄντος τε ὅκ 
ἀναγναῖον θάτερον ἀληθὲς εἶναι ἢ ψεῦδος (ὅτε γὰρ μήπω 

δοίη εἰς τὸ βελτίων εἶναι. ἐὼν δὲ ὥπαξ κἂν: μικρὸν ἐπίδοσιν 25 πέφυκεν ἔχειν, ἀμφότερα ψευδῆ), μὴ ὄντος τε ὅλως τῷ 
λαΐβη, φανερὸν ὅτι ἢ τελέως ἀν μεταβάλοι ἢ πάνυ πολλὴν 
ἐπίδοσιν λάβοι" ἀεὶ γὰρ εὐκινητότερος πρὸς ἀρετὴν γύεται, 
κῶν ἡντινοῦν ἐπίδοσιν εἰληφὼς ἐξ ἀρχῆς ἢ, ὥςε καὶ πλεῖ 
εἰκὸς ἐπίδυσιγν αὐτὸν λαμβάνειν, καὶ τῶτο ἀεὶ γινόμενον τε- 

Σωκράτυς, καὶ ὕτω γε: ἀμφότερα, καὶ τὸ ὄψιν ἔχειν 
καὶ τὸ τυφλὸν αὐτὸν εἶναι. ἐπὶ δέ Ὑ τῆς καταφάσεως 

καὶ τῆς ἀποφάσεως ὠεί, ἐάν τε ἢ ἐάν τε μὴ ἥ, τὸ ἕτερον 
ἔςαι. ψεῦδος «καὶ τὸ ἕτερον ὠληθές. τὸ γὰρ νοσεῖν ἸΣωκρά- 

, ΄ὔ ,ὔ ς Ν: Υ̓ »“ λείως εἰς τὴν ἐναντίαν ἕξιν ὠποκαθίς σιν, ἐάν περ μὴ χρόνῳ ἢ τὴν καὶ τὸ μὴ νοσεῖν Σωκράτην, ὄντος τε αὐτῷ φανερὸν ὅτι 
, ον ὅπ τς ἐπ ἊἝ; 7 »Ἀ7 ἔξεζγηται. ἐπὶ δέ γε τῆς ἕξεως καὶ τῆς. φερήσεως. ἀδύνα». 

τὸν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν γενέσθαι. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς: 
ἕξεως ἐπὶ τὴν φέρειν γύεται μεταβολή, ἀπὸ «δὲ τῆς ςε- 

: »" ϑίρος Ἀ ἙΝ. . 
τὸ ἕτερον αὐτῶν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, καὶ μὴ ὄντος ὁμοίως" 
τὸ μὲν γὰρ νοσεῖν μὴ ὄντος ψεῦδος, τὸ δὲ μὴ νοσεῖν ἀλη- 

θές. ὥςε. ἐπὶ Μόνων τότων ἴδιον ὧν εἴη τὸ ἀεὶ θάτερον αὐὖ- 

ρήσεως ἐπὶ τὴν ἔξιν ἀδύνατον. ὗ ὅτε γὰρ υφλὺς᾽ γενόμενός τῶν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος εἶναι, ὅσαι ὡς κατάφασις καὶ ἀπό- 
τις πάλιν ἀνέβλεψεν, ὅτε φαλακρὸς ὧν πάλιν χυμυτηρ 8: φάσις ἀντίκειται. 

ἐγένετο, ὅτε ψωδὸς ὧν ὀδόντας ἔφύσεί. - ἸΕνωντίον δέ ἐςιν ξὼ ἀνάγκης ἀγαθῷ μὲν κακόν' τῦτοι! 
“Ὥσω: δὲ ὡς. ἔω καὶ ἀπόφασις ΠΆΡΩ; δὲ δῆλον ὡ καθ᾽ ἔκαςον ἐπαγωγῇ: οἷον ὑγιείᾳ, γόσος καὶ 

4, ὅτε . 86. ᾿ 8. ποτε οι Β εἱ ΓΙ ! 10. ἔχειν ὕψι α Γ ἕω ὕψιν Ο. Ι 42. ἀγαγκαίως οοΥΤ Ο. ἢ ὄψιν ἔχρν Ο. ᾿ἢ ἐἶναι] ἱπ- 

πσεται σοῖτ Ο. 1138. δὲ] δέ γε 8. 11 τι οἵὰ 4.8. 1} 18. ὄντος 8. 11 20. ὑπάρχει οοττ ἴῃ εἰ 8. 11 τὸ οπὶ 8.6. ἢ} θερμὸν 8. ΠΠ ἐἶνα!]} 
ὑχάρχεν Ο. 1 24. τοι Ο. ἢ 25. ἐὼν" δὲ] αἴτε γὰρ γε “4. 1 26. φανερόν ἐςιν ὅτι Ο. 1 27. αἰὰ Β. ἢ 28. ἐξ ἀρχῆς εἰληφὼς Ο. ᾿ 29. ἀὰ 

σα Ο. ἰἰ 30. ἄν 6. [Π 3Μ. γε οπὶ «Α. 1} 33. γίεται ἐπὶ ςέρησιν Ο. 1} 84. τις τυφλὸς ἜΗΝ Ο ἢ 35. ἀνέβλεψεν εἰ μήτι γε θείχα, δυνά- 

μδ ,Α(, ἀνέβλεψεν εἰ μή τισι. θείᾳ, δυνώμει Ο, αὶ γος βυργα ἐξηγηνθ. : 
4. τρέκον ΑἹ. 1 2. μόνων γὰρ Ο. ᾿ὶ ἀ. θάτερον μὲν ἀληθὲς Ο, 1 5. αἰίογατα τῆς οτα Ο. ΠΠ 6. ᾿χίαϑ ἕτε οπὰ Ο, 1 9. ἡ τυφλότης καὶ ὄψις 

Ε 1 43. τοιῦτον Ο. 1} 14. σωκράτη Βὶ οἵ δὶς εἰ Ῥοβῖθα. || 16. εἶναι ροβὲ ἀληθὲς Ο. [{ 20. τεῦ μὲν Β. ᾿ 21. τεῦ δὲ 4.8. 1} θάτερον Ῥοδὲ 

ἀὰ οχὰ .Β.. ᾿ ϑάτερον δὲ ψεῦδος οτχ «4. 1 23. τε] οὐάϊοθα γε. [[| 26. ὄψιν αὐτὸν ἔχειν Ο,, 1 80. Σωκράτην οτι Ο. ἢ 31. ἃ 8, τὸ δὶ ἔτε- 

" Ο, οἵα «ἡ. 317. νόσος καὶ τῇ δικαιοσύνη ἀδικία καὶ Ο 



“ἡ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ, 

ἀνδρείῳ. δειλία, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. κακῷ δὲ τὼν τῇ τάξει, καὶ ἐπὶ τῆς γραμματικῆς τὰ ςορχαῖαν πρό: 
ὁτὲ μὲν ὠγαθὰν ἐναντίαν, ὁτὲ δὲ κακόν' τῇ γὰρ ἐνδείᾳ κακῷ φέρω τῶν συλλαβῶν), ἐπί τε τῶν λόγων ὁμοίως" τὸ γὼρ 
Υ ε ε κ, ὦ ΡΝ ν Ω - ,ὔ “ ὔ ͵ .“ » » 7 

ὄντι ἡ ὑπερβολὴ ἐναντίον κακὸν ὄν' ὁμοίως δὲ καὶ ἡ με- αἀροοίμιον τῆς διηγήσεως πρότερον τῇ τάξει ἐς ν. . 
σότης ἐναντία ἑκατέρῳ, οὖσα ὠγαθόν. ἐπ ὀλίγων δ᾽ ἂν Ἔτι παρὰ τὰ εἰρημένα τὸ βέλτιον καὶ τὸ τιμνρώτερρν 

τὸ τοῦτον ἴδοι τίς, ἐπὶ δὲ τῶν πλείςων φὲ τῷ κακῷ τὸ 5 πρότερον εἶναι τῇ φύσει δοκεῖ, εἰώθασι δὲ καὶ οἱ πολλεὶ 

ὠγαθὸν ἐναντίον ἐς ἔν. τὸς ἐγτιμοτέρος καὶ μᾶλλον ἀγαπωμέρς ὑπ αὐτῶν προ- 
. Ἐπι ἐπὶ τῶν ἐναντίων. ὑκ ἀναγκαῖον, ἐὰν θάτερον ᾧ τέρες φάσκειν᾽ παρ αὐτοῖς εἶναι. ἔςι μὲν δὴ καὶ σχεδὸν 

καὶ τὸ λοιπὸν εἶναι. ὑγιαινόντων μὲν γὰρ. ὡπάντων ὑγίεια, ἀλλοτριώτωτος, τῶν τρόπων ὗτος, Ἷ 
μὲν ἔξαι, νόσος δὲ ὕ' ὁμοίως δὲ καὶ λευκῶν ὄντων ὦπαν- Οἱ μὲν ὅν λεγόμενοι τρόποι «τῷ προτέρε σχεδὸν τος 
σῶν λευκότης μὲν ἔςαι, μελανία, δὲ ὅ. ἔτι “εἰ τὸ Σξωκράτην 10 σύτοί εἰσιν. δόξειε δ᾽ ὧν παρὰ τὸς εἰρημένας καὶ ἕτερος 
Ρ » ΄ τὰν τὰ ,᾿΄ ».») ν » Ν2 “- ͵ , » ν. » ,ὕ ἀπο ατ τα 
ὑγιαίνειν τῷ ἸΣωκραΐτην νοσεῖν ἐναντίον ἐςί, μὴ ἐνδέχεται δὲ εἶναι προτέρα τρόπος τῶν γὰρ ἀντιςρεφόντων κατὰ τὴν τὸ 

ᾶ Ψ -“ ,»ν ς ὕὔ ᾽ Δ » Νὴ) »“ “- ᾽ ͵ Ν ᾿ν ᾿ξ τῇ “ »Ἥν»ν ͵ὕ 

ἅμα ἀμφότερω τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, ῥκ ὧν ἐνδέχοιτο τῷ εἶναι ἀκολύβησιν τὸ αἴτιον ὁπωσὴν θατέρῳ τῷ εἶναι πρότε- 
ἑτέρε τῶν ἐναντίων ὄντος καὶ τὸ λοιπὸν εἶναι" ὄντος γὰρ τῷ ρὸν εἰκότως τῇ φύσει λέγοπ᾽ ἄν. ὅτι δ᾽ ἧςι τινὼ τοιαῦτα, 
Σξωκράφην ὑγιαίνειν ὑκ ἄν εἴη τὸ μμδνὰ "Ξωκραζτην, δῆλον: τὸ γὰρ εἶναι ᾿ἀνθρωπον ὠντιςρέφει κατὰ τὴν τὸ: εἶν 

Δῆλον δὲ ὅτι, καὶ περὶ ταὐτὸν ἢ εἴδει ἢ γόει πέφυκε δναι ἀκολύθησιν πρὸς τὸν ἀληθῆ περὶ αὐτῷ λόγον. εἰ γὰρ 
ύεσθαι τὰ ἐναντία. νόσος. μὲν γὼρ καὶ ὑγίεια ἐν σώματι ἔςιν ἄνθρωπος, ὠληθὴς ὁ λόγος ᾧ λέγομεν ὅτι ἔς ὁ ἄγ- 
ἴῴε πέφυκε ογύεσθαι, Χευκότης δὲ καὶ μελανίω ὡπλῶς θρωπος. καὶ ἀντιςρέφει γε εἰ γὰρ ὠληθὴς ὁ λόγος ᾧ λές 

12. 

ἐν σώματι, δικαιοσύνη δὲ καὶ ἀδικία ἐ ἐν ψυχῇ ὠρώεν. 

᾿Ανάγκη δὲ πάντα τὰ ὀναντία. ἢ ἐν τῷ αὐτῷ γόει 
γομεν ὅτι ἔςιν ἄνθρωπος, ἔςιν ἄνθρωπος. ἔς ι δὲ ὁ μὲν ἀλη: 

βὴς λόγος ὑδαμῶς αἴτιος τῷ εἶναι τὸ πρῴγμα, τὸ μώτοι 
εἶναι ἃ ἐν τοῖς ἐναντίοις. γένεσιν, ἃ αὐτὰ γένη εἶναι. λευκὸν Ὁ πρῶγμω. φαίνεταί πως αἴτιον τῇ εἶναι ἀληθὴ τὸν λόγω: 
μὲν γὰρ καὶ μέλαν ἐν τῷ αὐτῷ γῴει (χρῶμα γὰρ αὖ- 
τῶν τὸ γόος), δικᾳιοσύνη δὲ καὶ ἀδικία, ἐν τοῖς ἐναντίοις 

γένεσιν (τῷ μὲν γὰρ ἀρετή, τῷ. δὲ κακίᾳ τὸ γένος)" ἀγαθὸν 
δὲ καὶ κακὸν ὑκ ἔς ιν ἐν ἤπι ἀλλ᾽ αὐτὼ τυγχάνει γένη 
τινῶν ὄντα. 

Πρότερον ἑτέρα ἕπερον ΕΣ τετρωροῦς, πρῶτον μὲν 
καὶ κυριώτατα κατὰ χρόνον, καθ᾿ ὃ πρεσβύτερον ἕτερον 

τῷ γὼρ εἶαι τὸ πρῶγμω ἢ μὴ ὠληϑὴς ὁ Ἀόγος ἡ ψευ- 

δὴς λέγεται. ὥςε κατὼ πῴτε τρόπος πρότερον ἕτερον ἑτέρα 
λέγεται. 

ἽἍμα δὲ λέγεται, ἁπλῶς μὲν καὶ κυριώτατά, ὧν 1 
ὅς γόεσίς΄ἐ ἐςιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ' ἐδέτερον γὼρ πρότεραν ἀδὰ 

ὕςερόν ἐςὶν αὐτῶν. ἅμώ δὲ κατὰ τὸν χρόνον ταῦτα λέγε-. 
ται. φύσει δὲ ἅμα, ὅσα ἀντιςρέφει μὲν κατὼ τὴν τῷ εἷ- 

ἑτέρα καὶ παλαιότερον λέγεται' τῷ γὰρ τὸν χρόνον πλείᾳφ ναι ὠκολήθησιν, μηδαμῶς δὲ αἴτιον θάτερον θατέρῳ τῇ εἶναί 
εἶναι καὶ πρεσβύτερον καὶ παλαιότερον λόγεται. δεύτερον ἐξο, οἷον ἐπὶ τὸ ὥπλασία καὶ τῷ ἡμίσεος ἀνγιςρέφει μὲν 
δὲ τὸ μὴ ἀντιςρέφον κατὰ τὴν τὸ εἶναι ἀκολούθησιν, οἷον 30 γὰρ. ταῦτω (διπλασίν γὰρ ὄντος ἐξὶν ἥμισυ καὶ ἡμέσεος 
τὸ ἣν τῶν δύο πρότερον" δυοῖν μὲν γὼρ ὄντων ἀκολουθεῖ 
εὐθὺς τὸ ἣν εἶναι, ἑνὸς δὲ ὄντος ὅκ ἀναγκαῖον δύο εἶναι, 
ὥςε ὑκ ἀντιςρέφει ἀπὸ τῷ ἑνὸς ἡ ἀκολούθησις τῷ εἶναι τὸ 
λριπόν. πρότερον δὲ δυκεῖ τὸ τοίστον εἶναι, ἀφ᾽ ὦ μὴ ἀν- 
τιςρέφει ἡ τῷ εἶναι ὠκολέθησις. 

Τρίτον δὲ κατώ τνὰ τάξιν τὸ πρότερον λέγεται, κα- 

θάώπερ ἐπὶ τῶν ἐπιςυμῶν καὶ τῶν λόγων. ἕν τε γὰρ ταῖς 
ὠποδεικτικαῖς ἐπιςήμαις ὑπάρχει τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕςε- 
ρὸν τῇ τάξει (τὰ γὰρ ςοιχεῖω πρότερα τῶν διαγραμμά- 

ὄντος διπλάσιόν ἐς!ν), ὑδέτερον δὲ ἀδετέλμῳ αἴτιον τῷ εἷ- 
κώ ἐςιν. ᾿ 

Καὶ τὼ ἐκ τῷ αὐτῷ δὲ γένς ἀντιδιγρημένα ἀλλή- 
λοις ἅμα τῇ φύσει. λέγεται, ἀντιδιρῆσθωι δὲ λέγεται 

35 ἀλλήλοις τὰ κατὰ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν, οἷον τὸ πτηνὸν τῷ 
πεζῷ καὶ τῷ ἐνύδρῳ' ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντιδιήρηταμε 
ἐκ τὸ αὐτὸ γένος" τὸ γὰρ ζῷον διαιρεῖται εἰς ταῦτα, εἴς 

᾿Ν ν ΕΣ Ν .Ψ » Δ τε τὸ πτηνὸν καὶ τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδρον, καὶ ὑδὲν γε 
ἡ “ 

τότων πρότερον ἢ ὕςερόν ἔςιν, ἀλλ' ἅμα τῇ φύσει τὼ 

4. ἀνδρία δ. ἢ 2. ἐναντίον ἀγαϑέν Ο, ἢ 3. ἔν ογα Ὁ, ἢ Ἶ. ἐπὶ οπν Ο. ΠΠ ἀναηριαῖόν ἔρν ἰὰν ΟΠ 41. τὸ «(. ἢ 13, ἕῶε:] ὑπάρχαν 
ΕΟ. ἢ 15. τὸ αὐτὸ 6. ἢ 17. πίφυκε ἡἕνεσθαι οτὰ 86. || 19. ἀναγκαῖον δὲ ἅπαντα (. { 27. καὶ οχα 4, 11 κατὰ] κατὰ τὸν. 9.6. 11. 34. ὰ ᾿ 

ΓῊ 18. ὄντοιν (. ἢ 36. τινα] τὴν Ργ «4. τὸ οὰ 86. 

οἼ, παῤ αὑτοῖς “εἶναι ὁχπὰ Ο. [1 10. ἄν τις παρὰ 6. ἢ 11. εἶναι τὸ προτέρυ 6. ᾿ 18. ἀλπθὴς οὶ Ο. ᾿ἱ 29, ἡμίαεως. ΒΓ 48.. ἡ ΕΝ 

Ὁ 1" 30. διπλασίν μὲν γὰρ 86. || ἡμίσεως γε 8. 1 84. ἀντιδιαιρεῖσϑαι 6, [} 86, .ἀγτιδιαμρεῖται Οι ΠΠ 317. γέες ἕντᾳ τὸ 86 



ΚΑΤΗΓΟΡΊΙΑΙ. 

τοιαῦτα, δοκεῖ εἶναι. διαιρεθείη δ᾽ ὧν καὶ ἕκαςον τῶν τοι- 
, ξὰ , φ Ἁ ν Ν ν δος ἣν Ν, Ὁ 
ὕτων εἰς εἰδὴ πάλιν, οἷον ῈὸΘ πεζὸν καὶ τὸ πτηνὸν καὶ τὸ 

ἔυδρον. ἔςαι ὄν κἀκεῖνα ἅμω τῇ φύσει, ὅσα ἐκ τῷ αὐτῷ 
γύνς κατὰ τὴν αὐτὴν διαίρεσίν ἐςιν. τὰ δὲ γέη τῶν εἰ- 
δῶν ἀεὶ πρότερα" ὄὅ γὰρ ἀντιςρέφει κατὰ τὸν τῷ εἶναι 
ὠκολούθησιν, οἷον ἐνύδρε μὲν ὅ ὄντος. ἔςι ἐλ, τώ δὲ ὄντος 
ὡι ἀγάγκη. ἐπυδρον εἶα. . . 
Ἅμα ὦν τῇ φύσει λέγεται, ὅσα ἀπιγέφει κ μὸ κατ 

τὸν τὸ εἶναι ἀκολύθησιν, μηδαμῶς. δὲ αἴτιον τὸ ἕτερον τῷ 

18 

Ἔςι δὲ ἁπλῶς μὲν κινήσει ἠρεμία, ἐναντία, ταῖς δὲ 
καθ᾿ ἕκαςα αἱ καθ᾽ ἕκαςα, γενέσει μὲν φθορώ, αὐξησει 

δὲ μείωσις, τῇ δὲ κατὰ τόπον μεταβολῇ ἡ κατὰ τόπον 
ἠρεμία. μάλιςα δ᾽ ἔοικεν ἀντικεῖσθαι ἡ πρὸς τὸν ἐναγτίον 

5 τόπον μεταβολή, οἷον τῇ κάτωθεν ἡ ἄνω, τῇ δὲ ἄνωθεν ἡ 

κάτω. τῇ δὲ λοιπῇ τῶν ἀποδυθεισῶν κινήσεων ἀ ῥᾷδιον 
ἀποδοῦναι τί ποτέ ἐςιν ἐναντίον, ἔοικε δὲ ὑδὲν εἶναι αὐτῇ 

ἐναντίον, εἰ μοή τις καὶ ἐπὶ. ταύτης τὴν. κατὰ τὸ ποιὸν ἦρε. 

μέαν ἀντιτιϑεί, ἢ τὴν -εἰς τὸ ἐναντίον τῷ ποῖ μεταβολήν, 
ἑτέρῳ  εἶαί ἐξι, καὶ τὸ ἐκ τῷ αὐτῇ γόες ἀστιδιῆρη- 10 καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς κἀτὼ τόπον μεταβολῆς τὴν κατὼ 
μένα ἀλλήλοις" ὡπλῶς δὲ ἃ ἅμα, ὧν ἡ. γόεσις ἐ ἐν: τῷ αὐτι τόπον ἠρεμίαν ἢ 

τῷ χρόνῳ. 

Κιήσεως δὲ ἐςιν ὅϑη ἔξ, ΠΡ ΝΝ φθορά, αὔξησεο, 

μεΐωσις, ἀλλοίωσις, ἡ κατὰ τόπον μεταβολή. ᾿ Ὧ: 

4 

ἢ τὴν εἰς. τὸν ἐγαντίον τόπον μεταβολήν ἔςι 
Ὑὰρ ἡ ἀλλοΐωσις Μεταβολὴ κατὰ τὸ ποιόν. ὅξε ἀντικεί- 
σεται τῇ κατὰ τὸ ποιὸν κιγήσει ἡ κωτὰὼ τὸ ποιὸν. ἠρεμία 
ἢ ἡ εἰς τὸ ἐγαντίον τὰ ποῖ μεταβολή, οἷον τὸ λευκὸν γ- 

Αἱ μὲν ἦν ἄλλαι κρήσεις φανερὸν ὅτι" ἔτερᾶι ἀλλή 15 γεσθαι τῷ μέλαν γύεσθαι ἀλλοίδται γὰρ εἰς" τὼ μρῤω 
λων εἰσό ὦ γάρ ἐσιν ̓  Ὑόεσις φϑορὰ ἀδέ γε ἡ αὔξησις. 
μείωτις ὑδὲ ἡ κατὼ τόπον μεταβολή, ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ 

ἄλλαι: ἐπὶ δὲ τὰς ἀλλοιώσεως ἔχει͵ τινὰ ὠπορίαν, μή 
᾽ ᾿ ᾿ ,ὔ »Ἢ» »“ 

τοῖε ἀναγκαῖον ἢ «τὸ ὠλλοιέμενον πωτάώ τινα; τῶν Ἀσιπῶν 

ἮΝ πος. μεταβολῆς γομένηρ. 

- Ἰὸ δὲ ἔχαιν κατὰ πλείονας τρόπυς ἘΝῚ δι γὼ 15 
ὡς ἔξιν “καὶ διάθεσιν ἢ ἄλλην τινὰ ποιότητα; λεγόμεθα 
γὰρ καὶ ἐπιςήμην τινὰ ἔχειν καὶ ἀρετήν. ἢ ὡς ποαόν, 

χρήσϑων ἀλλοῶσθαι.. τῶτο᾽ δὲ ὑκ ὠληθές. ἐξτ σγχεδὸν Ὑὼρ 20 οἷον ὃ τυγχώνει τις ἔχων μόγεθος" - λέγεται γὼρ τρίπηχυ 
κατὰ χαάγτα τὰ πάθη: ἢ τὰ πλεῖξα ἀλλοίδεθκι συμβέ- 
βηκεν ἡμῖν ὑδιμιᾶς τῶν ἄλλων κινήσεων κοινωνέσιγ ὅτε 

, γὰρ αὔξεσθαι ἀνωγκαῖὸόν τὸ κατὰ "πάθος πο πᾺ τε 
μεῶσθαι, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλω», ὥσθ᾽ ἑτέρα ἃ ἂν 

οἷον ἱμάτιον ἢ ἢ χιτῶνα. ἢ ὡς ἐν μορί ἐν χειρὶ δαρο 
-» Ἀ ΄ὔ 

: μέγεθος ἔχεν ἢ. τετραπηχυ. ἢ ὡς τὼ περὶ τὸ σῶμα, 
μορίῳ, οἷον 

τύλιον, ἢ ὡς μέρος, οἷον χεῖρα ἢ πόδα. «ἢ ὡς ἐν ἀγγείῳ, 
οἷον ὁ μέδιμνος τὸς πυρὸς ἢ τὸ κεράμιον τὸν οἶνον" υἷτον 

ἐπ παρὰ τὰς τἄλλας κῥήσοις ἡ αλλοίωσις" εἰ γὰρ ἦν ἡ γὰρ ἔχεν πὸ κοράμιον λέγεται, χαὶ ὁ μέδιμινος πυρέρ" : 
αὐτή, ἔδει. τὸ ἀλλονόμενον εὐθὺς καὶ αὔξεσθαι ἢ, μεῖῶσθαι 
ἥἦ τινα τῶν ἄλλων ἀκολυθέν. κινήσεων. ἀλλ᾽ ὑκ. ἀνάγκη. 

ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ αὐξανόμενον ἥ ἤ τιν ἄλλην κύησιν κι 

τέμενον ἀλλοίῶσθαι ἔδε᾽ ἀλλ᾿ ἔς τινὰ αὐξανόμενα ἃ ὧι 

«ταῦτ ἦν πῴώντω ἔχεν λέγεται ὡς ἐν ὠγγείῳ. ἢ. ὡς ἘΆΡΙΜΕ: 
ἔχειν. γὰρ οἰκίαν ἢ ἀγρὸν λεγόμεθα, : 

Λεγόμεθα δὲ καὶ γυναῖκα, ἔχειν καὶ ἡ γυνὴ ἄνδρα; 
ἔοικε δὲ ἀλλυοτριώτατος ὁ νῦν ῥηθεὶς τρόπος τῷ ἔχειν' ὑδὲν 

ἀλλοίται, οἷον "τὸ τετραΐγωνον γαύμονος περιτεθέντος ηὔξη- 30 γὰρ ἄλλο τῷ ἔχει γυναῖκα, σημαΐομεν ἢ ὅτι συνοικεῖ, 
ται μέν, ἀλλοιότερον δὲ ὀδὲν. γεγόηται' ὡσαύτως δὲ καὶ. 
ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τορίτων. ὥσθ᾽ ἕτεραι ἂν εἴησαν αἱ κι- 
νέσεις ἀλλήλων. 

1. τῶν τοιύτον) τύτων Ο. ἢ 32. πτηνὸν καὶ τὸ πεζὸν Β. ἢ ἃ. ἀὰὴ τῶν εἰδῶν Ο. 
καὶ ὁ Ὁ. καὶ 16. γε οτὰ .8..}} 17. ῥα μεταβολὴ γεῖιι8᾽ ἐπίογρυῈ5 ἀλλοίωσις, 
οἱ ἐμ ἀλλοιδνω Ο. - 

. αθησις Α{80. 1} ἰναντίον 5. Ἵ ἀ. ὁ] καὶ ἡ ἡ 418. 1} 7. δὲ 
61 εἶν ἔχειν οοάϊοοβ, Π| 31. φαγεῖεν σοῦν Θ᾽, ν 

Ἴσως δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοι. τινὸς φανείησα» τῷ ἔχαιν. τρό- 

δὲ εἰωθότες . λέγεσθαι σχεδὸν ἅπαντες κατηρίθ. 

; 

τ τ εξ 
“οι 0 

μῆνται. 

1 10. αὐτῷ δὲ γόους δ. 1} 44. ἅμα λέγεται ὧν Ο. ἢ 4Ἀ.2} 
ἢ 22. ὀδεμιᾶ μη Ο. 1] κοινωνόσης ξοχία586 .4.. 1] 26. τὸν 

. 

εἶναί τι αὐτῇ Ὁ, ᾿ 12. ἀντίκειται ας Ι 21. ἢ καὶ αἰ 28. ̓  ΟἿΆ 

ῃ 



Πρῶτον. δεῖ θέσθαι τί ὄνομα «καὶ τί. ῥῆμα, ὁ ἕπατα τί 
ἐς !ν ἀπόφασις. καὶ κατάφασις καὶ ἀπόφανσις καὶ λόγος.᾿ 

Ἔςι μὲν ὧν τὰ ἐν τῇ φωνῇ. τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθη- 
,ὔ ΄ ᾿ λ Ν ,ὔ » 2 » -“ 

Ματὸν σύμβολα, καὶ τὰ γρέϑεμθα τῶν ἐν. τῇ Φωνῆ. 

ΠΕΡῚ ἙΡΜΉΝΕΙΑΣ. 

τοιαῦτα, ὑκ ὀνόματα ἀλλὰ πτώσεις ὀνόματος. λόγος δέ 
ἐξὶν αὐτῷ τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὰ «αὐτά: ὅτι δὲ μετὰ τῷ 

ἔξιν ἢ ἣν ἢ ἕςαι ὑκ ἀληθεύει ἢ ψεύδεται, τὸ δὲ ὄνομα 

ἀεί" οἷον Φίλωνός ἐςιν ἢ ἐκ ἔςιν ὑδὲν. γάρ πω ὅτε ἀλη- 

καὶ ὥσπερ ἀδὲ γράμματα πᾶσι τὰ αὐτά, ἐδὲ φὼνα.᾿ αἱ 5 θεύει ὅτε. ψεύδεται... 
αὐταί". ὧν μώτοι. ταῦτω σημεῖα πρώτως, ταὐτὰ πᾶξι πα- 

Ἄ “ »Ἢ ᾿ » ἣν 

βήματα τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματω, πράγματω 
Υ̓́ Ἀ ᾿ ν᾽ ὧὧἶκ ΄, τ ἢ Η . ). Ξ ἤδη ταὐτά... περὶ μὲν ὧν τέτων εἴρηται ἐν. τοῖς. περὶ. ψυ: 
χῦς ἄλλης γὰρ σραγματείας. ἔς: δ᾽, ὥσπερ ἐν τῇ ψυχῇ! .. 

Ῥῆμα δέ ἐς! τὸ νδφηνάνῃ χρόνον, Ὦ μέρος δὲν ἃ 
σημαίνει χωρίς, καὶ ἔςιν ἀεὶ τῶν -καθ᾿ ἑτέρα. λεγομέων᾽ 

» ΄ “πο , ΄, "δ «,,7 ) σημεῖον. λέγω. δ᾽ ὅτι προσσημαίκει" “χρόνον, οἷον ὑγίεια μὲν 
ἔνομα, τὸ δὲ ὑγιαίνει ῥῆμα". προσσημαίνει γὰρ τὸ νῦν ὑπάρ- 

ὁτὲ μὲν νόημα ἄνευ τῷ ὠληθεύειν. ἃ ψεύδεσθαι, ὁτὲ. ἂὰ ἤδη 10 χει. καὶ ἀεὶ τῶν καθ᾽ ἑτέρκ λεγομένων σημεῖόν ἐξ, οἷὰν 
-- ἷὖἷὧἂὍἍὍ αὐ τὺ τι Φ δα! Φ“ Ὶ ἐγ. τῶ τ »͵ 
ἰῷ. ἀνάγκη τότων ὑπάρχειν. θατερόν, ὅστω «καὶ ἕν. τῇ ιφωνῃ 

αιρὶ "γὰῤ συνθεσιν-:καὶ.. διαίρεσίν “ἐς ι- τὸ ψεῦδας “καὶ τὸ 
᾽ ἌΠΟ ΝΟ ΝΜ να τῷ, οἷς ἀπ Α ἡ ν ἔοι 
ἀληθές. - χὼ μὲν, ἂν ᾿ὀνάματα αὐτῶ καὶ τὰ “ῥήματα ἔοικε 
“Υ̓́ ὑγθέ. ἘΝ οο ΡΡ; ἐλ -» Ν τγ8 

τῷ ἄνευ συνθέσεως κἀὶ “διαιρέσεως γοήμκατι,. οἷον. τὸ ἀγθρω- 

τῶν. καθ᾿ ὑποκειμόμ ἢ ἐν ὑποκειμένῳ. 
“Τὸ δὲ ὁχ ὑγιαύει “καὶ τὸ ὁ κάμνει ὁ ῥῆμα "λέγω" 

προσσημαίνει μὲν. γὰρ. χρόνον. καὶ ἀεὶ κατώ τινος ὑπάρχεις 
τῇ δὲ διαφορᾷ ὄνομα ὁ κεῖται". ὠλλ΄. ἔξω ἀδριςον ῥῆμῳ;, 

χοὸς ἢ τὰ λευκόν,: ὅταν μὴ «προστεθῇ. τι" ὅτα γὰρ ψεῦδος 15 ὅτι ὁμιοίως ἐφ᾽ ὁτοῶν ὑπάρχει,: καὶ ὄντος καὶ μὴ ὄντος, 
ὅτε ἀληθές πω. σημεῖον δ᾽ ἐςὶ τῆδε᾽ καὶ γὰρ ὁ τρωγέλα- 
φος σημαάννει. μέν. τι, πω δὲ ὠληθὲς ἢ ψεῦδος, ἐὰν μὴ 

. νι Δ ν κι ΚΓ Αν ον ἃ Ν , τὸ. εἶναι ἢ. μυὴ εἶναι προστεθῇ, Ἢ ἁπλῶς,  κατῶ χρόνον. 
2 : ἴοριομα. μὲν. ὅν ἐςὶ φωνὴ σημαντικὴ, κατ συνθήκην τ. 0 

Ἢ ᾿ » ἐν ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑγίανεν ἢ τὸ ὑγιανεῖ ὦ ῥῆμα, ἀλλὼ 
πτῶσις ῥήματος" διαφέρει δὲ τῷ ῥήματος, ὅτι τὸ μὲν τὸν 

τ ὔ ν 
παρόγτω. προσσημαίνει χρόγον, τὰ δὲ τὸν πέριξ, 

»Ν Ἅ, ἊΝ » ες Ν ΄ὔ ἥδ ,,χ. Αὐτὼ μὲν ὅν καθ᾽ ἑαυτὼ λεγόμενα τὼ ῥήματα. ὀνό- 
ἄνευ. χρόνα,. ἧς μηδὲν. μέρας ἐςὶ σημαντικὸν κεχωρισμένον 20 ματώ ἐς: καὶ σημαῦει- τί (ἴξησι γὰρ. ὁ λέγων τὴν δια- 

» . . . ᾿ Ν 
ἐν γὰρ τῷ Κάλλιππος τὸ ἔππος ὑδὲν αὐτὸ καθ᾽ - ἑαυτὸ 

7 ω,- ᾽ » ΄ “ ἡ ΝΟ ᾽. τἶἴ σγῇ 
σημαίνει, ὠσχερ ἐν τῷ λόγῳ τῷ καλὸς ἱππὸος. αὶ μὴν ἀδ᾽ 

ὥσπερ ἐν τοῖς: ἁπλοῖς ὀνόμασιν, ὕτως ἔχει καὶ ἐν᾿τοῖς συμδ. 
πεπλεγμένοις-. ἐξ ἐκείνοις. μὲν. γὰρ τὸ μέρος ἀδαμῶς ση-. 

τριων, καὶ ὁ ἀκόσας ἠρέμησεν), ὠλλ' εἰ ἔςιν ἢ μή, ὕὅπω 

σημαίνει" οὐδὲ γὰρ τὸ εἶαι ἢ μὴ εἶναι σημεῖόν ἐξι τῷ 

πρώγματος, δ᾽ ἐὰν τὸ ὃν εἴπῃς αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ψιλόν. 
νοΐ ᾿ δ -ῳ ᾽ ΄,ὔ Ν 7, δ αὐτὸ μὲν γάρ εὐδέν ἐς!, τρυσύνμανε δὲ σύνθεσίν τινα, ἣν 

Μακτρκν, ἐν δὰ τότοις βόλεται. μέν, ἀλλὰ ὑδενὸς: ΚΟ ὦνεν τῶν συγκειμένων {κ ἔςι ἡὑσς 

μέν, οἷον-ἐν τῷ ἐπακτρομέλοις τὸ κέλης. δὲν σημαίνει κπᾳθ᾽. 
ε “ΟΝ . ᾿, ΄“,͵) "“᾿ν , ᾽ 
ἑαυτό, τὸ δὲ κατὰ συνθήκην, ὅτι φύσει τῶν ὀνομάτων ἀδέν 

ἐςιν, ἀλλ ὅταν γέηται σύμβολον, ἐπεὶ δηλῦσί γέ τι καὶ 

οἱ ἀγράμματοι ψόφοι, οἷον θηρίων, ὧν ὑδέν ἐςιν ὄνομα. 

᾿ Λόγος δέ ἐςι φυνὴ σημαντικὴ κατὰ. ἐὐόεν γς τῶνᾳ 

μερῶν τι σημαντικόν ἐςι κεχωρισμένον, ὡς φάσις, ἀλλ᾽ 

χ ὡς κατάφασις ἢ ἀπόφασις. λέγω δέ, οἷον ἄνθρωπος σν-- 
- μαΐνει μέν τι, ἀλλ᾽ ὑχ ὅτι ἔςιν ἢ ὑκ ἔςιν" ὠλλ᾽ ἔςξαι κα- 

Τὸ δ᾽ ὑκ ἄνθρωπος ὑκ ὄνομα. ἀ μὴν ὑδὲ κεῖται ὄνομα 3. τώφασις Ἀ ἀπόφασις, ἐσν τι προστεθῇ. ἀλλ᾽ ὀχὶ τῷ ἀν- 
ς ἢκΥ ν ᾿ μ, ,ὔ , ὁ τι δεῖ καλεῖν αὐτό ὅτε γὰρ λόγος ὅτε ἀπόφασίς ἐςιν. 

Η ᾽ νἀ ν ἰ πές Ψ - Γ ΠΈΨΝ) 
ἀλλ᾽ ἔξω ὄνομα ἀόριςον, ὅτι ὁμοίως ἐφ᾽ ὁτοῦν ὑπάρχει 

καὶ ὄντος καὶ μὴ ὄντος, τὸ δὲ Φίλωνος ἢ Φίλωνι καὶ ὅσα 

θρώπι συλλαβὴ μία. ἀδὲ γὰρ ἐν τῷ μῦς τὸ ὕς σημαντικόν, 

ἀλλὰ φωνή ἐςι γὺν μόνον. ἐν δὲ τοῖς διπλοῖς σημαίνει μέν, 
ἀν να οἀ" ᾽ στ ,ὕ ἀλλ᾽ ὁ καθ᾽ αὑτό, ὡς προείρηται. 

5. ὁδὲ] ὕτως ἀδὲ , || 6. σημεῖα ταῦτα 6. [1 12. ψεῦδός τε καὶ Β6. 20. μηθὲν Ο. 22. τὸ ρν Ο. ἢ 24. ὑδαμῶς ἐςὶ σημαντι-. 

χόν Ο. ἢ 26. σημαίνει καθ᾿ ἑαυτό οἵα 86. [1 30. κεῖταί γε ὕνομα Ο, 1 32. ὅτι --- 33. μὴ ὅνττος οτχ 418. 1 33. ὅσα ἄλλα τοιαῦτα Ο. 

1. πτῶσις ΑἹ. 1} ἡ. ἔςιν ἔςιν ἃ .4΄. 1 10. ἔσιν δηῖς ἀὴ Ο. 11 14. ὑποκειμένῳ] ὑποκειμένῳ ὄντων (. | 16. καὶ τὸ ὑγιαγεῖ καὶ τὸ ὑγίαγεν Ο.. 

᾿ 20. τὴν διάνοιαν ὁ λέγων Ο. ᾿] 22. γὰρ οτὰ Ο, ἵ 26. κατὼ συνθήκην οἵα 8.6. 1 28. ἢ ἀπόφασις οἵα ΣΟ. Π 29. μέν οπι 418. 1} 30. ἔχ 

ἡ σοῦ «. || 33. ἑαυτό Ο. 1] ὥσπερ εἴρηται Ο. 
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πῶν καθόχε; Ἑαλλίας. δὲ. τῶρ καθ᾽ ἕκας οὐ" ἀνάγκη δὲ 

ὐκάφαίνεσθαί ὡς ὑπώρχει τὶ ἢ μὴ. ὁτὲ μὲν τῶν καδόλε 
ὦ πᾶς, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ τὸ ἀληθεύειν ἃ ψεύδεσθαι ὑπάρχει. ἐκ τινί, ὁτὲ δὲ τῶν καθ’ ἕκαςον. ἐὰν μὲν ἦν καθόλε ὠποφαΐύη- 
ἐν ἅπασι δὲ ὑπάρχει, οἷον ἡ εὐχὴ λόγος μέν, ἀλλ ὅτε ται ἐπὶ τῷ καθόλε ὅτι ὑπάρχει τι ἢ μή, ἔσονται ἐγαντίαι 
ἀληθὴς δε ψευδής. οἱ μὲν ὄν ἄλλαι ἀφείσθωσαν' ῥητορι- 5 αἱ ἀποφάσεις. λόγω δὲ ἐπὶ τῇ καωϑόλε ἀποφαίεσθαι: καθό- 
"ἧς γὰρ ἢ ποιητικῆς οἰκειοτέρα, ἡ. ὠμὰ δς, δὲ ἀποφαν- λπ, οἷον πᾶς ἄνθρωπος λευκός, ἀδεὶς ἄρθρωπος λευκός. ὅταν 
τοιὸς τῆς νῦν θεωρίας.. . δὲ ἐπὶ τῶν καθόλυ μό, μὴ καθόλε δέ, αὗται μὲν ὑκ εἰσὶν 

5. ἜΣι δὲ εἷς πρῶτος λόγος ἘΒΕΈΒΕΣ ᾿κατάφασίς, ἐγαντίαι, τιὰ μέντοι δηλόμενα ἔςιν εἶναι ἐναντία ποτέ. λέγω 
εἶτα ἀπόφασις" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες συνδέσμῳ εἷς. ἀνάγκη δὲ τὸ μὴ καθάλυ ἀποφαίνεσθαι ἐπὶ τῶν καθάλν, οἷον. ἔς 
δὲ πάντα λόγον ἀποφαντικὸν ἐκ ῥήματος εἶναι ἢ πτώσεως 10 λευκὸς ἄνθρωπας, ὑκ ἔςι λευκὸς ἄνθρωπος" καθόλν. γὰρ ὄντος 
ῥήματος καὶ γὰρ ὁ τῷ ἀνθρώπε λόγος, ἐὰν μὴ τὸ ἔςξιν ἢ τῷ ἄνθρωπος ὑχ ὡς καθόλε κέχρηται. τῇ ἀποφάνσει" τὸ 
ἦν ἡ ἐςαι ἥ τι: τοῖστον προς θῇ, ὅπω λόγος ὠποφαντικός. γὰρ πᾶς ὦ τὸ καθόλε σημαίνει ἀλλ᾽ ὅτι καθόλε.. ἐπὶ δὲ τῷ 
ἂἀόστι δὴ ἦν τί ἐςιν ἀλλ᾽ ὁ πολλὰ τὸ ζῷον πεζὸν δίπυν κατηγορομένε καθόλε κατηγορεῖν τὸ καθόλιε ἀκ ἔςιν ἀλη-" 
ὁ γὰρ δὴ τῷ σύνεγγυς. εἰρῆσθαι εἷς ἔς αι. ἔς, δὲ ἄλλης θές ὑδεμία γὰρ κατάφασις. ἀληθὴς ἔς αι, ἐν ἢ τὸ κώτη- 
τραγματείας ττο εἰπεῖν.. ἔςι δὲ εἷς λόγος ἀποφαντικὸς ἢ 15 γορυμένς καθόλε τὸ καβόλε κατηγορεῖται, οἷδν ἔςι πῶς 

ἣν δηλῶν ἢ ὁ συνδέσμῳ εἷς, πολλοὶ δὲ οἱ πολλὰ καὶ ἄνθρωπος πᾶν΄ ζῷον. ἀντικεῖσθαι. μὲν ὃν κατάφασιν ὠπο- 
μὴ ἣν ἢ οἱ ἀσύνδετοι.. τὸ μὲν ἣν ὄνομα ἢ ῥῆμα φάσις ᾧάσει λέγω. ἀντιφατικῶς τὴν τὸ. καθόλε σημαίνασαν τῷ 
ἔξω. μόνον, ἐπειδὴ, ἐκ ἔς» εἰπεῖν. ὅτω δηλῶντά τι’ τῇ φωνῇ αὐτῷ: ὅτι ὁ καθόλν, οἷον πᾶς ἄνθρωπος λευκός. - ὁ πῶς 
ὥςε ἀποφαίνεσθαι, ἢ -ἐρωτῶντός. τινας, ἃ μή, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἄγθρωπος λευκός, ὑδεὶς ἄνθρωπος λευκές -- ἔςξι τι ἄνθρω- 

προιιρόμενον.. τότων. δὲ ἡ μὲν ὡπλῇ. ἐςὶν ἀπόφανσις, οἷον Ὁ πος λευκός". ἐναντίως. δὲ τὴν τῇ καθόλυ. κατάφασιν καὶ 
τὶ κατά τινος ἢ τὶ ἀπό τινος,. ἡ δὲ ἐκ. τότων συγκειμένη τὴν τὸ καθόλε ἀπόφασιν, οἷον πῶς ἄνθρωπος λευκός - ὑδεὶφ 
εἷν λόγος τις ἤδη σύνθετος. ἔς: δὲ ἡ ἁπλῆ ἀπόφανσις ἄνθρωπος λευκές, πᾶς ἄνθρωπος, δίκαιος - ὀδεὶς ἀνθρωποὶ 
φυτὴ σημαντριὴ χερὶ τὸ ὑπάρχειν τι ἢ μὴ ὑπάρχειν, ὡς δίκαιος. διὸ ταύτας μὲ ἀχ οἷόν τε ἅμᾳ ἀληθεῖς εἶναι 

Ἔςι δὲ λόγος ἅπάς. μὲν σημαντικός, ὁχ ὡς ᾿Ὀργανον 
δί, ἀλλ᾽ ὡς προείρηται, κατὰ συνθήκην. ἀποφαντικὸς. δὲ 

οἱ χρόνοι διήρηνται- πὰς δὲ ἀντικειμένας αὐταῖς ἐνδέχεταί ποτε ἐπὶ τῷ αὐτῇ 
6 Κατάφασις δέ ἐς!ν ἀπόφανσις. τινος κατά τινος. ἀπό- 25 ἅμα. ἀληθεῖς εἶναι, οἷον ὁ πᾶς ἀνόρωπος λευκάς καὶ ἔς 
φασις δέ ἐςιν ἀπόφανοίς. τινος ἀπό τινος. ἐπεὶ δὲ ἔξι καὶ 

τὸ- ὑπάρχον ἀποφαίνεσθαι ὡς μὴ; ὑπαρχον καὶ τὸ μὴ 
ὑπάῤρζον ὡς ὑπάρχον καὶ τὸ ὑπάρχον ὡς ὑπάρχον καὶ 

τις ἄνθρωπος λευκός. ὅσαι μὲν ἕν ἀντιφάσεις. τῶν καδάλῃ 

εἰσὶ καθόλα, ἀνάγκη τὴν ἑτέραν ἀληθῇ εἶναι ἢ ψευδῆ, καὶ 

ὅσαι ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκας α, οἷον ἔςι. ξωκράτης λευκός - ὑκ 

τὸ μὴ ὑπάρχον ὡς μὴ ὑπάρχον, καὶ περὶ τὸς ἐκτὸς δὲ ἔς! Σωκράτης λευκός" ὅσαι δὲ ἐπὶ τῶν καθόλε μό, μὴ κα- ᾿ 
τῷ νῦν χρόνες ὡσαύτως, ὥπαν ἀν ἐνδέχοιτο καὶ ὃ κατέφησέ3ο θόλε δέ, ἐκ ἀεὶ ἡ μὲν ἀληθὴς ἡ δὲ ψευδής.. ἅμα γὰρ ὠλῃ- 
τις ἀποφῆσαι καὶ ὃ ἀπέφησέ τις καταφῆσαι. ὥςε δῆλον θές ἐςιν εἰπεῖν ὅτι ἕξιν ἄγθρωπος. λευκὸς καὶ. ὅτι ὑκ ἔςιν 

ὅτι τάσῃ καταφάσει ἐςὶν ἀπόφασις ἀντικειμόη καὶ πάσῃ ἄνθρωπος λευκός, καὶ ἕξιν ἄνθρωπος καλὸς καὶ ὑκ ἔςιν ἄν- 
ἀποφάσει κατάφασις. καὶ ἔξω ἀντίφασις τῦτο, κατάφα: θρωπος καλός. εἰ γὰρ. αἰσιχρός, καὶ ἀ καλός" καὶ εἰ γίνεταί 
σις καὶ ἀπόφασις αἱ ἀντικείμεναι. λέγω δὲ ἀντικεῖσθαι τι, καὶ ἀκ ἔςιν. δόξειε δ᾽ ὧν ἐξαίφνης ἄτοπον εἶναι διὰ τὸ 
τὰν τῷ, αὐτῷ κατὰ τὸ αὐτὸ, μὴ ὁμωνύμως δέ, καὶ ὅσα 35 φαίνεσθαι σημαίνειν τὸ ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος λευκός ὦμα καὶ 
ἄλλα τῶν τοιότων εὐῤα μα πρὸς τὰς σοφιςικὼς ὅτι ὑδεὶς ἄνθρωπος λευκός: τὸ δὲ ὅτε ταὐτὸν σημαίνει ὅθ᾽ 
ἐνοχλόξσεις. ἅμα ἐξ ἀνάγκης. 

Ί Ἐπὲ δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν ΞΕ τῶν πρωγμαΐτων τὰ δὲ Φανερὸν δὲ ὅτι καὶ μία ἀπόφασις μιᾶς καταφάσεως 
καδ᾽ ἕκαςον (λέγω δὲ καθόλε μὲν ὃ ἐπὶ πλειόνων πέφυκε ἐς’ τὸ γὰρ αὐτὸ δεῖ ἀποφῆσαι τὴν. ἀπόφασιν ὅπερ κατέ. 
κατηγορεῖσθαι, καϑ' ἕκαςον δὲ ὃ μή, οἷον ἄνθρωπος μὲν 40 φησεν ἡ κατώφασις, καὶ ἀπὸ τῇ αὐτῷ, ἢ τῶν καθ᾿ ἕκαςά 

2. ὥσπερ εἴρηται 86. Π 12. τοῦτο ΜΒ. 1:13. δὲ Ο εἱ [οτία986 8. ἢ “1. οἱ ογὰ Ο. ᾿ὶ ἢ τὸ ῥῆμα Ο. 1! 20. ἀπέφασις Ο. ἢ 22. 5} 
ἐμν Ἐ. 1 ἀπόφασις Ο. | 26. ἰξιν οχα Ο. ᾿ 30. χρόνα 86, ᾿ϊ. 31. τις αἰϊδυυτα οτὰ 90. ἢ 85. κατὰ τὼ τῇ Ο. || 36. πρὸς. οτὰ τε Ο. 
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α 



18 ΒΙΕΡι.- 

τινος ἢ ἀπὸ τῶν καδόλε τρός, ἢ ὡς καδόλκε ἢ ὡς μὴ καθόλν. 

χέχψω δὲ σῶν ἔς, ἸΞωκράτης Χευκός " ἐκὶ ἔς! ξωχράτας ΧἈεύν 
κύς. ἐάν δὲ ἄλλο τι ἢ ὠπ᾿ ἄλλι τὸ αὐτό, ἐχ ἡ ἀντυχει- 

μέπ ἀλλ΄ ἔξαι. ἐκείνης. ἑτέρα. τῇ ὃὲ πᾶς ἀνθρωπος λευκάς 

ΕΡΜΗΝΕΤΊΑ Σ. 

ὅτι ὦ. λευκός “ἐςὶν, ἀνώγια εἶται- λευκὸν καὶ ὦ, λευκόν, καὶ εἰ 
᾿ ΕΗ .“» ᾿ ᾿ ΒΗ ) ἣ 

ὥξι λευκὸν ἢ ἃ λευκόν, ὠλοιθὲς ἦν ιφαναι ἡ ὠποφαάγαιν" καὶ 
αἰ μὴ ὑπάρχει, ψεύδεται, καὶ εἰ ψεύδεται, ὑχ ὑπάρχει, 
τος τι, ἂς ἐκ ο ΄, ᾿ ἈΝ» 7 ᾽ " ὥξε ἀναγκη ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθὴ εἶαι 

ἡ ὁ πᾶς ἄνθρῳτος λευκός, τῇ δὲ τὶς ἄνθρωπος" λευκός ἡ ν 5 ἢ “ψευδῆ. ἀδὸτ. ἄρα ὅτε ἔριν ὅτε. γίνεται ὅτε. ἀπὸ τύχην. ὥ 
δεὶς ἄνθρωπος λευκός" τῇ δὲ ἕξω ἄνθρωπος λευκός ἡ ἐκ ἔξιν 
ἄνθρωπος λευκός, ὁ Ψ 5 

᾿ Ὅτι μὲν ὄν μιῷ καταφάσει μία ΓΕ ΤΡΕ -ἀγτίκειτάι 

ἀντιφατικῶς, καὶ τίνες εἰσὶν. αὗται, εἴρηται. καὶ ὅτι αἱ ἐναν» 

ὑπόμρ ἐἔτυρρο, ὑδὲ ἔςαι ἢ τω ἔξας ἀλλ ἐξ ἀ ἀνάγκης ἅπα»- 

τὰ καὶ ἐχ ὁπότερ, ἔτυχεν. ἢ γὰρ ὁ φὰς ὠληθεύσει ἢ ἢ ὁ ἀπο- 

φιίς. ὁμοίως γὼρ ἂν ἐγόετο ἢ ᾧκ ἐγίνετο' τὸ γὰρ ὁπότερ ἔτυχεν 

ἐδὲν μᾶλλον ὕτως ἢ μὴ ἕτως ἔχει ἃ ἕξει. ἔτι εἰ ἔξι λευκὸν 
τίαι ἄλλαι, καὶ: τύες. εἰσὶν αὗται; εξηταν “καὶ ὅτι ὁ πᾶσα 10 γῶν, ἀληθὲς ἣν εἰπεῖ. πρότερον ὅτι ἔςαι λευκό, ὥςε. ἀεὶ ἀλα- 

ἀληθὴς ἃ κ νϑω ἐπέρασε καὶ διὰ ἢ, καὶ πότε ἀληθὴς 

8. μβ δ ἐξὶ κατάφαις καὶ ἀπόφασις ἡ ἡ ἣν καξ' ἑνὸς 
σημαΐνσα, ἢ καθόλε ὄντος καθόχε ἢ μὴ ὁμοίως, οἷον πᾶς 

δὲς. ἥν εἰπεῖν ὁτίῶν τῶν Ὑειαμένων ὅτι. ἕξιν ἢ ἔξαι. εἰ δὲ ἀὲ 
ἀληθὲς ἢ ἣν εἰπεῖν ὅτι ἔς:ν ἢ, ἔςαι, ἐχ οἷόν. τε τῷτα μὴ εἶναι 
ἀδὲ μὴ ἔσεσθαι, ὃ δὲ μεὴ ὑἷάν τε μὴ γενέσθαι, ἀδύνατω. μὴ 

τγενέσϑα" ὃ δὲ ἰδύνατον μὴ γενέσθαι, ἀνάγκη. γενέσθαι. ἅπφντα 

βἄνθρωπος λευκός ἐξὶ7ν - ὑκ ἔςι πᾶς ἄνθρωπος λευκός, ἔς υὐ ἦν τὰ ἐσύμεναι ἀναγκαῖον γενέσθαι.. ἐδὲν. ἄρα ὁπότερ᾽ ἔτυχαν 
ἄνθρωπος λευκός -- ὑκ ἔςιν. ἄνθρωπος λευκός, ὑδὴε ἐἀνθμωπος 

λευκός -- ἔςι τις ἄνθρωπος λευκός, εἰ τὸ λευκὸν ἂν «ημαάει 

εἰ δὲ δυοῖν ἣν ὄϊλομα κεῖται, ξὸ ὧν μή. ἐςιν ὥς. ὦ μία κατών 
φασις ἐδὲ ἀπόφασις μία, οἷον εἶ τις θεῖτο. ὄναμα, ἱμιάτιον 

ἀδὲ ὠπὸ τύχης ἔςαι' εἰ γὰρ ἀπὸ τύχας, ἐκ ἐξ ἀνάγκης. ἀλ- 

λιὸ μὴν"δ᾽ ὡς ὑδέτερόν γε ἀληθὲς ἐνδέχεται λέγειν, οἷον ὅτι 

ὅτε ὅς αἱ ὕσε Ὡς ἔσαι. αρῶτων μὲν γὰρ ἄσης τῆς καταφαίτεως 
ψευδῶς ἡ ἀπόφασίς ὡς ὠλπϑάς, καὶ. ταύτης ψευδῦς ὕσης τὴν 

ἵππῳ καὶ ἀνθρώπῳ, τὸ ἔς». ἱμάτιον λευκόν, αὕτη ὑ- μέω χω Ὧ κατάφασιν συμβαύει μὴ. ἀληθῆ: εἶναι. καὶ πρὸς τότοις, εἰ 
τάφασις δὲ ἀπόφασις μία. ὑδὲν γὰρ διαφέρει τῦτο εἰπεῖ 
ἢ ἔςιν ἵππος καὶ ἄνθρωπος λευκός. τῶτο δὲ ὀδὲν διαφέρει 
τὸ εἰπεῖν ἕξιν ἵππος λευκὸς καὶ ἔς:ν ἄνθρωπος “λευκός. εἰ 
ἵν αὗται πολλὰ σημαύσι καὶ εἰσὶ πολλαί, δῆλον ὅτι καὶ 

υὐλαϑὲς εἰπεῖν ἔτι λευκὸν καὶ μέγα, δε ἄμφω ὑπάρχειν. εἰ 
δὲ ὑπάρξει εἰς αὔριον, ὑπάρξει εἰς αὔριον, εἰ. δὰ μοῖτε ἔς 
μήτε μὴ ἔςαι αὖριον, ὅκ ἀν εἴη τὸ ὁπότερ ἔτυραν, οἷον ναῦν 
μαχία' δέοι γὰρ ἀν μήτε ἀὐμόμ δυμάχαν. αὔριον μήτε 

ὴ πρώτη. ἤτοι πκολλὼ ἢ ὑδὲν τμᾶίηεν ν᾿ γάρ ἐξιν ὁ τὶς ἄνν 25 μυὴ γοέσβαι. 
ὄρωπος ἢ ἴχπος. ὅξε ἀδ᾽ ἐν ταύταις ἀνάγκη. τὴν ἊΝ ἀληθῆ 
τὴν δὲ ψεύδῆ εἶναι ἀντίφασι. ᾿ ᾿ 
9 Ἐπὶ. μὲν ὗ ἕν τῶν ὄντων καὶ γοομέων ἀνάγκη τήνικα- 
ΕἸΕΡΣ ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθὴ ἢ ψευδῆ εἶναι, καὶ ἐπὶ μὲν 

Τὰ μὲν δὴ συμβαΐμοντα ἄτοπα ταῦτα καὶ τοιαῦτα, 
ἕτερα; εἴπερ πάσης. καταφαΐσεως: καὶ ἀποφάσεως ἢ ἐπὶ τῶν 

καθόλε λεγομένων ὡς καθόλι ἢ ἐπὶ τῶν καθ᾿ ἕκας:ον ἀνάγκη 
τῶν ἀντικειρυέγων εἶναι τὴν μὲν ὠληθὴ τὴν δὲ ψευδῆ, μηδὲν 

τῶν καθόλε ὡς καθόλε ἀεὶ τὴν μὲν ὠληθὴ τὴν δὲ ψευδῆ εἶς Ὃ δὲ ὁπότερ ἔτυχεν. εἶναι ἐν τοῖς γιγνομέισις, ἀλλὰ πάντω 
γαί, καὶ ἐπὶ. τῶν καθ᾿ ἔκαςα, ὥσπερ εἴρηται, ἐπὶ δὲ τῶν 
καθόλν μὴ καθόλ χεχβέώντων ὅκ ἀνάγκη" εἴρηται. δὲ καὶ 

περὶ τότων. ἐπὶ δὲ τῶν καθ᾽ “ἕκως.α καὶ μελλόντων ἐχ ὁμοίως. 
εἰ, γὰρ πᾶσα κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἀληθὴς ἢ ψευδές, 

εἶαι καὶ γίγνεσθαι ἐξ ἀνάγκης. ὥςε ὅτε βυλεύεσθαι δέοι 
ΕΟ . ’Ῥ. εν " ΄,΄ 
ἄν ὅτε πρῳγματεύεσθωι, ὡς ἐὰν μὲν τοδὶ ποιήσωμεν, ἔς αἱ 
τοδί, ἐὰν. δὲ μὴ τοδί, ὑκ ἔςαι τοδί, ἀδὲν γὰρ κωλύει καὶ εἰς 
μυρίοςοδν ἔτος τὸν μὲν φάναι τῶτο ἔσεσθαι τὸν δὲ μὴ φά- 

καὶ ἅπαν ἀνώγκη ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν, ὥςε εἰ ὁ μὲν 35 ναι, ὥςε ἐξ ἀκώγκης ἔσεσθαι ὁποτερονῶν αὐτῶν ἀληθὲς ἥν 
φήσει ἔσεσθαί τι ὁ δὲ μὴ φήσει τὸ αὐτὸ τῦτο, δῆλον ὅτι 
ἀνάγκη ὠληθεύειν τὸν τἰέλον αὐτῶν, εἰ πῶσα κατάφασις 

καὶ ἀἀόφασις ἀληθὴς ἢ ἡ ψευδής, ἄμφω γὰρ ὑχ ὑπάρξει 
ἅμα ἐπὶ τοῖς τόιύτοις. εἶ γὰρ ὠληθὲς εἰπεῖν ὅτι λευκὸν ἢ 

4. ἢ δῖε ὡς καϑ. οὐχ οοῦν 2). Π ἢ ὡς μὴ καϑέλα οτὰ Ο. ᾿Π 3. αὐτὸ μὴ ἀπὸ τῇ αὐτῷ ὑχ, 

εἰπεῖν τότε. ἀλλὰ μὴν: δὲ τῦτο διαφέρει, εἴ τινες εἶπον τὴν 
ἀντίφασιν ἢ μὴ εἶπον δῆλον γὰρ ὅτι ὕτως ἔχει τὼ πράγ- 

ματα, κἂν μὴ ὁ μὲν καταφήση τι ὁ δὲ ἀποφήσῃ" ἀδὲ γὰρ 
διὼ τὸ καταφαθῆναι ἢ ὠποφαθῆναι ἔς αἱ ἢ ἐκ ἔςιαι, ὑδ᾽ εἰς 

Ο [ 8. μία κατάφασις μιᾷ ἀποφάσει Β΄. ἢ 

18. δυεῖν ΒΒ. 1 19. ἐδὲ ἀπόφασις οτὰ 8. ἢ μία οἵὰ 2. 1} θεῖτο οοῦν ἱπ εἰ 2. ΠΠ 21. ἕτε 4. ἢ 22. 5] ἢ ὅτι 86, ᾿ 23. λευκὸς ροϑὲ 
ἥππὸς οἵχ (; ἣ 35. ὁ οπι 86. ᾿ 82. ληφθίντων Α(. 1{ 84. καὶ] καὶ 36. [[36. μὴ φέήσηι 1. }} 38. καὶ] ἡ Ο, οτὰ ΔΒ. || ἀπόφασις οτχι .Β. 

4. ὅτι οπὰ «4. 1 ἅ. ρῖσε ἢ οπὲ 28. ἢ 1. ἀληθεύει 8. 1 11. ἴξιν ἢ οἷὰ .4.18 εἴ σογν 6΄. (1 16. ἔξαι ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἅπαντα εἴ 
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ΠῈΡῚ ἘΡΜΒΝΕΤΙΑΙΣΙ 416. 

μυριοφὸν ἔτος μᾶλλον ᾷ ἂν ὁποσῳῖο τχρόνῳ. ὥς: εἰ ἐν ἅπαντι ἅτι ὧς. ἀνάγκη πάσης καταφάσεως Ἀαὶ ἀποφάσεως τῶν ὧν- 

τῷ χρόνῳ ὕτως εἶχεν ὥςε τὸ ἕτερον ἀληθεύεσθαι, ἀναγκαῖον τρεειμένων τὴν μὲν ὠληϑὴ τὴν δὲ ψεύδη: εἶναι ὁ γὰρ ὥσχερ. 
ἦν τῶτο γενέσθαι, καὶ ἕκαςον τῶν γενομένων ἀεὶ ὕτως εἶχεν ἐπὶ τῶν ὄντων, ὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν. μὴ ὄντων μὲν δυνατῶν 
ὥςε ἐξ ἀνάγκης γενέσθαι. ὅ. τε γὰρ. ὠληθὼς εἶπέ τις ὅτι δὲ εἶναι ἢ μὴ κι ἀλλ ὥσπερ εἴρηται. 
ἔξαι, ὑχ οἷόν τε μὴ ὙΕΡΕ καὶ τὸ γσομένον ἀληϑὲς ἦγ56 Ἐπεὶ: δε ἐπί τι κατά τινος ἡ κατάφασις σημαύεσα, 10 
εἰπεῖν ἀεὶ ὅτι ἔςαι. ᾿ τὔτο δέ ἐξὶιν ἢ ὄνομα ἢ τὸ ἀνώνυμον, ἐν δὲ δεῖ εἶναι καὶ καθ᾽ 

Εἰ δὴ ταῦτα ἀδύνατα -- ὁρῶμεν γὰρ ὅτι ἔξιν ἀρχὴ νὸς τὸ ἐν τῇ καταφαίσει (τὲ δὲ ὄνομω εἴρηται καὶ τὸ ὠνώνυμον 
τῶν ἐσομένων καὶ ὠπὸ τῷ βυλεύεσθαι καὶ ὠπὸ τῇ πρᾶξαί πρότερον τὸ γὰρ ἔκ ἄνθρωπος ὄνομα μὲν ὦ λέγω ὠλλ᾽ ἀόριςον 
τι, καὶ ὅτι ὅλως ἔςιν ΗΝ τοῖς μὴ ἀεὶ ἐνεργῶσι τὸ δυνατὸν ὄνομα" ἕν. γάρ πως σημαδει καὶ τὸ ἀόριςον' ὥσπερ καὶ τὲ ὑχ 
εἶναι καὶ μὴ ὁμοίως' ἐν οἷς ἄμφω ἐνδέχεται, καὶ τὸ εἶναι 10 ὑγιαίνει ὁ ῥῆμα ἀλλ᾽ ἀόριςον. ῥῆμα), ἔςαι πᾶσα κατάφασις 
καὶ τὸ μὴ εἶαι, ὥςε καὶ τὸ γενέσθαι καὶ τὸ μὴ γενέσθαι. καὶ ἀπόφασις ἢ ἐξ ὀνόματος καὶ ῥήματος ἢ ἐξ ἀορίςυ ὀνόμα.- 
καὶ πολλὰ ἡμῖν δῆλα ἐςιν ὕτως ἔχοντα, οἷον ὅτι τετὶ τὸ τος καὶ ῥήματος. ἄνευ δὲ ῥήματος ἐδεμία κατάφασις ὑδὲ ἀπό- 
ἱμάτιον δυνατόν ἐς τι. δατμηθῆναι καὶ ὁ διατμηθήσεται, ἀλλ φασις: τὸ γὰρ ἔςιν ἢ ἔς αι ἢ ἦν ἢ γύεται, ἃ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, 
ἔμπροσθεν κατατριβήσεται. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ διατμη- ῥήματα ἐκ τῶν κειμένων ἐς [" προσσημαΐει γὼρ χρόνον. ὥς ε: 
ἴῶναι δυνατόν ὁ γὼρ ἂν ὑκῆρχε τὸ ἔμπροσθεν αὐτὸ κατα- 15 πρώτη ἔξαι κατώφασις καὶ ἀπόφασις τὸ ἔςιν ἄνθρωπος - ἐκ 
τριβῆναι, εἶγε μὴ δυνατὸν ἦν τὸ μὴ διατμηθῆναι. ὥςε καὶ ἔςιν ἄνθρωπος, εἶτα ἔςιν ὥς ἄνθρωχος - ἀκ ἔςιν ὧκ ἄνθρωπος, 

ἐπὶ τῶν ἄλλων γινέσεων, ὅσαι κατὰ δύναμιν λέγονται τὴν πάλιν ἔςι πῶς ἄνθρωπος -- υκ-ἔςι πᾶς ἀνθρωπας, ἔςι πᾶς ὧν: 
τοιαύτην. φανερὸν ἄρα ὅτι ὑχ ἅπαντα ἐξ ἀνάγκης ὅτ᾽ ἕξιν ἄνθρωπος -« κι ἔςι πᾶς ἐκ ἄνθρωπος. καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς δὲ: 

ὅπι γύεται, ἀλλά: τὰ μὲν ὁπότερ' ἔτυχε, καὶ ὑδὲν μᾶλλον: χρόνων ὁ αὐτὸς λόγος. ὅταν δὲ τὸ ἔς: τρίταν προσκατηγο-. 
ὑ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις ὠληθής, τὰ δὲ μᾶλλον μὲν καὶ 20 ρῆται, ἤδη διχῶς λέγονται αἱ ἀντιθέσεις. χέγω δὲ οἷον ἔς τ 
ὡς ἐκὶ τὰ πολὺ θάτερον, ὁ ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἐκδέχεται ὙΠ καὶ δίκαιος ἄνθρωπος: τὸ ἔς τρίτον φημὶ συγκεῖσθαι ὄνομα ἢ 

βώτερον, θάτερον δὲ μή. ῥἔμα ἐν τῇ καταφάσει. ὥςε διὼ τῶτο τέτταρα ἔςαι ταῦτα, 
Τὸ μὲν ἕν εἶται τὸ ὃν ὅταν ἦ, καὶ τὸ μὴ ὃν μὴ εδαι ὧν τὼ μὲν δύο πρὸς τὴν κατάφασιν καὶ ὠπόφασιν ἔξει κατὰ 

ὅταν μὴ ἧἦ, ἀνάγκ ὁ μὴν ὅτε τὸ ὃν ἅπαν ἀνάγκη εἶναι ἦτε. τὸ ςοιχῶν ὡς αἱ ςερήσεις, τὰ δὲ δύο ὅ. λέγω δ᾽ ὅτι τὸ ἔς: 
τὸ μὴ ὃν μὴ εἶναι. ὁ γὰρ ταὐτόν ἐς! τὸ ὃν ἅπαν εἶναι ἐξ 15 ἣ τῷ δικαίῳ προσκείσεται ἢ τῷ ὁ δικαίῳ, ὥςε καὶ ἡ ἀπόφα- 
ἀνώγκης ὅτε ἔςι, καὶ τὸ ἁπλῶς εἶναι ἐξ ἀνάγκης. ὁμοίως σις. τέτταρα υν ἔςιαι. νόῦμεν δὲ τὸ λεγόμενον ἐκ τῶν ὑπογε- 
δὲ καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὄντος, καὶ ἐπὶ τῆς ἀντιφάσεως ὁ αὐτὸ γραμμώων. ἔς δίκαιος ἄνθρωπος ἀπόφασις τότυ, ὑκ ἔς. 
λόγος. εἶναι μὲν ἢ μὴ εἶναι ἅπαν ἀνάγκη, καὶ ἔσεσθαί γε δύκωιος ἄνθρωπος. ἔςιν ἃ δύταιος ἄνθρωπος" τότε ὠπόφασις, 
ἃ μή ὁ μέντοι διελόντα γε εἰπεῖν θάτερον ὠἀνωγκαῖον. λέγω ὑκ ἔςιν ὦ δίκαιος ἄνθρωπος. τὸ γὰρ ἔςιν ἐγταῦθα καὶ τὸ ὕκ: 
δὲ οἷον ἀνάγκη μὲν ἔσεσθαι ναυμαχίαν αὔριον ἢ μὴ ἔσεσθαι, 30 ἔξι τῷ δικαίῳ προσκείσεται καὶ τῷ ᾧ δικαίῳ. ταῦτα μὲν. 
ὑ μέντοι ἔσεσθαί γε αὔριον ναυμαχίαν ἀναγκαῖον ἐδὲ μὴ ἕν, ὥσπερ ἐν τοῖς ̓ Αναλυτικοῖς λέγεται, ὕτω τέτακται. ὁμοίως 
γυέσθαν γενέσθαι μέντοι ἢ μὴ γενέσθαι ἀναγκαῖον. ὥς᾽ ἐπὶ δὲ ἔχει κἂν καθόλε τῷ ὀνόματος ἢ ἡ κατάφασις, οἷον πῶς 
ὁμοίως οἱ λόγοι ἀληθεῖς ὥσπερ τὼ πράγματα, δῆλον ὅτι ἐςὶν ἄνθρωπος δίκαιος. ἀπόφασις τότε, ὁ πῶς ἐςὶν ἄνθρωπος, 
ὅσα ὕτως ἔχει ὥςε ὁπότερ᾽ ἔτυχε καὶ τἀναντία ἐνδέχεσθαι, δύιαιος. πᾶς ἐςξὶν ἄνθρωπος ἀ δύεαιος - ἁ πᾶς ἐςὶν ἄνθρωπος 
ἀνώγκη ὁμοίως ἔχειν καὶ τὴν ἀντίφασιν. ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ 35 ἃ δίκαιος. πλὴν ἀχ ὁμοίως τὼς κατὰ διάμετρον ἐνδέχεται 
τοῖς μὴ ἀεὶ σιν ἢ μὴ ἀεὶ μὴ ἔσιν. τότων γὰρ ἀνάγκη μὲν συναληθεύειν᾽ ἐνδέχεται δὲ ποτέ. αὗται μὲν ἦν δύο ἀντίκειν- 
βάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἀληθὲς εἶναι ἢ ψεῦδος, ὁ ται, ἄλλαι δὲ δο πρὸς τὸ Ὡς ἄνθρωπος ὡς ὑποκείμενόν τι. 

μόνοι τόδε ἢ τόδε ἀλλ᾽ ὁπότερ᾽ ἔτυχε, καὶ μᾶλλον μὲν προςεθέν ἔςι δίκαιος ἐκ ἄγθρωπος - ὑκ ἔςι δίκαιος ὧς ἄν-. 
ἐληθὴ τὴν ἑτέραν, ἃ μώτοι ἤδη ἀληθὴ ἢ ψευδῆ. ὥς ε δῆλον θρωπος, ἔςιν ὦ δίκαιος Ὧς ἄνθρωπος « ὡς ἔςιν ὁ δύκαιος ὡς 
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ΣΧ Σ ; ἄν: Δ ᾿ ; πὰς 
ἄνθρωπος. πλείως. δὲ 'τότων ὧς ἔσονται" ἀντιθέσεις. αὗται δὲ: 

Υ Η͂ ᾿ 2. » 
χωρὶς ἐκείνων αὐταὶ καθ᾽ ἑαυτὰς ἔσονται, - ὡς ὀνόματι. τῷ: 

, : ἘΣ ἣ δ: 
ὧκ ἄνθρωπος χρώμεναι. ἐφ᾽ ὕσων δὲ τὸ ἔςι μὴ ἁρμόττει, 
φ Η “-  Α  ἯΝ χε Ν ἈΝ: -» οἷον ἐπὶ τῷ ὑγιαύει. καὶ “βαδίζει, ἐπὶ τύτων. τὸ αὐτὰ πριεῖ 

ΠΈΡΙ ἘΡΜΗΝΕΤΙΑΣ, 

Μετατιθέμενα, δὲ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα ταὐτὸν 
σημαήει, οἷον ἔξι λευκὸς ἀνθρώπος, ἔ ΩΝ ἄνθρωπος λευκός, 
εἰ γὰρ μὴ τῦτό ἐπὶ; τὰ αὐτὰ πλείες ἔσονται ἀποφάτεις. 
ἀλλ᾿ - ἐδέδεικτο ὅτι. μία μιᾶς.. τῷ μὲν γὰρ ἔςι λευκὸς ἄνθρω»: 

. ᾿ .ἃ ἮΝ ΄ δ ἔ ὙΨΕΣ 9Ὲ. -“ ᾿ 7. Ἐ ἥ ἕῳ ἡ 
ἵἥτω τιθέμενον. ὡς ἂν εἰ τὸ. ἕξι πρασήπτετο,. οἷον ὑγιαδεὶ πᾶς ἃ. πος ἀπόφασις τὸ. ὡκ -ἔξι “λευκὸς ἄνθρωπος". τῷ δὲ ἔςιν ἀν: 

Σ “ ᾽ ε “Ἂν γ.- 
ἄνθρωπος -- ὑχ. ὑγιαίνει πᾶς ἄνθρωπος, ὑγιαύει πᾶς ἐκ ἄν": 
θρωπος - ὑχ ὑγιαίνει πᾶς ὧς. ἄνθρωπος. ὁ γάρ ἐςὶ τὸ ὑ-πᾶς. 

᾽ ᾽ "»νὺ ᾿ 
ἄνθρωπος λεκτέον, ἀλλὰ τὸ ὅ, τὴν ἀπόφασιν, τῷ ἄνθρωπος 

᾿ Ν Ν Ἀν λον αὶ 4 ᾽ γ ὦ 
προσθετέον. τὸ γὰρ πᾶς ὁ τὰ καθόλε σημαύει, ἀλλ᾽ ὅτι κα-. 

ὔ : ᾽ » ᾿ 

θρωπος λευκός, εἰ μὴ ἡ αὐτή ἐς! τῇ ἔςι λευκὸς ἀνθρωποί, 

ἔςαι᾽ ἀπόφασις ἤτοι τὸ Ὧς ἔςιν ὡς ἄνθρωπος λευκός ἢ τὸ 
ὧς ἔςιν ἄνθρωπος. λευκός. ἀλλ᾽ ἡ ἑτέρω μέν ἐςιν ἀπόφασις: 
τῷ ἔςιν. Ὡς ἀνθρωπὸς λευκός, ἡ ἑτέρα δὲ τῷ ἔςι λευκὸς. ἄγ-- 

βόλι. δῆλον δὲ ἐκ τῦδε, ὑγιαίνει ἄνθρωπας. - ὐκ ὑγιαύει ἄν- 10. θρωπος, ὥςε ἔσωται δύο μιᾶς. ὅτι μὲν ἔν μετατιθεμέν τῷ 
θρωπος, ὑγι αἰνει ὑκ. ἄνθρωπος. - ὖχ ὑγιαψεί ὑπ ἀνθρωπὸς.: 

ταῦτα. γὰρ ἐκείιων διαφέρει τῷ μὴ ἡ καθέλε εἶναι. ὥς: τὸ τᾶς: 
ἢ ὑδείς ὠδὲν. ἄλλο προσσημαύει ἢ ὅτι καθόλι τῷ ὀνόματος 
Σ κατάφασιν ἢ ἀπόφασιν. τὰ δὲ ἄλλα τὰ αὐτὼ δεῖ προς- 
τιθέναι. ἡ : ᾿ 

᾿Επεὶ δὲ ἐναντία - ἀπόφασίς ἐςι τῇ ἅπαν. εἐὶ ζῷιν δί- 
κάιον καὶ σημαίγεσα ὅτι ἀδὲν ἐξι ζῷον δίκαιον, αὗται μὲν φα-. 

ὀνόμιωτος καὶ τῇ ῥήματος ἡ. αὐτὴ γίεται κατα φδτυ: καὶ 
ἐεθες δῆλον. ᾿ 

Τὸ δὲ ἕν κατὰ πολλῶν ἢ πολλὰ καϑ᾽ ἑνὸς βατωϊς τὴ 
νῶι ἢ ὠποφάναι, ἐὰν μὴ ἔν τι ἤ τὸ ἐκ τῶν πολλῶν δηλό- 

15. μένον, ὑκ ἔςι κατάφασις μία δὲ ἀπόφασις. λέγω δὲ ὃν 

ὧς ἐὰν ὄνομα ἕν ἢ κείμενον, μὴ ἢ δὲ ἔν τι ἐξ ἐκείνων, οἷον 
« χγῇ ἴ Η ᾽ Ὶ » Ὶ δί λχ 2 Ν ὁ ἄνθρωπος ἴσως ἐςὶ καὶ ζῷαν καὶ δίπεν καὶ ἥμερον, ἀλλὰ 

Ν 5 μ4 σ κ, ᾿Ξ δ "ῳ λ ν΄. ΚΣ ,ὔ Ἄν. μὴ ἣ »"» τ» νερὸν ὅτι ὑδέποτε ἔσονται ὅτε ἀληθεῖς “ἅμα. ὅτε ἐπὶ τὰ -αὐτὰ, καὶ ἔν τι “γύεται ἐκ τότων" ἐκ δὲ τῷ λευκὰ καὶ τῷ ἀνθρώπε. 
« ᾽ Ν Υ' 77 δ Φ' τ -΄-» “" ,. Ὁ ᾽ -» “ Υ γ.νν ἢ Ν ,ὔ αἱ δὲ ἀντρκείμεναι: ταύταις ἔσονταί ποτε, οἷον. ἃ πᾶν ζῷον. καὶ τῇ βαδίζειν ἀχ; ὥ.. ὥςτε ὅτ᾽ ἐὰν ἕν τι. κατὰ τότων κα- 

᾿ κι ὰ »“ ὐϑαν “-" » ,ὔ ,ὔ ᾽ ᾿ Ν "ΙΝ Ν 
δίκαιον καὶ ἔςι τι ζῷον δίκαιον. ἀκολυθέσι δὲ αὗται, τῇ μὲν 20 ταφήση τις μία κατάφασις, ἀλλὰ φωνὴ μὲν μία κατω- 

πᾶς ἄνθρωπος ὦ δίκαιός ἐςιν ἡ ὑδείς ἐς ιν ἄνθρωπος δύκαιος, 
»“" ν ᾿ Υ ,΄ .» ὃ “ ᾽ Ἰ. Ἂ τῇ δὲ ἔςι τις ἄγθρωπος δίκαιος ἡ ἀντικειμένη ὅτι ᾧ πᾶς. ἄν-. 
θρωπός. ἐςὶν ὁ. δκαιος: ἀνώγκη. γὰρ εἶναί τινα. φανερὸν. δὲ 
καὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν καθ᾽ ἕκαςον, εἰ ἀληθὲς ἐρωτηθέντα ὠπο-. 
φῆσαι; ὅτι. καὶ καταφῆσαι ἀληθές" αἷον ἄρά γε Σωχράτης 25 μία. πρὸς ταῦτα' ὁδὲ γὰρ ἡ ἐρώτησις μία, ἀδ᾽ ἐὰν ἢ 

γ». δ᾿ - -“ ; 
σοφός; ὕ, Σωκράτης ἄρα ἃ σοφός. ἐπὶ δὲ τῶν: καθόλκ ἐκ’ 

ἀληθὴς καὶ ὁμοίως λεγομένη, ἀληθὴς δὲ ἡ ἀπόφασις, οἷον ἀρά 
“»“ κΆ Ψ' Υ »" Υ ᾿ »κ ὔ 

γε πᾶς ἄνθρωπος σοφός; ὅ. πᾶς ἄρα ἄνθρωπος ἃ δοφός" 

αὔτο γὰρ ψεῦδος. ἀλλὰ τὸ ὦ πᾶς ἄρα ἄνθρωπος σοφός 
ἀληθές αὕτη. δέ ἐςιν ἡ ἀντικειμένη, ἐχείνη δὲ ἡ ἐναντία. 

Αἱ δὲ κατὰ τὰ ἀόριςα ἀντοκείμεναι ὀνόματα καὶ ῥή- 
Ἂν ΕΣ “ ΜΝ ι ᾿ Ν ΔΖ Ὑ ᾽ ματα, οἷον. ἐπὶ τῷ μὴ ἀνόρωπος καὶ μὴ δίκαιος, ὥσπερ ὠπο- 

φαζσεις ἄνευ ὀνόματος καὶ ῥήμωτος δόξειαν ἂν εἶναι. οι εἰσὶ 

δέ" ἀεὶ γὰρ ὠλοηθεύειν ἀνάγκη ἢ ψεύδεσθαι τὴν ἀπόφασιν, 

φάσεις δὲ πολλαί, ἅτε, ἐὰν καθ᾿ ἑνὸς ταῦτα, ὠλλ᾽ ὁμόϊως 
πολλαί, εἰ ἦν ἡ ἐρώτησις ἡ διαλεκτικὴ ἀποκρίσεώς ἐςιν αἷ- 

τησὶς, ἣ τῆς προτάσεως ἢ θατέρα μορίῳ τῆς ἀντιφάσεως, ἡ 
δὲ πρότασις ἀντιφάσεως μιῶς μόριον, ὑκ ἂν εἴη ἀπόκρισις 

ἤ ἀλη- 

βάς. εἴρηται δὲ ἐν τοῖς Τοπικοῖς περὶ αὐτῶν. ἅμα δὲ δῆλον 

ὅτι ὑδὲ τὸ τί ἐςτιν ἐρωτησίς ἐς διαλεκτική" δεῖ γὰρ δεδόσθαι 

ἐκ τῆς ἐρωτήσεως ἑλέσθαι ὁπότερον βόλεται τῆς ἀντιφάσεως 

μόριον ὠποφήνασθαι. ἀλλὼ δεῖ τὸν ἐρωτῶντα προσδὶορίσαι 
80 πότερον τόδε ἐςὶν ὁ ἄνθρωπος ἢ ὁ τῦτο. 

Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν κατηγορεῖται συντιθέμενα, ὡς ἕν τὸ 
πῶν κατηγόρημω τῶν χωρὶς κατηγορουμένων, τὼ δ᾽ ἵ, τίς ἡ 
διαφορώ; κατὰ γὰρ τὸ ἀνθρώπε ἀληθὲς εἰπεῖν καὶ χωρὶς 
ζῷον καὶ χωρὶς δίπουν, καὶ ταῦτα ὡς ἔν, καὶ ἄνθρωπον καὶ 

[ 2 “. ΝΣ Υ ΄ Χ » Ύ ᾿ ὔ ᾿ 
ὁ δ᾽ εἰπὼν ὥς ἄνθρωπος ὑδὲν. μᾶλλον τῷ εἰπόντος ἄνθρωπος 35 λευκόν, καὶ ταῦθ᾽ ὡς ὦ. ἀλλ᾽ ὑχί, εἰ σκυτεὺς καὶ ὠγαϑός, 
ἀλλὰ καὶ ἧττον ἠλήθευκέ τι ἢ ἔψευςαι, ἐὰν μήτι προς εθῇ. 

2 δὲ Ν ἔς “ ᾿ Ἰγό) δύ δὲ »“» ἢ 
σημαΐει δὲ τὸ ἔξι πῶς Ὡς ἄνθρωπος δίκαιος ἀδεμιῷ ἐκείνων. 

ν ἢ  χυχο ἃ ς ΄ ἀο ΓΥ ““,»ἦ κ, 
ταὐτόν, ὑδὲ ἡ ὠντικειμένη ταύτῃ ἡ Ὡς ἔςι πᾶς ὧκ ἄνθρωπος 

δίκαιος" τὸ δὲ πᾶς ὁ δίκαιος ἕς ἄνθρωπος τῷ ὑδεὶς δίκαιος 

ἀκ ἄνθρωπος ταὐτὸν σημαΐνει. 

Ν ὔ “ ΄, 
καὶ σκυτεὺς ὠγαθός. εἰ γάρ, ὅτι ἑκάτερον ὠληθές, εἶναι δεῖ 

τ ΄ ΝῚ ) Υ̓͂ Υ̓ λ Ν “ 
καὶ τὸ συναμῴω, πολλὰ καὶ ἀτοπα ἔςαι. κατὰ Ὑωρ τὰ 

΄ νΨ ᾿ς ᾿ ᾿ Ἁ ἀνθρώπε καὶ τὸ ἄνθρωπος ἀληθὲς καὶ τὸ λευκόν, ὥςε καὶ τὸ 
Λ Ν Ν ’ ᾿ δ ιν Ἦ 

ἅπαν. πάλιν εἰ τὸ λευκὸν αὐτό, καὶ τὸ ἅπαν, ὥςε ἔςαι ἐν.- 

40 θρωπος λευκὸς λευκός, καὶ τῦτο εἰς ἄπειρον. καὶ πάλιν 

38. προσχρώμυναι 8. ἐφαρμόττει Α΄. ᾿ ἀ. δι παῦε καὶ βαδίζειν Ο. ἢ 8. τῷ ἀνθρώπῳ Ο. Π 12. εἶναι οτα 86. 1 13. ἢ μηδεὶς 

1, ὃ τὸ μηδὴς. Ο. 1} 23. ἰςὶν δῖα ἄνθρωπος Ο. ᾿ 2. κὼὶ οτὰ Ὁ. 1 ἕκαςᾳ 8. 1 33. δοξειεν 4150. 1} 35. εἰπέττος οτὰ 8.6. 
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ΠΕΡῚ 

μυσικὸς λευκὸς βαδίζων καὶ ταῦτα πολλάκις πεπλεγμέγά 
εἰς ἄπειρον. ἔτι εἰ. ὁ Σωκράτης ἹΞωκραΐτης καὶ ἄνθρωπος, καὶ 
Σωκράτης Σωκράτης ἄνθρωπος. καὶ εἰ ἄνθρωπος καὶ δίπυς, 
καὶ ἄνθρωπος ἄνθρωπος δίσες. 

ἘΡΜΗΕΝΕΙΑΣ. 24 

Τς εἶναι ἄνθρωπον. ὠπόφασὶς τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, ὁ τὸ εἶγαὶ 
μὴ ἄνθρωπον, καὶ τῷ εἶναι λευκὸν ἄνθρωπον τὸ μὴ εἶναι λευ-- 
κὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ἃ τὸ εἶναι μὴ λευκὸν ἄνθρωπον. εἰ γὰρ 

κατὰ παντὸς ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις, τὸ ξύλον ἔςαι 
Ὅτι μὲν ἕν εἴ τις ἁπλῶς φήσει τὼς συμπλοκὰς γί 5 ἀληθὲς εἰπεῖν εἶναι μὴ λευκὸν ἄνθρωπον. εἰ δὲ τῦτο ὕτως, 

"σαι, πολλὰ συμβαύει λέγειν ἄτοπα, δῆλον ὕπως δὲ θε-. 
ον, λέγομεν νῦν. τῶν δὴ κατηγορομένων, καὶ ἐφ᾽ οἷς κα-- 

τηγορεῖσθαι συμβαίνει, ὅσα. μὲν λέγεται κατὼ συμβεβηκὸς 
κι Ν»ν » « ἃ ,ὔ Ν “ ᾽ ᾿ : ἢ κατὰ τῷ αὐτῷ ἢ θάτερον κατὰ θατέρε, ταῦτα ὑκ ἔς αι 

καὶ ὅσοις τὸ εδαι μὴ προςίθεται, τὸ αὐτὸ ποιήσει τὸ ἀντὶ 
τὸ εἶναι λεγόμενον, οἷον τῇ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ τὸ ὑκ ἄνθρω- 
πος βαδίζει ἀπόφασις ἔςαι, ἀλλὰ τὸ ἀ βαδίζει ἄνθρωπος" 
ὑδὲν γὰρ διαφέρει εἰπεῖν ἄνθρωπον βαδίζειν ἢ ἄνθρωπον βα-- 

.- Υ̓ ΄ὔ ’,ὔ ἂ Ν “ Δι.» Ν 
ἦν, οἷον ἄνθρωπος λευκός ἐςι καὶ μυσικός, ἀλλ ὁχ, ἕν τὸ 10 δίζοντα εἶναι. ὥςε εἰ ἕτως πανταχϑ, καὶ τῷ δυνωτὸν εἶναι 

ν ἢ Ν ΄ὔ ὔ Ν Υ̓ » »“ 
λευκὸν καὶ τὸ μεσικόν' συμβεβηκότα γὰρ ἄμφω τῷ αὐτῷ. 
᾽ » Δ Ν Ν Σῳ΄ Δὲ ; “ἡ μι ᾽ " Ν 
δ᾽ εἰ τὸ λευκὸν μεσικὸν ἀχηθὲς εἰπεῖν, ὅμως ὧκ ἕἔςαι τὸ 

ἧς Ν Ν Ν Ν ἕξ μοσικὸν λευκὸν ἕν τ κατὰ συμβεβηκὸς γὼρ τὸ μεσικὸν λευ- 
Ν Ν ν Ν 

κὄν, ὥςε Ὡς ἔςαι τὸ λευκὸν μυσικὸν ἔν τι. διὸ ἀδ᾽ ὁ σκυτεὺς 

ἁπλῶς ἀγαθός, ἀλλὼ ζῷον δίπεν᾽ ὁ γὰρ κατὼ συμβεβη- 15 νατὸν ὥς ἀεὶ ἐνεργεῖ, 
,, ΄ὔ »“ ΝΥ Ν Ν κός. ἔτι ἠδ’ ὅσα ἐγυπάρχει ἐν τῷ ἑτέρῳ. διὸ ἔτε τὸ λευκὸν 

πολλάκις ὅτε ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος. ζῷόν ἐςιν ἢ δίπυν᾽ ἐν-. 
τάρχει γὰρ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον καὶ τὸ δίπυν. ἀληθὲς 

» Ν » φ Ν Υ̓́ 
δέ ἐς ιν εἰπεῖν κατὰ τὰ τιγὸς καὶ ὡπλῶς, Οἷον τοῦ τινὰ ἄνθρω-. 

ὠπόφασις ἔςαι τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι, ἀλλ᾽ ἀ τὸ μὴ δυνατὸν. 
εἶναι. δοκεῖ δὲ τὸ αὐτὸ δύνασθαι καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι 

πᾶν γὰρ τὸ δυνατὸν τέμνεσθαι ἢ βαδίζειν καὶ μὴ βαδίζειν 
καὶ μὴ τέμνεσθαι δυνατόν. λόγος δέ, ὅτι ἅπαν τὸ ὅτω δυ- 

ὥςε ὑπάρξει αὐτῷ καὶ ἡ ἀπόφασις" 
δύναται γὰρ καὶ μὴ βαδίζειν τὸ βαδὶςικὸν καὶ μὴ ὁρᾶσθαι 

τὸ ὁρατόν. ἀλλὰ μὴν ὠδύνατον κατὰ τῷ αὐτῷ ἀληθεύεσθαι 
ν , ,»-γ “ ἽΝ Ψ- »,. 

τὰς ἀντικειμένας φάσεις" ὑκ ἄρα τῷ δυνωτὸν εδαι ἀπόφα- 
Ζ ΕῚ Ν Ν ν. “Ψ ὕὔ Ν 3 ΄, ΕΥ Ν 

σίς ἐςι τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι. συμβαίνει γὰρ ἐκ τότων ἢ τὸ 

Το ἀνόρωπον ἢ τὸν τινὼ λευκὸν ἄνθρωπον ἄνθρωπον λευκόν" Ὦ αὐτὸ φάναι καὶ ἀποφάναι ἅμα καὶ κατὰ τῷ αὐτῇ, ἢ μὴ. 
ὡς ἀεὶ δέ, ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ἐν τῷ προσκειμένῳ τῶν ἀντικει- κατὼ τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τὰ ὶ προςιθέμενα γεσόαι φάσεις 
μένων τι ὀνπάρχῃ ᾧ ἕπεται ἀντίφασις, Ὡκ ἀληθὲς ἀλλὰ καὶ ἀποφάσεις. εἰ ἕν ἐκεῖνο ἀδύνατον, τὰτ᾽ ἀν εἴη αἱρετόν. 
ψεῦδος, οἷον τὸν τεθνεῶτα ἄνθρωπον ἄνθρωπον εἰπεῖν, ὅταν δ ἔςιν ἄρα ἀπόφασις τῷ δυνατὸν εἶναι τὸ μὴ δυνατὸν εἶναι.. 

μὴ ἐνυπάρχῃ. ὠληθές. ἢ ὅταν μὲν ἐυπάρχη. ἀεὶ ὑκ ὠλη- ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῷ ἐνδεχόμενον εἶναι" καὶ γὰρ 
θές, ὅταν δὲ μὴ ἐνυπάρχῃ, ἐκ ἀεὶ ὠληθές, ὥσπερ “Ὅμηρός 25 τότε ἀπόφασις τὸ μὴ ἐνδεχόμενον εἶναι. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ἐςί τι, οἷον ποιητής. ἀρ ἦν καὶ ἔςιν, ἢ ὕ; κατὼ συμβεβηκὸς δὲ ὁμοιοτρόπως, οἷον ἀνωγκαίν τε καὶ ἀδυνάτα. γίνεται γὰρ 
γὰρ κατηγορεῖται τῷ 'Ομήρε τὸ ἔςιν' ὅτι γὰρ ποιητής ἐςὶν, 
ἀλλ ὦ καθ᾽ αὑτό, κατηγορεῖται κατὰ τῷ ὋὉμήρε τὸ ἔς:ν. 
Ψ ΝΕ, ἢ ὔ ᾽, ᾽ , εἰ ΄ ὥςε ἐν ὅσαις κατηγορίαις μήτε ἐναντιότης ἔγεςιν, ἐὰν λόγοι 

Ἁ Ν Ν ὥσπερ ἐπ᾽ ἐκείνων τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι προσθέσεις, τὼ δ᾽ 
« ΄ Ἀν τιοΝ Ν Ν Υ͂ . ὑποκείμενα πράγματα τὸ μὲν λευκὸν τὸ δ᾽ ἄνθρωπος, ὕτως 

“ Ν ,, 
ἐνταῦθα τὸ μὲν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ὡς ὑποκείμενον γίνεται, 

ἀνί ὀνομεώτων λέγωνται, καὶ καθ᾽ ἑαυτὰ κατηγορῆται καὶ 30 τὸ δὲ δύνασθαι καὶ τὸ ἐνδέχεσθαι προσθέσεις διορίζεσαι, 
μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἐπὶ τότων τὸ τὶ καὶ ἁπλῶς ὠληθὲς 

» Ἂν Ν δ νγ - ,ὔ᾿ ᾽ Η ᾿ » « Υ 
ἕζαι εἰπεῖν. τὸ δὲ μὴ ὃν, ὅτι δοξαςόν, Ὡκ ὠληθὲς εἰπεῖν ὃν 

τῷ δόξα γὰρ αὐτὰ ἐκ ἔςιν ὅτι ἔςιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ ἔς:ν. 

12: Ὑτων δὲ διωρισμένων σκεπτέον ὅπως ἔχεσιν αἱ ἀπο- 

ΓΙᾺ Ν ΑΙ Ν Ν ὥσπερ ἐπ᾽ ἐκείνων τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ 
ὑδὸ .« . 2) μ κἱ 5 ) »ν “ ΝῚ Ἂς Ὶ - ᾽ δυ 

ψεῦδος, ὁμοίως αὗται ἐπὶ τῷ εἶναι δυνατὸν καὶ εἶναι ὁ δυνα- 
,ὔ »“ ΔᾺ Ν ΝΠ ἊΝ ,ὔ Ν ᾿ ᾿ τόν. τῷ δὲ δυνατὸν μὴ εἶναι ἀπόφασις ὁ τὸ ὁ δυνατὸν εἶναι, 

ΝΟ Ν Ἁ ΒΞ. ἼΝ ΣΙ͂Ψ Ν ᾿ ἀλλὼ τὸ ἃ δυνατὸν μὴ εἶναι, καὶ τὰ δυνατὸν εἶναι ὁ τὸ δυνα»- 
, » Ν ΝῚ Ν Ν 

φάσεις καὶ καταφάσεις πρὸς ἀλλήλας αἱ τῷ δυνατὸν εἶναι 35 τὸν μὴ εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὴ δυνατὸν εἶναι. διὸ καὶ ἀκολυθεῖν 
Ν καὶ μὴ δυνατὸν καὶ ἐνδεχόμενον καὶ μὴ ἐνδεχόμενον, καὶ 

ΡΥ ΣΤ Ὶ μ" ἢ ἜΡΟΝ , περὶ τὰ ἀδυνάτε τε καὶ ἀναγκαίε" ἔχει γὰρ ἀπορίας τινάς. 
ΝΥ -“ Λ, 

εἰ γὰρ τῶν συμπλεκομένων αὗται ἀλλήλαις ἀντίκεινται ἀν- 

τιφάσεις, ὅσαι κατὰ τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τάττονται, οἷον 

Ἀ .“ Ν Ἁ 
ὧν δόξειαν ὠλληήλαις αἱ τῷ δυνατὸν εἶναι καὶ δυνατὸν μὴ 
Γ" ὰ ΝΣ Ν »Ν ν, Φ Ἂ Ἂ ΦΕ  ὖ Ν ; 
εἶναι" τὸ γὰρ αὐτὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἃ γὰρ ἀντι- 

Λ »“" Ν Ν Ἂν 

φάσεις ἀλλήλων αἱ τοιαῦται, τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ δυνατὸν 
ἽΝΟΟΝ ν Ν Νν 

μὴ εἶναι. ἀλλὰ τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ δυνατὸν εἶνωι ἀδέποτε 
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22 ΠΈῈΡῚ 

ἐκὶ τῷ αὐτῷ ἅμα ἀληθεύονται" ἀντίκενται γάρ. ὑδέ γε τὰ 
δυνατὸν μὴ εἶναι καὶ ὃ δυνατὸν μὴ εἶναι ὑδέποτε ἅμα ἐπὶ 
τὸ αὐτῷ ἀληθεύονται. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ ἀνωγκαῖὸν εἶναι ὠπό- 
ῴφασις ὁ τὸ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὴ ἀναγκαῖον εἶς 

ἘΡΜΗΝΕΊΑΣ. 

ἀπόφασις τῷ ἀνάγκη μὴ εἶναι τὸ ἐκ ἀνάγκα εἶναι" ἐνδέχεται 
γὰρ ἀληθεύεσθαι ἐπὶ τῷ αὐτοῦ ὠμφυτέρας" τὸ γὰρ ἀναγκαῶν 
Ξ, ᾽ ; » - .“ ΕἾΨΈ. ν 

μὴ εἶναι Ὡς ἀναγκαῖον εἶναι. αἴτιον δὲ τῷ μὴ ἀκολνθεῖν τὸ 
ἀνωγκαῖον ὁμοίως τοῖς ἑτέροις, ὅτι ἐναντίως τὸ ἀδύνατον τῷ. 

γα!" τῷ δὲ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι τὸ μὴ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι. 5 ἀγαγκαίῳ ἀποδίδοται, τὸ αὐτὸ δυνάμενον. εἰ γὰρ ὠδύνατον 
καὶ τῷ ἀδύνατον εἶναι ὁ τὸ ἀδύνατον μὴ εἶναι, ἀλλὼ τὸ μὴ 

ἀδύνατον εἶναι" τῷ δὲ ἀδύνατον μὴ εἶαι τὸ ὡς ὠδύνατον μὴ 
ἐΐναι. καὶ καθόλε δέ, ὥσπερ εἴρηται, τὸ μὲν εἶναι καὶ μὴ 
εἶναι δεῖ τιθέναι ὡς τὼ ὑποκείμενα, κατάφωσιν δὲ καὶ ὠπό- 

" , 
εἶναι, ἀναγκαῖον τοῦτο ὑκ εἶαι ἀλλὰ μὴ εἶναι εἰ δὲ ἀδύνα» 

. “ἌΦΨΠν» Στ " » τον μὴ εἶναι, τοῦτο ἀνάγκη εἶναι" ὥς ε εἰ ἐκεῖνα ὁμοίως τῷ δυ» 
νατῷ καὶ μή, ταῦτα ἐξ ἐναντίας, ἐπεὶ ὁ σημαΐνι γε ταὐτὸν 

ΜΝ »͵ ι αἰ ΚΟ ᾽ » Γ4, ᾽ τό τε ἀναγκαῖον καὶ τὸ ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται, ἀντε- 
»ὝὟ »" ΠῚ -“». 

φασιν ταῦτα ποιῶντα πρὸς τὸ εἶναι! καὶ μὴ εἶναι συντάττειν. 10 ςρωμμώως. ἢ ἀδύνατον οὕτως κεῖσθαι τὰς τοῦ ἀνωγκαΐι ἀν- 
’ Ν 

καὶ ταύτας οἴεσθαι χρὴ εἶναι τὰς ἀντικειμένας φάσεις, δυ- τιφάσεις; τὸ μὲν γὼρ ἀναγκαῖον εἶναι δυνατὸν εἶναι" εἰ γὰρ 
, ,ὔ ΄] ΤΑ , ν ἃ , ἃ 

γατόν - ὦ δυνατόν, ἐνδεχόμενον -- ἴοκς ἐνδεχόμενον, ὠδύνατον - μή, αὶ ἀπόφασις ἀκολυθήσει ἀνάγχη γὰρ ἢ φάναι ἢ ἀπο- 

ἀκ ὠδύνατον, ἀναγκαῖον - ὑκ ἀναγκαῖον, ἀληθές -- Ὡς ἀλοιθές. 

Καὶ αἱ ἀκολυθήσεις δὲ κατὰ λόγον γίνονται ὕτω τιθε- 12 

ΝῚ Ν ,ὔ » 
φάναι: ὥς᾽ εἰ μὴ δυνατὸν εἶναι, ἀδύγωτον εἶναι" ὠδύνωτον ἄρα 

ΝῚ υ 2 Υ Ν Ν » εἶναι τὸ ἀναγκαῖον εἶναι, ὅπερ ἄτοπον. ὠλλὰ μὴν τῷ γε δυ-" 

μένοις: τῷ μὲν γὼρ δυνατὸν εἶναι τὸ ἐνδέχεσθαι εἶναι, καὶ 15 γατὸν εἶναι τὸ σι ἀδύνατον εἶναι ἀκολνθεῖ, τότῳ δὲ τὸ μὴ 

“το ἐκείνῳ ἀντιςρέφει, καὶ τὸ μὴ ἀδύνατον εἶναι. καὶ τὸ μὴ 

ἀναγκαῖον εἶναι: τῷ δὲ δυνατὸν μὴ εἶναι καὶ ἐνδεχόμενον μοὴ 
εἶναι τὸ μὴ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι καὶ τὸ ὡς ἀδύνατον μὴ εἶναι, 

τῷ δὲ μὴ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐνδεχόμενον εἶνιι τὸ ἀναγ- 

ἀναγκαῖον εἶναι ὥςε συμβαύει τὸ ἀναγκαῖον εἶναι μοὴ ὠναγ-. 
» “ ως Υ ᾽ ν Ν ΕΣ ΝΣ; . “ 

καὶον εἶναι, ὅπερ ἄτοπον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον εἶαι 

ὠκολυθεῖ τῷ δυνατὸν εἶναι, ἀδὲ τὸ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι" τῷ μὲν 
γὰρ ἄμφω ἐνδέχεται συμβαίνειν, τότων δὲ ὁπότερον ὧν ἀλη- 

καῖον μὴ εἶναι καὶ τὸ ἀδύνατον εἶναι, τῷ δὲ μὴ δυνατὸν μὴ Ὁ θὲς ἢ, ὑκέτι ἔςαι ἐκεδα ἀληθῆ. ἅμα γὰρ δυνατὸν εἶναι καὶ 
εἶαι καὶ μὴ ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι τὸ ἀνωγκαῖον εἶναι καὶ 
τὸ ἀδύνατον μὴ εἶναι. θεωρείσθω δὰ ἐκ τῆς ὑπογραφῆς ὡς 

λέγομεν. 
δυνατὸν εἶναι 
ἐνδεχόμενον εἶναι 
ὧς ἀδύνατον εἶναι 
ὧς ἀναγκαῖον εἶναι 
δυνατὸν μὴ εἶναι 
ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι 

ὑκ ὠδύνατον μὲὴ εἶναι ἀδύνατον μὴ εἶναι 
ὑκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι ἀνωγκαῖὸν εἶναι. 

Τὸ μὲν ἦν ἀδύνατον καὶ τι ἀδύνατον τῷ ἐνδεχομένῳ 
καὶ δυνατῷ καὶ ὁκ ἐνδεχομένῳ καὶ μὴ δυνατῷ ἀκολυθεῖ 
μὲν ἀντιφατικῶς, ἀντεςραμμώως δέ' τῷ μὲν γὼρ δυνατὸν εἷ- 

ᾧ δυνατὸν εἶναι 
,ὔ 

ἀκ ἐνδεχόμενον εἶναι 

ἀδύνατον εἶναι 
᾽ . ν 4Φ 
ἀνωγκαῖον μὴ εἶναι 

ἅ δυνατὸν μὴ εἶναι 
᾿ ᾿᾽ ,’ λνν»ν 
ὧν ἐγδεχόμενον μὴ εἶναι 

μὴ εἶναι" εἰ δ᾽ ἀνάγκη εἶναι ἢ μὴ εἶναι, Ὡς ἔς οἱ δυνατὸν 

ἄμφω. λείπεται τοίνυν τὸ οὐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι ἀκολυθεῖν 
τῷ δυνατὸν εἶναι. τῦτο γὰρ ἀληθὲς καὶ κατὼ τῷ ἀναγκαῖον 
" λ ᾿ Ύ ή ᾿ ( “Ξε , “ ὃν εἶναι. καὶ γὰρ αὕτη γύεται ἀντίφασις τῇ ἑπομένῃ τῷ ἀ δυνα- 

Ν ’ 25 τὸν εἶναι" ἐκεύῳ γὰρ ἀκολυθεῖ τὸ ἀδύνατον εἶναι καὶ ὠναγ- ᾿ ᾿ 
καῖὸν μὴ εἶναι, Ὁ ἡ ἀπόφασις τὸ ἐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι. ἀκο- 

Υ ἍΜ. , λυθῶσί τε ἄρα καὶ αὗται αἱ ἀντιφάσεις κατὼ τὸν εἰρημένον 7 | 
τρόπον, καὶ ἀδὲν ἀδύνατον συμβαίνει τιθεμέων ὅτως. 

᾽ Α ΄ δ᾽ κ »»,Δ “ον ὮΝ Ν δὺ ἈΝ πορήσειε δ᾽ ὧν τις εἰ τῷ ἀναγκαῖον. εἶναι τὸ δυνατὸν 
30 εἶναι ἔχεται. εἶ τε γὰρ μὴ ἕπεται, ἡ ἀντίφασις ἀκολεθήσει, τὸ 

μὴ δυνατὸν εἶναι" καὶ εἴ τις ταύτην μὴ φήσειεν εδαι ἀντίφα- 

σιν, ἀνάγκη λέγειν τὸ δυνατὸν μι εἶναι" ἅπερ ἄμφω ψευδῇ 
κατὼ τῷ ἀναγκαῖον εἶναι. ἀλλὰ μὴν πάλιν τὸ αὐτὸ εἶναι 
δοκεῖ δυνατὸν τέμγεσθαι καὶ μὴ τέμνεσθαι καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶ. 

γαι ἡ ὠπκόφασις τῷ ἀδυνάτε ἀκολεθεῖ, τῇ δὲ ἀποφάσει ἡ κα- 35 ναι, ὥςε ἔςαι τὸ ἀναγκαῖον εἶναι ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι" τῶτο 
τάφασις" τῷ γὰρ ἃ δυνατὸν εἶναι τὸ ἀδύνατον εἶναι" κατάφω- 
σις γὰρ τὸ ἀδύνατον εἶναι, τὸ δ᾽ οὐκ ἀδύνατον εἶναι ἀπόφασις. 
τὸ δ᾽ ἀναγκαῖον πῶς, ὑπτέον. φανερὸν δὴ ὅτι ὅχ ὕτως ἔχει, 
ἀλλ᾽ αἱ ἐναντίαι ἕπονται αἱ δ᾽ ἀντιφάσεις χωρίς. ἃ γάρ ἐςτν 

δὲ ψεῦδος. φανερὸν δὴ ὅτι οὐ πᾶν τὸ δυνατὸν ἢ εἶναι ἢ βαδύ- 
ζειν καὶ τὰ ἀντικείμενα δύναται, ἀλλ᾽ ἔςιν ἐφ᾽ ὧν ὧς ὠληθές, 
πρῶτον μὲν ἐπὶ τῶν μὴ κατὼ λόγον δυνατῶν, οἷον τὸ πῦρ θερ- 
μαντικὸν καὶ ἔχει δύναμιν ἄλογον. αἱ μὲν ἦν μετὰ λόγε 

4. ἀντίκειται Ο, ἢ 1. αἱ οτα 6. ἢ 45 εἰ 17. δυνατῷ 486. ἴ 17 οἱ 19. νδεχομόῳ 480. 1 20. δυνατὸν γ᾽ δ: οοΥτ σΌτΩ 
“48 δυνατῷ ᾿ὶ 21. ἐνδεχομένωι .4}8. 11 24--34. μεσ ἊΣ πυς δυῃῖ, γδσθη τοῦ" ἸΏΒΏλ5 ἷνι τηδγρὶπε 48. ἀϊδροδαΐϊ : διὕσυα εοᾶἀσπὶ 
ἴθπονα δυνατὸν εἶναι, ἐνδεχόμενον εἶναι --- ἐκ ἀνωγκαῖον μὴ εἶναι, ὁ δυνατὸν εἶναι, ὑκ ἐνδ, --- ἀναγκαῖον εἶται. ἢ 3Λ. δυνατῷ 4806. 
λυθεῖ οτὰ ΒΟ. ἢ 36. δυνατῷ. 4866. 11 317. αἰϊογαπι ἐδαι οτὰ 5.6. 

35. ἀκο- 

38. τὸ ἀναγκαῖον οπλ 2) οἴ ν᾽ Ο΄. 6. ὑχὶ ΒΟ. ἢ 12. ἢ διία φάναι οτα Ο. 1 18. δινατῶι 48. Ἰ 21. ἀνάγκη ἃ ἐδαι Ο, ἢ 
2λ. δυνατῶι, 418. ἢ 27. τε οὐχ Ο εἱ οοὔὺ «4. ἢ 31, μὴ ταύτην Ο. 
καῖον εἶναι τὸ δυνατὲν ἕπεται. ἀλλὼ Ο΄. {δοκεῖ εἶναι Ο, 

Ι 32. ροεῖ τὸ ἀεϊοίυπλ αἰϊφυϊά 2. 1} 38, εἶναι ὥξε τῷ ἀναγ- 
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δυκώμεις αἱ αὐταὶ πλειόγων καὶ τῶν ἐναντίων, αἱ δ᾽ ἄλογοι ὅτι ἐκ ἀγαθὸν ψευδής, ἑτέρα δὲ ὅτι κακόν. ποτέρα δὴ τάτων 
ἡ πᾶσαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται, τὸ πῦρ ὁ δυνατὸν θερμαύειν -ἐναντία τῇ. ἀληθεῖ; καὶ εἰ ἔςι μία, καθ᾽. ὁποτέραν. ἡ. ἐναντίω: 
καὶ μή, ἐδ ὅσα ἄλλα ἐνεργεῖ ἀεί. ἔνια μέντοι δύναται καὶ τὸ μὲν δὴ τότῳ οἴεσθαι τὼς ἐναντίας δόξας ὡρίσθαι, τῷ τῶν 
τῶν κατὰ τὼς ἀλόγους δυνάμεις ἅμα τὼ ἀντικείμενα δέξασθαι. ἐναντίων εἶναι, ψεῦδος" τῷ γὼρ ὠγαθῇ ὅτι ἀγαθὸν καὶ τῷ κακῷ 
ἀλλὰ τῦτο μὲν τότε χάριν εἴρηται, ὅτι. ἃ πᾶσα δύναμις τῶν 5 ὅτι κακὸν ἡ αὐτὴ ἴσως καὶ ἀληθὴς ἔςαι, εἴτε πλείους εἴτε 

ἀκτικειμένων, ὑδ᾽ ὅσαι λέγονται κατὰ τὸ αὐτὸ εἶδος. ἔνιαι δὲ “μία ἐς ὦ. ἐναντίαι δὲ ταῦτα. ἀλλ᾽ ὁ τῷ ἐναντίων εἶναι ἐναντία, 
δυνάμεις ὁμώνυμοί εἰσιν. τὸ γὰρ δυνατὸν οὐχ ἁπλῶς λόέγε- ἀλλὰ μᾶλλον τῷ ἐναντίως. εἰ δὴ ἔςι μὲν τῷ ἀγαθῷ ὅτι ἐςὶν 

ται, ἀλλὰ τὸ μὲν ὅτι ἀληθὲς ὡς ἐνεργείᾳ ὄν, οἷον. δυνατὸ ὠγαθὸν δόξα, ἄλλη δ᾽ ὅτι ὧς ἀγαθόν, ἔς: δὲ ἄλλο τι ὃ ἐχ 

βαδίζειν ὅτι βαδίζει, καὶ ὅλως δυγατὸν ἔιναι “ὅτι ἤδη. ἔξι ὑπάρχει ὑδ᾽ οἷδν τε ὑπάρξαι, τῶν μὲν δὴ ἄλλων ἐδεμίαν 
κατ ἐνέργειαν ὃ Ἀέγεται εἶναι δυνατόν, τὸ δὲ ὅτι ἐνεργήσειεν 10 θετέον, ὅτε ὅσαι ὑπάρχειν τὸ μὴ ὑπάρχον δοξαζεσιν 6 ὅσαι 
ἄν, οἷον δυνατὸν εδαι βαδίζειν ὅτι βαδίσειεν ἄν. καὶ αὔτη μὴ ὑπάρχειν τὸ ὑπάρχον (ἄπειροι γὰρ ὠμφότεραι, καὶ ὅσαι 
μὲν ἐπὶ ταῖς κινητοῖς ἐςὶ μόνοις ἡ δύναμις, ἐκεύη δὲ καὶ ἐπὶ ὑπάρχειν δοξαζεσι τὸ μὴ ὑπάρχον καὶ ὅσαι μὴ ὑπάρχειν τὸ 

τοῖς ἀκινήτοις. ἄμφω δὲ ἀληθὲς εἰπεῖν τὸ μὴ ἀδύνατον εδαι ὑπάρχον), ἀλλ᾽ ἐν ὅσαις ἐςὶν ἡ ἀπάτη. αὗται δέ εἰσιν ἐξ ὧν 
βαδίζειν ἢ εἶναι, καὶ τὸ βαδίζον ἤδη καὶ ἐνεργὰν καὶ τὸ βὼ- αἱ γενέσεις. ἐκ τῶν ἀντικειμένων δὲ αἱ γενέσεις, ὥςτε καὶ αἱ 

διςικόν. τὸ μὲν ὅν ὕτω δυνατὸν οὐκ ἀληθὲς κατὰ τοῦ ἀναγ- 15 ἀπάται. εἰ ἦν τὸ ἀγαθὸν καὶ ὠγαϑὸν καὶ ὁ κακόν ἐςι, καὶ 

καί; ἁπλῶς εἰπεῖν, θάτερον δὲ ὠληθές. ὥςε ἐπεὶ τῷ ἐν μέ. τὸ μὲν καθ᾽ ἑαυτὸ τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκός (συμβέβηκε γὰρ 

ρει τὸ καθόλε ἔκεται, τῷ ἐξ ἀνάγκης ὄντι ἔπεται τὸ δύνα- αὐτῷ ὁ κακῷ εἶναι), μᾶλλον δὲ ἑκαάςιε ἀληθὴς ἡ καϑ' ἑαυτό, 

σθαι εἶαι, ὦ μότοι πᾶν. καὶ ἔςι δὴ ἀρχὴ ἴσως τὸ ἀναγ- καὶ ψευδής, εἴπερ καὶ ἀληθής. ἡ μὲν ἦν ὅτι ὑκ ἀγαθὸν τὸ 

καὴν καὶ μὴ ἀναγκαῖόν πάγτων ἃ εἶαι ἢ μὴ εἶαὶ, καὶ ὠγαθὸν τῷ καϑ' ἑαντὰ ὑπάρχοντος ψευδής, ἡὶ δὲ τῦ ὅτι κα- 
τἄλλα, ὡς τούτοις ἀκολυθῶντα ἐπισκοπεῖν δεῖ. 20 κὸν. τῇ κατὰ συμβεβηκός. ὥςε μᾶλλον ἂν εἴη ψευδὴς τῷ 

Φανερὸν δὴ ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τὸ ἐξ ἀνάγκης ὃν καὶ ὠγαθῦ ἡ τῆς ἀποφάσεως ἢ ἡ τὸ ἐναντία δόξα. διέψευς αι δὲ 
ἀέργειάν ἐςιν, ὥςε εἰ πρότερα τὰ ἀΐδια, καὶ ἡ ἐνέργεια ὃυ» μάλιςα περὶ ἕκαςον ὁ τὴν ἐναντίαν ἔχων δόξαν τὰ γὼρ ἐναν- 
κίμεως προτέρα. καὶ τὰ μὲν ἄνευ δυνάμεως ἐνέργειαί εἰσιν, τίω τῶν πλεῖςον διαφερόντων περὶ τὸ αὐτό. εἰ ἦν ἐναντία μὲν 
οἷον αἱ πρῶται ὑσίαι, τὰ δὲ μετὰ δυνάμεως, ἃ τῇ μὲν φύ- τότων ἡ ἑτέρα, ἐναντιωτέρα δὲ ἡ τῆς ἀντιφάσεως, δῆλον ὅτι 

σει πρότεραι τῷ δὲ χρόετῳ ὕςερα, τὰ δὲ ὑδέκοτε ἐνέργειαί εἰ- 15 αὕτη ἂν εἴη ἐναντία. ἡ δὲ τῷ ὅτι κακὸν τὸ ἀγαθὸν συμπε- 
εἰν ἀλλὰ δυνάμεις μόνα. : «λεγμέη ἐςί" καὶ γὰρ ὅτι ὥς ἀγαθὸν ἀνάγκη ἴσως ὑπο- 

4{- Πότερον δὲ ἐναντία ἐςὶν: ἡ κατάφασις τῇ Ι ὠτοφάσε ἢ λαμβάνειν τὲν αὐτόκ. ἔτι δέ, εἰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως 
ἡ κατάφασις τῇ καταφάσει, καὶ ὁ λόγος τῷ λόγῳ ὁ λέ: δεῖ ἔχειν, καὶ ταύτῃ ὧν δόξειε καλῶς εἰρῆσθαι ἢ γὰρ παν- 
Ὑων ὅτι πῶς ἄνθρωπος δίκαιος τῷ ὑδεὶς ἄνθρωπος δίκαιος, ταχῇ τὸ τῆς ἀντιφάσεως ἢ ἐδωμῶ. ὅσοις δὲ μή ἐςιν ἐναν» 

ἃ τὸ πῶς ἀνόρωτος δίκαιος τῷ πῶς ἄνθρωπος ἄδικος, οἷον 30 τία, περὶ τάτων. ἔξι μὲν ψευδὴς ἡ τῇ ἀληθεῖ ἀντικδιμέννς 
ἱξικαλλίας δίκαιος -ὑκ ἔςι Κκλλίας δίκιατος--Καλλίας ὧδ)- οἷον ὁ τὸν ἄνθρωπον ἀκ ἄνθρωπον οἰόμενος διέψευςαι. εἰ ἦν αὖ- 

πός ἐςτ' ποτέρα δὴ ἐναντία τότων; εἰ γὰρ τὰ μὲν ἐὶ τῇ φωνῇ ταῖ, ἐγαντίαι, καὶ αἷ ἄλλαι αἱ τῆς ἀντιφάσεως. ὅτι ὁμοίως 
ἀκολνθεῖ ταῖς ἐν τῇ διανοίᾳ, ἐκεῖ δὲ ἐκαντία δόξα ἡ τοῦ ἐκαν- ἔχει ἡ τῷ ἀγαθὲ ὅτε ἀγαθὸν καὶ ἡ. τῷ μὴ ἀγαϑῇ ὅτι ὑκ ἀγα- 
τῶ οἷον ὅτι πᾶς ἄνθρωπος δίκαιος τῇ πᾶς ἄνθρωπος ἄδικος, θόν, καὶ πρὸς ταύταις ἡ. τὸ ὠγαθῷ ὅτι ὑκ ὠγαθὸν καὶ ἡὶ τ μὴ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ φωνῇ καταφάσεων ἀνώγκη ὁμοίως ἔχειν. 35 ἀγαθὲ ὅτι ἀγαθόν. τῷ ὅν τῷ μὴ ἀγαθῇ ὅτι ἐκ ἀγαθὸν. ἀληθεῖ 
εἰ δὲ μὴ ἐκεῖ ἡ τῷ. ἐναντέκ. δόξα. ἐναντία ἐςίν, ἐδὲ ἡ κατώφα- ὅσῃ δόξῃ τίς. ὧν εἴη ἡ. ἐναντίω; ὦ γὼρ δὴ ἡ λέγνσα ὅτι κα- 

σις τῇ καταφάσει ἔς αι ἐναντία, ἀλλ᾽ καὶ ερημώη ἀπόφασις. κόν ἅμα γὰρ ἄν ποτε εἴη ἀληθής, ὑδέποτε δὲ. ὠληθὴς ἀλη 
ὕςε σκεχτῶν ποία. δόξα ἀληθὴς ψευδεῖ δόξη ἐναντία, πότε- θεῖ ἐναντία ἔξι γάρ. τε ρμυὰ ὠγαθὸν. κακόν, ὥςε ἐνδέχεται ἅμα 
μν ἡ τῆς ἀποφάσοως ἢ ἡ τὸ ἐναντίον εἶναι δοξάζεσα. λέγω ἀληθεῖς εἶναι; ὑδ᾽ αὖ αὶ ὅτι ὁ κακόν" 'ἀληθὴς γὰρ καὶ: αὕτη. 

ἃ ὧδε. ἔς: τις δόξα ἀληθὴς τῷ ἀγαθῷ ὅτι ἀγαθόν, ἄλλη δὲ 0 ἅμα γὰρ καὶ ταῦτα ἄν εἴη. λείπεται οὖν τῇ τῷ μὴ ἀγαθῷ 

᾿ 

8. δύνανται 48. ἢ 8. ἐνέργεια Ο. ἢ ἕν οτα Ο᾽ εἴ ρν «4. ἢ 14, καὶ τὸ ἐνεργῶν 3. Ἡ τὸ οὔὰ σοῦ ΑΑ. ἢ 18. μέντοιτὸ πᾶν σουτ ΑΙ. 
ΒΞ Ὧα ρν Ο. 1} 30. ἢ ὁ τὸ ρα Ο. Ἵ 36. μηδὲ Ο. ἢ 38. ψευδὴς ἀληθεῖ σουν 8.  δέξει Ο, 

5. ἕξαι ́ οαὰ Ο. ἢ 11. αὐτὸ Ο. .ἢ 19. αὑτὸ Ο. ἢ" 23. ΟΥ̓ ῊΝ. εἰ Ο. Ἰ 24. ἐν ΘΉΡΡα ΘΘμΕν Σ ΠΟ ΣΤΔΕ ΘΒ ΒΓ: !-38. ἯΙ 
ἐπῶν οοττ Β. 
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ὅτι ὑκ ὠγαθὸν ἐναντία ἡ τῷ μὴ ἀγαθῇ ὅτι ἀγαθόν" ψευδὴς ἀγαθῇ. ὥς: εἴπερ ἐπὶ δόξης ὅτως ἔχει, εἰσὶ δὲ αἱ ἐν τῇ φυήι 
ΝῊ ν σ΄ : ς:- “ » Ὕ 2 ᾽ ν. Ὅν “΄ ) . ,ὔ ) ᾽ ,ὕ 7 “54 “ -“ :γὰρ αὕτη. ὥςε καὶ ἡ τῇ ἀγαθὲ ὅτι ἣκ ἀγαθὸν τῇ τὸ ἀγὼ- καταφάσεις καὶ ἀποφάσεις σύμβολα τῶν ἐν τῇ ψυχῇ, δῆ- 

ΘΣ ὅτι ἀγαθόν. φανερὸν δὲ ὅτι ὑδὲν διοίσει ἐδ’ ἂν καθόλκ τ λον ὅτι καὶ καταφάσει ἐναντία μὲν ἀπόφασις ἡ πεὸὶ τῇ Ὕ Ρ ᾿ ᾿ ᾿ μ ΄ Ὄ 

θῶ ἣν κατάφασιν" ἡ γὰρ καθόλε ἀπόφασις ἐγαντίχ, αὐτῷ καθόλε, οἷον τῇ ὅτι πᾶν ὠγαθὸν ἀγαθὸν καὶ ὅτι πᾶς ἄ»- μεν τὴ Ὑ5}.) ἕ ᾿ ᾿ Ἷ ᾽ Ύ Ύ ᾿ 
ἔκαι, οἷον τὴ δέξῃ τῇ δοξαζέσῃ ὅτι πᾶν ὃ ὧν ἢ ὠγαθὸν ὠγα- 5 θρωπος ἀγαθὸς ἡ ὅτι. ἀδὲν ἢ ὑδείς, ἀντιφατικῶς δὲ ὅτι κα ὁ Ἷ Η ἢ τῇ Ἷ ἴ αὙ αΎ. ἰῥδύμ Ύ 

δῶν ἐςιν ἡ ὅτι ὑδὲν τῶν ἀγαθῶν ὠγαθόν. ἡ γὰρ τῷ ἀγαθῷ ὅτι πᾶν ἢ ὁ πᾶς. φανερὸν δὲ ὅτι καὶ ἀληθῇ ἀληθεῖ ὑκ ἐνδέχεται ΞῚν Ἢ ΎὝ Ύ γαρ Ύ ρ χατι 
2 ΄ὔ » 4 ν᾽ θό ε χ ζυν »Ἥν ὰ ἂν 

ἀγαθόν, εἰ καθόλε τὸ ἀγαθόν, ἡ αὐτή ἐςι τῇ ὅτι ὃ ἂν ἢ 

-ὠγαθὸν δοξαζέση ὅτι ὠγαθόν' τῶτο δὲ ὑδὲν διαφέρει τῷ ὅτι 

πᾶν ὃ ἂν ἢ ἀγαθὸν ὠγαθόν ἐςιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ μὴ 

Υ̓́ ᾿ 
«ἐναντίαν εἶναι ὅτε δόξαν ὅτε ἀπόφασιν. ἐναντίαι μὲν γὰρ αἱ 
περὶ τὰ ἀντικείμενα, περὶ ταῦτα δὲ ἐνδέχετωι ἀληθεύειν τὸν 

»,.,.2., γν» ν» τὲ ΟΣ “ν᾿ 
αὐτόν' ἅμα δὲ ἐκ ἐνδέχεται τὼ ἐναντίω ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ, 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α. 

Πρ εἰπεῖν περὶ τί καὶ τίνος ἐςὶν ἡ σκέψις, ὅτι περὶ 10 ὑποθέσεων εἰλημμένη,. διαλεκτικὴ δὲ πυνθανομένῳ μὲν ἐρώ- 
ἀπόδειξιν καὶ ἐπιςήμης ὠποδεικτικῆς" εἶτα διορίσαι τί τησὶς ἀντιφάσεως, συλλογιζομένῳ δὲ λῆψις τῷ φαινομένε 

ἐςι. πρότατις καὶ τί ὅρος καὶ τί συλλογισμός, καὶ ποῖος καὶ ἐνδόζα, καθάπερ ἐν τοῖς Τοπικοῖς εἴρηται. τί μὲν ἶν ἐςὶ 
τέλειος καὶ ποῖος ἀτελής, μετὰ δὲ ταῦτα τί τὸ ἐν ὅλῳ εἶ: πρότασις, καὶ τί διαφέρει συλλογιςικὴ καὶ ἀποδερκιτριὴ καὶ 
ναι ἢ μὴ εἶναι τόδε τῷδε, καὶ τί λέγομεν τὸ κατὰ παντὸς διαλεκτική, δι᾽ ἀκριβείας μὲν ἐγ τοῖς ἑπομένοις ῥηθήσεται, 
ἢ μηδενὸς κατηγορεῖσθαι. (45 πρὸς δὲ τὴν ἈαΡῦτΩΣ χρείαν ἱκανῶς. ΟΝ διωρίσθω τὰ νῦν. 

Πρότασις μὲν ἦν ἐςὶ λόγος καταφατικὸς ᾿ ἀποφατικὸς . ὅρον δὲ καλῶ εἰς ὃν διαλύεται ἡ πρότασις, οἷον τό τε κατη- 

τινὸς κατά τινος. τος δὲ ἢ καθόλε ἢ ἐν μέρει ἢ ἀδιόριςος. γορόμενον καὶ τὸ καθ᾿ ἵ κατηγορεῖται, ἢ προς θεμέν ἣ διαι- 
λέγω δὲ καθόλε μὲν τὸ παντὶ ἢ μηδενὶ ὑπάρχειν, ἐν μέρει ρεμένε τῷ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. συχλογισμὸς δέ ἐςι λόγος ἐν΄ 
δὲ τὸ τοὶ ἢ μὴ τινὶ ἢ μὴ παντὶ ὑπάρχειν, ἀδιόριςον δὲ τὸ ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαΐ- 

ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν ἄνευ τῷ καθόλε, ἢ κατὼ μέρος, οἷον 20 νει τῷ ταῦτα εἶναι. λέγω δὲ τῷ ταῦτα εἶναι τὸ δια ταῦτα 
χὸ τῶν ἐγαντίων εἶνωι τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην ἢ τὸ τὴν ἡδονὴν μὴ εἷς συμβαίνειν, τὸ δὲ διὰ ταῦτα συμβαίνειν τὸ μηδενὸς ἔξωθεν 

ναι ἀγώθόν. διαφέρει δὲ ἡ ἀποδεικτικὴ πρότασις τῆς διαλεκ- ὅρε προσδεῖν πρὸς τὸ γενέσθαι τὸ ἀναγκαῖον. τέλειον μὲν Ἐν 
τικῆς, ὅτι ἡ. μὲν ἀποδεικτικὴ λῆψις θατέρα μορίς τὴς ἀντιφώ- καλῶ συλλογισμὸν τὸν μηδενὸς ἄλλε προσδεόμενον παρὼ τὼ 
σεώς ἐςιν (ὦ γὰρ ἐρωτῷ ἀλλὰ λαμβάνει ἀ: ὡποδεικνύων), ἡ δὲ εἰλημμένα πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγκαῖόν, ἀτελῇ δὲ τὸν προσ-- 
διαλεκτικὴ ἐρώτησις ἀντιφάσεώς ἐςιν. ὑδὲν δὲ διοίσει πρὸς τὸ 25 δεόμενον ἢ ἑνὸς ἢ πλειόνων, ἃ ἔςι μὲν ἀνωγκαῖα διὼ τῶν 
γενέσθαι τὸν ἑκατέρε συλλογισμόν" καὶ γὰρ ὁ ἀποδεικνύων ὑποκειμένων ὅρων, ὁ μὲν εἴληπται διὰ προτάσεων. τὸ δὲ ἐν 
καὶ ὁ ἐρωτῶν συλλογίζεται. λαβών τι κατά τινος ὑπάρχειν ὅλῳ εἶναι ἕτερον ἑτέρῳ καὶ τὸ κατὼ παντὸς κατηγορεῖσθαε 
ἢ μὴ ὑπάρχειν. ὥςε ἔςαι συλλογιςικὴ μὲν πρότασις ἁπλῶς θατέρε θάτερον ταὐτόν ἐςιν. λέγομεν δὲ τὸ κατὰ παντὸς 

κατάφασις ἢ ὠπόφασίς τινος κατά τινος τὸν εἰρημένον τρό-ς κατηγορεῖσθαι, ὅταν μηδὲν ἢ λαβεῖν τῶν τῷ ὑποκειμένε, 
πον, ὠποδεικτικὴ δέ, ἐὰν ἀληθὴς καὶ διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς 30 καθ᾽ Ὦ θάτερον ὦ λεχθήσεται" καὶ τὸ κατὰ μηδενὸς ὡσαύτως. 

4, ὕτιτεῦτι ἀγαθόν τὸ Αἱ δαρτα Πἰΐυταπὶ {Π ἀληθὴς «4, ἀληθῆς ψευδὴς 5. 11 6. ἥ-- ὅτι ἀγαθόν οχα «4. 1} 7. τῆι πᾶν ὅτι Αἵ εἴ ᾿ς 
Β. ὃ ογὰ Ο. ἢ 9. δὲ οτὰ. «4. 

4. τῇ οχὰ 86 εἰ ργ .4..ὄ ἢ] 5. ἀντιφαντικῶς ΑἹ. ἢ ὅτι ἢ---πᾶς] ἡ ὑ πᾶν καὶ ἡ ὑ πᾶς Ο. ἢ 6. ἀληθεῖ ἀληθῆ Ο. 

89. ἢ ἀπόφασίς οἵ ΡΟ 

18. καὶ] ἃ Ο( 1 419. τι-τοἀνώγκης ΤῸ 4 δΌρτα ΠἰτΌχαγα. [1 τῶν κειμένη οσὰ ΘΒ. 1 20, τῷ Ο. 1} 21.τῷ δ 4806. ἃ 26. ν--29. ἢ 
το “4 δύρτα ᾿ἰϊαγαγα, ἢ 27. ἕτερον ἐν ἑτέρωι 56, [ 29. τῶν οὐχ 5.6. 



ἈΑΝΑΛΔΥΤΊΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ἃ, 

;: ᾿ . ᾿ ὰ,» Ἀῷ, . »- 
2.....- Ἐπεὶ δὲ. πᾶφα ὑπράτασίς ἐξὶιν ἢ. τοκύπαάρχειν ἢ τῷ ἐξ 

, 3 - Ψ Ἀ κ » δέ « ,.: ν: «δὲ , . Μ 

ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τὰ ἐκδέχεσθαι: ὑπείρχειν, -τέτων δὲ αἱ 

μὲν καταφατικαὶ. αἱ δὲ ὠποφατικαὶ καθ᾿ ἑκαΐςν πρόσρησυν 

τάλιν δὲ τῶν καταφατικῶν. καὶ -ὠποφωτικῶν αἱ μὲν καθόλε 

ὥῶ5 

πὰ Ν ᾿ ; ἐξ τς συ ον φτο, τιν 
πανεὶ -ἢ ἐν ττῷ Β. ἐνδέχεται, -καὶ τὰ Β τοὶ τῷ Α ἐνδέχοιτο 
ἄν" εἰ γὰρ. μηδενί, ὁδ᾽ ἂν τὸ Ἃ ὑδενὶ τῷ Β΄" δέδεικται γὰρ 

τοῦτο ᾿ἐρότερον, ἐν δὲ τοῖς ἀποφατιχοῖς ἐχ ὡσαύτως, ἀλλ᾽ 

ὅσα μὲν ἐνδέχεσθαι λέγεται ἢ τῷ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν 

αἱ δὲ ἐν μέρει αἱ δὲ ἀδιόριςοι, τὴν μὲν ἐν τῷ ὑπάρχειν και 5 ἢ τῷ μὴ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχειν, ὁμαίως, οἷον εἴ τις φαίη τὸν 
ύλκ ςερητικὴν ἀνάγκη τοῖς ὅροις" ἀχτις ρέφειε, οἷον. εἰ μηδεε 
μία ἡδονὴ ὠγαθόν, ὑδ᾽. ἀγαθὸν. ἐδὲν ἔξαὶι ἡδενί: 'τὴν δὲ κατη» 

γοριπὴν ἀντιςρέφειν μὲν ἀναγκαῖον, ὁ. μὴν καθόλε ἀλλ᾽ ἐν 

μέρει, οἷον εἰ πᾶσα ἡδονὴ ὠγαθόν, καὶ ἀγαθόν τι εἶναι: ἡδὰ- 

ἄνθρωπον ἐὐδέχεσθαι μὴ εἶναι ἵππον ἢ τὸ λευκὸν μὴδενὶ ἵμα- 

τίῳ. ὑπάρχειν. τότων γιὰ τὸ μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑχ ὑπάρχει, 
τὸ δὲ ὡς ἀνάγκη ὑπάρχειν, καὶ ὁμοίως ἀντιςρέφει. ἡ πρύ- 

τασις" εἰ γὰρ ἐνδέχεται. μηδενὶ ἀνθρώπῳ ἵππον, καὶ ἄνθρω- 
νήν". τῶν δὲ ἐν μέρει τὴν μὲν καταφατικὴν ἀντιςρέφειν ἀνάγκη 10 πον ἐγχωρεῖ μηδενὶ ἵππῳ" καὶ εἰ τὸ λευκὸν ἐγχωρεῖ μηδενὶ 

Ἵ, 2 ᾽ Χ ͵ ΄ ,) ,Δ2 ᾽ , Ψ 
κασὰὼ μέρας (εἰ γὰρ ἡδογή τις ἀγώθόν,- καὶ ὠγαθάν: τι ἕςαι 

ἡδονή). τὴν. δὲ ςερητριὴν ὡκ ἀναγκαῖον" ὁ γγὼρ εἰ ἄνθρωπος 

μὴ ὑπάρχει -τοὶ ζῴῳ, καὶ ζῷον.ὑχ, ὑπάρχει. τοὶ ἀνθρώπῳ: 
-“Ἥ Ἂ ἅν. αν Ν ΄. « Ἕ 

- Πρωτον μὲν ὃν ἔςω:ςερητικὴ καθόλε ἡ Δ Β ρότασις, 
Ψ ΕΝ, ΟΣ ἈΝ Φ- «» ᾽ν .“ ᾽ Ν: ἢ , εἰ ἵν μηδενὶ τῷ Β τὸ. Αἰ ὑπάρχει, ἀδὲ τῶν Α, ὑδενὶ ὑπάρξει 
τὸ Β. εἰ γάρ τινι, οἷον τῷ Τῷ, ὕκ ἀληθὲς ἔς αι τὸ μηδενὶ τῶν 

Β τὸλ ὑπάρχειν τὸ. γὰρ Τ' τῶν. Β τί ἐς!» εἰ δὲ παντὶ τὸ 

Α τῷ ΒΕ, καὶ τὸ Β τοὶ τῷ αὶ ὑπώρχει..- εἰ γὼρ μηδενί. ἀδὲ 
τὸ Ἀ οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρξειν. ἀλλ' ὑπέκειτο: παντὶ ὑπάρχ εἰν: 

«- "ἢ ᾿ ΣῊ Ἄς ιν τ » ᾿-ν 2 »" » ,ἷ ἱματίῳ, καὶ τὸ ἱμάτιον ἐγχωρεῖ μηδενὶ λευκῷ" εἰ γάρ τινι 
Ἦ δον ς λ ἜΠΟΣ Α « Α- ΡοΡὰ ἂἕξἔινῪ ἣν ᾿ σ΄ " “ ἀνώγκη, καὶ τὸ λευκὸν ἱματίῳ τινὶ ἔςαι. ἐξ ἀνάγκης" τῦτο 
τῖς μ, ἂν  .ᾳ-ῳ 
γῶὼρ δέδεικται πρότερον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐν μέρει: ἀπο: 

φατικῆς: ὅσα δὲ τῷ. ὡς ἐπὶ πολὺ καὶ τῷ πεφυκόαι λέγεται 
15 ἐνδέχεσθαί, καθ᾽ ὃν τρόπον διορίζομεν τὸ ἐνδεχόμενον, ὑχ 

ὁμοίως ἔξει ἐν ταῖς ςερητικαῖς ἀντιςροφαῖς, ἀλλ᾽ ἡ μὲν κα- 

θόλε. ςερητικῆ: πρότασις ἀκ ἀντιςρέφει,. ἡ: δὲ ἐν μέρει ἀντι- 

ςρέφει.. τοῦτο. δὲ ἔς αἱ φανερόν, ὅταν -περὶ ταῦ ἐγδεχομένε 

λέγωμεν, νῦν; δὲ τοσῦτον ἡμῖν ἔξω πρὸς τοῖς. εἰρημένοις δῇ- 

ἑμοίως ἂὲ καὶ. εἰ: κατὰ μέρος. ἐξὶν ἡ πρότασις." εἰ: γὰρ. τὸ Α Ὁ λον, ὅτι τὸ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ ἢ τοὶ μὴ ὑπάρχειν γατάφατι. 
«πὶ τῶν Β, καὶ τὸ Β τοὶ τῶν Α ἀνάγκη ὑπάρχειν. εἰ γὰρ 
μηδενί, ἀδὲ τὸ Αἰ ἀδενὶ τῶν Β ὑπάρξει. εἰ δέ γε τὸ Α τιὴ 
τῶν Β μὴ ὑπάρχει; ἴο.. ἀνάγκη "καὶ τὸ Β΄ “τοῦ τῷ Α μὴ 
ὑπάρχειν, οἷαν εἰ τὸ μὲν Β. ἐςὶ -ζῷον, τὸ δὲ Α ἀνθρωπος' 

κὸν ἔχει τὸ σχῆμα: τὸ γὰρ ἐνδέχεται τῷ ἔςιν ὁμοίως τάτ- 
τεται, τὸ δὲ ἔς ἔφυ, οἷς ἂν προσκατηγορῆται, κατάφασιν ἀεὶ 
ποιεῖ καὶ παγτως, οἷον τὸ ἔςιν Ὡς ὠγαθόν ἢ ἔςιν ὁ Χευκέν ἢ 
ὡπλῶς. τὸ ἔσο ὁ τῦτο. δειχθήσεται δὲ καὶ τῦτο διὰ τῶν ἕπο- 

νθρωτος μὲν γὰρ δ᾿ γ5 7}: ζῴῳ, ζῷον δὰ παντὶ ἐ χϑ: 25 μένων. κατὼ δὲ τὰς ὠντιφρεφὼς ὁμοίως ἔξέσι ταῖς ἄλχαις: 
.Ν ΝΙΝ ὑπάρχει... -- ᾿ς 

8: : τὸν αὐτὸν δὲ τ τρόπον. ζει »Ὲ ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων προ- 
τοΐσεων. ἡ μὲν γὼρ καθόλε "ς ερητικὴ καθόλν ἀντιςρέφει, τῶν 
ἂὲ καταφατιιῶν ἑκατέρα. 'κατὼ μέρος. εἰ ἂν γὼρ᾽ ἀνάγκη 

ἐΣΑΙωρι αστν δὲ τύτων λέγομεν. ἤδη διὼ τίνων καὶ πότεᾷ 

καὶ πῶς γίεται πᾶς συλλογισμός: ὕςερον δὲ λεκτέον περὶ 

ἀποδείξεως. πρότερον δὲ περὶ συλλογισμὰ λεκτέον ἢ περὶ 

ἀποδείξεως διὰ τὸ καθόλν ἀμ ας εἶναι τὸν συλλογισμόν" 

τὸ ἃ τῷ Β μηδενὶ ὑπάρχευ, ἀνάγκη καὶ τὸ Β τῷ Α. ἈΠῈ 80 ἡ: μὲν γὰρ ἀπόδειξις. ἘΡΑΑΟΙΟ: τις, . ὃ ἐμ “νι ἃ 
δενὶ ὑπάρχειν εἰ γὼρ «τινὶ ἐνδέχεται, καὶ τὸ Α τῷ Β τινὶ ἐν- 

δέχϑιτο ἄν. εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης τὸ Ἁ παντὶ καὶ τιὶ τῷ Β ὑπάρ-: 
᾿ Χ ις μη Ἐς Ὁ « ΤΣ Ω "ἢ Ὗ 

χει, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Α ἀνάγκη. ὑπαρχεῖν" -εἰ γὰρ μὴ 

ἀνάγκη, ὑδ᾽ ὧν τὸ Α τοὶ τῶν Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχοι. τὸ δ᾽ 

ὁ πᾶς ἀπέδειξις. 

- ὋὍσταν ἦν ἐδεὶ τρεῖς ὕτως ἔχωσι «πρὸς ἀλλήλυς ὥςε. ἘΝ 

ἔσχατον ἐ ἕν ὅλῳ εἶνωι τῷ ῷ μέσῳ καὶ τὸν μέσον ἐν ὅλῳ τῷ πρώτῳ 
Ἄ ᾿» 4 "ἢ -“ Ν Υ 
ἢ εἰναι ἢ ΜῊ εἰναι, ἀὐ τω τῶν ἘΆΡΟΝ, εἶναι ΑΛΟΥΣΜΝ 

ἐν μέρβει. ςερητικὸν ὅκ ἀντιςρέφει, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὲ ἢ ἣν 35 τέλειον. ἑάλω. δὲ μι σον μὲν ὃ καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλα 

καὶ πρότερον ἔφαμεν. ᾿ 

Ἐπὶ δὲ τῶν ἀθεομέκον, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται 

τὸ ἐνδέχεσθαι (καὶ γὰρ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ μὴ ἀναγκαῖον 
καὶ τὸ δυτατὸν ἐνδέχεσθαι λέγομεν); ἐν μὲν τοῖς καταφατικοῖς 

ἐν τύτῳ ἐσ; ὃ καὶ τῇ θέσει ὝΡΗδΙ μρυτ' ἄκρα δὲ τὸ αὐτό 

τε ἐν ἄλλῳ. ὃν καὶ ἐν ᾧ ἄλλο ἐςίν. εἰ γὰρ τὸ Α κατὰ παν 
Ν πρὸ μη Ἁ ΝῚ Χ ἍΦ » ῳ ΤΡΆΒς ἢ »Χ 

τὸς τὸ Β καὶ τὸ Β κατὼ παντὸς τὰ Τ᾿, ἀνάγκη τὸ Α κωτῶὼ 
Ν » : . ὸ ΄ ν, ο κὰ “ΩΝ 

χαντὸς τοῦ Γ' κατηγορεῖσθαι" πρότερον γὰρ εἴρηται πῶς τὰ 
᾿ Ν ἑμοίως ἔξει κατὰ τὴν μά μι ἐν ἅπασιν. εἰ Ἵ: τὸ Α κατὰ παντὸς λέγομεν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Ὧ Α κατὰ μη- 

12. ὁ ηὰρ εἴ εἰ - Ρν ΘΟ. 1 ἄνθρωπος ργτ ΑἹ. ἢ 16. τῶ οοὐν 8. 11,418. τῷ Β] τῶν β' Α. “49. πὴ Νὰ γορε δα; ἢ 
δι. ἀνα Ύκη ὑπάρχειν] ὑπάρχει ς " 23. τῶν ς Ι 30: εαᾷ Β] τῶν β οοῦν «46. Ἢ καὶ οἵχὰ «46. 1} 31 εἰ 32. τῶν Ο εἰ οὐντ᾽. Ἅ.}ἅ 

Ὦ οἱ 34. τῶν Ο. 

4 εἰ 2. τῶν' Ο, 1.4. μὲ Οζα τ “4, βαργα γευβασα Ροπὶξ 8. 
30. τι 6] τις ἐςιν Ο, ᾿ ᾿ 

8. ἐρέω: μὴ ὑπάρχειν Ο. || 14. ἊΝ τὸ πολὺ Ο, ἢ 

Ρ 



26 ΔΑΝΑΛΎΥΤΙΚΩΝ 

δενὰς τῇ, Β, τὸ δὲ Β κατὰ παντὸς τῷ Τ',. ὅτι-τὸ ἃ ἀδειὺ τῷ 

1' ὑπάρξει. εἰ δὲ τὸ μὲν πρῶτον παντὶ τῷ μέσῳ ὑπάρχει, 

τὸ δὲ μέσον μεϊδερὶ τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχει, ὧς ἔξιαι συλλογισε 
μὸς τῶν ἄκρων" ὑδὲν γὰρ ἀναγκαῖον. συμβαίνει τῷ ταῦτα 

εἶναι καὶ. γὰρ παντὶ καὶ μριδενὶ ἐιδέχεται τὸ πρῶτον τῷ 
ἐσχάτῳ ὑπάρχειν, ὥς ε ἔτε τὸ κατὼ μέρος ἔτε τὸ καθέλα γί- 
γεται ἀγαγκειῖον.. μηδενὸς δὲ ὄντος ὠναγχαΐι. διὼ τότων ἀκ 

ἔςαι συλλογισμός, ὅροι τοῦ παντὶ ὑπάρχειν ζῷον -ἀγθρωποςς 

ἕππος, τὸ μηδειὴ ζῷον -ἄνθρωπος- λίθος. ὁδ᾽ ὅταν “μήτε πὸ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ἃ 

τῷ μεΐζαι ἄκρῳ καθόλε γένηται ἢ κατηγορικὸν ἢ ς ερητιχόν,- 
Ἁ Ν “Μ»-ΟῪ 2 ᾿ Ν ᾿ ΝΣ ; ᾧ ᾿ τὸ δὲ πρὸς τῷ. ἐλάττοκι. ςερητικὴν κατὼ μέρος, ἀκ ἔςαι συλ» 

λογισμὸς ἀδιορίςι τε καὶ ἐν μέρει ληφθέντας, οἷον εἰ τὸ μὲν 
ἃ πωτὶ τῷ Β ὑσώρχει, τὸ δὲ Β. τοὶ τῷ Τ' μή, ἢ εἰ μὰ 

ὶ .- » ἘΡΉ  ΣΝ ΕΝ, Ἀν «΄ ξ Ν ὲ “ 
8 παπὶ ὑπάρχει" ᾧ γάρ ἄν τιχι μὰ ὑπώρχη. τὰ μέσον, τότῳ 

καὶ παντὶ καὶ ἀδεεὶ ἀκοχαθήσει τὸ πρῶτον. ὑποκείσθωσαν 
ΑῚ ε« .» Υ τ ,ὔ - - Ν “ἂρ οἱ ἄροι ζῶον- ἀγθρωπος- λευκόν εἶτα καὶ ὧν μὴ κατα» 

ορεῖται λευκῶν ὁ ἄνθρωπος, εἰλήφθω κύκνος καὶ χιών" 

ὑκῶν τὸ ζῷον τῷ μὲν παντὸς κατηγορεῖται. τῷ δὲ ὑδενός, ὥς ε 

πρῶτον τῷ μέσῳ μήτε τὸ ὸ μέσον: τῷ ἐσχρίτῳ μηδεὴ ὑφάρχῃ, 10 ἕως ἔς αι συλλογισμός. πῶλον τὸ μὲν Αὶ μηδενὶ τῷ Β ὙΤαΝ 

ὑδ᾽ ὕτῷς. ἔς αι υλλογισμές, ἄροι τ. ὑπάρχει ἐπισήμων 

γραμμά- ἰατριαί, αὖ μὰ ὑπάρροοιν ἐκιήμητ γραμμής μὸν 
νς. κωθάλυ μὲν ὅν ὄντων τῶν ὅρων, δῆλον “ἐν πότῳ: πῷ σχήρ 

ματι πότε ἔςωι καὶ πότε ὑκ ἔςαι συλλογισμός, καὶ ὅτι ὕν- 

κέτω, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Ὁ μὴ ὑπαρχέτω: χαὶ οἱ ὅραι ἔξωσαν 
ἄψυχον- ἄνθρωπος: λευκόν" εἶτα εἰλάφθωσαν, ὧν μὴ κατὴ- 

ψορεῖται λευκῶν ὁ ἀνθρωπὸς, »ὔκιος καὶ χιών -τὸ γὰρ ἄψω»- 

ον τῷ μὲν παντὸς κορηγερέηαα τὸ δὲ ὑδενάς: ἔτι ἐπεὶ ἀδὶό- 

τος τε συλλογισμῖ τοὺς ὕρους ἀναξ κει ἔχειν ὡς εἴπαμεν, κ5 ρισον" τὸ τινὶ τῷ Γ τὸ Β μὴ ὑπάρχει, ἀληδεύετα: δέ καὶ 

ἄν θ᾽ ὕτως ἔχωσιν, ὅτι ἔς αι συλλογισμός. . . 
Εἰ δ᾽ ὁ μὲν καθόλι τῶν ἔρων ἡ δ᾽. ἐν μέρει πρὰς τὸν ἕτερον, 

ὅταν μὲν τὸ καθάλε τεθῇ πρὸς τὲ μεῖζον ἄκρον ἢ κατηγαριμὸν ἢ 
ςερητιχόν, τὸ δὲ ἐν μέρει πρὸς τὸ ἔλαττον χαοϊγορικόν, ἀνέγ- 

εἰ μηδενὶ ὑπάρχει καὶ εἰ μὴ παντί, ὅτι τοὶ ὑχ ὑπάρχει, 
ληφθέντων δὲ τοτότων ὅρων ὥςε μηδὲνλ ὑπάρχειν ὁ γίεται 

συλλογισμός (ὖτο γὰρ εἴρηται, πτρότερερ),. φατερὸν ἕν: ὅτε 
σῷ ὅτως ἔχει ποὺς ὅραυς ἕν. ἔς αι συλλογισμές: ᾿ γὼρ ἂν 

ΧΗ συλλογισμὸν εἶναι τέλειον,. ὅταν δὲ πρὸς τὸ ἔλαττον ἢ Ὁ καὶ. ἐπὶ “τούτων. ὁμιαίως δὲ. δειχθήσεται. καὶ αἰ τὰ καθόλε 

καὶ ἄλλως πως ἔχωσιν οἱ ὅροι, ὠδύνατον. λέγω δὲ μεῖζον 
μὲν ἄκρον ἐν ᾧ τὸ μέσον ἐςίν, ἔλαττον δὲ τὸ ὑπὸ τὸ μέσον 
Υ « Ν Ἂν ᾿ "ἄΠεοΠ' ΑΝ Νὰ δι» 
0». ὑπαρχέτω γὰρ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β. τοὶ τῷ Τ'. 
» ν᾽ 2Ψ Ν » ἣκ. ἄδτ ὡ δὲ ΤΥ ἀκοῦν εἰ ἔςι παντὰς κατηγορεῖσθαι τὸ ἐν ἀρχὴ λεχθέν, ἀνώγοαν 

φεβείη ςερητοιῦν. ὑδέ γ᾽ ἐὰν ἄμφω τὰ διαςήμωτα κατὼ μέν 

ρος ἢ κατηγορικῶς ἢ ςερητικῶς, ἢ τὰ μὲν κατηγορικῶς τὸ δὲ 
ςερητικῶς λέγηται, ἢ τὸ μὲν ἀδιόριςον τὸ δὲ διωρισμώον, ἃ 
ἄμφω ἀδὶόριςα, ἐκ ἔςιαἱ συλλογισμὸς ὑδιμῶς. ὅροι δὲ ποινοὶ 

τὲ Α τινὶ τῷ 1' ὑπάρχειν. καὶ εἰ τὰ μὲν Α μομδενὶ τῷ 8. 25 πάντων ζῷον- λευκόν -ἴππος, ζῷον - λευκόν «Αίθος. 
ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ 1΄, ἀνάγχη τὸ Α, τοὶ τῷ Γ μὴ 
«- ] ΄ Ν Ν Ν Ν ἊΣ “΄ Ἢ ὑπάρχειν ὥριςαι γὰρ καὶ τὸ κατὰ μηδενὸς πῶς Ἀέγομεν' 

ὥςε ἔςαι συλλογισμὸς τέλειος. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἀδιόρις ον 

εἴη τὸ Ἀ Τ', κατηγαρικὸν ὄν' ὁ γὰρ αὐτὸς ἔς αι συλλαγισὶ- 

Φανερὸν ἦν ἐκ τῶν εἰρημώων ὡς ἐὼν ἢ συλλογισμὸς ἐν 

τότῳ τῷ σχήματι κατὰ μέρος, ὅτι ἀνάγκη τοὺς ὅρους ὕτως 
ἔχειν ὡς εἴπαμεν" ἄλλως γὰρ ἐχόντων ἀδωμῶς γύεται. δῇ- 

δον δὲ καὶ ὅτι πάντες οἱ ἐν αὐτῷ συλλογισμοαὶ τέλειοί εἰσι" 

μὸς ἀδιορίςι τε καὶ ἐν μᾷει ληφθότας." ἐὰν δὲ πρὰς τὸ ἔλατο 30 πάντες γὼρ ἐπιτελῖνται διὼ τῶν ἐξ ἀρχδὶς ληφθέντων. καὶ ὅτι 
Υ Ν Λ Ἄ Νν " ᾿ , Ἢ 

τὸν ἄκρον τὸ καθόλυ τεθῇ ἢ κατηγορικὸν ἢ ςερητικόν, ὑκ ἔςαι 
δον δ ἔς ἡ Υ͂ 

συλλογισμιός, ὅτε καταφατικοῦ ὅτε ἀποφατικᾷ ὅτε ἀδὶορί- 
Ἅ Ἀ Υ̓ Ὁ .ΌΝ ἢ ᾿ Δο . ΄’ 

ςαυ ἥ κατὼ μέρος ἵντος, οἷον εἰ τὸ μὲν Α τιν τῷ Β ὑχάρ- 
μι Ἀν ς ἡ ᾿ δὲ Ὰ “ ἄς» . ἡ “ 

μὰν ἢ μὴ ὑπάρχει, τὸ ὃὲε Β παντὶ τῷ 1' ὑπάρχει" ὕροι τά 

Ν ,ὔ΄ »Ἢ φάντα. τὰ προβλήματα, δεύενυτάι διὰ τότε τοῦ σχήματος" 
λ δ Ν ὶ λ Ν δὲ λ καὶ Ν Δ, ὶ Ν ,ὔ καὶ γὰρ τὸ, παντὶ χαὶ τὸ μηδενὶ καὶ τὸ τιὴὶ καὶ τὸ μή τινι 

ἧς ΄, »"Ἢ ΕῪ -»“ . » »ἭὟΣ᾿ ὑπάρχειν. καλῶ δὲ τὸ τοῖῦτον σχῆμα πρῶτον. 
Ὅταν δὲ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μηδεὴ ὑπάρ- 5 

ὑπάρχειν ἐγαθάν- ἕξις: φρόαισις, τὸ μὴ ὑπάρχειν ἀγαθόν ἔξις- ὃς χη, ἢ ἑκατέρῳ παντὶ ἢ μηδε τὸ μὲν σχῆμα τὸ τοίστον 
ὁμαβία. πάλν εἰ τὸ ὲ μὲν Β μηδεὶ τῷ Ὁ, τὸ δὲ Α τοὶ τῷ Β ἢ 

ὑπάρχει ἡ μὴ ὑπάρχει. ἢ μὴ παντὶ ὑπάρχει, δ᾽ ὕτως ἔςαι 
συλλογισμός. ὅροι λευκόν --ἶππος.- κύκνος, λευκόν-ἴππος- κός- 

ραξ. οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ εἰ τὸ ΑΒ ἀδιόριςεον, ἀδ᾽ ὅταν τὸ μὲν πρὸς 

καλῶ δεύτερον, μέσον δὲ ἐν αὐτῷ λέγω τὸ κατηγορόμενον 
ἀμφαῦ, ἄκρα δὲ καθ᾿ ὧν λέγεται τῦτο, μεῖζον δὲ ἄκρον τὸ 

πρὸς τῷ μέσῳ κείμενον, ἔλαττον δὲ τὸ πορρωτέρω τῷ μέσε. 

τίθεται δὲ τὸ μέσον ἔξω μὲν τῶν ἄχρων, πρῶτον δὲ τῇ θέσει. 

13. ἵν οἵἷὰ Ὁ. ᾿ἰ 24. παντὸς] πάντως κατὰ παντὸς (, [Ϊ 29. ἔν οπὶ Ὁ. ἢ 31. ῥχίυβ ἢ οἵ Ο. ἢ 32. ὕτε ἀδ.} τῷ ἀδ. εὐ. { 
33. Ἵ τῇ Ὁ εἰ οαὐτ ἢ. ᾿ 37. Ρυῖαβ ἢ οτα Ο. 1 38. ἔροι) ἔροι τῷ μὲν ὑπάρχειν (. ἢ κύκνος] κύκνος" τῷ δὲ μὴ ὑχάρχειν Ο. ἢ 39. ἀδιό-- 
ρίξουν εἴη Ο. ᾿ 

2. ὑκ -- ληφθέντος τς ( βυρτὰ [ΠῚ υγαπὶ. Ἰ 4. μή] μὴ ὑπάρχει Ο. 11 ἃ οι Ο. ἢ 1. οἱ οτα Ο. "ἢ 10. ὑπαρχέτω τῷ βὶ α΄. ἢ 
49. τῷ -- ὅρες} ὕτως ἐχόντων τῶν ἔρων Ο. συλλογισμὸς ἐδαμῶς" ἦς Ο, 1 20. καὶ εἰ] κἀν 48. ἢ 21. 7 οπι Οἡὁ, οοσσ Βαρεὶ "{, ἢ 

μέρος ἦι ἢ Ο΄, 1 29. καὶ ἔτι] ἔτι καὶ ΟἉ, 1 32. τὸ δηὶς μηδεὴ οτὰ 418. 1} 38. ἔλαττον--- μέσν ογα ρὲ 8. 



: ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ἂ, ΖῚ 

τέλειος μὲν Ὦν ἐκ ὅσαι συλλογισμὸς. ἀδμιῶς ἐν τότῳ τῷ σον 'παστὶ τῷ Ἐἰ ὄπαρχείν . ὑπέκειτο δὲ πιὰ μὴ ὑπάρχειν. καὶ εἰ 
ματι, δυνατὸς δ᾽ ἄ ΚΑῚ καὶ καθέλι. καὶ μὴ καθόλε τῶν ὅρων τὸ ΜῈ τῷ βὰν: Ν παντὴ ὑκΟχΗ τῷ δὲ ΒΞ μὴ παντί, ἴσοι 

ὄντων. καθόλε μὲν ἦν ὄντων ἔςιαι συλλογισμός, ὅταν τὸ μές συλλογισμὰς ὅτι ὦ παντὶ τῷ Κὶ τὸ Ν΄ ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτή. 
σον τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχῃ, ὧν πρὸς ὁποτερῳῖν ἐὰν δὲ τῷ μὲν ΚΙ παντὸς τῷ δὲ Ν μὴ παντὸς κατηγορῆξαι, 

ἦ τὸ ςερητικόν ἄχλως δ᾽ ὑδαμῶς. ,κατηγορείσθω γὼρ τὸ Μ 5 ὑκ ἔςαι συλλογισμός. ὅροι ζῷον- σία» κόραξ, ζῷον-λευκόν-κό- 
τὸ μὲν Ν μηδενός, τῷ δὲ ἘΠ παντός, ἐπεὶ ὃν ἀντις ρέφει τὸ 
ςερητικόκ, ἀδιενὶὶ τῷ Μ ὑπάρξει τὸ Ν᾽ τὸ δὲ γε Μ παντὶ τῷ 

ἘΞ ὑπέκειτο ὥςε τὸ ἿΝ ἀδενὶ τῷ ΕἾ τῦτο Ὑ, γὰρ δέδεικται πρό- 
τερον. πάλιν εἰ τὸ ΝΈ τῷ μὲν Ν παντὶ τῷ δὲ Ξ' μηδεν 

ραξ. ἐδ᾽ ὅταν τῇ μὲν ̓ ὶ ἈΞ μεδενές, τὸ δὲ Ν τινός, ὅροι τῷ ὑπάρ. 
χαιν ζῷον. ὑσία - μονάς, " τὰ ἴω ὑπάρχευ ζῶον - ὑσία - ἐπι- 

ςήμη. 
“Ὅταν μὲν ἶν ἀπηξεδιρς ἦ τὸ καθόλα τῷ κατὰ μέρος, 

ἀδὲ τὸ ΒΞ τῷ Ν ὑδενὶ ὑχώζει εἰ γὰρ. τὸ ὸ ΝΙ ἐδενὶ τῷ ΠΕ, ἐδὲ 10 εἴρηται πότ ἔξαι καὶ πότ ὑκ ἔςαι συλλογισμός" ὅταν δὲ 
ὸ ΚΞ ὑδενὶ τῷ ΝΜ’ τὸ δέ γε Μ' παντὶ τῷ Ν ὑπῆρχεν" τὸ ἄρα 

ΞΞ ὑδενὶ τῷ Ν ὑπάρξει" γεγένηται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον 
σχῆμα. ἐπεὶ δὲ ἀντιςρέφει τὸ ςερητικόν, ἐδὲ τὸ: Ν' ὑδενὶ τῷ 

Ἀύταρξει,. ὥς ἔςξαι ὁ αὐτὸς συλλογισμός. ἔς: δὲ δεικνύναι 

ὁμοιοσχήμονες ὦσιν αἱ προτάσεις, αἷον ἀμφότεραι ςφερητικαὶ 
ἢ καταφατικαί, ὑδαμῶς ἔςαι συλλογισμός. ἔςωσαν γὰρ 

πρῶτον ςερητικαΐ, καὶ τὸ καθόλε κείσθω πρὸς τὸ μεῖζον 

ἄκρον, οἷον τὸ Νί τῷ μὲν Ν' μηδενὶ τῷ δὲ Εἰ τοὶ μὴ ὑπαρ- 

ταῦτα καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον ἄγοντας. ὅτε μὲν ἦν γύεται συλ- 15 χέτω" ἐνδέχεται δὴ καὶ παντὶ καὶ μηδενὶ τῷ ἘΪ τὸ Ν ὑπέρ- 
λογισμὸς ὕτως ἐχόντων τῶν ὅρων, φανερόν, ἀλλ᾽ ὁ τέλειος" ὁ 
Ἐρ μόνον ἐκ τῶν ἐξ ἀ ὠρχῆ ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλων ἐπιτελεῖται τὸ 

ἀναγκαῖον. ἐὰν δὲ. τὸ Νί παντὸς τῷ, Ν καὶ τῷ Ξἰ κατηγορῆται, 
ἐκ ἔξαι συχλογιάμός. ὅροι:τῇ ὑπάρχειν ὑσίωτ ζῷον» ἄνθρωπος, 

Χειν. ὅροι τῷ μὲν μὴ ὑπάρχειν μέλαν χιών ζῷον τὸ δὲ καντὶ 

ὑπάρχειν ὑκ. ἔξι λαβεῖν, εἰ τὸ Μ τῷ ΚΕ τυὶ μὲν ὑπάρχαι 

τοὶ δὲ μή. εἰ γὰρ παντὶ τῷ Ἀ τὸ Ν, τὸ δὲ ΝῈ μηδενὶ τῷ Ν, 
τὸ Μ' ὑδενὶ τῷ ἘΞ ὑπάρξει ἀλλ᾽ ὑπέκειτο τινὶ ὑπάρχειν». 

τὸ μὴ ὑπάρχειν ὁσία - ζῷον- ἀριθμός. μέσον ὑσία. ἐδ᾽ ὅταν Ὧ ὕτω μὲν ἔν ἐκ ἐγχωρεῖ λαβεῖν ὅρους, ἐκ δὲ τῷ ὠδὶορίς« δεοο- 
μήτε τὰῷἮ Ν μήτε τῷ. ΒΓ μηδενὸς κατηγορῆται τὰ Μ. ὅροι τῷ 

ὑπάρχειν γραμμή-ζ ζον- ἄνθρωπος, τῷ μὴ ὑπάρχειν γραμμή- 
ζῷον-λίθος. φανερὸν ἦν ὅτι ἀν ἢ συλλογισμὸς καθόλε τῶν 
ὅρων ὄντων, ἀναύγκη τοὺς ὅρους ἔχειν ὡς ἐν ἀρχῇ εἴπομεν" 
ἄλλως γὰ ἐχόντων ἕ Ὥρνεαι τὸ ἘΜΟΊ ΟΔΙΝΝ: ᾿ 

"Ἐδν δὲ πρὸς πὸν ἕτερον ἢ καθόλε τὸ μέσον, ὅταν μὲν 
-ὸ τὸν μείζω. ύνται καθόλκ ἢ κατηγορθτῶς ἢ σερητικῶς, 
«ρὸς δὲ τὸν ἐλώττω' κατὰ μέρος παὶ ἀντικειμιίόως τῷ καθόλε 

βέγω δὲ τὸ ἀντηκειμένως, εἰ μὲν τὸ καθόλε ςερητικόν,. τὸ 

25 παντὶ τῷ δὲ ΚΙ 

τέον' ἐπεὶ γὰρ ἀληθεύεται τὸ τοὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ Μ τῷ 
ΚΙ καὶ εἰ μηδενὶ ὑπάρχει, μηδενὶ δὲ ὑπάρχοντος ὧς ἦν συλ- 
λογισμός, φανερὸν ὅτι ὑδὲ νῦν ἔςαι. πάλιν ἔξωσαν κατηγορι- 
καί, καὶ τὸ καθόλε κείσθω ὁμοίως, οἷον τὸ ΜΝ τῷ μὲν Ν 

τοὶ ὑπαρχέτω. ἐνδέχεται δὴ τὸ Ν τῷ Εἰ χαὶ 
χαντὶ καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὅροι τῇ μηδενὶ ὑπάρχειν λευκόν- 
κύκνος-λίθος" τὰ δὲ παντὶ ὁκ ἔς αι λαβεῖν διὰ τὴν αὐτὴν αἱ- 

τίαν ἤνπερ πρότερον, ἀλλ᾿ ἐκ τὸ ἀδιορίςν δεικτέον, εἰ δὲ τὸ 

καθόλε. πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἐςί, καὶ τὸ Νί τῷ μὲν Εἰ μη- 

ἐν μεέρει καταφατικόν" εἰ δὲ κατηγσρικὸν τὸ καθάλε, τὸ ἐν 30 δενὶ τῷ δὲ Ν᾿ τοὶ μὴ ὑπάρχει, ἐνδέχεται τὰ Ν' τῷ ΕἸ καὶ 
μέρει ςερητοιόν), ἀνάγκη γίνεσθαι συλλογισμὸν ςερητικὸν 
κατὰ μέρας. εἰ γὼρ τὸ ΜΙ τῷ- μὲν Ν. μηδενὶ τῷ δὲ ἘΙ τινὶ 
ὑχάρχει, ἀνώγκη τὸ Ν' τοὶ τῷ ΚΙ μὴ ὑπάρχειν. ἐπεὶ γὰρ 
ἄντιςρέφει τὸ φερητοκόν, ὑδενὶ τῷ: Ν ὑπάρξει τὸ ΝΕ τὸ δέ ὙΠ 

ὑπόκειτο τωὶ τῷ 5 ὑπάρχειν ὥςε τὸ Ν τοὶ τῷ ΠΗ 
ζει γόεται γὰρ συλλογισμὸς διὰ τῷ πρώτε σχήματος. πά- 
Ἀν εἰ τῷ μὲν Ν παντὶ τὸ Μ, τῷ δὲ. Κὶ τοὶ μὴ ὑπάρχει, 
ἀνάγκη τὸ Ν τοὶ τῷ Εἰ μὴ ὑπάρχειν" εἰ γὼρ πωντὶ ὑπάρ- 
χε, κατηγορεῖται δὲ καὶ τὸ ΜΙ παντὸς τὰ Ν, ἀνώγκη τὸ Μῇ 

παντὶ καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὅροι τῷ ὑπάρχειν. χευκόν - ζῷον» 
κόραξ, τὸ μὴ ὑπάρχειν λευκόνολίθος- κόραξ. εἰ δὲ κατηγορι- 
καὶ αἱ προτώσεις, ὅροι τῷ μὴ ὑπάρχειν λευκόν -- ζῷον-- χιών, 

ὃν Ὁ ΄ ,ἷ »“» , ν᾿ Ὁ " « ΄ τ ὑπάρχειν λευκόν. ζῷομεκύκνος. φανερὸν ἦν, ὅταν ὁμοιοσγχοή: 
ΑΙ ὑχ ΞΡ: ἃς μονες ὦσιν αἱ προτώσεις. καὶ ἡ μὲν καθόλε ἡ δ᾽ ἐν μέρει, ὅτι ἡ 

ὁδαμῶς γίνεται συλλογισμός. ἀλλ᾽ ἀδ᾽ εἴ τινι ἑκωτέρῳ ὑπάρ- 
μὴ ν ε ᾽,ὔ Δ .« Ν » νὰ  Ὶ χει ἢ μὴ ὑπάρχει, ἢ τῷ μὲν τῷ δὲ μή, ἢ μηδετέρῳ παντί,. 

ἢ ἀδιορίςως, ὅροι δὲ κοινοὶ πάντων λευκόν- ζῷον- ὥνϑρωπορ, 

λευκόν.-- ζῷον- ἄψυχον. 

8. μὲκ ὄντων τῶν ὅρων ἔςαι Ο. ἢ ἀ. τὸ δὲ ρν Β. ἢ ἐδιὴ 6. ΠΠ ἔν δ. [[- 8, πρότερον] πρότερον εἰ γὰρ τὰ μ ὑδεὴ τῷ ἔ ὑδὰ τὸ ξ 
μηδεὴ τῷ μ᾿ 480, κεὰ Δὲ εἰ γὰρ ςοτγ. ἢ 9. δὲ Κα εἴ 10. τὸ 5] δὲ ν εὲ τὸ ν Ο. 1 9. ὑδὲ--Τ. παντὶ τῷ τὸ βυργβ' ᾿παγαπι .(. ἢ 

10. εἰ-- 11. τῷ Μ' οπι 8. ᾿ὶ 11. τὸ ἄρα] ὥςε τὸ Ο. "ἢ 15. ἀπάγοντας Ο. 1 35. ὑπέκεται 86. ᾿ τῷ 

6..ὄ 31.. τὸ]. τῷ Ο. 1 ὑπάρχην .3}8. 1}. 38.. ὑπάρξει Ο. 
ἡ, παντὸς τὸ μ τοῦ Ο. {{}717. τοῦ δὲ μὴ δ. 1} 14. 

χα Ο. Ἱ᾿ τιὴ μὴ ὑπάρχειν Ο, ἢ 27. τὸ Ο. Ἶ 33. χώεζου ὁπ ρσ Ο. ἢ 34. τῦῦ τῷ δὲ τὸ Ο. [} ὅτι ἐὰν Ο. 11 31, ἢ μὴ ὑπάρχ, 

Ξὶ οὐχ] τῶν ξ ἐκ 43. ἢ ὑπάρχει 

τὸ δὲ 44. Π 411. λαβεῖν ὅρες εἰ Ο. 1 18. μὴ ὑπιίρχε. εἰ Ο. Ι ἐδοὴ δ. ἢ. 49. ὑπάρ- 
“οἱ Κ, 

92 



28 

ν ᾿ "δῷ : Ξ. 7 Ἶ χε: » 

τ Φανερὸν. ὧν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἐάν. τετὅτῶς ἔχωσιν οἷ 

ὅροι πρὸς ὠλλήλους. ὡς. ἐλέχθη," γίνεται. συλλογισμὸς ἐξ 
,» . . δ τα ἣν ΣΑΣ ἡ » », νι. ΠΟ γ᾽. 

ἀγάγκης, ἀντι ἢ συλλυγισμος, ἀναῦγκη τοὺς Ὁροὺς ἕτως ἔχειν. 

δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ ἐν τύτῳ τῷ σχήματι 

συλλογισμοί (πάντες γὰρ ἐπιτελῦνται προσλαμβανομένων δ᾽ 
“. τὰ Ἂν 7 ν οϑὶ ΠΡ ὁ Ε ἴδεν τ, ἐς 

τινῶν, ἃ «ἢ ἐνυπάρχει. τοῖς ὅροις ἐξ ἀνάγκης ἢ «τίθενται ὡς 
τς νος τῶν τ " , πον ὑποθέσεις, - οἷον ὅταν. δια. τῷ ἀδυνάτε δεικγύωμεν)," καὶ ὅτι ᾧ 

4 Ν Ν ᾿, , “ ΄ὔ ᾿ 
γίνεται καταφατικὸς συλλογισμὸς διὰ τότε τῷ σχήματος, 

δ - “ 
ἀλλὰ πάντες ςερητικοί, “καὶ οἱ καθόλε καὶ οἱ κατὰ μέρος. 

6. 
ἃ «ἃ ἀπ “ Ν »" - 
Ἢ ἄμφω παντὶ ἢ μηδενί,. τὸ μὲν σχήμω τὸ τοίξτον καλῶ 

Ξ Φ γι ᾿ Ν. 7 τρίτον, μέσον δ᾽ ἐν αὐτῷ λέγω καθ᾽ ὦ ἄμφω πὰ. κατηγαρά 
Υ “ἃ Ν ΄ Υ̓́ Ν ΔΨ, μενα, ἄκρα δὲ τὰ κατηγορούμενω, μεῖζον δ᾽ ἄκρον. τὸ πορρώ- 
“ ΄ Ν 

τερον τῷ μέσν, ἔλαττον δὲ τὸ ἐγγύτερον. «τίθεται δὲ τὸ μέσον 

ΑΝ ΑΛΓ ΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΤΙΕΡΏΩΝ. Ά.. 

«ἔςαι. ὅταν. δὶ ἃ μὲν ἢ ̓ ξερχτικὸς: ὁ. δὲ καταφάτικός, ἐὰν ἡ 
ἢ -2 ἕως ας χοῦν " δ τὸς Ὁ δ “κ᾽ ὁ μείζων γεατε σερκηκες. ̓ κπρ τὸς κατὰ φάτο; ἐἴσαι 

συλλογισμὸς. ὅτι τοὶ ὑχ ὑπάῤχει τὸ ἄκρον τῷ. ἄκρῳ. ἐὰν 
δ᾽ ἀνάπαλιν, ὑκ ἔξ, το νϑὲ : 

. ᾽Εὰν δ᾽ ὁ μὲν. ἤ καθόλν πρὸς τὸ μέσον ὁ «δ᾽ ἐν ̓ ς 

ἜΜ μὲν ὄνζων- ἀμφοΐ ἀνώγκη γίνεσθαι συλλυγιφε 
ΨΖῈΝ δ  υς “͵͵,ᾶ᾿᾿ Αλπ τ πω. “ΟΝ Ν ᾿ μόν,. “ἄν ὁπατεροσᾶν. ἢ καβόλε τῶν ὅρων. εἰ “γὰρ τὸ. μὲν 

παντὶ τῷ ΣΣ τὰ δὲ Πὶ τινί, ἀναϊγκη τὸ Π τινὶ τῷ. Ῥ ὑπαρ- 
᾿ΕΝ. ὦ Ν᾽: ᾽ ει. Ν - ᾿ ΄, Ἐπυρ Ν χειν. ἐπεὶ. γὰρ «ἀντιςρέφει τὸ καταφατικόν, ὑπάρξει τὸ Σ 

᾽ δ ν “ Δ Ν " νἾ ι δ νι ε Ὁ Σ Α “ Ὁ ἢν Ἀ ἣν: ον ον νὰ δ.» Ἐπ δὲ τῷ αὐτῷ «τὸ μὲν παντὶ τὸ. δὲ μαιδενὶ ὑπάρχη, 10 σοὶ τῷ ΠΙ, ὥς ἐπεὶ. τὸ μὲν... παντὶ τῷ ΣΣ, τὸ δὲ ΣΣ τινὶ τῷ 
λ ν Ἄν, “ ’,ὔ Ν Α Ψ' ἢ, καὶ τὸ Ρ τοὶ τῷ Π ὑπάρξει ὥςε τὸ Π' τυὶ τῷ Ρ. πά- 

᾿ ᾿: ᾿" τ ἊΨ Ν - ΚΤ 7, ΩΣ 

λιν εἰ: τὰ “μὲν Ρὶ τικὶ τῷ ΣΣ τὸ δὲ Π΄ παντὶ ὑπάρχει, - ἀνάγκη 
πὸ Π τινὶ ὯΡ ὑ τ ἝΝ ε ψιχος τον Η δεί. τὰ Π τινὶ τῷ Ρ ὑπάρχειν ὁ γὰρ αὐτὸς τρόπος τῆς «ἀποδεί- 

Ὲ ν᾿ ἰὼ α' ΩΝ ἊΝ, ΠᾺΡ ᾿ὰ Α - ὃ 
ξεως.. ἔς. δ᾽ ἀποδεῖξαι καὶ- διὰ.τῷ ἀδυνάτε “καὶ τῇ ἐκθέσει, 

ἔξω μὲν τῶν ἄκρων, ἔσχατον δὲ τῇ θέσει.. τέλειος μὲν ἵν ὁ γί. κ5 κωθώτερ ἐπὶ τῶν πρατέρων. ἐὰν δ᾽ ὁ: μὲν ἢ κατηγοροιὸς «ὃ δὲ 
ἕ ῥυτὰ ον Ἂς »κγ νεται συλλογισμὸς πδ᾽ ἐν τότῳ τῷ σχήματι, δυνατὸς δ᾽ ἔς αι 

Ἂν Ζ. “ Υ̓ Ν Ν 
καὶ καθόλε καὶ μὴ καθόλε τῶν ὅρων ὄντων πρὸς τὰ μέσον: κα- 

7 Ἐν ον αὶ 4 Ν ΛΝ ἅ; “ 7, θόλε μὲν ἂν ὄντων, ὅταν καὶ τὸ Π καὶ τὸ Β΄ παντὶ τῷ Σ ὑπάρχον, 
Ὁ ) ἐπ ΝΡ νυν 

ὅτι τινὶ τῷ Ρ τὸ Π ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης" ἐπεὶ γὰρ ἀντιςρέφει 

ςερητικός, καθάλε δὲ ἁ κατηγορικός, ὅταν μὲν ὁ ἐλάττων [ 
΄“,ἡ ] » Ν' ἣ, Ἵ “ 

κατηγορικός, ἔς αι συλλογισμός. “εἰ Ὑαρ τὸ Ῥ παντὶ τῷ Σ, 
Ν Δ ὅτ τον τῳ ,ὕ δ᾽. Κ Ν -" ἘΝ κε " 

τὸ δὲ Ἡ τοὶ μὴ ὑπάρχεέι,. ἀνάγκη. τὸ Π τοὶ τῷ Ῥ. μὴ ὑπαρ- 
Ὁ ΑΝ τ τος τ κ 

χειν. εἰ: γὰρ πωστί, «καὶ τὸ ΡΛ. παντὶ τῷ Σ καὶ τὸ Η παντὶ 

τὸ κατηγορικόν, ὑπάρξει τὸ ΣΣ τοὶ τῷ Ῥ, ὥς ἐπεὶ τῷ μὲν ΣΣ 320 τῷ ΣΣ ὑπάρξει" ἀλλ᾽ ὑχ ὑπῆῤχεν. δείκνυται δὲ καὶ ἄνευ τῆς 

παντὶ τὸ Π, τῷ δὲ Ῥ τινὶ τὸ ΣΣ, ἀνώγκη τὸ Πὶ τοὶ τῷ Ρ΄ ὑπάρ» 
χειν" γύεται γὼρ συλλογισμὸς διὼ τὰ πρώτα σχήματος. ἔξι 
δὲ καὶ διὰ τῇ ὠδυνάτου καὶ τῷ ἐκθέσθαι ποιεῖν τὴν ἀπόδειξιν 

3 ΝΥ .«“ ΣΝ ὁ μὴ “᾿ς , 
εἰ γὼρ ἄμφω παντὶ τῷ Σ, ὑπάρχει, ἀν ληφθῇ τι τῶν (Σ, αἷον 

ἀπαγωγῆς," ἐὰν ληφθῃ τὶ τῶν Σ ᾧ τὸ Π' μὴ ὑπάρχαι. 
μ ΟῚ Ἣν τ᾿ νΚ ΩΝ ὅταν δ᾽ ὁ μείζων ἢ κατηγορικός, Ὡς ἔς αι συλλογισμός, οἷον 
εἶ τὸ μὲν ΠῚ παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Ρ τυὶ τῷ ΣΣ μὴ ὑπάρχει. ὅροὶ 
τῷ παντὶ ὑπάρχειν ἔμψυχον- ἄνθρωπος- ζῷον. τῷ δὲ μηδενὶ 

πὸ Ν, τότῳ καὶ τὸ Π καὶ τὸ Ρ ὑπάρξει, ὥςε τινὶ τῷ Ῥιτὰ Π [5 ἐκ ἔςι λαβεῖν ὅρους, εἰ τινὶ μὲν ὑπάρχει τῷ Σ τὸ Ῥ, “τοὶ, δὲ 

ὑπάρζει. καὶ ὧν τὸ μὲν Ῥ παντὶ τῷ ΣΣ,. τὸ δὲ Π. μοιδενὶ 
ὑπάρχῃ, ἔξαι «συλλογισμὸς ὅτι τὸ Π τυὶ τῷ Ρ ἐχ ὑπάρε 
ζει ἐξ ἀνάγκης ὁ γὰρ αὐτὸς τρόπος τῆς ἀποδείξεως ἀντι- 

ςραφείτης τῆς Ῥ ἽΣ. προτάσεως. δειχθείη δ᾽ «ἂν καὶ διὰ τῇ 

- ᾿ ἐν ὦ 
μή; εἰ γὰρ παντὶ τὸ ᾿ὶ τῷ Σ ὑπάρχει, τὸ δὲ Ῥ τυὶ τῷ Σ, 

χήν " . ὙΩΣ 
καὶ τὸ Πὶ τοὶ τῷ Ρ ὑπάρξει" ὑπέκειτα δὲ μηδενὶ ὑπάρχειν. 
γ4.4) ἢ ᾽ », ΤΑΝ ᾽ Ἂ τιν γ: 
ἀλλ ὠσπερ ἔν τοῖς “ροτερον ληπτέον" ᾿ἀδιορίςν γαρ ντος τὸ 

δ 
τοὶ μὴ ὑπάρχειν. καὶ τὸ. μηδενὶ ὑπάρχον ἀληθὲς εἰπεῖν τοὶ μὴ 

ἀδυνάτε, καθαπερ ἐπὶ τῶν πρότερον. ἐὰν δὲ τὸ μὲν Ῥ μηδενὶ 3 ὑπάρχειν μηδενὶ δὲ ὑπάρχοντος ὑκ ἦν συλλογισμός. φανερὸν 

τὸ δὲ ΤΠ παντὶ ὑπάρχῃ τῷ ΣΣ, ἐκ ἔςαι συλλογισμός. . ὅροι 
»““ε ὔ “ 4 Ύ μ᾿ ΤῈ ,ὔ Ἂν τῷ ὑπάρχειν ζῷον - ἵππος - ἄνθρωπος, τῷ μὴ ὑπάρχειν ζῷον: 
ἄψυχον - ἄνθρωπος. ὑδ᾽ ὅταν ἄμφω κατὼ μηδενὸς τῷ ΣΣ λέ: 
γήται, “Ὡς ἔςαι συλλογισμός. ὅροι τῷ ὑπώρχειν ζῷον-ἶππος- 

ἦν ὅτι ἐκ ἔςαι συλλογισμός. ἐὰν᾿δ᾽ ὁ ςερητικὸς ἢ καθόλε τῶν 

ὅρων, ὅταν μὲν ὁ μείζων ἢ ςερητικὸς ὁ δὲ ἐλάττων κατηγορε- 
κύς; ἔςαι συλλογισμός. εἰ γὰρ τὸ Π μηδενὶ τῷ ΣΣ, τὸ δὲ Ρ 
τινὶ ὑπάρχει τῷ ΣΣ, τὸ ΤΠ τοὶ τῷ Ρ ὑκ ὑπάρξει: πάλιν γὼρ 

ἄψυχον, τῷ μὴ ὑπάρχειν ἄνθρωπος - ἵππος - ἄψυχον μέσον 35 ἔςαι τὰ πρῶτον σχῆμα τῆς Ῥ ἹΣ προτάσεως ἀντιςραφείσης, 
Υ̓́ ΚΑ ΝΞ τ᾿» ἐς ὴν:νψν " 
ἄψυχον. φανερὸν ὃν καὶ ἐν τότῳ τῷ σχήματι πότ ἔςαι καὶ 

νυν κΚὶ Ν ΄ “ΡΨ Ύ “ ᾿ 
πὸτ πκ ἔςαι συλλογισμος καθόλῃε τῶν ὑβῶν ὄντων. ὑτῶν μὲν 

Χ » ΄ τω Ψ’ ζ΄. Ὁ Ἂ, 
γαρ ἀμφότεροι οἱ ὁροι σι κατηγορικοί, ἔς αι συλλογισμὸς 
ΓΙ νς ᾿ Ἄ 5) “-““ Ψ δὲ 7 ᾽ 
ὁτι τινὶ ὑπάρχει τὸ ἄκρον τῷ ἄκρῳ, «ὅταν δὲ ςερητικοί, οὐκ 

8. ἐάν Ο. ἢ 4. ὅτι καὶ Ο. || 9. ἀλλ᾽ ἅπαντες 

ὅταν δὲ ὁ ἐλάττων ἢ ςερητυιός, ὧς ἔςαι συλλογισμός. ὅροι 

τὸ ὑπάρχειν ζῷον- ἄγθρωπος - ἄγριον, τῷ μὴ ὑπάρχειν ζῷαν- 
2 ΄, γ ᾽. »ν Δ Υ Δ, ᾽ 7) ἐπιςήμη - ἄγριον μέσον ἀμφοῖν τὸ ἄγριαν. ἀδ᾽ ὅταν ἀμφὸό- 
χεροι ςερητικοὶ τεθῶσιν, ἦ τδ ὁ μὲν καθόλκ ὁ δ᾽ ἐν μέρει. ὅροι 

Ο. Ἱ 14. τοῦτο Β. ἢ 1. μὲν ὕὄγτων τῶν ὅρων Ο. Ἱ 23. τῷ] τῷ σοι Ο. ἢ 24. ἐὰν 

Ο. ἢ 25 εἰ 26. ὑπάρχει 4. ἢ 26. ἰὰν Ο. 1] 28. τρόπος ἔςαι τῆς ΟἽ [[ 30. τῶν] τῷ Ο. 1 μηδεὴ τὸ σ τὸ Ο., ἢ 38. τεθῶσι Ο. 
2. ὲ ἕτερος 46“. ᾿ 8. σ ὑπάρχει, τὸ Ο. "11. ὥςξε καὶ τὸ Ο οἱ οοτν 8. ᾿{15. ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ο. 1 17. α ὑπάρχει, τὸ Ο, ἢ 

20. ὑπῆρχε παντί. δείκνυται Ο. ΠΠ 22. κατηγορικές, ὁ δ᾽ ἰλάττων μερικὸς ςερητικός, ἐκ το 4.3. 1} 28.. ἀορίςν Α΄. 1} 30. ὑπάρχοντι ρΥ Ο. ἡ 

οὖκ ἦν συλλολσμός ογχ Ὁ. ἢ 31. ὅν οὐ .48. 

τῷ μὴ ὑτάρχειν ταν ( οἱ τς «Α., ἐπ «' 
᾽ 

ἊΣ 

Ἱ 32. ὁ δὲ ἐλάττων κατηγορικὸς οπὶ «4. ! 38. μέσον ἐν ἀμφοῖν 48. ! 39. ὅροι 



ΑἈΑΝΆΛΥΓΤΓΕΚΩΝ 

ὅταν ὁ ἐλάττων ἧ καθόλε:πρὸς τὸ μέσον, ζῷον. ἐπιςήμην 
ἄγριον, ζῷον --ἀνθρωτος - ἄγριον". ὅταν: δ᾽ ἁ μείζων, -τῇ. μὲν 

Ί 

ν ε ΄,ὔ , ΄ ὅν τ. » ε ᾿ ἈΡΕΟ » μὴ. ὑπάρχειν κόραξ - χιών-- λευκόν. τῷ δ᾽ ὑπάρχειν. ὑκ ἔς τ 
λαβεῖν, εἰ τὸ Ῥ τὶ: μὲν ὑπάρχει τῷ Σ,, τινὶ δὲ μὴ ὑπάρχει. 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΔ, 29 

Ἔςι δὲ καὶ ἀναγαγεῖν πάντας τοὺς συλλογισμοὺς εἰς 
τοὺς ἐν τῷ πρῴτῳ σχήματι: καθόλε.:συλλαγιφμούς, οἱ μὲν 
γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ φανερὸν ὅτι δι᾿ ἐκείνων τελείδνται, πλὴν 

ὑχ ὁμοίως πάντες, ἀλλ᾽ οἱ μὲν καθόλου τῷ ςερητικῶ. ἀντι: 
εἰ γὰρ τὸ. ΤΙ ταντὶ τῷ Ῥ, τὸ δὲ Ῥ' τοὶ τῷ Σ, καὶ τὸ Π τινὶ τῷ 5 ςραφώτος, τῶν δ᾽ δ᾽ μέρει ἑκάτερος διὰ τῆς εἰς τὸ ὠἀδύνω- 

- ὑπέκειτο δὲ μηδενί. ἀλλ᾽ ἐκ τῷ ὠδιορίςι, δεικτέον, ὑδ᾽ ἂν 

ἑκάτερος τινὶ τῷ μέσῳ ὑπάρχῃ ἢ μὴ ὑπάρχη,: ἢ ὁ μὲν ὑπαρ- 
ὁ δὲ μὴ ὑκαά ᾿ ΔΝ ἃ ΤᾺ ε, ἁ -δὲ Ν “΄Ἃ» 7ὔ χα ὁ δὲ μὴ ὑπάρχῃ; ἢ ὁ μὲν τι, ἃ -δὲ μὴ παντί, ἢ ἀδιορίςως, 

ν Ψ Ἂ πεν . ν -- ἥν: ᾿ ΄,ὔ »“ ὡς ἔςαι συλλογισμὸς ὑδαμμῶς. ὅροι δὲ κοινοὶ πάντων ἴῷου- 
ἄνθρωπος - λευκόν, ζῷον - ψυχον: Χευκόν: 

Φανερὸν ἦν καὶ ἐν τύτῳ τῷ. σχχήματι πότ, ἔςαι καὶ πότ 
[2 ᾽΄. λνσ 2 Υ̓͂ Ἦν .»ἕ ὲ - 

ὡς ἔςαι συλλογισμός, καὶ ὅτι: ἐχόντων. τε τῶν ὅρων ὡς 
ἐλέχϑη γύεται συλλογισμὸς ἐξ ἀνάγκης, ἄν τὶ ἢ συλλογισΞ- 

, », «Ψ ἢ Ν τ ΝἶΝῪ ἢ. ᾿ Ν δὲ ὶ Ὗ Θ᾿" 7. μός, ἀνώγκη τοὺς ὅρους ὕὅτως ἔχειν. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι παΐ- 

᾽ -»" » ΄ : τον ἀπαγωγῆς. οἱ δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ, οἱ κατὰ μέρος, ἐπιτελῶν 
Ὰ -“ Ψ᾽ 

ται μὲν καὶ δὶ αὐτῶν, ἔς! δὲ καὶ. διὰ τῷ δευτέρε σχήματος 
ὃ ΄ὔ ἀν ἰδ ω ’ὔ΄. . ;» ἈΝ ὶ ἰὴ 

εἰκγύγωι εἰς ἀδύνωτον. ἀπάγοντας, οἷον εἰ τὸ Α, παντὶ τῷ Β, 
ΝΙΝ λ “᾿- ΄ Ν " » ψ Ὁ τᾺς δ᾽ Ἂν τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τ', ὅτι τὸ Α τοὶ τῷ Τ', εἰ γὰρ μηδενί, τῷ 

10 δὲ Β παντί, ὑδενὶ τῷ Τ' τὸ Β ὑπάρξει τῆτο: γὰρ ἴσμεν διὰ 

σῷ δευτέρου σχήματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ. ςερητικῖ ἔξαι 
ἡ ἀπόδειξις. εἰ γὰρ τὸ Αἰ μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τ' 

ὑπάρχει, τὸ Α ταὶ τῷ Τ' ὑχ ὑπάρξει" εἰ γὰρ παντί, τῷ δὲ 
Β μηδενὶ ὑπάρχει, ὑδενὶ τῷ Τ' τὸ Β ὑπάρξει τῦτα δ᾽ ἦν τὸ 

τις ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ ἐν τέτῳ τῷ σχήματι συχλογισμοί (παν- 5 μέσον σχῆμα. ὥς: ἐπεὶ οἱ μὲν ἐν τῷ μέσῳ σχήματι συλ-- 
τες γὰρ τελείῶνται προσλαμιβανομέων τινῶν) καὶ ὅτι συλλο- λογισμοὶ παῦτες ἀνάγονται εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ καθόλου 
Ἰρασθαι τὸ καθόλι, διὰ τύτου τὴ σχήματος ὧς, ἔςαι, ὅτε ςε- συλλογισμούς, οἱ δὲ κατὼ. μέρος ἐ ἐν τῷ πρώτῳ εἰς τοὺς ἐν 

ρητυοκὼν ἔτε καταφατικόν. 5 : ἐρως 

Δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν ἅπασι τοῖς σχήμάσο, ὅταν μὴ γῇ 

τῷ μέσῳ, φανερὸν ὅτι καὶ οἱ κατὰ μέρος ἀναχθήσονται εἰς 

τοὺς ἐγ τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλου συλλογισμούς. οἱ δ᾽ 

ταὶ συλλογισμός, κατηγορικῶν. μὲν ἢ ςερητικῶν ὠμφοτέ- Ὦ ἐν τῷ τρίτῳ καθόλε μὲν ὄγτων τῶν ὅρων εὐθὺς ἐπιτελῦνται 
ρων ὄγτων τῶν ὅρων ὑδὲν ὅλως γύεται ἀναγκαῖον, κατηγορῶ 
δὲ καὶ ςερητικῷ, καθόλε ληφθώτος τῷ ςερητικὰ ἀεὶ γίνεται 
συλλογισμὸς τῷ ἐλάττονος ἄκρᾳ πρὸς τὸ μεῖζον, οἷον εἰ τὸ 
μὲν Α παντὶ τῷ Β ἢ τινί, τὸ δὲ Β μηδενὶ τῷ Γ΄ ἀντιςρεφο- 

δι᾿ ἐκείνων τῶν συλλογισμῶν, ὅταν δ᾽ ἐν μέρει ληφϑῶσι, διὼ 
τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι" ὅτοι 

δ τὰ . ΠΕΡῚ ΝΕ ̓ ς “ .εὖὦὖ »“» ΄,΄, ΄, δὲ ἀγήχθησαν εἰς ἐκείνους, ὥς ε καὶ οἱ ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι, 
ε ΩΝ Ἂ. ΑΝ ὧν 

οἱ κατὰ μέρος. φανερὸν ὅν ὅτι πάντες ἀναχθήσονται εἰς τοὺς 
μέων. γὰρ τῶν προτάσεων ἀνάγκη τὸ Τ' τοὶ τῷ Α μὴ ὑπάρ- Ὡς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλι συλλογισμούς. 
χειν. ὁμοίως δὲ κἀπὶ τῶν ἑτέρων σχημάτων ἀεὶ γὼρ γύεται 
διὰ τῆς ἀντιςροφῆς συλλογισμός.. δῆλον δὲ “καὶ ὅτι τὸ ἀδὶδ- 

μξὸν ἀντὶ τῷ κατηγορικῦ τῷ ἐν. μέρει τιθέμενον τὸν αὐτὸν 
ποιήσει συλλογισμὸν ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασιν. 

» » 3 ἂ 
Οἱ μὲν. ἦν τῶν συλλογισμῶν ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν 
[ά » ᾽ “ - 

δεικνύντες εἴρηται πῶς ἔχεσι, καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς οἱ ἐκ τῷ αὐτῷ 

σχήματος καὶ πρὸς ἀλλήλους οἱ ἐκ τῶν ἑτέρων. 
᾿Επεὶ δ᾽ ἕτερόν ἐςιν ὑπάρχειν τε καὶ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρ- 8 

Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι πάντες οἱ ἀτελεῖς συλλογισμοὶ τες 30 χεῖν καὶ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν (πολλὰ γὰρ ὑπάρχει μέν, ὁ 
λείνται διὰ τῷ. πρώτε σχήματος. ἢ γὰρ δεικτοκῶς ἢ διὰ τῇ 
ἀδυνάτε περαύνονται πάντες ὠμφοτέρως δὲ γίνεται τὸ πρῶτον 

σχῆμα, δεικτικῶς. μὲν τελεισμένων, ὅτι διὰ τὴς ἀντιςροφῆς 
ἐπεραίνοντο πάντες, ἡ δ᾽ ἀντιςρυφὴ τὸ πρῶτον ἐποίι σχῆμα, 

μώντοι ἐξ ἀνάγκης τὰ δ᾽ ὅτ ἐξ ἀνάγκης ὅθ᾽. ὑπάρχει ὅλως, 
3 ’ὔ - ΄' τ λ Ν « Ψ. 

ἐνδέχεται δὶ ὑπάρχειν), δῆλον ὅτι καὶ συλλογισμὸς ἑκάώςι 

φούτων ἕτερος ἔςαι, καὶ ὑχ ὁμοίως ἐχόντων τῶν ὅρων, ἀλλ᾽ 

ὁ μὲν ἐξ μη ὁ δ᾽ ἐξ ὑπαρχόντων, ὁ δ᾽ ἐξ ἐγδεχο- 
διὰ δὲ τὰ ἀδυνώτε δεικνυμένων, ὅ ὅτι τεθέντος τὸ Ὁ ψευθυῦε ὁ συλ-- 35 μένων. 

λογισμὸς γίνεται διὼ τὸ πρώτι σχήματος, οἷον ἐν τῷ τελευ- 
’, ’, τ ςΝἮΈ ΠΧΥ ἐπι ὦ « ΄ μ4 Ν 

ταίῳ σχήματι, εἰ τὸ Α καί τὸ Β παντὶ τῳ Γ' ὑπάρχει, ὅτι τὸ 

Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχει" εἰ γὰρ μηδενί, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', 

ὑδενὶ τῷ Γ' τὸ Α' ἀλλ᾽ ἦν παντί, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

4. ἐλάσσων Ο. ἵ 2. ἄγριον, τῇ ὑπάρχειν ζῶιον Ο. 1} μείζων ἧι καϑόλν, 
᾿ς ἃ δ -- μὴ ὑχάρχῃ οἵχὰ 50. ἢ 13. ἰάν Ο. || 16. τὸ καθέλν συλλογίσασθαι Ο. [{ 11. ἴςιν 6. 

το .Α,, ὅττων καὶ ἐπὶ μέρες τῶν Ο, ᾿Π 26. τὰ ἐπὶ Ο. 1} 27. ἔτι καὶ Ο.. 
τῷ τ τῷ β χοὸ βυργὰ ᾿ἰϊαγατῃ .4. Ω 

εὐ Ἐπὶ μὲν ἕν τῶν ἀναγκαίων σχεδὸν ὁμοίως ἶχε καὶ 
ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων" ὡσαύτως γὰρ τιθεμένων τῶν. ὅρων. ἔν 

τε τῷ ὑπάρχειν καὶ τῷ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχειν ἢ μιὰ ὑπάρ- 
ΕΞ νι σος, α , Ν , “ 

χει ἔςαι τέ καὶ: ἐκ -ἔξαι συλλογισμός, πλὴν διοίσει τῷ 

ὌΠ  . ΦλΝ κ τ 

τὸ Ο. Ἰ 6. σ ὑπάρξει" ὑπέκειτο Ο. ἢ ἀορίςυ Α. ΠΠ ἰὰν Β. ἢ 

! ἐδὲ 4. ἢ 21. ἔντων ἐπὶ μέρυς τῶν 
Ι.29. ποιεῖ ο. Π 30. ἔτι καὶ Ο.. 1} 35. ψεύδους Β. [[ 36. ἐν 

Ἶ 

9. Ὑ ὑπάρξει. εἰ Ο. 1 20. τρίτῳ ππεωϑα “Ἢ τὰ " 24. σχήματι Δώχπται εἰς τὺς͵ ποθι, ὅτοι δ. ! 24. οἱ ολ 8. ἰἰ 

21. ἔρηται Β6Ο, 1} 28. ἄλλους 48... 
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φροσκεῖσθιωι τοῖς ὅροις τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχαιν ἢ μὴ ὑπάρ- ὑπῆρχεν ἐξ ἀνάγκης. ὁμοίως δὲ. καὶ εἰ ςερητικὸς εἴη ἃ συλ» 
χει. τό τε γὰρ ςερητικὸν ὡσαύτως ἀγτιςρέψει, καὶ τὸ ἐν λογισμός" ἡ γὰρ ἀὐτὴ ἔςαι ἀπόδειξις. εἰ δὲ τὸ κατιὼ μέν 
ὅλῳ εἶναι. καὶ τὸ κατὼ παντὸς ὁμοίως ὠποδώσαμεν. ἐν μὲν ρος ἐςὶν ἀνωγκαῖον, οὐκ. ἔςαι τὸ συμπέρασμα ἀνωγκαῖῶν 
ἕν τοῖς ἄλλοις τὸν αὐτὸν τρόπον δειχθήσεται διὰ τῆς ἀντι- οὐδὲν γὰρ ἀδύνατον συμπίπτειν πάθάπερ οὐδ᾽ ἐν τοῖς καθόν 
φροφῆς ̓ τὸ συμπέρασμα Ἀκύγκαδη, ὥσπερ ἐπὶ τῇ, ὑπάρχεειν' 5. λσυ συλλογισμοῖς. ὁμοίως δὲ κἀαὶ τῶν. ςερητρκῶν. ὅροι κ, 
ἐν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι, ὅταν ἢ τὸ καθόχου καφαφατοιὸ γησις - -ζον- λευκόν. 
τὸ δ᾽ ἐν μέρει ςερητοτόν, καὶ πάλιν ἐν τῷ τρίτῳ, ὅταα ὸὁδὁὋ Ὀπὶ δὲ τὰ δευτέρου σχήματος, εἰ μὲν ἡ φερητυυὴ “πρό 10 

μὲν καθόλου κατηγορικὸν τὸ δ᾽ ἐν μέρει φερητινόν; ὁχ ὁμαίως τασίς ἐςὶν ἀναγκαία, καὶ τὸ. συμπέρασμα ἔςφαι ἀναγκαῖοι, 
ἔξαι. ἡ ἀκόδειξις, ἀλλ' ἀνώγκη ἐκθεμένους ᾧ τοὶ ἑκάτερον εἰ δ᾽ ἡ κατηγορική, ὑκ ἀναγκαῖον. ἔξω γὼρ πρῶτον ἡ 4. 
μὴ ὑπάρχει, κατὰ τότε ποιεῖν τὸν συλλογισμόν ἔςξται γὼρ 10 ρητικὴ ἀναγκαία, καὶ. τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ἐνδεχέσθω, τῷ 
ἀναγκαίως ἐπὶ τούτων" εἰ δὲ κατὼ τῷ ἐκτεθέντος ἐςὶν ἀναγ- δὲ Τ' ὑπαρχέτω μόνον. ἐπεὶ Ἐν ἀντιςρέφει τὸ ςερητιυκόν, ὁδὲ 

καῖος, καὶ κατ᾿ ἐκείνου τινός τὸ γὰρ ἐκτεβὲν. ὕπερ. ἐκεδνά τί τὸ Β τῷ Α ὑδὲενὶ ἐνδέχεται" τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχαι, 
ἐςο. γύεται δὲ τῶν συλλογισμῶν ἑκώτερος ἐν τῷ οἰκείῳ ὧς! ὑδοὶ τῷ Τ' τὸ Β ἐνδέχεται" τὸ γὰρ Τ' ὑπὸ τὸ Α ἐκύ, 
σχήματι. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Τ' τεθῇ τὸ ςερητικόγ' εἰ γὰρ τὰ - 

Σομβαύει δί ποτε καὶ τῆς ἑτέρας προτώσεως ἀνὰ» 15. μηδενὶ τῷ Τ' ἐνδέχεται, ὑδὲ τὰ Ε' ὑδενὶ τῷ Α ἐγχωρέν 
καίας. ὕσης ἀναγκαῖον γύκεσθαι τὸν συλλογισριόν, πλὴν αὐχε τὸ δὲ Α΄. παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, ὥς" ἐδενὶ τῶν Β τὸ Ε' ἐνδέχε» 
ἑπαοτέρας ὄτυχιε:; ὠλχχὰ τῆς πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον, οἷον. εἰ, τὸ ται". γύεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα. πάλιν. ἀκ ἄρα ὑδὲ τὸ Ἀ 
μὲν Αὶ τῷ Β ἐξ ἀκώγμης εἴληπται ὑπιρχον ἢ μὴ, ὑπάρχον; τῷ Τ'" ἀντιςρέφει γὼρ ἑμοίως. εἰ. δὲ ἡ κατηγορικὴ πρότω- 
τὸ δὲ Β τῷ Ε' ὑπάρχον. μόνον. οὕτως γὼρ: εἰλημμένων τῶν σίς ἐξιν ἀναγκαία, ἐκ ἔςαι τὸ συμπέρασμιι ἀναγκαῖον. 
προτώσεων ἐξ ἀνάγκης τὸ Α, τῷ Τ' ὑπάρξει ἢ ὑχ ὑπάρξει. Ὁ ὑπαργχέτω γὼρ τὸ Α, παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τῷ δὲ Τ' μην 
ἐπεὶ γὰρ παντὶ τῷ Β᾽ ἐξ ἀνάγκης ὑπώρχει ἢ ὑχι ὑπάρχοι διὴ ὑπαρχέτω μόνον. ὠντιςραφέντος ἦν τῷ ςερητικῶ τὸ πρῶ- 
φὲ Α, τὸ δὲ Ἐ' τι τῶν Β ἐςί, φανερὸν ὅτι καὶ τὸ Τ' ἐξ ἀνώγ- τον γύεται σχῆμα" δέδεοιται δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ ὅτι μὴ ἀναγ- 
κῆρ ὅξαν θάτερον πότων, ᾿ εἰ δὲ τὸ. μὲν Α, Β μή ἐξ ἀναγ. καίας ὅσης τῆς πρὸς τὸ μεῖζον ςερητικὴς ὑδὲ τὸ συμπέρασμα 
καϊον, τὸ δὲ Β Γ' ἀναιγκεοῖον, ὧι ἔξαι. τὸ συριπέρασμα ἀναγ. ἕἔςαι ἀναγκαῖον, ὥς" ὑδ᾽ ἐπὶ τότων ἔςαι ἐξ ἀνώγκης. ἔτι δ᾽ 
καῖον. εἰ γὰρ ἔξαι, συμβήσεται. τὸ Α, τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν 24 εἰ τὸ συρυπέρασμά. ἐφξιν ἀναγκαῖον, συμβαίνει τὸ Τ' τινὶ τῷ 
ἐξ ἀνώγκης διά τε τᾷ πρώτου καὶ διὼ τ. τρίτυ. σχήματος. Α μὴ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης. εἰ γὰρ τὸ Β τῷ Τ' μηδιὶ 
αὔτο δὲ ψεῦδος" ἐνδέχεται γὰρ τοίστον. εἶναι τὸ Β ᾧ ἐγχω- ὑπάρχει ἐξ ἀνώγκης, ἐδὲ τὸ Ἐ' τῷ Β ὑδενὶ ὁπώρξει ἐξ 
ρεῖ τὸ Α᾿ μηδοὶ ὑπάρχειν. ἔτι καὶ ἐκ: τῶν ὅρων φανερὸν ἔτι ἀνάγκης. τὸ δέ γε Β. τινὲ τῷ Α ἀνώγκη ὑπάρχειν, εἴπερ. καὶ 
ὑκ ἔξαι τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, οἷον εἰ τὸ μὲν αὶ εἴη κί. τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπῆρχεν. ὥςε τὸ Τ' ἀνώγκη 
νησις, τὸ δὲ Βὶ ζῷον, ἐφ᾿ ᾧ δὲ τὸ Τ' ἄνθρωπος ζῷον μὲν 30 τιὴ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ ὑδὲν κωλύει τὸ Α τοίῦτον ληφ- 
γὼρ ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης ἐςί, κινεῖται δὲ τὸ ζῷον ὑκ ἐξ θῆναι ᾧ παντὶ τὸ Τ' ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ἔτι κἀν ὄρους ἐω- 
ἀνώγκης, οὐδὶ ὁ ἄνθρωπος: ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ςεραητικὸν εἴη θέμενον εἴη δεῖξαι ὅτι τὸ συμπέρασμα. ἐκ ἕξιν ἀναγκαῖον 
τὸ Α Β΄ ἡὶ γὰρ. αὐτὴ ἀπόδειξις. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλς ὡπλῶς, ἀλλα τότων ὄγτων ἀναγκαῖον.. οἷον ἔξω τὸ Α ζῷον, 
χογισμῶν, οἱ μὲν τὸ καθόλαυ ἐςὶχ ἀνωγκαῖον, καὶ τὸ συμς τὸ δὲ Β ἄνθρωπος, τὸ δὲ Τ' λευκόν, καὶ αἱ προτώσεις ὁμαίως 
πέρασμα ἔςαι ἀναγκαῖον, εἰ δὲ τὸ κατὼ μέρος, οὐκ ἀναγο 35 εἰλήφθωσαν" ἐνδέχεται γὰρ. τὸ ζῷον μηδενὶ λευκῷ ὑπάρχειν. 
ποῖον, ὅτε: ςερητικῆς ὅτε κατογορικὴς ὕσης τῆς καθόλου προς ὑχ ὑπάρξει δὴ ὑδ᾽ ὁ ἀνόρωπος ὑδενὶ λευκῷ, ἀλλ᾿ ἐκ ἐξ 

τάσεως. ἔξω δὴ πρῶτον τὸ καθύλσυ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ μὲν ἀναύγκως δδέχεται γὰρ ἄνθρωπον γενέσθαι. λευκόν, ὁ μέντοι 
Α παντὶ τῷ Β ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Γ' ἕως ἀν ζῷον μηδοὶ λευκῷ ὑπαρχῆ. ὥςε τούτων μὲν ὄν-- 
ὑπαρχέτω μόνον ἀνάγκη δὴ τὸ αὶ τυὶ τῷ Τ' ὑπάρχει ἐξ τῶν ἀναγκαῖον ἔξωι τὸ συμπέρασμα, ὡπλῶς δ᾽ ὑκ ἀναγ- 
ἀνάγκης᾽ τὸ γὰρ Τ' ὑπὸ τὸ Β ἐςί, τῷ δ Β παντὶ τὸ Α 40 καϊόγ. 

. ἅ, προμεῖσθας “«( εἴ ργ Ο, 5. τὲ] ὅτι τὸ Ο. Π᾿ 6. τὸ μὲν καϑέλν Ο, [{ .Ἴ.. ὅταν. 5..τὸ Ο. 1 10. τοῦτο δ. ἢ 11. δὲ καὶ κατὰ 5... κἡὶ 

16. τὸν οπὶ Ο. 24. γὰρ τὸ α« παπὶ Ο, ᾿ 22, τὸ α οτὰ Ο. [Ϊ καὶ τὸ] καὶ τῶι 46 εἰ ρν ΒΒ. 1 34. τὸ αῃἴ6 συμπ. οπλ 6. ἢ 
25. ἰςι 18.136. ςερητικῆς-- τῆς εἰ 38. τῷ Β --. συλλοημισμές. τὰ δαῖρτα ᾿ἰαγϑτα «4. {Π ἀ0. δέ γε βὶ τς Α(ὶ } τὸ α οπὶ .Β. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΟΧ Α. 

Ὅμοίως δ᾽ - ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. 
ὅταν μὲν γὰρ ἡ ςερητικὴ πρότασις καθόλου τ᾽ ἢ καὶ ἀναγ- 
καία, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔςαι ἀναγκαῖον" ὅταν δὲ ἡ κῶς 
τηγορικὴ καθόλου, ᾧἡ δὲ ξερητιαὶ κατὰ μέρος, ἐκ ἔςαι τὸ 

81 

δὲ Τ' τι τῶν Β, τὸ Α τοὶ τῶν Βὶ ἐχ ὑπάρξει" ἀλλ᾽ ὡς ἕξ 
ἀκώγκης ὄχδεοιται γὼρ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι ὅτι τῆς ς»» 
ρντικῆς προτάσεως μὴ ἀναγκαίας οὔσης ὑδὲ τὸ συμπέρασμα 
ἔςαι ἀναγκαῖον. ἔτι κῶν διὰ τῶν ὅρων εἷη φανερόν. ἔξω γὼβ 

συμπέρασμα ἀναγκαῖον. ἔξω δὴ. πρῶτον ἡ κερητικὴ κα- 5 τὸ μὲν αὶ ἀγαθόν, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Β ζῷον, τὸ δὲ Τ' ἵππος. τὸ 
βόλι τε καὶ ἀναγκαία, καὶ τὸ Ἀ τῷ μὲν Β μηδενὶ ἐνδεχα- 
σθω ὑπάρχειν, τῷ δὲ Τ' τοὶ ὑπαρχέτω. ἐπεὶ ἦν ὠντιςρέφει 
τὸ ςερητικόν, ὑδὲ τὸ Β τῷ Α ὑδενὶ ἐνδέχοιτ ἂν ὑπάῤχειν' 
Ά ,ὔ λ »" - Ζ' ΄ν» 4 νι» 
τὸ δέ Ὑε Α τοὶ τῷ Γ ὑπάρχει, ὥς᾽ ἐξ ὈΡΟΎΗΣ τινὶ τῶν Τ' 

μὲν ὄν ἀγαθὸν ἐνδέχεται μηδενὶ ἔσπῳ ὑπάρχειν, τὸ δὲ ζῷον 
ἀνάγκη παντὶ ὑπάρχειν ἀλλ᾽ ὧς ἀνώγχη ζῶόν τι μὲ εἶναι 

ὠγαθόν, εἶπε ὀδίρχεται πᾶν εἶναι ὠγαθόν. ἢ εἰ μὴ τῶτο δὺ» 

νατό, ἀλλὰ τὸ ἐγρηγορέναι ἢ ἤ καθεύδειν ὅρον θετέον ἅπαν 
ὑχ ὑπάρχει τὸ Β. πάλιν ἔξω ἢ κατηγορικὴ καθόλε τε καὶ 49 γδρ ζῷον. δεκτικὸν τύτων. 

ἀναγκαία, καὶ κείσθω. πρὸς τῷ Β τὸ κατηγορικόν. εἰ δὴ τὸ 
ἃ παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, τῷ δὲ Τ' τοὶ μὴ ὑπάρ- 
χει, ὅτι μὲν ὑχ ὑπάρξει τὸ Β' τηὶ τῷ Τ', φανερόν, ἀλλ᾽ ἐπς 
ἐξ ἀνάγκης" οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι ἔσονται πρὸς τὴν ἀπόδεηξιν 

- Εἰ μὲν ὗ ὅν οἱ ὅροι καθόλου πρὸς το ὃ μέσιν εἰσό, εἴρηται 

πότε ἔςιαι τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον" εἰ δ᾽ ὁ μὲν καθόλου 
ὁ δ᾽ ἐν- μέρει, κατηγορικῶν μὲν ὄντων ἀμφοτέρων, ὅτων «τὸ 
καθόλου γένηται ἀναγκαόν, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔς ἀι ὠναγγ- 

εἶχερ ἐπὶ τῶν καθόχε συλλογισμῶν. ἀλλ᾽ ἐδ᾽ εἰ τὸ ςερητιν 15 καῖον. ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ ἢ καὶ πρότερον ἀντιςρέφει γὰρ 
κὶν ἀναγκαῖόν ἐς. ἐν μέρει ληφθών, ὑκ ἔςαι τὸ συμπέρασμα 
ἀναγκαῖον διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν ἕρων ἡ ἀπόδειξις. 
ἘΝ δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι καθόλε μὲν ὄντων τῶν 

ἦρων πρὸς τὸ μέσον καὶ κατηγορικῶν ἀμφυτέρων τῶν προ- 

καὶ τὸ ἐν μέρει κατηγαρηεόν. εἰ ὃν ἀνάγκη τὸ Β παντὶ τῷ 
Γ' ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α ὑπὸ τὸ Τ' ἐςίν, ἀχάγκη τὸ Β τοὶ τῷ 
Α ὑπάρχειν. εἰ δὲ τὸ Β τῷ Α τινί, καὶ τὸ Α τῷ Β τινὰ 
ὑπάρχειν ἀναγκαῖον ἀντιςρέφει γάρ. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Α 

τάσειαν, ἐὰν ὑποτερονάν ἢ ἀναγκαῖαν, καὶ τὸ συμπέρασμα Ὦ Τ' εἴη ἀναγκαῖον καθόλε ὄν τὸ γὰρ Β ὑπὸ τὸ Τ' ἐς. εἰ δὲ 
᾽ " ἄῳ ᾽Ν Ν Ν Δ ΎΣΕ, ὁ - Ν Ν 

ἕζα; ἀναγκαῖον. ἐὸν δὲ τὸ μὲν ἥ ςερητικὸν τὸ. δὲ κασηγορ!» 
᾽ν » Ἂ Ν, ᾽ »“Ψῳ ᾿ ὸ κόν, ὅταν μὲν τὸ ςερητικὸν ἀνωγκαῖον ἥ, καὶ τὸ συμπέρασ- 

μα ἕςαι ἀναγκαῖον, ὅταν δὲ τὸ κατηγορικόν, ὑκ ἔςαι ἀναγ- 
ἔξωσαν γὼρ ἀμφότεραι κατηγορικαὶ πρῶτον αἱ προ- 

τὸ ἐν μέρει ἐξὶν ἀναγκαῖον, ὑκ ἔςαι τὸ συμπέρασμα, ἀναγ- 

καῖον, ἔξω γὼρ τὸ Β Τ' ἐν μέρει τε καὶ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Αὶ 

παντὶ τῷ Τ' ὑπαρχέτω, μὴ μώται ἐξ ἀνώγκης. ἀντιςρα- 
φώτος ἔν τῷ Β Τ' τὸ πρῶτον γύεται σχῆμα, καὶ ἡ μὲν κα- 

τάσεις, καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ' ὑπαρχέτω, ἀναγ- 5 θόλε πρότωσις ἐκ ἀναγκαία. ἡ δ᾽ ἐν μέρει ἀναγκαία. ὅτε 
καῖον δ᾽ ἔξω τὸ Α Τ΄, ἐπεὶ ἦν τὸ Β παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχει; 
καὶ τὸ Τ' τιὴ τῷ Β ὑπάρξει. διὰ τὸ ἀντιςρέφειν τὸ καθόλε 
τῷ κατὼ μέρος, ὥς! εἰ παντὶ τῷ Τ' τὰ Α ἐξ ἀνάγκης ὑπάρ- 
χει καὶ τὸ Γ' τῷ Β τοί, καὶ τῷ Β τιὴ ἐναγκαῖὸν ὑπάρχειν 

δ᾽ ὕτως ἔχοιεν αἱ προτάσεις, ὧς ἦν τὸ συμπέρασμα ἀναγ- 
χαῖον, ὥς ἀδ᾽ ἐκὶ τότων, ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν ὅρων φανερόν, 
ἔφῳ γὼρ τὰ μὲν ἃ ἐγρήγορσις, τὸ δὲ Β δίπεν, ἐφ᾽ ᾧ δὲ τὰ Τ' 
ζῷον. τὸ μὲν ὅν Β τινὶ τῷ Τ' ἀνάγκη ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α τῷ 

τὸ Α΄ τὸ γ γαρ Β ὑπὸ τὸ Ρ ἐρύ. γϑετω ὄν τὸ πρῶτον σχῆμα. 30 Τ' ἐνδέχεται, καὶ τὸ Α τῷ Β ἐκ εἰὐγκαῦν : γὰρ ἀνάγκα 

ὁμοίως δὲ δειχϑήσέται καὶ εἰ τὸ Β Τ' ἐςὶν ἀναγκαῖον ἀντι- 
ςρέφει γὰρ τὸ Τ' τῷ Α τοί, ὥς; εἰ παντὶ τῷ Τ' τὸ Β ἐξ 
ἀνάγκης ὑπάρχει, καὶ τῷ Α τυὶ ὑπάρξει; ἐξ ἀνάγκης. πεί- 
λιν ἔξω τὸ μὲν Α Τ' ςερητυιόν, τὸ δὲ Β Τ' καταφατικόν, 

δίπον τι καθεύδειν ἢ ἀν κύκα, ὁμαίωρ δὲ καὶ διὰ τῶν 
αὐτῶν ὕρων δειχθήσεται καὶ εἰ τὸ ΑΙ Υ' εἴη ἐν μέρμ τε καὶ 
ἀναγρκαῖον.. εἰ δ᾽ ὁ μὲν κατηγορικὸς ὁ δὲ ς᾽ ερητυτὸς τῶν ὅρων, 
ὅταν μὲν ἢ τὸ καθάλα ςερητοκόν τε καὶ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ 

ἀναγκαῖον δὲ τὸ ςερητικόν, ἐπεὶ ἕν ἀντιςρέφει τινὶ τῷ Β τὸ Τ', 3 συμπέρασμα ἔςαι ἀναγκαῖον" εἰ γὰρ τὸ Α τῷ Τ' μηδενὶ ἐν- 
τὸ δὲ Ἀ ἐδενὶ τῷ Τ' ἐξ ἀνάγκης, δὲ τῷ Βα τινὶ ὑπάρξει ἐξ ἀνάγ- 

. ΝΩΩΝ, ἢ ΤΟΝ ΟΝ πα δ. 2, ΟΣ ΩΝ ν᾿» χης τὸ Α΄ τὸ γὰρ Β ὑπὰὲ τὸ Γ' ἐςύ. εἰ δὲ τὸ κατηγορικὸν ἀναγ» 
καῖον, Ὡς ἔςαι τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. ἔςω γὰρ τὸ Β Τ' 
κατηγορικὸν καὶ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Α Τ' ςερητικὸν καὶ μὴ ἀναγ- 

δέχεται, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τ' ὑπάρχει, τὸ Α τοὶ τῷ Β ἀνάγκη 
νι. (7 δε. ἫΝ Ἂν δὲ ᾧ Ν Η - ἃ μὴ ὑπάρχειν. ὅταν δὲ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον τεθῇ, ἢ 

καθόλου ὃν ἢ ἐν μέρει, ἢ τὸ ςερητικὸν κατὲὶ μέρος, ὑκ ἔςαι 

τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖοι. πὰ μὲν γὰρ ἄλλα ταὐτὰ ἃ καὶ 
χαῶν. ἐπεὶ ἵν εἰντιςρέφει τὸ καταφατικόν, ὑπάρξει καὶ τὸ 40 ἐπὶ τῶν πρότεραν ἐρῶέμεν, ὅροι δ᾽ ὅταν μὲν ἧ τὸ καθόλου κα- 
Γ τρὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, ὥς᾽ εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῶν Τ' τὸ τηγορικὸν ἀναγκαῖον, ἐγρήγορσις - ζῷον- ἄνθρωπος, μέσον ἄν- 

2. τ᾿ οτὴ ργ 8. ἢ 9. τῶν Β. 1] 40. . ὁκάρξη 56. ! 27. τῶν καβίλον τὸ ὅ, ἢ 32. Ἵ κ τῶι ὦ «( οἱ τσ Ο. " 33. τὸ 8.ὃϑ 
4ι. τῶν] τῶι Ἐ. 

41. οἱ οὔχὰ «4. ἵ ἀρ. προτέρων Ο.. ΠΠ ἀς. μέσον δὲ ΡΝ ο΄ 



32 ΑΝΑΛΥΤΊΚΩΝ. ΠΡΟΤΕΡΩΝ .Α. 

ὅρωπος, ὅταν δ᾽ ἐν μέρει τὸ κατηγορικὸν ἀναγνεαϊὸν, ἐγρήγορ. ὠπόδειξις. εἰσὶ δ᾽ αἷ. τοιαῦται προτάσεις κατηγορικαὶ καὶ 

σις-- ζῷον- λευκόν" ζῶον μὲν γὰρ ἀνάγκη τινὶ λευκῷ ὑπαῤ- ἃ ςερητικαί" τὸ γὰρ ἐνδέχεσθαι τῷ εἶναι Πα ἀμ ζοι 
εν, ἐγρήγοραις δ᾽ ἐνδέχεται μηδενί, καὶ ὑκ. ἀνάγκη.τιὶ καθάπερ ἐλέχθη πρότερον. : 

ζῴῳ μὴ ὑπάρχειν ἐγρήγορσιν. ὅταν δὲ τὸ ςερητικὸν ἐν μές ὖ. Διωρισμένων δὲ τούτων πάλιν λόμμον Ὁ ὅτι τὸ ἀδέρε 

ρει ὃν. ἀναγκαῖον ἤ, δίπιν --κινούμενον- ζῷον, μέσον ζῷον. 4, σθαι κατὰ δύο λέγεται τρόπους, ἔνα μὲν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ 
.- : -»Ἢ ᾿ ἊΣ ᾿ ἡ ᾽ » » 

12 Φανερὸν ἔν ὅτι τῷ μὲν ὑπάρχειν: ὑκ ἔςι συλλογισμός, πολὺ γύεσθαι καὶ διαλείπειν τὸ ἀναγκαῖον, οἷον. τὸ πολίῷ- 
᾽ ᾿ ΕΣ -“ “ Ὰ ᾽ " : 2 . 

ἐὰν μὴ ἀμφότεραι ὦσιν αἱ προτάσεις ἐν τῷ ὑπάρχειν, τὸόὟ σθαι ἄνθρωπον ἢ τὸ αὐξάνεσθαι. ἃ. φθίνειν, ἢ ὅλως τὸ “πεφυ- 

δ᾽ ἀναγκαΐς ἔςι καὶ τῆς ἑτέρας μόνον ἀναγκαίας ὅσης. ἐν κὸς ὑπάρχειν (τῦτο γὰρ ὁ συνεχὲς μὲν ἔχει τὸ ἀναγκαῖον 
᾽ 7, ,ἷ ᾿ “ ες » Υ͂ » δὶ ΝΌΟΝ Ἀπ ὰ οὐδὰ “ 6 Ύ ᾽ »" ἀμφοτέροις δέ, καὶ καταφατικῶν καὶ ςερητικῶν ὄντων τῶν διὰ τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι ἄνθρωπον, ὄντος μέντοι ἀνθρώπι ἢ ἐξ 

συλλογισμῶν, ἀνάγκη τὴν ἑτέραν πρότασιν ὁμοίαν εἶναι τῷ 10 ἀνάγκης ἢ ὡς. ἐπὶ τὸ πολύ ἐς:ιν), ἄλλον δὲ τὸ ἀόριςον, ὃ καὶ 
ΡΨ ΡΉ: ἄγω δὲ τὸ ὁμοίαν. εἰ μὲν. ὑπαὶ .,...7 ὕτως καὶ. μὴ οὔ δυγατέν. οἷον τὸ βαδ “  ἌΠΟἫΝ συμπεράσματι. λέγω δὲ τὸ ὁμοίαν, εἰ μὲν ὑπάρχον, ὑπώρ- οὕτως καὶ. μὴ οὕτως δυνατόν, οἷον τὸ βαδίζειν ζῷον ἢ τὸ 

᾽ Η » ᾽ ͵7ὔ Ψ Υ ὦ δὴ ᾿ δ , ἐ σῷ ΄ λυ ΝΥΝ 7 ΄ 2ρυσαν, εἶ δ᾽. ἀναγκαῖον, ἐναγκκίων. ὥφε καὶ τῦτο ἥλον, βαδίζοντος γεέσθαι σεισμᾷν, ἢ ὅλως τὸ ἀπὸ τύχας γος 
ὅτι ὑκ ἔςαι τὸ ὁ συμπέρασμα ἔ ὅτ᾽ ἀναγκαὴιν γθ᾽ ὑπάρχων ε εἶναι μενον" ὑδὲν γὰρ μδλλρνῦ ὕτως πέφυκεν ἢ ἐναντίως. ἀκτιφρές 
μοὶ ληφθείσης ἀ ἀναγκαίας. ἢ ὑπαρχέσης προτάσεως: ᾿ : φει μὲν ὃν καὶ κατὰ. τὰς ὠνοκειμέας προτάσεις ἑκάτερον 

Περὶ μὲ ἦ ὅν τὰ ἀναγκαΐε, πῶς γίνεται καὶ τίνα διαφο- 15 τῶν ἐνδεχομένων, ὁ μὴν. τὸν αὐτόν γε τρόπον, ἀλλὼ τὸ μὲν 
Ν ᾽ν» » ς Ἧ5. ΑΒΕ ΒΡ Ω ΄,ὔ τον ν 1 ρὰν ἔχει πρὸς. τὸ ϑπάρχον,. εἴρηται σχεδὸν ἱκανῶς" περὶ δὲ πεφυκὸς εἶναι τῷ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν (ὅτω γὰρ ἐνδξν 

τῷ ὀδεχομέου μετὼ ταῦτα λέγομεν πότε καὶ πῶς καὶ διὰ χεται μὴ πολίῶσθαι. ἄνθρωπον), τὸ δ᾽ ἀόρις ον τῷ μηδὲν μᾶλ- 

τίνων ἔξαι συλλογισμός.. λέγω δ᾽ ᾿δέχεσθαι καὶ τὸ ἐνδεχό- λον ὕτως. ἢ ἐκεύως. ἐπιςήμη δὲ καὶ: συλλογισμὸς ὠποδεικτι- ἃ 
ΝΥ τ ἧι. .1εθὶ .- 2 να Νς δ κὐν ον ἀδοῖ ὡς ΣΕ ΔΩ ὩΣ δα δου 

μένον, Ὁ μὴ ὄντος ἀναγκαίδ, .τ' Ἅντος δ᾽ υπαρχειῖν, ὁδὲν ἔςαι κὸὺς τῶν μὲν αἀὐδρίςων σκ ἐςι δὶὼ τὸ. ἁτώκτον εἰγωι τὸ μέσον, 

διὰ τῦτ᾽ ἀδύνατον". τὸ γὼρ ἀναγκαῖον ὁμωνύμως ἐνδέχεσθαι 20 τῶν δὲ πεφυκότων ἔςι, καὶ φχεδὸν οἱ λόγοι καὶ αἱ σκέψεις 
λέγομεν. ὅτι δὲ τῦτ᾽. ἔςι τὸ ἐνδεχόμενον, φανερὸν ἔκ τε τῶφ γίνονται περὶ τῶν ὅτως ὀδεχομένων: ἐκείνων δ᾽ ἐγχωρεῖ. τὰ 
ἀποφάσεων καὶ τῶν κατα φιέσεων -τῶν ἀντικειμένων" τὸ γὰρ γινέσθαι συλλογισμόν, ὅ μὴν εἴωθέ γε ζητεῖσθαι. 
ἐκ ἐκδέχεται ὑπάρχειν κκαὶ ἀδύνῳτον ὑπάρχειν καὶ ἀνάγκη - Ταῦτα μὲν ἦν διορισθήσεται μᾶλλον ἐν τοῖς ἑπομένοις’ 

μὴ. ὑπάρχειν: ἥτοι ταὐτά ἐςιν ἢ ἀκολνυθεῖ ἀλλήλοις; ὥςε νῦν δὲ λέγομεν πότε καὶ τίς -ἔςαι συλλογισμὸς ἐκ. τῶν. ἐνδετι 

καὶ τὰ. ἀντικείμενα τότοις,. τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ ὧς 6 χομένων προτάσεων. ἐπεὶ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι τόδε τῷδε. ὑπάρε Ἷ ᾿ ΟΕ χι ὰ 
ἀδύνατον. ὑπάρχειν καὶ. ὑκ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν, ἦτοι χειν διχῶς ἔςιν. ἐκλαβεῖν (ἢ γὰρ ᾧ. ὑπάρχει τόδε ἃ ᾧ ἔνα 
ταὐτὰ ἕςαι ἢ ἀκολυθῶντα ἀλλήλοις" κατὼ ταντὸς γὰρ ἡ δέχεται αὐτὸ ὑπάρχειν: πὸ γάρ, καθ᾽ οὗ τὸ Β,᾽ τὸ Ἃ ἔνι 

κατάφασις. ἢ ἡ ἀπόφασίς ἐςιν.- ἔςᾳαι ἄρα τὸ ἐνδεχόμενον δέχεσθαι τότων σημαίνει θάτερον, ἢ καθ. Ὦ, λέγεται τὸ Β 

ἕρε νφγτα ον, καὶ. τὸ μὴ ἀναγκαῖον ἐνδεχόμενον, συμβαίνει ἢ καθ᾽ οὗ ἐνδέχεται λέγεσθαι" τὸ δέ, καθ᾽ οὗ τὸ Β, τὸ Α' 

δὲ πάσας τὰς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεις ἀντιςρέφειν 30 ἐνδέχεσθαι ἢ παντὶ τῷ Β τὸ Α ἐγχωρεῖν ὑδὲν διαφέῤεὺ 
ἀλλήλαις. “λέγω δὲ ἃ τὰς καταφατικὰς ταῖς ἀποφατικαῖς, φανερὸν. ὅτι διχῶς ἂν λέγοιτο τὸ. Α τῷ Β παγτὶ ἐνδέχεσθαι 

ἀλλ᾽ ἔσαι καταφατικὸν ἔχουσι τὸ σχῆμα κατὰ τὴν ἀντίθεσιν, ὑπάρχειν. πρῶτον ὧν εἴπωμεν, δἰ καθ᾽ οὗ τὸ Τ' τὰ Β ἐνδὲ- 

οἷον τὸ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν τῷ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, καὶ χεται, καὶ καθ᾽ οὗ τὸ Β τὸ Α,, τίς ἔςωι καὶ ποῖος συλλο-- 

τὸ παντὶ ἐνδέχεσθαι τῷ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ καὶ μὴ παντί, καὶ γισμός' ὕτω γὰρ αἱ προτώσεις ὠμφότεραι λαμβάνονται 
Ἁ Χ »“ ΝῚ ν᾿ πνο ΠῚ Ν , ᾽ Ὁ ΟΥ Ν.Ν 2. ΔΝ ΝῚ Ἂς Θ « τ Δ τὸ τοὶ τῷ μὴ τινί. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 35 κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι, ὅταν δὲ καθ᾿ τὸ Β ὑπάρχει τὸ Αὶ 

ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον ὧς ἔςιν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ μὴ ἀναγ. ἐνδέχηται, ἡ μὲν ὑπάρχουσα ἡ δ᾽ ἐνδεχομέη. ὥς" ὠπὸ 
καῖὸν ἐγχωρεῖ μὴ ὑπάρχειν, φανερὸν ὅτι. εἰ ἐνδέχεται τὸ τῶν ὁμοιοσχήμων ἀρκτέον, καθώπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις." 
Α τῷ Β. ὑπάρχειν, ἐνδέχεται καὶ μὴ ὑπάρχειν" καὶ εἰ Ὅταν ἕν τὸ. Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχηται καὶ τὸ Β παντὶ 4 

παντὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, καὶ παντὶ ἐνδέχεται μὴ ὑπαρ τῷ Τ', συλλυγισμὸς ἔξαι τέλειος ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ Τ᾿. ἐν-- 
- ΄, δὲ . Δ ἂν 2 έ, , Ἢ Ν ,) ᾿ δέ Φ Ψ “ Ν Η “Ὁ ς ,“ Ν Ἂ χεν. ὁμοίως δὲ κἀπὶ τῶν ἐν μέρει καταφάσεων" ἡ γὰρ οὐτὴ 40 δέχεται ὑπάρχειν. τῦτο δὲ φανερὸν ἐκ τῷ ὁρισμδ᾽ τὸ γὰρ 

5. μέσον] δίπουν μέσον (. Β ζῶιον δοῖα μέσον μοῃΐξ ἴὰ Πἴαγα. |17. λέγωμεν 5.6. εἶ 25 εἰ 26. καὶ τὸ ὑκ Ὁ: ἵ 5: ἢ φάσις Ἧς 
ἡ φάσις 5. 1} ἀρ. δὲ οι 56, || καὶ ἐπὶ 6, 

4. λέγωμεν ΜΒ. ἸΤ 9. εἶναι τὲν ἄνθρωπον Ο( 11 11. ἠϊόρανι τὸ οἷι Ἧς Ι 21. ἰκέως 3. " 24. λήμμο πέτε καὶ πῶς καὶ 8." κ 
317. ὁμοιοσχημόνων 5.6, 
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δέχεσθαι παντὶ ὑπάρχειν ἕτως ἐλέγομεν. ὁμοίως δὲ καὶ ὅτε μηδεὴ- ὅτε τοὶ ὅτε. μή τιι. ἐνδέχεται. τὰ Αὶ ὑπάρχει, εἴς 
εἰ τὸ μὲν Α ἐνδέχεται μηδεγὶ τῷ. Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τῷ περ ἀντιςρέφουσιν αἱ κατὰ φὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεις καὶ τὸ. 
ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Τ'" τὸ γὰρ. καθ᾽ ὃ τὸ Β ἐδέ.. Β πλείοσιν ἐνδέχεται. ἢ. τὸ Α ὑπάρχειν. ἔτι, δὲ καὶ ἐκ τῶν 
χεται, τὸ Α μὴ ἐνδέχεσθαι, τὰτ᾽ ἦν τὸ μηδὲν ἀπολείπειν. ὅρων φανερόν: οὕτω γὰρ ἐχουσῶν τῶν προτάσεων τὸ πρῶτον 
τῶν ὑπὸ τὸ Β. ἐνδεχομένων. ὅταν: δὲ τὸ: Α, παντὶ τῷ ἐν- 4 τῷ, ἐσχάτῳ καὶ οὐδιὴ ἐνδέχεται καὶ παντὶ ὑπάρχειν. ἀναγ 

δέχηται, τὸ δὲ Β. ἐνδέχηται μηδενὶ τῷ Τ', διὼ μὲν τῶν εἰς καϊῶν. ὅροι δὲ κοινοὶ. πάντων. τῷ μὲν ὑπρίρχειν ἐξ -ἀναΐγκος, 
λημμέων προτάσεων ὑδεὶς. γύεται. συλλογισμός, ἀντιςρᾳ- ζᾷον-λευκέν- ἄνθρωπος, τῇ δὲ. μὴ ἐνδέχεσῆαι ζῷον- Χευκόν-, 
ᾧφεης δὲ τῆς Β Τ' κατὼ τὸ ἐνδέχεσθαι γύῴεται ὁ αὐτὸς ἱμάτιον. φάνερὸν οὖν τοῦτὸν τὸν" τρόπον ᾿ἐξχόχτων «τῶν ὅρων ὅτι 
ὕστερ πρότερον. ἐπεὶ γὰρ ἐνδέχεται τὸ Βὶ μηδενὶ τῷ Τ' ὑπάρ- οὐδεὶς ᾿“γύεται συλλογισμός. ἢ γὰρ τῷ ὑπάρχειν. ἢ τῷ, ἐξ. 
χεδ, ἐνδέχεται καὶ παντὶ ὑπάρχειν" τῦτο δ᾽ εἴρηται πρότε- 10 ἀνάγκης. ἢ τῇ ἐνδέχεσθαι πᾶς ἐςὶ συλλογισμός, τῇ, μὲν. 

ρον. ὥς᾿, εἰ πὸ, μὲν.-Β. παντὶ τῷ Τ', τὸ δ' Α “παντὶ τῷ Β, οὖν ὑπρίρχειν καὶ τῷ ἀναγκαίν φάνερὰν ὅτι. οὐς ἔςρ! ὁ μὲκ 
τάλο ὁναύτὸς γύεται συλχαγισμός.. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς γὰρ. καταφατικὸς ἀναιρεῖται τῷ. ςερητικῷ," ὁ δὲ φερητριᾷς, 
ἀμφοϊέρις τὼς πρατασεις κἡ Ἷ ἀπόφασις τεθείη μετὰ. τὸ ἐνδές. τῷ καταφατικῷ.. λεΐπεται. δὴ. ᾧ ἐνδέχεσθαι εἶναι: πᾶτο δ᾽, 

έγθαιι. λέγω. δ᾽- οἷον εἰ, τὸ. Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῶν Β' καὶ ἀφύόνετον: δέδεικται, γὲρ' ὅτι. ιοὔτως ἐχόττωϊ, σφῷν ὥρων. καὶ, 

τὸ Β βμηδεὴ τῶν τ" διὰ μὲν γὰρ τῶν εἰλημμένων προτάσεων 15 παντὶ τῷ ἐρχάτῳ τὸ. σρῶτεν ἀναγκη- καὶ οὐδενὶ ἐνδέχεται 

ὑδεὶς γίεται συλλογισμός, ἀντιςρεφομέων δὲ πάλιν ὁ αὐ’ ὑπάρχειν. ὥς οὐκ ὠν᾿ εἴὴ τοῦ. ἐγξέχεσθα!- -συλλργισμόξ: τὸ 

τὰς ἔξαι ὡς. καὶ πρότερον, φανεῤὸν οὖν ὅτι τῆς ἀποφάσεως γὰρ ἀνωγκαϊῶν οὐκ, ἣν ἐνδεχόμενον. ἐρῖνο ὁ ΐ 
τιθεμένης πρὸς τὰ: ἔχαττον. ὦκρον. ἢ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς. ᾿ Φανερὸν δὲ ὅτι͵ «καβόλν τῶν, ὅρων, ὄῤτῳν᾽ ἐν, παῖς ἄφες 
τροτάσεις' ἢ ὁ γύεται συλλογισμός, ἢ γύεται μὲν ἀλλ᾽ χομέαις. πῤρτούτεσρ, ἀξὶ γῥέται συλλογισμυὸς ἐν τῷ σρεᾷ:. 
ὑ τέλειος" ἐκ -γὰρ τῆς ἀντιςροφῆς γίνεται τὸ ἀναγκαῖον. 20 τῳ σχήματι», καὶ; «»ικτηγαρηκῶνγ καὶ ΄ ςερηικῶν ( ἤγτων, 

Ἐὰν δ᾽ ἡ μὲν καθόλου τῶν προτάσεων ἡ. δ᾽ ἐν μέρει ληφθῇ, πλὴν κατηγορμεῶν μὲν τέλειος, ςερητιηῶν δὲ . ἀτελήβ. ᾿ δεῖ 
πρὸς μὲν τὸ μεῖζον ἄκρον καιμέρης τῆς καθόλου συλλογισμὸς δὲ τὸ ὀδέχεσθαι “λαμβάνειν μὴ ἐν. σοῖς. ἀναγκαίοις; - ἀλ--: 
ἕςαι τέλειος. εἰ γάρ. τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται, τὸ δὲ Β λὼ κατὰ τὸν εἰρημιένον διορισμόν. ᾿ἀδὰ δὲ λανθαγει «τὸ 
τοὶ τῷ Τ', τὸ ἃ τοὶ τῷ Γ ἐνδίχεται. τοῦτο δὲ φανερὸν ἐκ τὰ τοιοῦτον. ᾿ 
ὁρισμῷ τὰ ἐνδέχεσθαι. πάλιν εἰ τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Β, 25 Ἐὲωὼν δ᾽ ἡ μὸν ΡΒ ἡ ἱ δ᾽ ἀὀρύχασθαι χαμβάνηται1β 
τὸ δὲ Β τινὶ τῶν Γ' ὀδέχεται ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Α᾽ ἐνδέρρε- τῶν προτάσεων, ὅταν μὲν ἡ πρὸς: τὸ ὁ μεῖζον ἄκρον ἐνδέχεςθαι. 
σϑαί τινι τῶν Γ μὴ ὑπάρχειν. ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτή. ἐὰν δὲ ςε- σημαίνῃ, “τέλειοί τ ἔσονται πάντες οἱ συλλογισμαὶ καὶ τῇ. 

γιτιρεὴ ληφθῇ ἡ ἐν μέρει πρότασις, ἡ δὲ καθόλε κατα φατική, ἐνδέχεσθαι κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν. ὅταν δ᾽ ἡ πρὸς τὸ 

τῇ δὲ θέσει ὁ ὁμοίως ἔχωσιν, οἷον Τὸ ὃ μὲν Α παντὶ τῷ Β ἐνδέ- ἔλαττον, ἀτελεῖς τε πάντες, καὶ οἱ ςερητικοί ὶ τῶν συλλργισε. 

χεται, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Τ' ὀδέχεται. μὴ ὑπάρχειν, δια μὲν 30 μῶν οὐ τῷ κατὰ τὸν διορισμὸν ὀδεχομα, ἀλλὰ τὰ ὅ μηδηὲ 
τῶν εἰλημμένων πρατάσεων ᾧ γίνεται φωνερὸς συλλογισμός, ἤ μὴ παντὶ ἐξ ἀψώγκης, ὑπάρχειν" εἰ. γὰρ. μὴδενὶ ἢ ἢ μὲ 

ὀντιςραφείσης δὲ τῆς ἐν μέρει καὶ τεθώτος τοῦ Β τινὶ τῷ Γ΄ παντὶ ἐξ ἀνργκης, ἐνδέχεσθαί φαμεν. καὶ μηδενὶ, καὶ μὴ, 

ΑΝΑΛΥΈΕΙΚΩΝ ΠΡΟ ΤΈΡΩΝ “Αι 

π᾿ ̓ 5 κατ 

ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν τὸ ἀὐτὸ ἔςω:συμπῴασμα ὃ καὶ πρό-. 
τερον, καθέπερ ἐ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς. ἐὰν δ᾽ ἡ πρὸς τὸ μεῖζον 

ἄκρον ἐν- μέρει ληφθῇ, ἡ 
τ᾽ ἀμφότεραι καχα φατικαὶ τεθῶσιν ἐάν τε φερητικαὶ ἐ ἐάν τε 
᾿μὴ ὁμοιοσχρήμιονες ἐών τ᾿ ἀμφότεραι ἀδιόῤιςοι ἢ ἢ κατὼ ὲ μέ: 
ρος, ὑδαμῶς ἢ ἔςαι συλλέγιγμάς' οὐδὲν γὰρ κλύει τὸ Β. 
ὑφ ἐεστι τὶ καὶ. μὴ ἢ κατηγορεῖσθαι ἐ ἐπ᾽ ἴσων" ᾧ ̓  ὑπερ 

παντὶ ὑπάρχειν. ἐνδεχέσθω γὰρ τὸ Α παντὶ ἐπε. Β, σὺ δὲ 
Β παντὶ τῷ Γ' κείσθω ὑπάρχειν. ἐπεὶ ἦν ὑπὸ τὸ Β ἐςὶ τὸ 

δὲ πρὸς τὸ ἔλαττον καθόλου, ὦ 5 Γ, τῷ δὲ Β παντὶ ἐνδέχεται τὸ Α, φανερὲν ὅ ὅτι καὶ τῷ Τ' 

“παντὶ ἐνδέχεωι.. γίνεται δὴ τέλειος σνλλογισμός." ὁμοίως. δὲ 
καὶ τὨΥταΝΕ, οὔσης τῆς ΑΒ προτάσεως, "τῆς δὲ Β Τ᾽ κατα- 

φατικῆς, καὶ τῆς μὲν ὀδυχίσται; τῆς δ᾽ ὑπάρχειν λαμβα-. 

νέσης, τέλειος" συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ. 

τεδει τὸ Β χοῦ. Ἄ,, εἰλήφθω τὸ εἰν τούτῳ γὰρ ὅτε παντὶ 40 Τ' ὑπάρχειν. τς ἢ 

9. ὥσπερ «4, ὥσπερ καὶ Ο, ἢ 11. ἐπὲ 5, 1} 17. ὡς] ὅσπερ 8... 

αβυ, κ5οὰ 3 40 εαὔοῃι; τηδηι. ἐβεθιαῚ ; ΒαρΓ ΒΟΥ ρΊΟ παντί. [ 37. ἀβθλημανς “48. ἃ 39. ὧν τὸ 486 ἢ γοαῖς ἴσων ̓ πμθαεν ΟὟ 
ἔραν .4. ἢ ὧι οοὐῦ 8. .0 Ξ , 

18. δὲ] δὲ καὶ 86. 29. τε οτὰ Ο. 38. ρελλον 8 εἰ: ΟΟΥΣ δ. : ἰ39. πϑλεμὰ ΓΝ δυλλ.᾽ ΕΘ δ πο 

Ἱ 20. γύεται] περαίνεται σοΙτ' «4. 1 25. Ῥοδὶ ἰνδίχεσθαι 480 

᾿ Ε 



44 ΄ ΔΝΑΛΝΤΥΚΩ͂Ν ΠΡΟΤΕΡΩΝ Αἱ 

σΘει μὲν ἦν τῷ ὑκιέρχαιν τιθεμιέαι͵ πρὸς τὸ ὕκατοον ἄκρον: τῷ: Τ' ὀδέχεγθαι" ψεύδους γὰρ τεβώτος καὶ ὡς ἀδυτώτε τὰ 
τέλειοι γίρονται συλλογισμοί, φανερόν" ὅτι δ᾽ ἐναντίως ἔχον: αὐμίβαδόν ̓ "ἐςν πλνάτονν ἐγχωρεῖ δὲ καὶ διὼ τῷ πρῶτε 
τὸς: ἄρονται συχλογισγροί, διὼ τῷ ἀδυνάτοχ δεικτέον. -ὥμα. σχήματος ποῆσαι τὰ ἀδύνατον, θότας τῷ Γ τὸ Β ὑπώρ» 
δ᾽ ἕζαι δῆλον. καὶ. ὄψι, ὠτελεῖς" ἡ γὰρ, δεῖξις ὄν ἐκ τῷν᾽ εἰς χων, γὰρ τὸ Β. παντὶ τῷ ΙΓ ὑπάρχει, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ, 
χάμρμόων προτάσεων ψρῶτογ: δὲ λεκτέον ὅτι εἰ τῇ Ἀ ὄντες 5: Β' ἐνδέχεται," κἀν τῷ Ἐ' παντὶ Ἰὼ τὸ Α. ἀλλ᾽ ὑπόκηο 
ἀνώγκη πὸ Β' αι, καὶ: δυνατοῦ ὁ ὄντος Υὰ Α -δυνοτὸν. ἔρως βῆ τως ἐγχειρεῖν, ᾿ 

τὸ Β ἐξ ἐνώμος. ἔξω γὰρ οὕτως ἐλρόντων τὸ μὲν ἐφ -Φιτὸ τε δὲ λιμβάνειν" τὸ παντὶ ὑπάρχον μὴ κατὰ χρόνον 
κ δυνωτόν, -τὸ.-δ᾽ ἐφ᾽ Ὁ τὲ 8 ἀδύμοηνν: εἰ ἦν: τὸ μὲν: δύο»: γίναντάρ,. οἷον γῦν ἢ ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ: ἀλλ᾽ ἁπλῶς" διὼ 
τόν, ὅτε δυναὸν᾽ ἐἶναι, γένιτ' ἄν, τὸ δ᾽. ἀδύκυτον, ὅν ἀδί. τοινύτων' γὰρ ροιτάσεων καὶ τοὺς συλλογισμοὺς ποιοῦρα, 
γαϊὸν, . ὅν ὧν γένοντο, ὦ ἅμα δὲ εἰ. πὸ .Α δυνατὸν καὶ τὸ. Β.τ0. ἐπεὶ κατά γεπὸ νῦν λαμβανομέης τῆς. προτάστως οὐκ ἔξαι 
ἀδύνατον: ἐνδέχοιτ ἂν τὸ ἃ γενέσθαι: ἄνευ τῷ.Β;, εἰ δὲ γενέ συλλόγισμός" ῥὐδὲν γὰρ. ἴσως: κωλύει: ποτὲ καὶ παρῃῆ- ιν» 
ὅϑαι, καὶ εἶναι" - 18. «ἀεὺρ γεγὸνός ὅτε γέγονεν; - ἕξιν; δεῖ δὰ μόῳ ̓ἀνθρωπον ὑπάρχειν, οἷον εἰ“ μηδὲν: ἀλὰρ κινοῖτο! πὸ δὲ 
λαμβάνειν μὴ Ἀδνὸν: ἐν τῷ γγεϑένει: υγὸ᾽ ὠδνωτονν καὶ: δυνατόν, κινούμενον ἐπδέρροτας: παντὶ ἴη ἵππῳ" ἀλλ. ἀνόρωπον οὐδενὶ ἔχπκῳ 

ἀλλὼ καὶ ἐν τῷ ἀλωθεύεσθαι καὶ. ἐν τῷ ὑπάρχειν, καὶ ὁσα-: ὀδέρώται.. ἄτι ἔξω τὸ μὲν πρῶτον ἔϑον: τὸ δὲ μέσον. προς, 
χῶς ἄλλως χόγεναι: τὸ δυνατόν" ἐν ἅπασι γὰρ ὁμοίως. ἔξει, 4 μένον, τὸ δ᾽ ἔσχατον ἄγόρωπος. αἱ μὲν οὖν προτάσεις ὁμέίως 
ὅπ τὸ ὄνους τὸ Αττὸ Β΄ δαὶ, ἐκ ὡς ἑνός τινὸς ἦντος ἈΤΑ γὸ ἔξουσι, τὸ δὲ. συμπόαςμα. ἀναγκαῖον; “ἐξ. ἐνδεχόμενον" "ἐξ 
Β ἶξαι δεῖ ὑπολαβεῖν: ὦ γάρ "ἐςιν ὑδὲν ἐξ ἀνάγκης ἑνός ἀνώγκης γώῶρ: ὃ: ἄνθρωπος ζῷον. φὰν φανερὸν. δε ὅτι τὸ ὸ καθόλου 
τινὸς. ὅγτός ̓ ἀχλο: δυοῖν ἐλαχίς ιν, -: οἷον- ὅτων αἷ- προτάσεις ληπτόν εἰρεχῶς: καὶ οὐ χρόνῳ διορέζοντας.: ΞΘ Ὲ ἀν 
σὕτως ἔχων: ὧφ᾽ ἐλέχθη καλὰ τὸν. “συλλδγισμόν. εἰ γὰρ φὃ. .. Πάλικ ἔξω ςερητιχὴ- πρότασις καδόλου ἡ ΑΒ, ἸὩ 
Ῥ κατὰ ἡ Α; - τὸ δὲ: Δ κανὰ 1 “Ζ; - καὶ: τὸ Τ' κωτα τὰ Ζ:20. εἰλήφθω τὸ μὲν Α, μηδενὶ τῷ Β. "ὑπάρχον, τὸ δὲ Β. παντὶ 
ἐξ ἀνάγκηφ᾽ καὶ εἰ δυνατὸν δὲ “διατερον, καὶ τὸ συρυχῴασμα ἐρδεχέσθω ὑπιέρχειν τῷ Τ'.. τότων. ἕν τεθέντων ἀνάγκη τὸ Α 
δυνατόν. ὥσπερ ὧν εἴ. τὶς θείη τὸ μὲν Α τὸς Ἡροτασεις; τὲ δὲ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ τῷ Ττ' ὑπάρχειν. μὴ γὼρ ἐνδεχέσθω, τὸ 
Β' "τὸ ὸ συμπέρασμας, συμβαῖνοι ἂν ὁ μόνον ἀναγκαίου ὯΑ, δὲ Β τῷ Γ' κείσθω ὑπάρχον, καθείπερ σρύτερον. ἀνάγκη δὴ 
ὄντος καὶ τὸ Β. εἶναι ἀναγκαῖον, ἀλλὰ καὶ δυνατῷ δυνωτόα.: τὸ Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν" γόεταί γλρ. συχλογισμὲς: διὰ 

τς Τούτῳ δὲ δειχθέντος," φανερὸν ὅη ψεύδους ὑποτεθέν- 25. τῇ τρίτου σχήματος" τῦτο. δὲ ἀδύνατον, ὥς" ὀδέχοιτ᾽ ἂν φὸ 
Ὡς καὶ μὴ ὠδυνώτε καὶ τὸ συμβαῖνον διὰ τὴν ὑπόθεσις Α' μηδιὴ τῷ Τ'. ψεύδους γὰρ τεθέκρος. ἀδύνατον τὸ συμβαῖξ 
ψεῦδ ἔξαι καὶ ὧς ἀδύνατον." οἷον εἶ τὸ Α ψεῦδος μόν ἐξγ νον. οὗτος ὃν ὁ συλλογισμὸς οὐκ ἔξι τῷ κωτὼ τὸν διορισμὸν 
μὴ μέντοι ἀδύνωτον, ὄντος δὲ τῷ Α τὸ Β ἐξί, καὶ τὸ Β ἔταν ἐνδεχομόν, ὠλλὼ τῷ" μηδενὶ ἐξ ἀνάγκας (αὕτη γάρ ἐς!ν ἡ 

ἬΕΡΣ μὲν οὐ "μέντοι ἀδύνατον. ἐπεὶ γὰρ ιδέδεριται. ὅτι εἰ ἀπίψ ἀνε τῆς γονομένης ὑποθέσεως" ἐτέθη γὼρ ἐξ ἀνάγ- 
ΥΡΑ ὦ ἧντος τὸ: Β ὄςι;, καὶ δονῶτα ὄντος τῇ Ἃ: ἴσαι τὸ Β δυ- 39 κης τὸ Α τινὶ τῷ Γ΄ ὑπάρχειν) ὁ δὲ διὼ τῷ ὠδυνάτιε συλλο-. 

γάτόν, ὑπόκειταὶ δὲ “τὸ Ἀ᾿ δανατὸν εἶναι. ωὶ. τὸ: ἔξαι δὺς γισμὸς τῆς ἀγτμεμίαηι: ἊΝ ἀντιφάσεως. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν 
ναόν" εἰ γὰρ, ὠδύνατον, δα ϑυχωτὸν Ἐὰν τὸ αὐτὸ: καὶ ὅρων φανερὸν ὅτι ὄκ ἔξαι τὸ ὁ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. ἔξω 
ἀδύνατον. - “-"- : Ἴ Τὰρ τὸ μὲν.Α κόραξ,᾿ τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ὦ Β διανοούμενον, ἰφ' 

Διωριδμένων δὲ τούτων ὑπαρχέτω τὸ Ἀ παντὶ τῷ Β, ᾧ δὲ Τ' ἄνήρωπος, ὑδενὶ δὴ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχει" ἀδὲν γὼρ 
τὸ δὲ. Β παντὶ τῷ Τ' ὀδυχέσθω, ἀνάγκη ἦν τὸ Α παντὶ τῷ 39 ἀανούμενον κόραξ, τὸ δὲ Β. παντὶ ἐνδέχεται τῷ Τ'" παντὶ 
Ῥ' ἐνδέχεσθαι: ὑπάρχειν. ΠῚ γὰρ ἐνδεχέσθω, τὸ δὲ Β ἡὐνὴ γὼρ ἀνθρώπῳ τὸ διανοεῖσθαι. ὠλλὰ τὸ Α ἐξ ἀνάγκης ὑδενὶ 
τῷ Υ' κείσθω. ὦ ὡς: ὑπεύρχον» ἴτῦτο δὲ ψεῦδος μό, οὐ ἐμπνὸ τῷ Τ'- ὑκ ἄρα τὸ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. ἀλλ᾽ ἀδ᾽ ἀναγ- 
ἀλῥόνο τ Ὁ Ὸὸ μὲ᾿ Α δὴ ἀδέχεται τῷ ΤὉ τὸ δὲ Β΄ καὶὸν ἀεί, ἔξω γὰρ τὸ μὲν Α κινούμενον, τὸ δὲ Β ἐπιςήμεη, 
παντὶ ὑχάρχέε τῷ Τ. τὸ Α' ὁ πάγῃ τῷ Β' ἐῤδέχεται"" ἡ τὸ δ᾽ ἐφ᾿ ΦῪ ἄνθρωπος. τὸ μὲν ἦν Α ὑδενὶ τῷ Β ὑπάρξει, 
νεται γὼρ συλλογισμὸς διὰ τῷ τρίτε σχήματος.- ἀλλ᾽ ὑπέ- 40 τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ' ἐνδέχεται, καὶ ὑκ ἔξαι τὸ συμπέρασμα; 
κεῖτο παντὶ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν. ἀνάγκη ἄρα τὸ Α παντὶ ἀναγκαῖον" οὐ γὼρ ἀνάγκη μηδένα κινεῖσθαι ἄνθρωπον, ὠλλ᾽ 

τ ΥΣΩ Κ ᾿ Ἵ ὶ Ἢ , ἣ ᾿ς οἱ : : Ἐ ἢ ᾿ . 
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ΑΝΆΛΥΤΊΚΟΝ ΤΠΡῸΟΤΠῈῺ Κ΄ Δ. | ιϑὅ 

ἐκ ἀνώγκη τινά, δῷλοι Ὁ ὅτι τὸ συμπέρασμά ἐς! τῷ μοδενὶ «ἐΐ δὲ «διὰ. τῆς ὠἐντιςρεφᾷς. Φῆς. κΌ͵ ἐνδύχεσθμι, «καβαΐπερ, ἐν 

ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν. λοπτέου δὲ βέλσιρν. τοὺς ὅρους. “-. οτοὴς- πρόπρρὸν, ἔςῳι δὲ :σνλλουγισμὲς- διὰ, τῆς ἀντὶς ροφῆς οἰφὶ 
ες ᾿Ἐὼν δὲ τὸ ςαρητικὸν τεθῇ πρὸς τὸ ἔλωττον ἄκρον ἐνδέ- ὅταν ἡ μὲν καθῥλν πρὸς. τὸ μεῖζον ἄκρον τεθεῖσα σημαζαι 
χισθαι σημαῖνον, ἐξ αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων προτώσεων τὸ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν, ἡ «δ᾽ ἐν μέρει ςερητρι ἴσα, 
δὺς ἔξαι συλλογισμός, ἀντιςραφείτης δὲ τῆς κατὰ τὸ 6 τὰ ἐιδάχετθαι λαμβάνῃ, οἷον εἰ τὰ μὲν ἐς παγτὶ τῷ Ἐ ὑπάρ- 
ἀνέχεσθαι προτάσεως ἔς «κι, καθῴπῳ ἐν τοῖς πρότερον. ὑκαρ- χει ἢ μὴ. ὑτῴρχει,. τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ' ἐδέχρεται μὴ ὑπάᾳ- 
χήτω γὰρ τὸ Α' παντὶ τῷ Ἐ, τὸ δὲ Β ἐνδεχέσθω μηδοὶ χεθ" ὠντιᾷξραφέντος γὰρ, ΤᾺ 8 κασῷ τὸ ἐξέύχεσθαι γίνεται 
τῷ Ἱν. ὕτω μὲν ἦν. ἐχόντων τῶν: ὅρων ἀδὲν ἔφξαι. ἀνωγκαῖον συλλογισμός.: ὅταν ἰδὲ τὸ μὴ ὁπάρχειν λαμβώνῃ κ κοτὼ 
ἐὰν δ᾽ ἀντιςραφῇ τὸ Β Τ' καὶ ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Γ' ἐν. μέρος τεθεῖσα, ὧκ ἔξαι συλλογισμός. 'ὅροὶ τῇ μὲν ὑπάρχειν 
δέχεσθαι, γίεται συλλογισμὸς ὥσπερ τρότερον" ὁμοίως γὰρ 10 λευκόν- ζῷον-- χιών, τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν λιευκόν-- ζῷον- πέτα" 
ἔχουσιν οἱ ὅροι τῇ βέσει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ςερητικῶν διὰ γὰρ τῷ ἀδιορίςυ ληπτέον τὴς ἀπόδεήξιν, ἐὰν δὲ τὸ «αϑόλῃ 
ὄντων ἀμφοτέρων τῶν διαςηρμιάτων, ἐὰν τὸ μὲν Α-Β μὴ τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον. “τὸ δ᾽ ἐν μέρει. πρὸς τὸ μεῖζον, 
ὑτάρχα, τὸ δὲ Β Τ' μοδειὶ ἐνδέχεσθαι σημαίνῃ" δὶ αὐτῶν ἐάντε ςἐρητεκὸν ἐάν τε φρταφατικὸν ἐάν τ΄. δεχόμενον φάν 
μὲν γὰρ τῶν εἰλημμένων ἀδαρυῶς γίνεται τὸ ̓ἀταγναῖον, ἀν. 68᾽ ὑπαῖρχον ὁποτεροήι,,: ὑφαρῶς -ἔᾳᾳι -συλλόγισμός. δ᾽ 
τιςραφείσης δὲ τὴς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτώσεως ἔς ὦ 15 ὅταν ἐν μέρει: ἢ ἀδιόρις οἱ τεθῶσιν αἱ πρότάφεις, εἶτ᾽ ἐνδέχε- 

συλλογισμός. εἰλήφθω. γὰρ τὸ μὲν Α΄ μηδωὶ τῷ Β ὑπάρ- σθαι λαμβάνουσαι εἶθ᾽ ὑπάρχειν εἴτ᾽ ἐναλλάξ, ὑδ᾽. οὕτως 
χει, τὸ δὲ Β ἀιδέχεσθαι. μηδεὴ τῷ Τ΄. διὰ μὲν ὄν τούτων ἧςαι συλλογισμός. ἀπόδειξις «δ᾽ ἡ αὐτὴ ἣ κἀπὶ τῶν πρότε- 
ὑδὲν ἀναγκαῖον" ἐάν δὲ ληφθῇ «τὸ Β παντὶ τῷ Τ' ἐνδέχεσθαι, ρον, ὄρρι ῥὲ κοιναὶ τῷ μὸν. ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγνης. ζῴον-- λευν 
ὅκερ ἐςὶν ἀληθές, ἡ. δὲ ΑΒ πρότωσιξ. ὁμοίως ἔχῃ, πώλιν κόν- ἀνήρωπος, τῷ δὲ μὰ ἐνδίχεσθαι ἔζογο κερμ ἀκάταν 
ὃ. αὐτὸς ἔςαι συλλογιαμός.: ἐκ: δὲ μυὴ ὑπάρχειν τεθῇ τὸ Β 20 φανερὸν ἵν ὅτι. τῷ μὲν πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον καδόλν: πεθώ- 
παντὶ τῷ Τ' καὶ: μὴ ἐνδέχεσθαι. μὴ ὑπάρχει, ὧχ ἔςαι συλ- τος ἀεὶ γίνεται συλλογισμός, τῷ δὲ πρὸς τὸ ἔλαστον ἀδὲ 
λογισμὸς ὑδαμῶς, ὅτε φερητωκῆς Ὁ ἔσης ὅτε καταφατικῆς τῆς ποτ᾽ οὐδενός. ο΄. 
Α Β προτάσεως. ὅροι δὲ κοινοὶ τῷ μὲν ἐξ ἀνώγκος ὑπάρχειν - Ὅταν δ᾽ ἡ. μὲν ἐξ ἀνάγκης ἀκ χα ἡ δ᾽ ἐνδέχεσθαι 16 
λευκάν-- ζῶον χρών, τῷ δὲ μεὴ ἐνδέχεσθαι λευκόν-ζῷον-- πίττα. σημαίνῃ τῶν προταίσεων, ὁ μὲν συλλογισμὸς. ἔςιαι σὸν αὐτὸν 

Φανερὸν ἕν ὅτι καθόλν τῶν ὅρων ὄντων, «καὶ τῆς μὰν 25 τρόπον ἐχόντων τῶν ὅρων, «καὶ τέλειος, ὅταν πρὸς τῷ ἐλούτε 
ὑπάρλρειν τῆς δ᾽ ἐνδέχεσθαι χαμίβαγομέης τῶν. προτώσεων, πονι ἄκρῳ τεθῇ τὸ. ἀνωγκαῖον" τὸ δὲ συμπέρασμα κατηγο- 
ὅταν ἡ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἐγδέχεαθαι λαμβάνηται πρός ρικῶν μὲν ὄντων τῶν, ὅρων τῷ ἐιδέχάσβαι καὶ ὁ τῷ ὑτάρχαιν 
τάσις, ἀὲ γίπται συλλογισμός, πλὴν ὁτὲ μὲν ἐξ αὐτῶν ἕςαι, καὶ καθάλε καὶ μὴ καθόλε τιθεμένων, ἐὰν δ᾽ ἧ τὸ μὰν 
ὁτὲ δ᾽ ὠντιςραφείσης τῆς προτώσεως, πότε δὲ τσύτων ἑκώτε- καταφατικὸν τὸ δὲ ςερητυιόν, ὅταν μὲν τὸ καταφατικὸν 
ρος καὶ δια τό αἰτίαν, “εἰρήκαμεν. ἐὼν δὲ τὸ μὲν καθόλε 89 ἀναγκάδον, τῶ. ὀδέχεαθαι καὶ οὐ τῷ μὴ ὑπάρχειν, ὅταν δὰ 
τὸ δ᾽ ἐν μέρει ληφθῇ τῶν διαςημάτων, ὅταν μὲν τὸ πρὸς τὸ ςερητικόν, καὶ τῷ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν. καὶ: κὖῷ μὰ 
τὸ μεῖζον ἄκρον καθόλου τεθῇ! καὶ: ἐνδεγκόμεενον, εἴτ᾽ ἀποφα- ὑπάρχειν, καὶ καθόλου καὶ μοὶ κοὐθάλου τῶν ὅρων ὄντων. τὸ 
τικὸν εἴτε καταφατικόν, τὸ δ᾽ ἐν μέρει κατωφακικὸν. καὶ δ᾽ ἐνδέχασθαι ἐν τῷ. συρυπερώσγιατι τὸν αὐτὸν τρόπον ληπτέον 
ὑπάρχον, ἔξαι συλλογισμὸς τέλειος, καθάπερ καὶ καθόλε ὅντε ἐν τοῖς πρότερον. φῇ δ᾽ ἐξ ἀνύγροης μὴ ὑπάρχειν οὐκ 
τῶν ὕρων ᾿ἔντων. ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ ἢ καὶ πρότερον. ὅταν 85 ἔςτω Δυλλογισμός' ἕτερον γὰρ τὸ μὴ ἐξ ἀπήνην ὑπάρχον 
δὲ καθόλε μὲν ἢ τὸ πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον, ὑπάρχον ἂὲ καὶ καὶ τὸ ἐξ, ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν. 
μὴ ἐνδεχόμενον, θάτερον δ᾽ ἐν {μέρει καὶ ἐνδεχόμενον, ἰάν τ' Ὅνσι. μὲν ἦν καταφατικῶν ὄντων τῶν ὅρων οὐ γίαται. τὸ 

ἀπυφαταῶ ἐάν τε. καταφατικαὶ τεθῶσιν ἀμφότεραι, ἐών συμαόφασμα ἀναγκαῖον, φανερόν. ὑπαρχίτω γὰρ τὸ Α 
τε ἡ -μὲν ἀποφατικὴ. ἡ δὲ καταφατική, πάντως ἔςαι συλ φαντὶ τῷ -ΒἩ ἐξ ἀκώγκος, τὸ δὲ Β ὀνδεχίσθω. παντὶ τῷ Τ'ι, 

λαγισχμοὸς ἀτελοίς. πλὴν οἱ μὲν διὰ τὸ ἀδυνώτο δερχϑήσονται, ( ἔςαι συλλογισμὲς ἀτελὴς ὅτι ἐνδέχεται τὸ Α παντὶ. Ὁ Ρ 

«6. καθώπερ --.-15. ἴραι οτα' «(. ̓ } -8. τῶν Ο, ἢ. 416. ὑπάρχον. Α8). ἃ 31. αἰιοζυα μὴ οπὰ Ο.. 
1. δὲ καὶ διὰ Ο. 1] ἅ. τὸ ὑπάρχον, οταὶ5815 ἢ μὴ. ὑπάρχειν «(Σ, [- 5. ὑπάρχον ἢ, μὴ ὑπάρχειν Ο. ἢ 44. Π τ. ̓  ΤῊΝ ΜῈ δ ΕῚ 

7. 3] ὅπερ. Ο. 1 30. τὸ δ πρημοκίσυου πο. 84. ων μα ".88. τὸ οὐὰ Ο. ἰ} ὰ μόν ! ἀο. ἜΜΘΑΕΜΙ 
ἔραὶ δὴ σιῶλ, ἀτ, , ὑπάρχευ 'Ο. -- - τ. μπνο - 

ἘἙ2 



δ ΑΝΑΑΥΗΒΩΝ 

ὑπινλοι ὅτε ψειροίς, ἰὸς θῆς ἀκοδοίξοως δῆριν τὸκ αὖ 
'φὸν ̓γὰρ᾽ Ἰῤδπηὸν ιδειχέθήσενὰ;- ὅτι κἀπὶ τῶν πρόνερον, «πιίλαν 

τὸ ὃ μὲν Α ἐνδεχιέσθω παντὶ τῷ Β, τὸ" δὲ Β παντὶ τῷ Τ' ὑπαρ- 
ὑχέτω ἐξ ἀνώγκης. ἔξαι 'δὴ. συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α' παντὶ 

ΠΡΟΤΕΡΏΩΏΝΚἪΑ, 

«θόλου ἐν τῷ κατρφγορσιζ, οἷον τὸ Α, Β, ἐκ ἔξαι-τῷ ὑπάρχαν 
συλλοφισμόφι. ὠπόδειξις δ' ἡ αὐτὴ ὃ «καὶ ἐπὶ τῶν πρότεροι. 

“ἐὰν. δὲ τὸ μὲν καθόλου τεθῇ πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ, ἢ κα- 
ταφατικὸν ὴ φερητικόν, ἐνδεχόμενον, τὸ .δ' ἐγ μέρει ἀμὴς 

τῷ Τ' ἐνδέχεται. ὑπάρχειν - «εὐχλὶ ὑκχ ὅτι ὑπάρχει, καὶ τέ- 8 ἡκαῖον- πρὸς᾿ τῷ. μείζονι ἄκρῳ, ἐκ ἔξιαι σνγλλόγισμύς.. ὅραι δὲ 
“λειος, τὰλλ᾿ ἐκ -ὠτέλήξε εὐθὺς γὰρ ἐπιτεχεῖται διὰ τῶν ἐξ τῷ ἐὰν ὑπάρχειν ἐξ; ἀνάγκης. ζῷον-- λευκόν ἄνθρωπος, τῷ δὲ 
“ἀρχῆς. “προτάσεων: εἰ δὲ: 'βὴ ὁμοιοσχήμονες. ἀἱ-προτώσαξ, (μὴν ἐνδέχεσθαι ζῷον λευκόν -ἱμιρτιον. ὅτων δ᾽: ἀναγκαῖον, ἧ 

ἔςω πρῶτον. ἡ φερητοιὴ ἀνώγκαία, καὶ τὸ μὲν Ἁ μηδϊ. ἐ- τὸ καθόλε,ν: τὸ δ᾽ ἐν μέρει ἐνδεχόμεγγν,. ςερητικῷ μὲν ὄντας 

δεχέσθω τῷ 8: ἐξ. ἀνάγκης, Τὸ δὲ. Β παντὶ τῷ Τ' ἐνδεχέ. τῷ καθόλν πῷ μὲν ὑπάρχειν. δροὶ. ζῷον- λευκόν- κόραξ, τῷ 
'σθω. ἀνάγκη δὴ τὸ Α μηδενὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν. κείσθω γὰρ 10 δὲ μὴ ὑπάρχειν ζῷον- λευκόν--πίττά, καταφατοῶ δὲ τῷ 

ὑπάρχειν ἢ παντὶ ἢ τιν: τῷ δὲ Β ὑπέκειτο μηδενὶ ἐνδέχο- μὲν ὑπάρχειν ζῷαν- χευκόν- κύκνος, τῷ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι. 

σαι: ἐπεὶ ἶγ ἀνειςῥέφει τὸ ςερητικόν, εὐδὲ τὸ 5 τῷ Ἃ ὑἐδεὴ ζῷον .- Ἀευκόν.-- χιών: ἐδ ὅταν ἀδιόριςοι: ληφθῶσιν αἱ πρατά- 

ἐνδέχεται". τὸ δὲ ἃ "τῷ: Τ' ἢ παντὶ ἢ: τινὶ κεῖται ὑπάρχειν σεις ἢ ἀμφότεραι κατὰ μέρος, ἐδ᾽ ὕτωξς. ἔςαι συλλογισμός, 

ὥς οὐδενὶ ἢ οὐ παντὶ τῷ Τ' τὸ Β..ἐνδέχοιτ᾽ : ἀν. ὑπάρχεικ" ὅροι «δὲ ὑκοροὶ τῷ. μὲν: ὑπάρχειν ζῷον - λευκάν - ἄνθρωπος, τῷ 

ὑπέκειτο δὲ παντὶ ἐξ ἀρχῆς. φανερὸν. δ᾽ ὅτι καὶ τῷ ὀδέρε. 45 δὲ μὴ ὑπάρχειν ζῷον " λευκόν - ἄψυχον. καὶ γὰρ τὸ ζῶον 
σθαι. μὴ ὑπάρχειν Ὑύται συλλογισμόρ, εἶπερ καὶ τὸ μὴ 

ὑπάρχειν. πάλιν ἔξω ἡ καταφατικὴ πρότασις ἀναγκαία, 

καὶ τὸ μὲν Αὶ ἐνδεχέσθω μαδενὶ τῷ. Β᾽ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β 

τοὶ Χευκῷ καὶ τὸ λευκὸν. ὠψύχῳ τοὶ καὶ ἀναγκαῖον ὑπάρ- 
χει. καὶ ὑκ ἐνδέχεται ὑ ὑπάρχει. κἀπὶ τῇ ἐνδέχεσθαι Ὅιιο 
ὥςε ε πρὸς ἅπαντα. χρήσίμοι. οἱ ὅροι." 

“ποτὶ τῷ Τ' ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης. ὁ μὲν ἵν συλλογισμὸς ὦ Φανερὸν ἦν: ἐκ΄ τῶν εἰρημένων ὅ ὅτι" ὁμοίως ἐχόντων: τῶν 
ὅταν τέλειος; ἀλλ᾽ "οὐ τομὴ ὑπάρχειν ψλλο τῷ ἐνδέχεσθαι Ὁ ὅρων ἔν τε τῷ. ὑπάρρρειν καὶ ἐν τοῖς ἐνωγκαίοις γίηταί τε καὶ 
μὴ ὑπάρχειν" ἥ τε γὰρ πρότασις ὕτως ἐλήφθη. ἡ ἀπὸ τὸ οὐ γίαται συλλογισμός, πλὴν. κατὰ μὲν τὸ ὑπάρχειν. τιθε- 
μείζονος ἄκρου, καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον ἐκ ἔςιν ἀγαγεῖν" εἰ γὰρ “μένης τὴς ξερηπικῆς προτάσεως τῷ ἐνδέχεσθαι ἣν ὁ συλλογι- 

. ὑποτεθείη τὸ Α' τῷ "' τινὶ ὑπάρχειν, κεῖται δὲ καὶ τῷ Β - σμός, κατὼ δὲ τὸ ἀναγκαῖον τῆς ςερητικῆς καὶ τῷ ἐνδέχεσθαι 
δέχεσθαι μηδενὶ ὑπάρχειν, ὑδὲν συμβανει -διὰ τούτων. ἀδύ- καὶ τῷ μὴ ὑπάρχειν.. δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς οἱ συλο: 
γᾶτον. ἐὰν δὲ πρὸς τῷ. ἐλάττονι ἄκρῳ τεθῇ τὸ ςερητοκέε, ὃ5 λογισμοὶ καὶ ὅτι τελείδνται διὼ τῶν προειρημένων σχημάτων. 
ὅταν μὲν ἐνδέχεσθαι. σημαίνῃ. σνλλογισμὸς ἔςαι" διὰ «τῆς -ἰῈν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι ὅταν μὲν ἐνδέχεσθαι λαμ» 17 
ἀντιςροφῆς, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον, ὅταν δὲ μὴ ἐνδέχε- βάνωσιν ἀμφότεραι αἱ προτάσεις, ὑδεὶς ἔξαι. συλλογισμός, 
σθαι, ὑκ ἔςαι. ὑδ᾽ ὅταν ἄμφω μὲν τεθᾷ ςερητικά, μὴ ἢ δ' ὕτε κατηγορικῶν ὅτε ςερητικῶν τιθεμένων, ὅτε καθόλου ὅτε 

ἐνδεχόμενον τὸ πρὸς τὸ. ἔλαττον... ὅροι δ᾽ οἱ αὐτοί, τῷ μὲν κατὰ μέρος" ὅταν δὲ ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ δ᾽ ὀδέλζεσθαι σημαίνῃ, 
ὑπάρχειν. λακαι ον λών, Σ δὲ μὴ ὑπαρίεν λευκόν 3ὺ τῆς. μὲν καταφατικῆς ὑπάρχειν γλϊββινούτης ὀδέποτ᾽ ἔςαι, 

ζῷον- πίττα. ἐξινς : τῆς: δὲ. φερητικῆς τῆς καθόλν ἀεί, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ 

«τ Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ζω κἀπὶ τῶν ἐν βῴμι: τυλλογιςμῶν 
ὅταν γὰρ: τὸ ς ερητυκᾶν. ἀπουγκαῖον,- ταὐτὸ συμπέρασμα ἔςαι 
“ ἈΠ τόν. ὁ Φ᾿ δι Ν, αὐ ἃ δ νι Ὦ 2 ΜΕ! ΄, 

τὸ μὴ ὑπάρχειν. οἷον εἰ τὸ μὲν Α' μηδενὶ τῶν Βὶ δέχεται ὑπάρε 

'χειν, τὸ δὲ Βὶ τινὶ τῶν Γ' ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Α, τινὶ 35 

τῶν Τ' μὴ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ πωπὲ ὑπάρχει, τῷ δὲ Β μηδενὶ 
ἐνδέχεται, ὑδὲ τὸ Βὶ ὑδενὶ- τῷ Α ἐκδέχεται ὑπάρχει... ὥς" εἰ τὸ 

Α παντὶ τῷ Γ' ὑξάρχει, ὑδενὶ τῶν Τ' τὸ Β ἐκδέχεται. ἀλλ' ὑπέ- 

κειτό τινι ἐνδέχεσθαι. ὅταν δὲ τὸ ἐν μέρει κατα ἀτρτὸν ἀναγ- 

ὅταν. ἡ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἡ δ᾽ ἐνδέχεσθαι λαμβάνηται τῶν 

προτάσεων. δεῖ δὲ “καὶ ἐν τότοις λαμβάνειν τὸ ἐν τοῖς συμα 
περάσμασιν ἐνδεχόμενον, ὥσπερ ἐν τοῖς πρότερον. 

Πρῶτον ἦν δεικτέον ὅτι ἐκ ἀντιςρέφει τὸ ἐν τῷ ἐνδέχεσθαι 
,ὔ ὑφι τοις ΕΒ ὉᾺς Α “ ᾽ », “ φερητικόν, οἷον εἰ τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Ἀ, ὡκ ἀνάγκη καὶ 

τὸ Β ἐνδέχεσθαι μηδενὶ τῷ Α. "κείσθω γὰρ τῦτο, καὶ ἐνδεχέσθω 
τὸ Β.ιμηδενὶ τῷ Α ὑπάρχειν. ὑκῶν ἐπεὶ ἀντιςρέφυσιν αἱ. ἐν 

»ν» ᾿ ᾿ ,ὔ -ος-ι» ,ὔ τ} ᾽’ὔ τῷ ἐνδέχεσθαι καταφάσεις ταῖς ἀποφάσεσι, καὶ αἱ ἐναντία: 

ναῖον ἧ, τὸ ἐν ξῷ ςερητικῷ συλλογισμῷ, οἷον τὸ ΒΤ', ἢ τὸ κα- 40 καὶ αἱ ἀγτοκείμεναι, τὸ δὲ Β τῷ Ἀ ἐνδέχεται μηδενὶ ὑπαρ-- 

2. καὶ ἐπὶ Ο., 11 Ἴ. ὁμοσχήμονες. Αἱ, {{|9, ἐξ ἀνώγκης; Ὅγὰ Ο' ἢ 11. τὸ 4 .εἴ γγῸ ἢ 18. τῶν 48. ! 22. Ἀπ Ὁ: ἢ 233. μη- 

δεὴ 450..} 33) ταν μὲν γὰρ Ο..} 31 οἱ 35. τῷ Ο᾽ [. 16. τὸ β -- οἷον οτα. .Α: ἐληβῦνς 

ὥ, χαλ πνΌ. ἰ δ) πρὸς τῷ “μείζονε ἄκρῳ οτὰ «(. 9... ὅροι οὶ Ο. .1} 21. τοῦ Ο. ἢ 24. ὅτι καὶ Ο. 1 ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ 6. 31, δ: 
τόγαπι τῆς οὐχ Ο. ἢ 34: ὥσπερ καὶ ἐν Ο. 1 προτέρον περὶ τῆς ἀντιςροφῆς τῶν ἰνδεχομένων προτάσεων. πρῶτον Β'. ̓  36. τῶν Β. 1 37. τῶι 6. 
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χει, φανερὸν:ὅτι καὶ "παγῇ ἐνδέχοιτα ὰν τὸ Β τῷ Ἀ ὑπορ- τχωρεῖς κατα φατικῶ. μὲν “γὰρ-τεϑότὰς δειχβήφεταί- διὰ τῶν 
χειν. το δὲ ψεῦδος: ὁ γῶρ. εἰ τόδε τῷδε. παντὶ ἐγδέχετωι, 

καὶ τόδε τῷδε ἀναγκαῖογ' ὥς ἐκ ἀντιςρέφει, τὸ ςερητικόν. 

ἔτι δ᾽ ὑδὲν κωλύει τὸ μὲν Α τῷ Β ἐνδέχεσθαι μηδενί, τὸ δὲ 

Β ταὶ τῶν. Α ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν, οἷον" τὸ τμὰνιλευκὸν 5 δὴ α, 

ταντὶ ἀνθρώπῳ ἐδέχεται. μὴ ὑ ὑπάρχειν (καὶ γὰρ: ὑπάρχεν), 

ἄνθρωπον δ᾽ ἐκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς. ἐνδέχεται. ῥαδεὶὰ λευκῷ" 

ὅρων ὅτι: Ὡς ἐνδέχεται ὑπάρχεί,. ςερητο δέ;: ὅτι τὸ συμ-- 
᾿ΑΥΝΝς ᾽ ᾽ ᾿ Ἐς ἢ ἅ ψιν»ν Ἂ, 2 Υ Ν Ὶ 

πέρασμω ὡς ἐνδεχόμενον «ἀλλ᾽ ὠναγκαϊόν. ἐςιν.. ἔξω. γὰρ τὸ 

μὲν Α λευκόν, τὸ δὲ Β ἄνθρωπος, ἐφ᾽ ᾧ δὲ Τ' ἵππος. τὸ 
᾿ τὸ λευκόν, ἐνδέχεται τῷ μὲν παντὲ τῷ δὲ: μηδενὶ 

ὑπάρχειν. ἀλλὰ τὸ Β τῷ Τ' ὅτε ὑπάρχειν ἐνδέχεται ὅτε μὴ 

ὑπάρχειν. ὅτι. μὲν ἔν ὑπάρχειν ὑκ ἔγχωρεῖ, φανερόν" ὑδεὶς 

πολλοῖς. γὰρ ἐξ. ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει; . τὸ δ᾽ ἀναγκαῶν γὰρ ἴππος ἄνθρωπος. ἀλλ᾽. οὐδ᾽ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν 
ἐκ ἦν ἐνδεχόμενον. ἀλλὼ μὴν οὐδ᾽. ἐκ τῇ ὠδυνάτε δειχϑήσε. ἀνάγκη γὼρ μηδένα ἵππον ἄνθρωπον εἶναμ,. τὸ δ᾽ ἀναγκαῖον 

ται ἀντιςρέφον, οἷον εἴ. τις ἀξιώφειεν, ἐπεὶ. ψεῦδος τὸ ἐνδέ- 10 ὑκ ἦν ἐνδεχόμενον. οὐκ ἄρα γύεται συλλογισμός. ὁμοίως 
χεσθαι τὸ Β τῷ Α μηδενὶ ὑπάρχειν, ὠληθὲς. τὸ μὴ ἐνδέχε: ὲ δειχθήσεται καὶ ἂν ἀνάπαλιν τεθῇ τὸ ςερητικόν, κἂν ἀμυ- 

σθαι μηδενί: φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις. εἰ δὲ τοῦτ᾽, ἀληθὲς 
ἐξ ἀνάγκης τινὶ. τῶν Α τὸ Β ὑτάρχειν" ὥςε καὶ τὸ. Αἰ τρὴ 

τῶν Β... τῶτο δ᾽. ἀδύνατον" ὦ γὰρ εἰ μὴ ἐνδέχεται. μηδεγὶ 

φότεραι καταφατικαὶ ληφθῶσιν ἢ ςερητικαί: διὰ γὰρ 

τῶν αὐτῶν ὅρων ἔςαι ἡ ἀπόδειξις. καὶ ὅταν, ἡ «μὲν καθόλῃ. - 
ε 2 Σ ͵ὔ Δ.» φ Ν ᾿ λιν , ἃς 
ἡ δ᾽ ἐν μέρει, ἡ ἀμφότεραι κατὼ μέρος ἥ. ὠδιόριςοι., ἢ. ὁσα-- 

τὸ Β τῷ Α, ἀνάγκη τινὶ ὑπάρχειν. τὸ γὼρ μὴ ἐνδέχεσθαι τς χῶς ἄλλως ἐνδέχεται. μεταλωβεν τὰς προτάσεις" ἀεὶ γὰρ 

μηδενὶ διχῶς «λέγεται, τὸ μὲν εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ὑπάρχει, 
τὸ δ᾽ εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάρχει". τὸ γὼρ ἐξ ἀνάγκης 
ποὶ τῶν αὶ μὴ ὑπάρχον ὑκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς παντὶ ἐνδέχεται 

Γ᾽ νι. ΝΠ.» τῳ. ἀν “20. ὃ του δρείον τ ὡν 
ἔςαι διὰ τῶν αὐτῶν ὅῤων ἡ ἀπύδεξις: φανερὸν ὧν ὅτι ἀμυ- 

φοτέρων τῶν προτάσεων κατὼ τὸ ΠΡΟ ΎΑΤαΙ ἘΠ ΉΡΕΤ ὐϑιὲ 

γύεται συλλογισμός. ᾿ 

μὴ ὑπάρχειν, ὥσπερ ἀδὲ τὸ τινὶ ὑπάρχρν. ἐξ ἀνάγκης ὅτι Ἑἰ δ᾽ ἡ, μὰ ὑπάρχειν ἡ. δ᾽ ἐνδέχεσθαι σημιαήει.. τῆς 18 
φαντὶ ἐνδέχεται ὑπάῤχειν.: εἰ ὄν πις ἀξιοίη, ἐπεὶ ὑκ ἐϊδέχεν 2 μὲν κατηγορικῆς ὑπάρχειν τεθείσης τῆς δὲ ςερητικῆς ἐνδὲ- 

ται τὸ Τ' τῷ Δ παντὶ ὑπάρχειν, ἐξ ἀνώγκης τοὶ μὴ ὑπάρχειν χεφθαι ἀδέποτ' ἔςαι συλλογισμός, ὅτε καθόλε τῶν ὅρων 
αὐτό, ψεῦδος ἀν λαμβάνοι παντὶ γὰρ ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν 
ἐνώοις ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, διὰ τυτό φάμεν ὁ παντὶ ἐρδέ- 
σθαι. ὥς ειτῷ ἐνδέχεσθαι: παντὶ ὑκάρχειν τό τ᾽: ἐξ ἀνάγ- 

οὔτ᾽ ἐν- μέρει λαμβανομένων. ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ καὶ διὰ 
πῶν αὐτῶν ὅρων. ὅταν δ᾽ ἡ μὲν καταφατικὴ ἐνδέχεσθαι ἡ 
δὲ ςερητικὴ ὑπάρχειν, ἔςαι συλλογισμός. εἰλήφθω γὰρ. τὸ 

πης τὶ ὑχάρχειν:ἀντύκιται καὶ. σὸ ἐξ. ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάρ- 25.Ὰ. τῷ μὲν Β. μηδενὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Τ' παντὶ ἐνδέχεσθαι. 
χεν- ὁμοίως δὲ καὶ τῷ ἐνδέχεσθαι μηδενί, δῆλον ἕν ὅτι πρὸς ἀντιςραφέντος. οὖν τῷ ςερητικοῦ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ὑπάρξει" 
τὸ ὕτως ἐνδεχόμενον καὶ μὴ ὀδεχόμενον, ὡς ἐν ἀρχῇ διωρξ.. τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Τ' ἐνεδέχετο" γύεται δὴ συλλογισμὸς 
σαμεν, ἅ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ὑ ὑπάρχειν ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης ὅτι δέχεται τὸ Β μαδιὶ τῷ ' διὰ τῷ λανὰ σχήματος. 

τοὶ. μὴ ὑπάρχειν ληπτέον. τότε δὲ ληφθέντος ὑδὲν συμβαίνει ὁμοίως δὲ καὶ εἰ. πρὸς τῷ Τ' τεθείη τὸ ςερητικόν. ἐὰν δ᾽ με 

ἀδίνατον, ὥς ὁ γύεται συλλογισμός. φανερὸν ὅν ἐκ τῶν εἰ- 30 φότεραι μὲν ὥσι ςερητικαί, σημαίνῃ δ᾽ ἡ μὲν μὴ ὑπάρχειν 
ρπμένων ὅτι Ὡς ἀντιςρέφει τὸ ςερητικόν. 

Τούτε δὲ δειχθέντος κείσθω τὸ Α τῷ μὲν Β ἐνδέχεσθαι 
μυδενί,. τῷ “δὲ Τ' παντί. διὰ μὲν. ὃν τῆς ἀντιςροφῆς ἀκ ἔςξιαι 
συλλογισμός" εἴρηται γὰρ ὅτι κ ἀντιςρέφει ἡ τοιαύτη πρό- 

ἡ δ᾽ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, δι᾿ αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων 
ΠΝ ΄ ᾿ “, » , νι ΝΟ Ν 

οὐδὲν συμβαίνει ἀναγκαῖον,. ἀντιςραφείσης δὲ τῆς κατὰ τὸ 
» δ ς 

ἐνδέχεσθαι προτάσεως γίνεται συλλογισμὸς ὅτι τὸ Β τῷ 
Γ' ἐνδέχεται μηδενὶ ὑπάρχειν, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον" 

τάσις, ἀλλ᾽ ἐδὲ διὰ τῷ ἀδυνάτε" τεθέντος γὰρ τῷ Β παντὶ 35 ἔςαι γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα. ἐὼν δ᾽ ἀμφότεραι τε- 
τῷ Τ' ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν ἀδὲν συμβαίνει ψεῦδος" ἐνδές 
χοιτὸ γὰρ ἂν τὸ Α τῷ Τ' καὶ παντὶ καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. 
ὅλως δ᾽ εἰ ἔςι συλλογισμός, δῆλον ὅτι τῷ ἐνδέχεσθαι ὧν 

εὰ, διὰ τὸ μηδετέραν τῶν προτάσεων εἰλῆφθαι ἐν τῷ ὑπάρ- 

θῶσι κατηγορικαί, οὐκ ἔςαι δυλλχυγσμόε. τρδὶ τὸ μὲν ὑταν: 

ζει ὑγίεια - ζῶον - ἄνθρωπος, τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν ὑγια 

ἔππος- -ἄνύρωπος. 
Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ξα κἀὠπὶ τῶν ἐν μι σὐλλόγε 

χεν, καὶ ὅτος ἢ καταφατικὸς ἢ ςερητικός" ὑδετέρως δ᾽ ἐγ- 40 σμῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἥ τὸ καταφατικὸν ὑπάρχον, εἴτε κα'- 

4. ἄν οτι «4, δηΐε ἐνδέχοιτο ρομὶξ Ὁ. Π τὸ Β οπὶ . ἢ 3. οὐκ] οὐκ ἀν Α΄. ΠΠ 6. ὑπάρχει Ο. 1 12. φάσις] κατάφασις Ο΄. [} 
13. 11] καὶ ἐξ 8. 1 τὸ Β ὑπάρχειν] ὑπάρχειν 

ἀὰ 4. 1] 26. τὸ ρ᾽ Ο. ᾿ 28. ὁ μόνον τὸ Β. 
8, ὑπάρξειν τὸ Β Ο. ἢ 15. ἐξ ἀνάγκης τιὴ ὑπάρχει Ο. 11 16. εἰ οταὰ 418. 1 ἐξ -- 11. δ᾽ 
᾿ ἀλλὰ καὶ τὸ 506. 

11. καὶ Α΄. 1} 15. μεταβάλλειν «(, μεταβαλεῖν Ο΄. 1] 19. ἐρεῖε Ο. 1-.20. υϑυὰ Ο. ᾿ὶ 26. ὑπάρχει 48. }} 29. δὲ οχὰ Ο. ἢ 
80. ὥσιν αἱ ς. μν 8. ᾿ὶ 31. μὴ ὑπάρχειν οι “46. 



88 ἈΑΝΔΑΥΥΙΚΩΝ 

ὅδλι εἶτ᾽ ἐν μέρει ληφθέν, οὐδεὶς ἔξικι συλλογισμός (τῦτρ 
δ᾽ ὁμοῶς καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων δείουται τοῖς “πράτερον), 
ὅσαν. δὲ τὸ ςερητικόν, ἔςιαι δια τῆς ἀντιςροφῆς, καθάπερ 

ἐν τοῖς πρότερον, πάλιν ἐβν ἄμφω μὲν τὰ διαςήματα ςερη- 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ΄Α, 

κης κύησις, Ἰῴῳ δὲ παντὶ ἐνδέχεται" καὶ πῶν τὸ ἐγ» 
γορὸς ζῷον; φανερὸν οὖν ὅτι οὐδὲ τοῦ μὴ ὑπάρχειν, εἶ 
περ οὕτως ἐχόντων. ὠνίγκη ὑπάρχει... οὐδὲ δὴ τῶν. ὠτε 
κειμένων φάσεων, ὥστ' οὐδεὶς ἔςαι συλλογισμός. ὁμοίως 

πικὶ λομφδῆ, καθόλν δὲ τὸ μὴ ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν μὲν 6 δὲ δηχβήσεται καὶ ἀνώπαλιν τεθείσης τῆς καταφατικῆς, 

τῶν προτάσεων ὑκ ἔςιωι τὸ ἀνωγκαῶν, ἀντιςρωφέχτος δὲ τῷΏῪ ἐῶν δ' ἁμοίοσιχήμονες ὦσιν αἱ προτάσεις, ςερητικῶν μὲν 
ἐνδέχεσθαι, καθαπερ ἐν τοῖς πρότερον, ἔςαι συλλογισμός. οὐσῶν ἀεὶ γύεσαι συλλογισμὸς ἀντιςραφείσης τῆς κατὼ 
ἐὰν δὲ ὑπάρχον μὲν ἢ τὸ ςερητικόχ, ἐν μέρει δὲ ληφθῇ, ὧι πὸ ἐνδέχεσθαι -προτώσεως, καθώκερ ἐν τοῖς πρότερον. εἰν 
ἔξαι συλλογισμιάς, οὔτε καταφατικῆς οὔτε ςερητικῆς ὕσης λήφθω γὼρ τὸ Α τῷ μὲν Β ἐξ ἀνώγκης μυὴ ὑπάρχειν, τῷ 
τῆς ἑτέρας προτάδεως. οὐδ᾽ ὅταν ἀμφότεραι ληφθῶσιν ἀδιό- 0 δὲ Τ' ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν" ὠντιςραφεισῶν ἣν τῶν προ- 
ριξοι ἢ καταφατικαὶ ἢ ὠπαφατικαὶ ἢ κατὰ μέρος. ἀπό- τάσεων τὸ μὲν Β Τῷ Α οὐδοὶ ὑπάρχει, τὸ δὲ .(Α παντὶ 
δειξις δ᾽ ἡ ̓ αὐτὴ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. ᾿ς σῷ Γ' ἐνδέχεται" γόεται δὴ τὸ πρῶτον σχῆμα. κἂν εἰ 

᾿Εὰν δ᾽ ἡ μὲν ἐξ ἀχώγκης ἡ δ᾽ ἐνδέχεσθαι σημαῦῃ πρὸς τῷ Τ' τεθείη τὸ ςερητικόν, ὡσαύτως. ἐὰν δὲ κατην 
τῶν προτάσεων, «τῆς μὲν ςερητικῆς ἀναγκαίως οὔσης ἔςωι γορικαὶ τεθῶσιν, οὐκ ἔξαὶ συλλογισμός, τοῦ μὲν γὼρ μὴ 

συλλογισμός, οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, ἀλλὰ 45 ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν φανερὸν. ὅτι ὑκ 
καὶ ὅτι ὑχ ὑπάρχει, τῆς δὲ καταφατικῆς ὑκ ἔςαι. κείσθω ἔςαι διὼ τὸ μὴ εἰλῆφθαι ςερητικὴν πρότασιν μήτ᾽ ἐν τῷ 

γαρ τὸ Α τῷ -μὲν.Β ἐξ ἀνάγκης μηδενὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ ὑπάρχειν μήτ᾽ ἐν τῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν. ἀλλὰ μὸν 
Τ' παντὶ ἐνδέχεσθαι. ἀντιςραφείσης οὖν τῆς ςερητικῆς οὐδὲ - οὐδὲ τοῦ ἐνδέχεσθαι μοὶ ὑπάρχειν" ἐξ ἀνάγκης γὰῤ ὅτως 
σὲ Β τῷ Α οὐδενὶ ὑπάρξει" τὸ δὲ Ὁ παντὶ τῷ Τ' ἐνεδέχετο᾽ ἐχόντων τὸ Β τῷ Τ' οὐχ ὑπάρξει, οἷαν εἰ τὸ μὲν Α τε- 
γένται δὴ πάλιν διὼ τοῦ “πρώτου σχήματος ὁ συλλογισμὸς Ὁ θείῃ λευκόν, ἐφ᾽ ᾧ δὲ τὸ Β κύκνος, τὸ δὲ Τ' ἄνθρωπος. 
ὅτι τὸ Β τῷ Τ' ὀνδίχεται μηδεὶ ὑπάρχειν. ἅμα δὲ δῆλον οὐδὲ γε τῶν ἀντικειμένων ὠποφάνεων, ἐκεὶ δέδεικται “τὸ 

ὅτι οὐδ᾽ ὑπάρξει τὸ Β οὐδενὶ τῶν Τ'. κείσβω᾽ γὼρ ὑπάρχειν' Β τῷ Γ' ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχων. οὐκ ἄρα γίεται συλ 
οὐκοῦν εἰ τὸ Α τῷ Β μκδε ἐνδέχεται, τὸ δὲ Β ὑπάρχει λογισμὸς ὅλως. 
σινὶ τῶν τ, τὸ Ἁ τῶν Γ᾽ τινὶ οὐκ ἐνδέχεται" ὠλλὼ παντὶ ὑπέ- Ὁμοίως δ᾽ ἔξει κὠπὶ τῶν “ἐν μέρει συλλογισμῶν’ 
κεῖτο ἐνδέχεσθαι. τὸν αὐτὸν. δὲ τρόπον δειχθήσεται καὶ εἰ25 ὅταν μὲν γὼρ ἢ τὸ ςερητικὸν καβόλαυ τε καὶ ἀνανγκαῖαν, 
«πρὸς τῷ Τ' τεθείη τὸ ςερητικόγ. πάλιν «ξω τὸ κατηγαρικὰν ἀεὶ συλλογισμὸς ἔξαι καὶ τῷ ἐνδέχεσθαι καὶ “τοῦ. μι 

ἀναγκαῖον, θάτερον δ᾽ ἐνδεχόμενον, καὶ τὸ Α τῷ μὲν Ὁ ἐγ» . ὑπάρχειν (ἀπόδειξις δὲ διὰ τῆς ἀντιςροφῆς), ὅταν δὲ σὸ 
δεχέσθω μηδενί, τῷ δὲ Τ' παντὶ ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης. οὖ- καταφατικόν, οὐδέκοτε" τὸν αὐτὸν γὼρ τρόπον δειχθήσεται 
τως ἦν ἐχόντων τῶν ὅρων οὐδεὶς ἔςααι συλλογισμός συμ- ὃν καὶ ἐν τοῖς καϑόλε, καὶ διὼ τῶν αὐτῶν ΤΑΝ ἀδ᾽ ὅταν 
βαύει γὰρ τὸ Β τῷ Τ' ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν. ἔξω γάρα ἀμφότεραι, ληφθῶσι καταφατιιαί' καὶ γὰρ τούτου ἡ αὐτὰ 
τὸ μὲν Αὶ λευκόν, ἐφ᾽ ᾧ δὲ τὸ Β ἄνθρωπος, ἐφ᾿ ᾧ δὲ ἀπόδειξις ἃ ἢ καὶ πρότερον. ὅταν δὲ - πμφοτοαι μὲν φερητι- 
τὸ Τ' κύκνος. τὸ δὴ λευκὸν κύκνῳ μὲν ἐξ ἀνώγκης ΓΉΡΗ καί, καθόλου δὲ καὶ ἀναγκαία ἡ τὸ μιὴ ὑπάρχειν ὁημαξ. 
χει, ἀνθρώπῳ δ᾽ ἐνδέχεται μηδενί" καὶ ἄνθρωπος ὑδὲῦλῤ νουσα, δὶ αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων οὐκ ἔςαι τὸ ἀναγ- 
κύκνῳ ἐξ ἀνάγκης. ὅτι μὲν ἦν τῷ ἐνδέχεσθαι οὐκ ἔςι καϊον, ἀντιςραφείσης δὲ τῆς κατὼ τὸ ἐνδέχεσθαι προτα» 
συλλογισμός, φανερόν". τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὄκ ἣν ἐνδὲ- 35 σεως ἔςαι συλλογισμός, καθώπερ ἐν τοῖς πρότερον. ἐὰν 
κόμεενον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ ἀναγκαίαν" τὸ γὰρ ἀναγκαῖον δ᾽ ὠμφότερωι ἀδιόριςοι ἢ ἐν μέρει τεθῶσιν, οὐκ ἔξαι συλ» 
ἡ ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων ἢ ἐκ τῆς ςερητικῆς συνέβαι- λογισμός, ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων... 
γεν, ἔτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ τούτων κειμένων τὸ Β τῷ Τ' ὑπάρ- Φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τῆς μὲν ς ἐρητιρκῆς 
Ἀπ" δὲν γὰρ κωλύει τὸ μὲν Τ' ὑπὸ τὸ Β εἶναι, τὸ δὲ χῆς καθόλου τιθεμένης ἀναγκαίας, ἀεὶ γύεται συλλογι- 
λ Ὧν μὲν -Β “παντὶ ἐδέχεσθαι, τῷ δὲ Τ' ἐξ ἀνάγκης ὦ σμός, οὐ μένον. τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑκάρχειν, ἀλλὰ καὶ 
ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὸ μὲν Τ' εἴη ἐγρηγορός, τὸ δὲ Β ζῷον, τοῦ μὴ ὑπάρχειν, τῆς δὲ καταφατικῆς οὐδέκοτε. καὶ ὅτι 
τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧΦ Α κύησις, τῷ μὲν γὰρ ΤΡΉΡΡΙ ἐξ ἀκάγ- τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων ἔν τε τοῖς ἀναγκαίοις καὶ ἂν τοῖς 

19 

τς, δὲ. δὲ μὴ ὑπάρχον “«{.. 1} 30. ὁ οπχ Ο΄, || 22. ὑπάρχει ΘΒ. 1] ἀξ. ᾧ τὸ α 6, 

6. ὑμοσχήμονες 418. ἢ 11. ὑπάρξει Β, ἢ 16 εἰ 17. μηδ᾽ 44. 1} 21. ἀντιφάνσεων ΑἹ, ΠΠ ἐπαδὴ Ο. 1} 34. καὶ ἐπὶ (. 



ΑΝΑΛΔΊΈΙΚΩΝ: ΠΡΟ ΈΕΡΩΚΝ Α. " 42. 

ὑπάρχουσι γδεταί τὲ καὶ αὐ γύεται: συλλογίσμός. δῆλον. μόγων οὐκ ἔξαι συλλογισμός, ἀχτιςραφεισῶν δ᾽ ὅςα;, κα- 
δὰ μμαὶ ὅτι πάντες ἀτεχεῖς αἱ. συλλογισμοί, παὶ ὅτι ε τέλει- βάπερ. ἐν ποῖς πρότερον. ὁ ὅταν δὲ ἀμφότεραι ἀδιόριςοι ἢ ἤ 
οὔντας δια τῶν προειρημένων χριμώτων. Ὡς ΟΥ ἐν μέρει ληφθῶσιν, οὐκ ἔςαι συλλογισμός" καὶ γὼρ. παντὶ 

2 ἘΝ δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι: καὶ: ἀμφοτέρων. ἐν- ἀνάγκη τὸ αὶ τῷ Ἐ καὶ μηδενὶ ὑπάρχει. ὅροι τῷ ὑπάρ-.. 

δεχομένων καὶ τῆς πῴας ἢ ἕν συλλαγισμόεε: ὅταν. μὲν 5: χεῖρ ζῷον - ἀνθρωπος- -λυυκόν, τῷ μὴ ὑπάρχειν ἵτπος- ἄν- 

οὖν ἐγδέχεσθῳι σημαίνωσιν αἱ προτάσεις, καὶ τὸ συροπέρασ: ὄρωπος - λευκόν, μέσον λευκόν. 
«μα ἔςαι. ἐνδεχόμενον" καὶ ὅταν ἡ μὲν ὀδέχεσθκι ἡ ἡ ὁ - ἰβἙαν. δὲ ἡ. μὲν. ὑπιργεν ἡ δ᾽ ἀδέῥασθαι σημαίε 31 
ὑπάρχειν. ὅταν δ᾽ ἡ ἑτύα πεθῇ: ἀνωγκαία, ἐὰν μὲν ἢ; κα τῶν προταίσφων, τὸ μὲν συμπέρασμα ἔςαι ὅτι ὀνδέχγεται, 
ταφατική,, οὐκ ἔςαι τὸ συμπέρασμα οὔτε ̓ ἀναγκαῖον καὶ ὑ ὄχ ὅτι ὑπάρχει,. συλλογισμὸς: δὶ ἔξαι τὸν αὐτὸν τό- 

οὔθ᾽ ὑπάρχον, ἐὰν δ᾽ ἦ ςερητυσί,, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἔκ'αι 10: πὸν" ἐχόντων τῶν ὅρων ἣν καὶ. ἐγ τοῖς πρότεροι: ἔςωσαν γι: 

συλλογισμός, καβάπερ :καὶ᾿ ἐν τοῖς πρότερον.. ληπτέον δὲ πρῶτον κατηγορικοί, καὶ: τὸ μὲν Αἱ παντὶ τῷ Τ' ὑπαρχάτω, 
καὶ ἐν τούτοις ὁμοίως, τὸ. ἐν. τοῖς συμπερίσμανιν: ὑδεχόν “ἢ. δὲ: Ἡ παντὶ! ἐνδεχέσθω. ὑπάρχειν: ὡτιρρκφύτος οὖν τῆ: 
μενον ἰ ΒΤ' τὸ πρῶτον ἔςαι σχῆμα, καὶ τὸ συμπέρασμα ὅ ὅτι ἔνε 

Ἔςωσαν δὴ. οὐῤτῳ, δδορήμσαι, καὶ τὸ Α ἘΝῚ "τὸ δέχεται τὸ Αὶ τιὴ τῶν Β ὑπάρχειν" ὅτε γὰρ᾽ ἡ ἑτέρα τῷ 
Β παντὶ τῷ Τ' ἐνδεχέσθω" ὑπάρχει. ἐπεὶ οὖν ἀντιςρέφει (5. προτάσεων ἐν τῷ. «ρώτῳ σιχήμιστι᾿ σημαίνοι ῥδίρζεσθαι, καὶ 
τὸ καταφατικὸν ἐπὶ μέρους, τὸ δὲ .Β. παντὶ τῷ Τ' ἐνδξ. τὸ συμπέρασμα ἦν ὀδεχόμενον. ὁμοίως δὰ καὶ εἰ τὸ μὲ» 
χεται, καὶ τὸ Τ' τινὶ. τῷ Β. ἐνδέχοιτ᾽ ἄγ.. ὥς εἰ τὸ μὲν ΒΤ' ὑπάρχειν τὸ. δὲ Α Τ' ἐνδέχεσθαι, καὶ εἰ πὸ μὲν ΑἿΣ 
Α χανὴ τῷ Γ' ἐγδέχεται, τὸ δὲ Τ' τοὶ τῶν Β, καὶ τὸ Α σερητιροὸν τὸ δὲ Β Τ' κατηγορικόν, ὑπάρχοι δ᾽ ὁποτέρογζο, 
ταὶ τῶν Β. ἐνδέχεται" γύεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμᾳ.. καὶ ἀμιφοτέρως. ὀδεχόμενρν ἔ ἔςαι: τὸ συμπέρασμα" γίνεται. γὰβ' 
ἐ τὸ μὸν Α ἐνδέχεται βηδοὶ τῷ Τ' ὑκάρχειν, τὸ δὲ ΒὉ πάλιν. τὸ πρῶτον σχῆμα,, δέδεικται δ᾽. ὅτι τῆς ἑτέραφ προ 
παντὶ τῷ Τ', ἀνάγο τὸ Ν τρὶ τῷ Β. ἐνδέχεσθαι μὴ ἡ ὑπάρ- τάσεως ἐνδέχεσθαι ϑημαινέοης ἐ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ συμπέρασμα: 
χεο" ἔξαι γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα. διὰ τῆς ἀντι-: ἵξαι ὀδεχόμενον. εἰ ἰ δὲ τὸ ἐνδεχόμενον ςερητικὸν τεθείη πρὸς 
φροφῆς. εἰ δ᾽ ἐμφότεραι. ̓φερητιραὶ τεθείησαν,' ἐξ αὐτῶν τὸ ἔλαττον ἄκρον, ἢ καὶ ἄμφω ληφθεύ; ςερητικαί, δὲ; 
μὲν τῶν εἰλημμένων οὐκ ἔςαι- τὸ. ἀναγκαῖα, ιἀντιςραφει- αὐτῶν μὲν τῶν ει ὑκ. ἔξαι συλλογισμός, ἀντιςραν- 
σῶν δὲ τῶν προτάσεων ἕξαι φυλλογισμόςς : καθάπερ ἐν25, φώτων δ᾽ ἔςαι, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. 
τ πρότερον. εἰ γὰρ τὸ. Α καὶ τὸ Β τῷ Τ' ἐνδέχεται μὴ ες (Βὶ δ᾽ ἡ μὲν καθόλου τῶν προτάσεων ἡ, δ᾽ ἐν μέρει; 
ὑπάρχϑιν, ἐὰν μεταληφθῇ τὸ: ὀδέχεεθμι ὑπάρχειν, πάλιν κατηγορικῶν. μὲν. οὐσῶν ἀμφοτέρων, ἢ τῆς μ καθόλου. 
ίξαι τὸ πρῶτον σχῆμά διὰ τῆς. ἀντιφροφῆς. «εἶ δ᾽ ὁ μό φερητιχῆς πῆς δ᾽ ἐν μέρει καταφατωεῖ, ὁ αὐτὸς τρόπος: 
ἐξι καθόλε τῶν ὅρων ὁ δὶ ἐν μέρει, τὸν αὐτὸν τρόκον ἔξαι. τῶν συλλογισμῶν" “π(ντες γὰρ περαίνονται διὼ τοῦ. 
ἐχόντων τῶν ὅρων ὅντιν ἐπὶ : τοῦ. ὑπάρχειν, ἔξωι τε καὶ 30 πρώτου σχήματος. ὥξε φανερὸν ὅτι τῷ ὀδέχισθαι. καὶ. οὐ. 
οὐκ ἔςαι συλλογισμός. ὀδεχέσθω. γὰρ. τὸ μέν παντὶ, ἦὸ ὑπάρχειν ἔςαι συλλογισμές:. εἰ δ᾽ ἡ μὸν. καταφατιμὰ 
τῷ Ττ', τὸ δὲ Β' τοὶ: τῷ Τ' ὑπάρχειν. ἔξαι: δὴ πάλιν. τὸ καθόχϑυ. ἡ δὲ ςερητικὴ ἐν μέρει, διὼ τοῦ: ἀδυνώτου ἐφὰ 

ἐλταν σχῆμα τῆς ἐν ας «ροτώσεως ὠπιξραφείτηφ᾽ εἰ, καὶ ἀπόδειξις. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ μὲν Β 'παντὴ. τῷ Τ', τὸ δὲ: 
γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ 1', τὸ δὲ Τ' τινὶ τῶν Β, τὸ Α τοὶ Α ἐνδεχέσθω τοὶ τῷ Τ' μὴ ὑπάρχειν' ἀνύγνα δὴ τὸ Α ἐν- 
τῶ Β ἐνδύσεται. καὶ εἰ: Τρὸς τὸ. ΒΤ' τεθείη τὸ αΉμιε 35. ἐξ χηθαι τοὶ τῷ Β. μὴ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ παντὶ τῷ Β τὸ 
ὡσώάτως. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν ΑΤ' φερητικὸν εἴην." ΙΑ ὑπάρχει "ἐξ᾿ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β. παντὶ τῷ Τ' κεῖται ὑπάρ- 
δὲ ἌΤ' καταφατικόν" ἔξαι γὰρ Κάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα" χει, «τὸ Α παντὶ τῷ Τ' ἐξ: ἀνάγκης ὑκάξη;: τῦτο γὼρ' 

δὰ τῆς ἀντιςροφῆς. εἰ δ᾽ ὠμφότεραι ςερητικαὶ τεθείησαν,: δέδευιται πρότερον, ἀλλ᾽ - ὑπέκειτο 'τιὴ ἐνδέχεσθαι μή. 
ἡ μὲν καθόλου ἡ δ᾽ ὦ μέρει, δι᾿ αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημν-" ὑπάρρχενν. ὶ ᾿ | 

490. ἡ Ο( ἢ τοῦ] καὶ τοῦ Ο(, ἃ 11. πρότερον α β.γ. λητεῖον. .. ἢ. 14. πρότερον 6, ἢ 16. τὸ δ] κκὶ τὸ 6, ἢ 18. καὶ] ἀγάγκη καὶ 

ΑἽ καὶ--Β οπι.4. {| 19. ἐνδέχεσθαι Ο. 1 20. Βὶ ἐνδέχοιτο παρπὶ Ὁ, 1 21. τῶν 8, Ο. 1 23. ἰδν-ττεθῶσν Ο. 1] 236. Β᾽ παπὶ τῷ. Ο. ἢ 

. τὸ ΒΤ' εἰς. Ὀδίχεσθαι Ο. ἢ 32. τιὰ τῶν Ο. 1 84. τῷ Ο, 1 36. τῶι 48. 1} 38. τεϑῶσιν Ο. 
ὅ. λευκές ,Ἵ. ἢ 10. ὃν καὶ] ὡς Ο. " 12. παπὶ τῷ Τ' νδεχέσϑω Ο, Ε 14, τῷ Ο. 1} 16. ἥν οπι «4. 1 84. ἕςκ: ὃ συλλ.. Β. 

84. εχίτ. τοὶ τῶι β' ἐγδίχεσθαι Ο΄ 



40. ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. ΠΡΟΈΤΕΡΩΝ. Α, 

“Ὅταν δ᾽ ἀδιόριςοι. ἢ ἐγ μέρει ληφθῶσιν ἀμφότεραι, φοτέρων. τῷ ἐνδέχεσθαι καὶ ὁ τῷ ὑκάρχειν. ἔξαι. συλλὰγι" 
οὐκ ἔςαι συλλογισμός. ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ ἣ καὶ ἐγ τοῖς σμός, καὶ ὅταν τὸ μὲν ςφερητικὸν ληφθῇ τὸ δὲ χαταφὰ" 
καθέλου, καὶ διὰ. τῶν αὐτῶν ὅρων. : ᾿ ᾿Π τρρονν ἀναγκαῖον δὲ τὸ καταφατικόν. ὅταν δὲ τὸ. φερητοκὸν 

22. Ἐἰ δ᾽ ἐςὶν ἡ. μὲν ἀναγκαία τῶν προτάσεων ἡ δ᾽ ἐν- ἀναγκαῖον, καὶ τὸ. συμπέρασμα ἔ ἔξαι τῷ μὴ ὑπάρχειν" ὁ γὰρ᾿ 
δεχομένη, κατηγορικῶν μὲν: ὄντωκ τῶν. ὅρων ἀεὶ τῷ ἐνδέχε: 5: αὐτὸς τρόπος ἔς αἱ τῆς δείξεως καὶ καθόλε καὶ μὴ καθόλου. 
σϑαι ἔςαι συλλογισμός, ὅταν δ᾽ ἦ τὸ μὲν κατηγορικὸν τὸ τῶν ὅρων ὄντων. ἀνάγκη γὰρ διὰ τῷ πρώτου σχήματος τέ- 

. δὲ ςερητικόν, ἐὰν μὲν ᾧ τὸ κατα φατικὸν ἀναγκαῖον, τῷ ἐν- λεῶσθαι τοὺς συλλογισμούς, ὥςε κιυθάπερ ἐν ἐκείνοις, καὶ 

δέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, ἐὰν δὲ τὸ ςερητικόν, καὶ τῷ ἐνδέ: ἐπὶ τούτων ἀναγκαῖὸν συμπέπτειν. ὅταν δὲ τὸ ςερητικὸν 

χεσθαι μὴ ὑπάρχειν καὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν" τῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγ- καθόλου ληφθὲν τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον, ἐὰν μὲν ἐν- 
κης μὴ ὑπάρχειν ὑκ ἔςαι:συλλογισμός, ὥσπερ ἀδ᾽ ἐν τοῖς ι0 δεχόμενον, ἔξαι συλλογισμὸς διὰ τῆς ἀντιςροφῆς, ἐὰν δ᾽ 

ἑτέροις σχήμασιν... ἔξωσαν δὴ κατηγορικοὶ, πρῶτον. οἱ ὅροι, ἀναγκαῖον, οὐκ ἔςαι. δειχθήσεται δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν 
καὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Τ' ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ καὶ ἐν τοῖς καθόλου, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. φωνερὸν: 

Β τῷ Τ' παντὶ ἐνδεχέσθω ὑπάρχειν. ἐπεὶ ὅν. τὸ; μὲν Α, παντὶ οὖν καὶ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότε καὶ πῶς ἔςαι συλλο-. 

τῷ 1' ἀνώγκη, πὸ. δὲ Τ' τοὶ τῷ Β ἐνδέχεται, καὶ τὸ Α. γισμός, καὶ πότε τῷ ἐνδέχεσθαι καὶ πότε τῷ ὑπάρχειν. 
τοὶ τῷ Β ἐνδεχόμενον ἔ ἔςαι καὶ ὕχ ὑπάρχον" ὕτω γὼρ ι5 δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς, καὶ ὅτι τελειοῦνται δὼ 
οὐτῶ ἐπὶ ἢ πρώτου φᾳχήμεατος, ὁμοίως δὲ δειχθήσετ τῷ πρώτου “σχήματος. 
ται καὶ εἰ τὸ μὲν .Β Τ' τεθείη ἀνωγκαῖον, τὸ δὲ ΑΤ' ἐν- Ὅτι μὲν οὖν οἱ ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι πὐλνο, δὰ 

δεχόμενον. πάλιν ἔξω τὸ μὲν κατηγερικὸν τὸ δὲ; ςερητικόν, σμοὶ. τελείδνται διὰ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλου 
, ἀναγκαῖὰν δὲ “τὸ κατηγορικόν". καὶ τὸ μὲν Α ἐνδεχέσθω μη». συλλογισμῶν καὶ εἰς τούτους ἀνάγονται, δῆλον ἐκ. τῶν εἶτ: 

δενὶ τῷ. Τ' ὑπάρχειν, τὸ: δὲ Β. παντὶ ὑπαρχέτω. ἐξ: ἀνάγ- 20 ρημώων". ὅτι δ᾽ ἁπλῶς πᾶς συλλογισμὸς ὕτως ἕξει, ΄ γῦν. 

γος. ἔςαι δὴ πείλιν τὸ πρῶτον σχῆμα" καὶ γὰρ ἡ ςερη-. ἔςαι φανερόν, ὅταν δειχϑὴ πῶς μὼ διὰ τούτων τινὸς 
τικὴ πρότασις ἐνδέχεσθαι σημαίνει. φανερὸν οὖν ὅτι τὸ συμ-. τῶν σχημάτων. ΝΣ 
πέρασμα ἔςαι. ἐνδεχόμενον" ὅτε γὼρ ὕτως ἔχοιεν αἱ προ: ᾿Ανάγκη δὴ πᾶσαν ΒΡΕΙ καὶ πάντα συλλογισμὸν 
τάσεις ἐν τῷ πρώτῳ. «χήματι, καὶ τὸ συμπέρασμα ἦν. ἢ ὑπάρχον τι ἢ μὴ ὑπάρχον δεικνύναι, καὶ τῦτο ἢ καθόλου 
ἐνδεχόμενον. εἰ δ᾽ ἡ. ςερητυτὴ πρότασις ἀναγκαία, τὸ αυμκ κ.ἢ κατὰ μέρος, ἔτι ἢ δεικτικῷς. ἢ ἐξ ὑποθέσεως. τῷ δ᾽ ἐξ 
πέρασμα ἔςαι καὶ ὅτι. ἐδδέχεται.-τινὶ μιὴ ὑπάρχειν καὶ ὅτι ὑποθέσεως μέρος τὰ διὰ -τὰ ἀδυνάτευ. πρῶτον οὖν εἴπω-. 
ἀχ ὑπάρχει. κείσθω γὰρ τὸ Α τῷ 1' μὴ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγ-.: μεν περὶ τῶν. δεικτικῶν" Τούτων γὰρ δειχεθέγτων φανὲρὸν 
κηῆς, τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδέχεσθαι, ὠντιςραφέντος οὖν τοῦ Β. ἔξαι καὶ ἐπὶ τῶν εἰς τὸ ὠδύνωτον καὶ ὅλως τῶν ἘΛΕῚ 
Γ' καταφατικῦ τὸ πρῶτον ἔςαι σχῆμα, καὶ ἀναγκαία ἡ θέσεως: 
ςερητικὴ πρότασις, ὅτε δ᾽ ὕὅτως εἶχον αἱ προτάσεις, συνέ- 30 Ἐὶ δὴ ὅδε: τὸ Α κατὰ, τῷ Β συλλογίσασθαι ἢ ἢ ὑπάρ- 

βαινε τὸ Α τῷ Τ' καὶ ἐνδέχεσθαι τινὶ μὴ ὑπάρχειν καὶ μὴ χο' ἢ μὴ ὑπάρχον, ἀνάγκη λαβεῖν τι κατά τινος. εἰ μὲν. 
ὑπάρχειν, ὥς! καὶ τὸ Α τῷ Β ἀνάγκη τοὶ μὴ ὑπάώρχεν.. ἕν. τὸ κατὰ, τῷ Β. ληφθείη, τὸ ἐξ ὠρχῆς ἔςωι εἰλημ.-. 

ὅταν δὲ τὸ φερητικὸν͵ τεθῇ πρὸς τὸ ἔλωττον ἄκρον, ἐὰν μὲν, μένον. εἰ δὲ κατὼ τῷ Τ', τὸ δὲ Τ' κατῷ μοιδενός, μρὴδ᾽ 
ἐνδεχόμενον, ἔςαι συλλογισμὸς μεταληφθείτης τῆς προτά- ἄλλο κατ᾽ ἐκείνς, μηδὲ κατὰ ΤΑ ἕτερον, ὑδεὶς ἔςαι 

σεως, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον, ἐὰν δ᾽ ἀναγκαῖον, ὑκ ἔςαι" 35 συλλογισμός" τῷ γὰρ ἕν καθ᾿ ἑνὸς ἌΦΕΜΙ οὐδὲν σὺμ-- 

καὶ γὰρ παντὶ ἀνάγκη καὶ ὀδενὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ὅροι βαίνει ἐξ ἀνάγκην. ὥςε ᾿ἀρισληπτοὶ καὶ ἐτεβαν, πρότα- 
τὰ παντὶ ὑπάρχειν ὕπνος - ἱππος καθεύδων - ἄνθρωπος, τρῦ- σιν. ἐὰν ΜΝ οὖν ληφθῇ τὸ Α κατ᾽ ἄλλου ἢ ἄλλο: κατὼ 

μηδενὶ ὕπνος - ἵππος ἐγρηγορώς - ἄνθρωπος, οἱ ὅτωι ἢ τῷ Α,, ἢ κατὰ τῷ Τ' Ἐπῖρον; εἶναι μὲν συλλογισμὸν οὐδὲν. 
Θμϑίως δ᾽ ἔξει καὶ εἰ ὁ μὲν καθόλε τῶν ὅρων ὁ ἐδ κωλύει, ἅ{ι: μώτοι τὸ Β οὐκ ἔςαι διὰ τῶν εἰλημμένων. 

ἐν μέρει πρὸς τὸ μέσον" κατηγορικῶν μὲν γὼρ ὄντων ἀμν- 40 οὐδ᾽ ὅταν τὸ Τ' ἑτέρῳ, κἀκεῖνο ἄλλῳ, καὶ τῦτο ἑτέρῳ, μὴ 

1. ἀόριςοι «Α΄, ἢ 13. τῷ Τ' οπὶ 56 120. τῶν 48. 1 πανὴ τῷ Ὑ ὑπαρχέτω Ο, ἃ 25. τὸ] καὶ τὸ Ο. 1 28. πανὴὶ τῷ Ὑ Ἐπ 
σθαι Ο. 1] 29... καὶ], καὶ γὰρ... 1} 31, καὶ μ ὑπάρχειν οπι «Α΄. 32. καὶ οπὶ Ο. ἢ 31. τοῦ δὲ μηδὴὰ .(. ) 

5. καὶ καθέλον οπὶ ΡΓ Ο. Τ καὶ μὴ καθόλου οὔ 48 εἰ.ρν Ο. ἢ 14. ἰνδίχεται Ο. 1 .18.. τελεισῦνταί τε διὰ 86. ᾿ 19. ἄγᾳι- 
ται Ἅ..;ΝΠ 26. μέρος "ἰςὶ τὲ. 1] 27. τούτων. γὰρ δειχθέντων. οτλ Ο. [ 31. ἢ μὴ ὑπάρχον οἱ ᾿Υ “4. ἰ 33. δὲ τὸ « κατὰ . ἢ 
35. τὸ Ὁ. ΩΝ : ᾿ 
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συνώπτῃ δὲ πρὸς τὸ Ἡ, ὑδ᾽ ὕτως ἔξαι πρὸς τὸ Β συλ- θέσρως. εἰ δὲ τὔτ᾽ ἀληθές, πᾶσαν ἀπόδειξιν καὶ πάντα 
λογισμὸς τῷ Α. ὅλως γα εἴπομεν ὅτι ὑδεὶς οὐδέποτε ἔςαι συλλογισμὸν ἀνάγκη γίνεσθαι δια τριῶν τῶν προειρημένων 

συλλογισμὸς ἄλλε κατ᾽ ἄλλου μὴ ληφθώτος τινὸς μέ σχημάτων. τούτου δὰ δειχθέντος δῆλον ὡς ἅπας τε συλ- 
“ον ὃ πρὸς ἑκάτερον ἔχει πως ταῖς κατηγορίαιο" ὁ ἈΒ λογισμὸς ἐπιτελεῖται διὰ τῷ πρώτου σχήματος καὶ ἀνά- 
γὰρ συλλογισμὸς ὡπλῶς ἐκ προτάσεων ἐξιν, ὁ δὲ πρὸς 5 ευδο εἰς τοὺς ἐν τούτῳ καθόλε συλλογισμούς. 

τόδε συλλογισμὸς ἐκ τῶν πρὸς τόδε προτάσεων, ὁ δὲ τῦδε Ἔτι τε ἐν ἅπαντι δεῖ κατηγορικόν τινα τῶν ἜΣ εἶ .:24 
«ρὸς τόδε διὰ τῶν τῦδε πρὸς τόδε προτάσεων. ἀδύνατον δὲ ναι καὶ τὸ καθόλου ὑπάρχειν ἄνευ γὰρ τῷ καθόλου ἢ 
«ρὸς τὸ Β λαβεῖν πρότασιν μηδὲν μήτε κατηγοροῦντας ὑκ ἔςαι συλλογισμὸς ἢ ὁ πρὸς τὸ κείμενον, ἢ τὸ ἐξ ἀρ- 
αὐτῷ μήτ᾽ ὠπαρνεμώους, ἢ πάλιν τῷ Α πρὸς τὸ Β μη- χῆς αἰτήσεται. κείσθω γὼρ τὴν μευσικὴν ἡδονὴν εἶαι σπο- 

δὲν κοινὸν λαμβάνοντας ἀλλ' ἑκατέρου ἴδια ἅττα κατη- 10 δαίαν. εἰ μὲν ἕν ὠξιώσειεν ἡδονὴν εἶναι σπυδαίαν μὴ προσ- 
γοροῖντας ἢ ὠπαρνομένους. ὥςε ληπτέον τι μέσον ὠμφοῖν, θεὶς τὸ πᾶσαν, ἐκ ἔςαι συλλογισμός" εἰ δὲ τινὰ ἠδὸ- 

ὃ συνάψει τὼς κατηγορίας, εἴπερ ἔςαι τῶδε πρὸς τόδε συλ- νήν, εἰ μὲν ἄλλην, ὀδὲν πρὸς τὸ κείμενον, εἰ δ᾽ αὐτὴν 
λογισμός. εἰ ἦν ἀνάγκη μέν τι λαβεῖν πρὸς ἄμφω κοινόν, ταύτην, τὸ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνει. μᾶλλον δὲ γύεται φα- 
ἧτο δ᾽ ἐνδέχεται τριχῶς (ἢ γὰρ τὸ Α τῷ Τ' καὶ τὸ Τ' νερὸν ἐν τοῖς διαγράμμασιν, οἷον ὅτι τῷ ἰσοσκελοῦς ἴσαι 
ΤῸ Β κατηγορήσαντας, ἣ τὸ Τ' κατ᾽ ὠμφοῖν, ἢ ἄμφω «5 αἱ πρὸς τῇ βάσει. ἔξωσαν εἰς τὸ κέώτρον ἠγμέαι αἱ ΑΒ. 
κατὰ τῷ ΤΊ, ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τὰ εἰρημόα σχήματα, φα- εἰ οὖν ἴσην λαμβανοι τὴν ΑΤ' γωνίαν τῇ ΒΔ μὴ ὅλως 
νερὸν ὅτι πάντα͵ συλλογισμὸν ἀνάγκη γίνεσθαι διὰ τούτων ἀξιώσας ἴσας τὰς τῶν ἡμικυκλίων, καὶ πάλιν τὴν 1" 
τοὸς τῶν σχημαΐτων. ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος καὶ εἰ διὰ πλει- τῇ Δ μὴ πᾶσαν προσλαβὼν τὴν τῷ τμήματος, ἔτι δ᾽ 
ὅσων συνάπτοι πρὸς τὸ Β΄" ταὐτὸ γὰρ ἔςαι σχῆμα καὶ ἀπ᾽ ἴσων ὑσῶν τῶν ὅλων γωνιῶν καὶ ἴσων ἀφηρήμέων 
ἐξὶ τῶν πολλῶν. . ὶ 29 σας εἶαι τὰς λοιπὰς τὼς. ΒΖ, τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτήσε- 

Ὅτι μὲν οὖν οἱ δεικτικοὶ περαίνονται διὰ τῶν προειρημέ- ται, ἐὰν μὴ λάβῃ ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσων ἀφαιρουμέων 
των σχημάτων, φανερόν" ὅτι δὲ καὶ οἱ εἰς τὸ ἀδύνατον, δῆ- ἴσα λείπεσθαι. φανερὸν οὖν ὅτι ἐν ἅπαντι δεῖ τὸ καθόλου. 
λον ἔςαι διὰ τότων. πάντες γὰρ οἱ διὰ τῷ ἀδυνάτε περαΐ- ὑπάρχειν, - καὶ ὅτι τὸ μὲν καθόλου ἐξ ἁπάντων τῶν ὅρων 
τοντες τὸ μὲν ψεῦδος συλλογίζονται, τὸ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἐξ καθόλου δεύονυτωι, τὸ δ᾽ ἐν μέρει καὶ ὕτως κἀκεύως, ὥς". 
ὑποθέσεως δειινύεσιν, ὅταν ἀδύνατόν τι συμβαύῃ τῆς ἀντι- 25. ἐὰν. μὲν ἢ τὸ συμπῴασμα καθόλου, καὶ τοὺς ὅρους ἀνάγκη 
φάσεως τεθείσης, οἷον ὅτι ἀσύμμετρος ἡ διαίμετρος. διὰ τὸ γί. καθάλε εἶναι, ἐὰν δ᾽ οἱ ὅροι καθόλε, ἐνδέχεται τὸ συμπέ:- 
εσθαι τὰ περατὰ ἴσα τοῖς ὠρτίοις συμμέτρα τεθείσης. τὸ μὲν ρασμα μὴ εἶναι καθόλε. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν ἅπαντι συλλογι-» 
οὖν ἴσα γίνεσθαι τὰ περιττὰ τοῖς ἀρτίοις συλλογίζεται, τὸ σμῷ ἢ ἀμφοτέρας ἢ τὴν ἑτέραν πρότασιν ὁμοίαν ἀνάγκη. γύε- 
δ᾽ ἀσύμιμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἐξ ὑποθέσεως δείκνυσιν, σθαι τῷ συμπεράσματι. λέγω δ᾽ ὁ μόνον τῷ καταφατικὴν: 

ἐπὲ ψεῦδας συμβαύει διὰ τὴν ἀντίφασιν. τῦτο γὰρ ἦν 30 εἶναι ἢ ςερητικήν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναγκαίαν ἢ ὑπάρχασαν ἢ ἐν-- 

τὸ διὰ τῷ ἀδυνάτου τυλλογίσαφθαι, τὸ δεῖξαί τι ἀδύνα-- δεχομένην. ἐπισκέψασθαι δὲ δεῖ καὶ τὼς ἄλλας κατηγορίας. 
τον διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν. ὥς᾽ ἐπεὶ τῷ ψεύδους γί - Φανερὸν δὲ καὶ ὡπλῶς πότ᾽ ἔςαι καὶ πότ᾽ οὐκ ἔςαι 
ται συλλογισμὸς δεικτικὸς ἐν τοῖς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπτω- συλλογισμός, καὶ πότε δυνατὸς καὶ πότε τέλειος, καὶ ὅτι: 

γομώοις, τὸ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἐξ ὑποθέσεως δείκνυται, τοὺς δὲ. συλλογισμᾷ ὄντος ἀναγκαῖον ἔχειν τοὺς Σ κατά τινα, 
δεοιτικοὺς πρότερον ϑερβα ὅτι διὰ τούτων περαίνονται τῶν 35 τῶν εἰρημένων τρόπων. 
σχριμάτων, φανερὸν ὅτι καὶ οἱ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλο- - Δῆλον δὲ καὶ ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις ἢ ἔςαι εὐδὲ ἴα ὅρων 25 

γισμοὶ διὰ τούτων ἔσογται τῶν σχημάτων. ὡσαύτως δὲ. καὶ ὁ πλειόνων, ἐὰν μὴ δι᾽ ἄλλων καὶ ἄλλων τὸ αὐτὰ. 
καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ ἐξ ὑποθέσεως" ἐν ἅπασι γὰρ ὁ: συμπέῴασμα γίηται, οἷον τὸ Ἑ διώ τε τῶν ΑΒ καὶ διὼ 

μὲν συλλογισμὸς γίνεται πρὸς τὸ. μεταλαμβανόμενον, τὸ τῶν ΓΔ, ἢ διὰ τῶν ΑΒ καὶ ΒΤ" πχείω. γὰρ μέσα τῶν 
δ᾽ ἐξ ἀρχῆς περαίνεται δι᾿ ὁμολογίας ἥ τινος ἄλλης ὑπο- 40 αὐτῶν οὐδὲν εδαι κωλύει. τούτων δ᾽ ὄντων ὑχ, εἷς ἀλλὼ 

δ αὶ 

.. τοῦ α οὐ 4Ὁ. ἢ εἴπωμεν Β' οἰ ργ.4. ἢ Τ. τόνδε διὰ γε Β. 1} 12..ὃς Α(. “15. κατηγορήσαντος ς ̓ 16. φανερὸν Ὁ ἵν ὅτι 6. ᾿ 
18. ἐ σὴ τὺ ὦ. ἢ 36. φανερὸν ἕν ὅτι 8. 

.ῷᾷ. τῷν τριῶσ Ὁ. 6. τὸν ὅρον Β. ἃ 1. γὰρ ἄν τῷ Ο Ἰἰ.- 8. προκείμενον Ο. Ι 10, αροσθῆις 3. Ι. 42. προκείμονν Ο. Ἵ 116: ἜΝ 

Βάπι Ο. ἢ 18. δ᾽ οἵὰ 441. 21. δἰίογυτα ἴσων οτὰ «4. ἢ 30, αβ καὶ αὙ καὶ βγ Ο. "ἃ ἀ4ἀ0. ἐχὶ Ο. 

Ε 
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πλείους εἰσὶν αἱ συλλογισμαί. ἢ πάλιν ὅταν ἑκάτερον τῶν ΑΒ 
διὰ συλλογισμοῦ ληφθῇ, “οἷον τὸ Α διὰ τῶν ΔῈ καὶ πά- 
λιν τὸ Β διὰ τῶν 2 Θ. ἢ τὸ μὲν ἐπαγωγῇ, τὸ δὲ συλλογι- 
σμῷ. ἀχλὰ καὶ οὕτως πλείους οἱ συλλογισμοί" πλείω γὰρ 
τὰ συμπεράσματώ ἐξιν, οἷον τό τε Α καὶ τὸ Β καὶ τὸ Γ΄. 
εἰ δ᾽ οὖν μὴ πλείους ἀλλ᾿ εἷς, οὕτω μὲν ἐνδέχεται γενέσθαι" 
διὰ πλειόνων τὸ αὐτὸ συμπέρασμα, ὡς δὲ τὸ 1' διὰ τῶκ 
ΑΒ, ἀδύνατον. ἔξω γὰρ τὸ Ἑ συμπεπερασμένον ἐκ τῶν 
ΑΒΓΔ. οὐκῦν ἀνάγκη τι αὐτῶν ἄλλο πρὸς ἄλλο εἰλῆφθαι, 

τὸ μὲν ὡς ὅλον τὸ ἃ ὡς μέρος" 
τερον, ὅτι ὄντος συλλογισμοῦ ἀναγκαῖον ἕτως τινὼς ἔχειν 

τῶν ὅρων. ἐχέτω οὖν τὸ Α ὕτως πρὸς τὸ Β, ἔςιν ἄρω τι ἐξ 
αὐτῶν συμπέρασμα. ὑκοῦν ἤτοι τὸ ἘΞ ἢ τῶν Τ᾽ Δ θάτερον ἢ: 

ἄλλο τι παρὰ ταῦτα. καὶ εἶ μὲν τὸ Ἐ, ἐκ τῶν ΑΒ μό- 

ΠΡΟΈΕΡΩΝ Α.. 

Κατὼ μὲν οὖν τὰς κυρίας προτάσεις λαμβανομέκν 
τῶν συλλογισμῶν, ἅπας ἔςαι συλλογισμὸς ἐκ προτάσεωϊ 
μὲν ἀρτίων ἐξ ὅρων δὲ περιττῶν᾽ ἑνὶ γὰρ πλείους οἱ ὅροι τῶν 
προτάσεων, ἔς αι δὲ καὶ τὰ συμπεράσματα ἡμίση τῶν » ἄρεν 

5 τάσεων, ὅταν. δὲ διὰ προσυλλογισμῶν περαίηται ἡ δὰ 

πλείονων μέσων μὴ συπχῶν, οἷον τὸ Α Β διὰ τῶν Τ' Δ, τὸ 

μὲν πλῆθος τῶν ὅρων ὡσαύτως ἑνὶ ὑπερέξει τὼς προτάσεις 
(ἡ γὰρ ἔξωθεν ἢ εἰς τὸ μέσον τεθήσεται ὁ παρεμπίστων ὅραφ' 
ἀμφοτέρως δὲ συμβαίει δὶ ἐλάττω εἶναι τὼ διαςήματα 

τῦτα γὰρ δέδεικται πρό- 10 τῶν ὅρων), αἱ δὲ προτάσεις ἴσαι τοῖς διαςήμασιν" ὁ μέτα 
ἀεὶ αἱ μὲν ἄρτιαι ἔσονται οἱ δὲ περιττοί, ἀλλ᾽ ἐναλλίξ, 
ὅταν μὲν αἱ περοτάσεις ἄρτιαι, περιττοὶ οἱ ὅροι, ὅταν δὲ οἱ 
ὅροι ἄρτιοι, περιτταὶ αἱ προτάσεις" ἅμα γὰρ τῷ ὅρῳ μία 
προςίθεται πρότασις, ἂν ὁποθενὸν προς εν ὁ ὅρος. ὥς᾽ ἐπεὶ 

γον ἂν εἴη ὁ συλλογισμός. τὸ δὲ Τ' Δ εἰ μὲν ἔχει οὕτως ὥς 15 αἱ μὲν ἄρτιαι οἷ δὲ περιττοὶ ἦσαν, ἀνάγκη παραλλάττει 

εἶναι τὸ μὲν ὡς ὅλον τὸ δ᾽ ὡς μέρος, ἔςαι τι καὶ ἐξ ἐκεί. τῆς αὐτῆς προσθέσεως γινομένας. τὰ δὲ συμπεράσματα ὑκέτι. 
) Υ̓́ Ν Ἁ »“ θα. “ἢ ἊΣ Ν ; ἣ μα μ᾿ ν, ὦ . ὦ Ν Ν 

γων, καὶ ἤτοι τὸ ἘΞ ἢ τῶν ΑΒ θάτερον ἢ ἄλλο τι παρὰ τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν τε πρὸς τοὺς ὅρους ὅτε πρὸς ταὶς προ- 
εν ᾽ γι ἢ κ“ ΄ Ων ὔ ᾿ : «ν Ν , ἕ 
ταῦτα. καὶ εἰ μὲν τὸ Ἑ ἢ τῶν ΑΒ. ϑάτερον, ἢ πλείους ἔσον. ταΐσεις" ἑνὸς: ὙῈΡ ὅρου προςιθεμέου ἀὐνομμα προ- 

ται οἱ συλλογισμοί, ἢ ὡς ἐνεδέχετο ταὐτὸ διὰ πλειόνων φεθήσεται ἑνὶ ἐλάττω τῶν προῦπαρχόντων ων πρὸς μόνον 

ὅρων περαίνεσθαι συμβαύει" εἰ δ' ἄλλο τι παρὰ ταῦτα, 20 γὼρ τὸν ἔσχατον ὦ ποιεῖ συμπέῴασμα, πρὸς δὲ τοὺς ἄλ- 

«λείους ἔσονται καὶ ἀσύναπτοι οἱ συλλογισμοὶ “πρὸς ὠλλή- 

λους. εἰ δὲ. μὴ ἕτως ἔχοι τὸ Τ' πρὸς τὸ Δ ὥςε πριεῖν συὰ- 
λογισμόν, μάτην ἔςαι εἰλημμώα, εἰ μὴ ἐπαγωγὴς ἢ κρύ- 
ως. ἦ τινος ἄλλου τῶν τοιύτων χάριν. εἰ δ᾽ ἐκ τῶν "ΑΒ: 

λοὺς πάντας, οἷον εἰ τῷ ΑΒ Γ΄ πρόσκειται τὸ Δ; εὐθὺς καὶ 
, δύ. , “ ") ν᾿, αὶ ἡ πὸ χρὴ συμπεράσματα δύο πρόσκειται, τό τε πρὸς τὸ Α καὶ τὸ πρὸς 

᾽ -“ Γ 

τὸ Β. ὁμοίως δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων. κἀν εἰς τὸ μέσον δὲ παν" 
ρεμπίπτῃ, τὸν αὐτὸν τρόπον" ξρὺς ἔγνω γὰρ μόνον ὁ ποιήσει 

μὴ τὸ Ε ἀλλ ἄλλο τι εἼθεται συμπέρασμα, ἐκ δὲ τῶν 5 συλλογισμόν. ὥςε πολὺ πλείω τὰ υμκυῤάοματα. καὶ τῶν 
ΕΔ ἢ τούτων θάτερον ἢ [Ἵ ἄλλο παρὰ ταῦτα, πλείους τε οἱ 

συλλογισμοὶ “ ἔνονται καὶ ἅ τῷ ὑποκειμέν" ὑπέκειτο γὰρ 
εἶναι τῷ Εὶ τὸν συλλογισμόν. εἰ δὲ μὴ γίεται ἐκ τῶν Γ' Δ μηδὲν 

Ἢ ͵ὔ », “ γῸΝ ,ὔ ᾿ Ν συμπέασμω, μάτην τὸ εἰλήφθαι αὐτὰ συμβαίνει καὶ μὴ 

ὅρων ἔςιαι καὶ τῶν προτάσεων. 
᾿Επεὶ δ᾽. ἔχομεν περὶ ὧν αἱ συλλογισμοί, καὶ ποῖον ἐν 26 

ἑκάςῳ σχήματι καὶ ποσαχῶς δείκνυται, φανερὸν ἡμῖν ἐςὶ 
καὶ ποῖον πρόθλημα χαλεπὸν καὶ ποῖον εὐεπιχείρητον" τὸ 

“; “; τον οἷ ν ΚΝ ΄ τῷ ἐξ ἀρχῆς εἶναι. τὸν ἀὐλλοη δ μδν. ὥςε Φανερὸν ὅτι πῶσα 30 μὲν γὰρ ἐν πλείοσι σχήμασι καὶ διὰ πλειόνων πτώσεων πε- 

ἀπόδειξις καὶ τᾶς συλλογισμὸς ἔςαι διὰ τριῶν ὅρων μένον. 
εν Ῥῴχου δ᾽ ὄντος" φανεροῦ, δῆλον ὁ ὡς καὶ ἐκ δύο μὰν 

τάσεων' καὶ ἡ πλειόνων". οἷ γὰρ τρεῖς ὅροι δύο προτάσεις, εἰ 
μὴ προσλαμβάνοιτο, καθάπερ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἐλέχθη, 
πρὸς τὴν τελείωσιν τῶν συλλογισμῶν. φανερὸν ἦν ὡς ἐν ᾧ 35 διὰ μὲν τῇ πρώτου μοναχῶς, διὰ δὲ τῷ ἜΝ διχῶς" 

λόγῳ συλλογιςυεῷ μὴ ἄρτιαί εἰσιν αἱ προτάσεις δι’ ὧν γί- 
γετάι τὸ συμπέρασμα τὸ. κύριον. (ἔνια. γὰρ τῶν ἄνωθεν συμ'- 
περασμούτων ἀναγκαῖον εἶναι προταίσειρ), οὗτος ὁ λόγος ἢ 
ἄ συλλελόγιςαι ἢ πλείω᾽ τῶν ἀναγκαίων ἠρώτηκε πρὸς τὴν 

θέσιν. 

ραινόμενον ῥᾷον, τὸ δ᾽ ἐσ ἐλάττοσι καὶ δὶ᾽ ἐλαττόνων δυσε-. 
πεχειρητότερον. τὸ. μὲν οὖν καταφατικὸν τὸ καθόλου διὰ τῷ 
τρόποι σχήματος δείκνυται μών, καὶ διὰ τούτου μοναγοῶς" 
τὸ δὲ δλῤητίκον διά τε τῷ πρώτου καὶ διὼ τῷ μέσου, καὶ 

τὸ 
δ᾽ ἐν μέρει καταφατικὸν διὰ τῷ πρώτου καὶ διὰ τῷ ἐσχά- 

του, μοναχῶς μὲν διὰ τῷ πρώτου, τριχῶς δὲ διὰ τῷ ἐσιχαί-. 

του. τὸ δὲ φερητικὸν τὸ κατὰ μέρος ἐν ἅπασι τοῖς σχήμωσε. 
δείκνυται, πλὴν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ ἅπαξ, ἐν δὲ τῷ μέσῳ 

Ἀ » 7ὔ 2 »"» ᾿ -“ 3 -“᾿ Δ » 5 

40 καὶ τῷ ἐσχάτῳ ἐν τῷ μὲν διχῶς ἐν τῷ δὲ τριχῶς. φανε- 

6... γίνεσθαι Ο. ἰ] 9: Δἰίαγιιπα. ἄλλο στὰ Ρν «48. .} 14. μόνων Ο. ἢ 24. πλείος τε ἔσονται 6. 1} οἱ οτχ 48. ᾿ἰ 26. τῦτο θάτ, Β. ἢ 

28. τῦ] τὸ “4. 11 31. μόνων Ο. ἢ 3. ἐλέχθη οἵ Α. 

διὰ 8. 
.21, αἱ μὲν οτκὰ .4.. {Π.-27. καὶ πθῖον-- 28. ἡμῖν ἐφξὶ οτὰ Α. ἢ 30. τοοῖϑ πτώσεων Βεθτω πτὼ οοὐρ 8. [{|86. καταφατικὸν καὶ 

᾿ 
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ὰ οὖν ὅτι τὸ καθόλου κατηγορικὸν κατασκευάσαι μὲν χαν Δεῖ δὴ τὼς προτάσεις περὶ ὄκαςον οὕτως ἐκλαμβάνειν, 
λεκώτατον, ἀνασκευάσαι δὲ ῥᾷεον. ὅλως δ᾽ ἐξὺ ἀναιρῶντι ὑποθέμενον αὐτὸ πρῶτον καὶ τοὺς ὁρισμούς τε καὶ ὅσα ἴδια, 

μὲν τὰ καθόλου τῶν ἐν μέρει ῥάω" καὶ γὰρ ἣν μηδενὶ καὶ τοῦ πράγματός ἐςιν, εἶτα μετὰ τοῦτο ὅσα ἔπεται τῷ πρά- 
ἃ Α λ- ΄ὔ » 7 ΄ Ν Ν ν» ΄ Φφ Ἁ “ ᾽ -ν [2 Ά ἦν τοὶ μὴ ὑπάρχῃ, ἀνήρηται" τούτων δὲ τὸ μὲν τοὶ μὴ ἐν γματι, καὶ πάλιν οἷς τὸ πρᾶγμα ἀκολπθεῖ, καὶ ὅσα μὴ 
ἅπασι τοῖς σχήμασι δείκνυται, τὸ δὲ μηδενὶ ἐν τοῖς δυσίν. 5 ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν. οἷς δ᾽ αὐτὸ μὲ ἐνδέχεται, οὐκ 
Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον κἀπὶ τῶν φερητικῶν" καὶ γὰρ εἰ παντὶ 
καὶ εἰ το; ἀνήρηται τὸ ἐξ ἀρχῆς" τῆτο δ᾽ ἢ ἦν ἐν δύο σχή- 

μασιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει μονωχῶς, ἢ παντὶ ἢ ἢ μηδεὴ δεῖ. 
ξαντα ὑπάρχειν. κατασκευάζοντι δὲ ῥῴω τὰ ἐν μέρει" καὶ 

ἐκληπτέον διὼ τὸ ἀντιςρέφειν τὸ ςερητικόν. δ᾽αιρετέον δὲ καὶ 
Ἂ“ ε Ψ ᾿ »“" 2 λδ - Ψ - 

τῶν ἑπομένων ὅσα τε ἐν τῷ τί ἐςι καὶ ὅσα ὡς ἴδια, καὶ ὅσω 
ὡς συμβεβηκότα κατηγορεῖται, καὶ τούτων ποῖα δυξαςικῶς 

καὶ ποῖα κατ᾽ ἀλήθειαγ' ὅσῳ μὲν γὰρ ἂν πλειόνων τοιούτων 
“γὰρ ἐν πλείοσι σχήμασι καὶ διὰ πλειόνων τρόπων. ὅλως τε 10 εὐπορῇ τις, θῶττον ἐντεύζεται συμπεράσματι, ὅσῳ δ᾽ ἂν 
οὐ δεῖ λανθάνειν ὅτι ἀνασκευάσαι μὲν δι’ ἀλλήλων ἔςι καὶ 

τὰ καθόλου διὰ τῶν ἐν μέρει καὶ ταῦτα διὰ τῶν καθόλου, 
κατασκευάσαι δ᾽ οὐκ ἔς: διὰ τῶν κατὰ μέρος τὼ καθόλε, 
δ᾽ ἐκείνων δὲ ταῦτ᾽ ἔςιν: ὥμα δὲ δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἀνα- 
σκευάζειν ἐςὶ τῷ κατασκευάζειν ῥᾷον. 

Πῶς μὲν οὖν γύεται πᾶς συλλογισμὸς καὶ διὼ πόσων 
ὅρων καὶ προτάσεων, καὶ πῶς ἐχουσῶν πρὸς ἀλλήλας, ἔτι 
δὲ ποῖον πρόβλημα ἐν ἑκάςῳ σχήματι καὶ ποῖον ἐν πλείοσι 

καὶ ποῖον ἐν ἐλάττοσι δείκνυται, δῆλον ἐκ τῶν͵ εἰρημένων. 

ἀληθεςέρων, μᾶλλον ἀποδείξει. δεῖ δ᾽ ἐκλέγειν μὴ τὰ ἐπό- 

μένα τινί, ἀλλ᾽ ὅσα ὅλῳ τῷ πράγματι ἔπεται, οἷον μὴ τί 

τινὶ ἀνθρώπῳ ὠλλὰὼ τί παντὶ ἀνθρώπῳ ἔπεται" διὰ γὰρ τῶν 
καθόλου προτάσεων ὁ συλλογισμός: ὠδιορίςου μὲν οὖν ὅγ- 

15 τὸς ἄδηλον εἰ καθόλου ἡ πρότασις, διωρισμένου δὲ φανερόν, 

ὁμοίως δ᾽ ἐκλεκτέον καὶ οἷς αὐτὸ ἔπεται ὅλοις, διὰ τὴν εἰ- 

ρημόην αἰτίαν. αὐτὸ δὲ τὸ ἑπόμενον οὐ ληπτέον ὅλον ἔπε- 
σθαι, λέγω δ᾽ οἷον ἀνθρώπῳ πᾶν ζῷον ἢ μυσικῇ πᾶσαν ἐπι- 
ςήμην, ἀλλὰ μόνον ὡπλῶς ἀκολουθεῖν, καθάπερ καὶ τρϑὶ 

4Ἰ τῶς δ᾽ εὐπορήσομεν αὐτοὶ πρὸς τὸ τιθέμενον ἀεὶ συλλογι- 0 τεινόμεθα" καὶ γὰρ ἄχρηστον θάτερον καὶ ὠδύνατον, οἷον 
σμῶν, καὶ διὰ ποίας ὁδοῦ ληψόμεθα τὰς περὶ ἔκαςον ἀρ- 
χαῖς, νῦν ἤδη λεκτέον" οὐ γαρ μόνον ἴσως δεῖ τὴν γώεσιν 
θεωρεῖν τῶν συλλογισμῶν, ἀλλὼ καὶ τὴν δύναμιν ἔχειν τοῦ 
ποιεῖν. 

πάντα ἄνθρωπον εἶναι πῶν ζῷον ἢ δικαιοσύνην ἅπαν ὠγαθόν.᾿ 
ἀλλ᾽ ᾧ ἕπεται, ἐπ᾽ ἐκείνου τὸ παντὶ λέγεται. ὅταν δ᾽ ὑπό 
τινος περιέχιται τὸ ὑποκείμενον ᾧ τὼ ἑπόμενα δεῖ λαβεῖν, 

τὰ μὲν τῷ καθόλου καὶ ἑπόμενα ἢ μὴ ἑπόμενα ὑκ ἐκλεκτέον ἐν 

«Απαύτων δὴ τῶν ὄντων τὰ μέν ἐς! τοιαῦτα ὥςε κατὰ 25 τότοις (εἴληπται γὰρ ἐν ἐκείνοις ὅσα γὰρ ζῴῳ, καὶ ἀν- 

μηδενὸς ἄλλου μκλῳ οαθόμοΣ ἀληθῶς καθόλου, οἷον Κλέων ϑρώπῳ ἕπεται, καὶ ὅσα μὴ ὑπάρχει, ὡσαύτως), τὰ δὲ 
καὶ Καλλίας καὶ τὸ καθ᾽ ἕκαςον καὶ αἰσθητόν, κατὰ δὲ πρὶ ἕκαςον ἴδια ληπτέον" ἔ ἔςι γὰρ ἅττα τῷ εἴδει ἴδια παρὼ 

τούτων ἄλλα (καὶ γὰρ ἄνθρωπος καὶ ζῷον ἑκάτερος τούτων ᾿ τὸ γένος" ἀνάγκη γὰρ τοῖς ἑτέροις εἴδεσιν ἴδια ἅττα ὑπάρ- 
ἐςί)" τὰ δ᾽ αὐτὰ μὲν κατ᾽ ἄλλων" κατηγορεῖται, κατὰ δὲ σχεῖν. οὐδὲ δὴ τῷ καθόλου ἐκλεκτέον οἷς ἔπεται τὸ περι- 
τούτων ἄλλα πρότερον ἃ κατηγορεῖται" τὼ δὲ καὶ αὐτὰ ἀἄλ- 3) ἐχόμενον, οἷον ζῴῳ οἷς ἔπεται ἄνθρωπος" ἀνάγκη γάρ, εἰ 
λων καὶ αὐτῶν ἕτερα, οἷον ἄνθρωπος Καλλίου καὶ ἀνθρώπου 
ζῷον. ὅτι μὲν οὖν ἔνια τῶν ὄντων κατ᾽ οὐδενὸς πέφυκε λέγε- 

φϑαι, δῆλον τῶν γὰρ αἰσθήτῶν σχεδὸν ἕκας ὅν ἐςτ τοίδτον 
ὥςε μὴ κατηγορεῖσθαι κατὼ μηδενός, πλὴν ὡς κατὰ συμ- 

Ν »“" λ ΄ 
ἀνθρώπῳ ἀκολουθεῖ τὸ ζῷον, καὶ τούτοις ἅπασιν ἀκολουθεῖν. 

οἰκειότερῳ δὲ ταῦτα τῆς τῷ ἀνθρώπου ἐκλογῆς. ληπτέον δὲ 
λ Ν « ᾽ Ν ἄξς α΄ Ἂ .“. κυ » 

καὶ τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑπόμενα καὶ οἷς, ἔπεται" τῶν 
᾿ Ηϊ 

γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προβλημάτων καὶ ὁ συλλογισμὸς 
ΓΑ͂ΙΒ Ἅ 7ὔ 5 Ν Ν. Ὁ. ἅν ΄ ν ᾽ »» - Ἐπ ΩΝ Ν 7, μ᾿ »ν ἃ »“ μὰ 

βεβηκός φαμεν γαρ ποτε τὸ λευχὸν ἔχείνο ΣΣωκρώτην εἰγῶϊ ἃς Εκὰ Τῶν ὡς ἔπι Τὸ πολυ προτάσεωγ, ἢ πάσων ἢ τινων" οὐδ ΟΥ 

τ δ ᾿" ΕΣ, ΤῸ Ὁ “ 
καὶ τὸ προσιὸν Καλλίαν. ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω πορευομένοις 
Ψ᾽ Γ Λ ν.Νὲ Ὡς ΝΣ Υ̓ ϑἷ , ΝΥ 
ἷςαταί ποτε, πάλιν ἐροῦμεν" γὺν δ᾽ ἔςω τῦτο κείμενον. κατὰ 

Ψ ᾽ ν ᾿ δὶ - Ἂ, μᾳ 
μὲν οὐνδτούτων οὐκ ἔστιν ἀποδεῖξαι κατηγορούμενον ἕτερον, 

᾿ Ἁ Ὰ ᾿ Ν .“ γ Ἀ τλὴν εἰ μὴ κατὰ δόξαν, ἀλλὰ ταῦτα κατ᾽ ἄλλων" ὁδὲ τὰ 

Ν ε », Ν », 7 " ΑΙ “« . γὰρ ἑκάςου τὸ συμπέρασμα ταῖς ἀρχαῖς. ἔτι τὰ πῶσιν 

ἑπόμενα ὁκ ἐκλεκτέον" ὁ γὰρ ἔςαι συλλογισμὸς ἐξ αὐτῶν. 
δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν, ἐν τοῖς ἑπομένοις ἔςαι δῆλον. 

Κατασκευάζειν μὲν ὄν βουλομένοις κατά τινος ὅλου 28 
Υ 

καθ᾿ ἕκαςα κατ᾽ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἕτερα κατ᾽ ἐκείνων. τὼ δὲ 4 τῇ μὲν κατασκευαζομένε βλεπτέον εἰς τὰ ὑποκείμενα, καθ᾽ 

μεταξὺ δῆλον ὡς ἀμφοτέρως ἐνδέχεται" καὶ γὼρ αὐτὰ κατ 

ἄλλων καὶ ἄλλα κατὰ τούτων λεχθήσεται, καὶ σχεδὸν δὶ 

λόγοι καὶ αἱ σκέψεις εἰσὶ μάλιςα περὶ τούτων. 

φΦ- )ὕ ΙΝ Ἶ ὧν αὐτὸ τυγχάνει λεγόμενον, αὶ δὲ δεῖ κατηγορεῖσθαι, ὅσω 
“ μά μ ΄ , Φ 7 ΄, , τότῳ ἔπεται" ἀν γάρ τι τύτων ἡ ταὐτόν, ἀνώγκη θάτερον 

Ἁ Δ ᾽ 
θατέρῳ ὑπάρχειν. ἣν δὲ μὴ ὅτι παντὶ ἀλλ᾽ ὅτι τινί, οἷς ἔπε- 

4. τὸ οἱῖ. ΑἹ. ἢ 10. ἐν οπὰ α΄. ἢ} 34. κἀτὰ οπι «(. ἢ 35. σωκράτη Β. ἢ ἀ3. πρὶ τόθ εἰσὶ ἘΡΜΝ σ. 
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ται ἑκάτερον" εἰ γάρ τι τούτων ταὐτόν, ἀνώγκη τοὶ ὑπάρ- τὸ ἘΤ᾽ ἢ εἰς τὸ Ῥ΄ μόνον, εἰ μὲν γὰρ τῷ ΚΖ ὑπάρχει τὲ 
Χειν. ὅταν δὲ μηδενὶ δέῃ ὑπάρχειν, ᾧ μὲν ἀ δεῖ ὑπάρχειν, Α,, καὶ τῷ Ζ καὶ τῷ Ἐὶ ὑπάρχει" εἰ δὲ τούτῳ μὴ ἕπεται; 
εἰς τὰ ἑπόμενα, ὃ δὲ δεῖ μὴ ὑπάρχειν, εἰς ἃ μὴ ἐνδέχεται ἐγχωρεῖ τῷ Ζ ἕπεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐφ᾽ ὧν αὐτὸ ἀκο- 
αὐτῷ παρεῖναι" ἢ ἀνάπαλιν, ᾧ μὲν δεῖ μὴ ὑπάρχειν, ἃ λυθεῖ σκεπτέον" εἰ μὲν γὰρ τοῖς πρώτοις, καὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκεῖνα 

μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ παρεῖναι, ὃ δὲ μὴ ὑπάρχειν, εἰς τὰ 5 
΄, , ΎΥ -“ -“ 

ἑπόμενα. τούτων γὰρ ὄντων τῶν αὐτῶν ὁποτερωνοῦν, οὐδενὶ 
; ΄ ΄,ὔ ἐνδέχεται θατέρῳ θάτερον ὑπάρχειν" γίνεται γὰρ ὁτὲ μὲν ὁ 
2 »" ΄ ΄, λλι , «Δ δ᾽ ε» » ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι συλλογισμός, ὁτὲ δ᾽ ὁ ἐν τῷ μέσῳ. 
ΕΒ δὶ ᾿  ᾧ ΄ ᾿ εἰ " λς- “ φ»-»- ἐὰν δὲ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ᾧ μὲν μὴ ὑπάρχειν, οἷς ἔπεται, 

ἕπεται εἰ δὲ μὴ τότοις, ἀλλὰ τοῖς ὑπὸ ταῦτα ἐγχωρεῖ: 
Δῆλον δὲ καὶ ὅτι διὼ τῶν τριῶν ὅρων καὶ τῶν δύο προ- 

τασέωγν ἡ σκέψις, καὶ διὰ τῶν προειρημένων σχηματ υν οἷ 

συλλογισμοὶ πάντες. δείκνυται γὰρ ὑπάρχειν μὲν παντὶ τῷ ἡ 

Ἑ τὸ Α,, ὅταν τῶν 1Τ' καὶ Ζ ταὐτόν τι ληφθῇ. τἶτο δ᾽ ἔςαι 

ὃ δὲ μὴ ὑπάρχειν, ἃ μὴ δυνατὸν αὐτῷ ὑπάρχειν" εἰ γάρ το μέσον, ἄκρα δὲ τὸ Αὶ καὶ Ε΄ γύεται ἶν τὸ πρῶτον σχῆμα. 
τι τότων εἴη ταὐτόν, ἀνάγκη τινὶ μὴ ὑπάρχειν. μᾶλλον δ᾽ 

ἴσως ὧδ᾽ ἔςαι τῶν λεγομένων ἔκαςον φανερόν, ἔξω γὼρ τὼ 
μὲν ἑπόμενα τῷ Α ἐφ᾽ ὧν Β, οἷς δ᾽ αὐτὸ ἕπεται, ἐφ᾽ ὧν 
Τ, ἃ δὲ μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν, ἐφ᾽ ὧν Δ’ πάλιν 

δὲ τῷ Ε' τὼ μὲν ὑπάρχοντα, ἐφ᾽ οἷς Ζ, οἷς δ᾽ αὐτὸ ἔπε- 15 
ται, ἐφ᾽ οἷς Ἡ, ἃ δὲ μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν, ἐφ᾽ 

εἷς Θ. εἰ μὲν οὖν ταὐτό τι ἔςαι τῶν Τ' τινὶ τῶν Ζ, ἀνάγκη 
τὸ Α παντὶ τῷ Ε' ὑπάρχειν" τὸ μὲν γὰρ Ζ παντὶ τῷ Ε;, τῷ 
δὲ Τ' παντὶ τῷ Α, ὥςε παντὶ τῷ Ε' τὸ Α, εἰ δὲ τὸ Γ' καὶ 
τὸ Ἡ ταὐτόν, ἀνάγκη τινὶ τῶν ἘΞ τὸ Α ὑπαρχειν" τῷ μὲν Ὁ 
γὰρ Γ τὸ Α, τῷ δὲ Ἡ τὸ Ἑ παντὶ ἀκολουθεῖ, εἰ δὲ τὸ Ζ 
καὶ τὸ Δ ταὐτόν, οὐδενὶ τῶν Ἑ; τὸ Α ὑπάρξει ἐκ προσυλλο- 
γισμοῦ" ἐπεὶ γὼρ ὠντιςρέφει τὸ ςερητικὸν καὶ τὸ Ζ τῷ Δ 
ταὐτόν, οὐδενὶ τῶν Ζ ὑπάρξει τὸ Α,, τὸ δὲ Ζ παντὶ τῷ Ἐ. 
“«ἄλιν εἰ τὸ Β καὶ τὸ Θ ταὐτόν, ὁδενὶ τῶν Ἐ τὸ Α ὑπάρξει" 25 
τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α παντί, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ἑ οὐδεν ὑπάρ- 
ξει" ταὐτὸ γὰρ ἦν τῷ Θ, τὸ δὲ Θ᾽ οὐδενὶ τῶν Ἑ ὑπῆρχεν. 

εἰ δὲ τὸ Δ καὶ τὸ Η ταὐτόν, τὸ Α τινὶ τῶν Ε ὁχ ὑπάρξει" 
τῷ γὰρ Ἡ οὐχ ὑπάρξει, ὅτι οὐδὲ τῷ Δ΄ τὸ δὲ Ἡ ἐςὶν ὑπὸ 
τὸ Ἐ, ὥςε τινὶ τῶν Ἑ; οὐχ ὑπάρξει. εἰ δὲ τῷ Ἡ τὸ Β ταύὐ- 30 
τόν, ἀντεςραμμώος ἔςαι συλλογισμός" τὸ μὲν γὰρ Ἡ τῷ 

Α ὑπάρξει παντί (τὸ γὰρ Β τῷ Α), τὸ δὲ Ε τῷ Β (ταὐτὸ 
γὰρ ἦν τῷ Η}" τὸ δὲ Α τῷ Ἑ παντὶ μὲν οὐκ ἀνάγκη ὑπάρ- 
χειν, τοὶ δ᾽ ἀνάγκη διὰ τὸ ἀντιςρέφειν τῇ καθόλου κατη- 

γορίᾳ τὴν κατὰ μέρος. 

Φανερὸν οὖν ὅτι εἰς τὰ προειρημένα βλεπτέον ἑκατέρυ 
καϑ' ἔκαςον πρόβλημα" διὰ τούτων γὰρ ἅπαντες οἱ συλ- 
λογισμοί. δεῖ δὲ καὶ τῶν ἑπομένων, καὶ οἷς ἔπεται ἕκαςον, 

εἰς τὰ πρῶτα καὶ τὼ καθόλου μάλιςα βλέπειν, οἷον τοῦ 

μὲν Ἐ μᾶλλον εἰς τὸ ΚΖ ἢ εἰς τὸ Ζ μόνον, τῷ δὲ Α εἰς 40 

35 

τοὶ δέ, ὅταν τὸ Τ' καὶ τὸ Η ληφθῇ ταὐτόν. τῆτο δὲ τὸ ἔσχα» 
ΝΥ ΤΡ ν ΩΝ ͵ .ω κα ΝΑ, τὸν σχῆμα" μέσον γὰρ τὸ Η γίνεται. μηδενὶ δέ, ὅταν τὸ Δ 

καὶ Ζ ταὐτόν. ὕτω δὲ καὶ τὸ πρῶτον σχῆμα καὶ τὸ μέσο αὐτόν. ρ μα μέσον, 
Ἁ Ν -“» ων ᾽ »“"Ἥ ς ΄ Ν ν ᾽ ε τὸ μὲν πρῶτον ὅτι οὐδενὶ τῷ 2 ὑπάρχει τὸ Α, εἴπερ ἀντι- 

ςρέφει τὸ ςερητικόν, τὸ δὲ Ζ παντὶ τῷ Ἑ, τὸ δὲ μέσον 
ὅτι τὸ Δ τῷ μὲν Α ὑδενὶ τῷ δὲ Ἐ; παντὶ ὑπάρχει. τινὶ δὲ μὴ 

ὑπάρχειν, ὅταν τὸ Δ καὶ Ἡ ταὐτὸν ἧ. τοῦτο δὲ τὸ ἔσχα- 
τὸν σχῆμα" τὸ μὲν γὰρ Α οὐδενὶ τῷ Ἡ ὑπάρξει, τὸ δὲ 
Ἑ παντὶ τῷ Ἡ, φανερὸν οὖν ὅτι διὰ τῶν προειρημένων σχρῃ- 
μάτων οἱ συλλογισμοὶ πάντες, καὶ ὅτι οὐκ ἐκλεκτέον ὅσα 
πᾶσιν ἕπεται, διὰ τὸ μηδένα γύεσθαι συλλογισμὸν ἐξ αὖ- 
τῶν. κατασκευάζειν μὲν γὰρ ὅλως οὐκ ἦν ἐκ τῶν ἑπομέ- 
γων, ὠποςερεῖν δ᾽ οὐκ ἐνδέχεται διὰ τοῦ πᾶσιν ἑπομένου" 

δεῖ γὼρ τῷ μὲν ὑπάρχειν τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν. 
Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι αἱ ἄλλαι σκέψεις τῶν κατὰ τὰς 

ἐκλογὰς ἄχρειοι πρὸς τὸ ποιεῖν συλλογισμόν, οἷον εἰ τὼ 
ἑπόμενα ἑκατέρῳ ταὐτά ἐστιν, ἢ εἰ οἷς ἕπεται τὸ Α,, καὶ 

“ ἃ » ἃ μὴ ἐνδέχεται τῷ Ἑ, ἢ ὅσα πάλιν μὴ ἐγχωρεῖ ἑκατέρῳ 
ὑπάρχειν" οὐ γὰρ γύεται συλλογισμὸς διὰ τούτων. εἰ μὲν 

Χ Ἄ,ν,Ε΄- Ψ ψ-» ἂν ᾿ς Ἀ Ἁ 
γὰρ τὰ ἑπόμενα ταὐταί, οἷον τὸ Β καὶ τὸ Ζ, τὸ μέσον 

γίνεται σχῆμα κατηγορικὰς ἔχον τὰς προτάσεις" εἰ δ᾽ οἷς 
ἕπεται τὸ Α, καὶ ἃ μὴ ἐνδέχεται τῷ Ἐ,, οἷον τὸ Τ' καὶ 
τὸ Θ, τὸ πρῶτον σχῆμα ςερητικὴν ἔχον τὴν πρὸς τὸ ἔλατο 

Υ ΄, ΣΌΣ, ΝΣ ΝΛ ς έ φ' τὸν ἄκρον πρότασιν, εἰ δ᾽ ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἑκατέρῳ, οἷον 
ν ν ) ᾽ ΄ ε ΄ Δ» 

τὸ Δ καὶ τὸ Θ, ςερητικαὶ ἀμφότεραι αἱ προτάσεις, ἢ ἕν 

τῷ πρώτῳ ἣ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι. ὅτως δ᾽ ὑδαμῶς συλ-- 
λογισμός. 

Δῆλον δὲ καὶ ὅτι ὁποῖα ταὐτὰ ληπτέον τὰ κατὰ τὴν 
ἐπίσκεψιν, καὶ οὐχ ὁποῖα ἕτερα ἢ ἐναντία, πρῶτον μὲν 

ὅτι τοῦ μέσου χάριν ἡ ἐπίβλεψις, τὸ δὲ μέσον ὄχ ἕτερον 

8. ὃ  οοἵτ «{. ἢ ἐνδέχηται 4, ἢ ἀ. μὴ οτχ ὑν Β. ΠΠ 5. δὲ δεῖ μὴ Ο. ἢ 6. ἑποτέρων 48. ἢ 9. μὲν μὴ] μὲν δεῖ σον ΚΒ εἰ 
ΓΟ. ἢ 17. ταὐτόν Ο. ἢ 26. τῷ δ' Ο. ᾿ 21. ἣν τὸ Β. 1] 29. ὑπάρξει τὸ « ὅτι Ο. ἢ 31. μὲν οτχ Ο. ἢ η] ε 46. || 32. ὑπάρχει 
Ο. ἢ τὸ μὲν γὰρ Ο. 1 β' πανὴ ταὐτὸ Ο. |] 34. τῆι καθόλυ κατηγορίαι τὴν Β.. 

Ε 9. καὶ τῶν ζ Ο. ἢ 43. καὶ τὸ ζ Θ'Ἢ 14. τὸ μὲ] καὶ τὸ μὲν Ο. ΠΠ 23. τῶν πᾶσιν ἑπομέων Β΄. 11 26. ἀχρεῖοι 6. 1} 38. ὅτι οἵα 
«4806. Ἰ ταῦτα 418. 1 τὰ οτὰ οοὐῦ Ο. || ἀ0. ἐπίσκεψις Ο. 



ἈΝΑΛΥΤΥΚΩ͂Ν: ΠΡΟΤΈΡΩΝ Α. 

ἀλλὰ ταὐτὸν δεῖ λαβεν." "εἶτα ἐν ὅσοὶς βαὶ συμβαβει" ὙΝ 
γέσθαι. συλλογισμὸν τῷ ̓ληφθηνῶι ἐ ἐναντία ἢ μὴ ̓ὀδεχόμενὰ 
τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, ᾿εἰς᾿ τοὺς προειβημέοὺς ἅπαντα ἄνα- 
χθήσεται τρόπους, οἷον εἰ τὸ Β καὶ τὸ 2 ἐναντίᾳ ἢ μὴ 

4 

ὅτι οὐδεὴ τῷ Ἐ, τὸ Ἃ ὑπάρξει." πάλιν κεἰ δεικτικῶς συλλέ» 
λόγιςαι τὸ αὶ τῷ Ε μηδεὴ. ὑπάρχειν, ὑποθεμένοις, ὑπάρ: 
χειν τοὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου δειχθήσεται οὐδενὶ ὑπάρχον. ᾿ 

ὁμϑίως δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων: ἐν ἅπασι γὰρ ἀνάγκη κοινόν 

ὑδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν' ἔσται μὰ γὰρ τοὔτων:λη- 5. τινὰ λαβεῖν ὅ ὅρον ἄλλον τῶν ὑποκειμένων, πρὸς ὃν ἕξαι τ 
φϑέτων συλλογισμὸς ὅτι ὑδενὶ τῶν Ἔ; τὸ Α ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ψεύδους ὁ ὁ συλλογισμός, ὥστ᾽ ἀντιστραφείσης ταύτης τῆς 

οὐκ ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ προειρημένου τρόπου" τὸ γὰῤ Β προτάσεως, τῆς δ᾽ ἑτέρας ὁμοίως ἐχούσης, δεικτικὸς ἔς 

τῷ μὰν Α παντὶ τῷ δὲ Εὶ ὑδεὴ ὑπάρξει, ὦ ὥς᾽ ἀνάγκης ταὐτὸ 
εἶναι τὸ Β, τοὶ “τῶν. Θ. πάλιν εἰ τὸ Β καὶ Η μὴ ἐγχωρεῖ 

ὃ συλλογισμὸς διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. διαφέρει γὰρ ὁ δει» 
κτικὸς τοῦ εἰς τὸ ἀδύνατον, ὅτι ἐν μὰ τῷ δεικτικῷ κατ᾽ 

τῷ αὐτῷ παρεῖναι, ὅτι τινὶ τῶν Ἑ; οὐχ ὑπάρξει τὸ Α᾽ καὶ 10 ἀλήθειαν ἀμφότεραι τίθενται αἱ προτάσεις, ἐν δὲ τῷ εἰς τὸ 
γαὶρ οὕτως τὸ μέσον ἔς αι σχῆμα" τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α ἀδύνατον ψευδῶς ἡ μία. 

παντὶ τῷ δὲ Ἡ οὐδενὶ. ὑπάρξει, ὦ ὥς᾽ ἀνάγκη τὸ Β ταὐτόν Ταῦτα μὲν οὖν ἔξαι μᾶλλον φανερὰ διὰ -τῶν ἑπο- 
τοι εἶναι τῶν Θ. τὸ γὰρ μὴ ὀνδέχεσθαι τὸ Β καὶ τὸ Η μένων, ὅταν περὶ τοῦ ἀδυνάτου λέγωμεν" νῶν δὲ τοσοῦτον 
τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ὑδὲν διαφέρει ἢ ᾿ τὸ Β τῶν Θ τοὶ ταῦ! ἡμῖν ἔξω δῆλον, ὅτι εἰς ταῦτα βλεπτέον δεικτικῶς τε βυ- 

τὸν εἶναι" πάντα γὰρ εἴληπται τὼ μὴ ἐνδεχόμενα τῷ Ἑ 5 λομένῳ συλλογίζεσθαι καὶ «εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγωγεῖ ἐν δὲ 
ὑπάρχειν. 

Φανερὸν μὲν ἶ ἕν ὅτι ἐξ αὐτῶν. μὲν τότων τῶν ἐπιβλέ- 
ψεων οὐδεὶς Ὑύεται, συλλογισμός, ἐὰν δὲ τὸ Β καὶ τὸ Ζ 
ὑαντία, ταὐτόν τινι εἶναι τὸ Β τῶν Θ καὶ τὸν συλλογι- 

τοῖς ἄλλοις ΦυλΑ ΔΎ ΉΡΙΣ τοῖς ἐξ ὑποθέσεως, οἷον ὅσοι 

κατὰ μετάληψιν ἢ ἢ κατὰ ποιότητα, ἐν τοῖς ὑποκειμένοις, 

ἀκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μεταλαμβανομέροις ἔ ἔςας 

ὴ σκέψις, ὁ δὲ τρόπος ὁ αὐτὸς τῆς ἐκιβχέψεως. ἐπισκέ- 

σμὸν γίνεσθαι διὰ τότων. συμβαίνει δὴ τοῖς οὕτως ἐπισκο- ἢ ψασθαι δὲ δεῖ καὶ. διελεῖν ποσαχῶς οἱ ἐξ ὑποθέσεως. 
τοῦσι προσεπιβλέκειν ἄλλην ὁδὸν τῆς ἀναγκαίας διὰ τὸ 

λανθάνειν τὴν ταὐτότητα τῶν Β καὶ τῶν Θ. 
29 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχουσι καὶ οἱ εἰς τὸ ἀδύνατον 

ἄγοντες συλλογισμοὶ τοῖς δεικτικοῖς" καὶ γὼρ οὗτοι Ὑύνον- 
ται διὰ τῶν ἑπομένων ναὶ οἷς ἔπεται ἑκάτερον. καὶ ἡ αὐτὴ 25 Η τὸ Ε ὑπάρχειν». παντὶ ἂν τῷ Ἑ τὸ ἃ 

ἐτίθλεψις ἐν ὠμφοῖν" ὃ γὰρ δεύουται δεικτικῶς, καὶ διὰ 
τοῦ ἀδυνάτε ἔςι συλλογίσασθαι διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων, “καὶ 

Α οὐδενὶ 

τῶν ἘΞ ὑπάρχει. κείσθω γὰρ τοὶ ὑπάρχειν" ἀκοῦν ἐπεὶ τὸ 

ὰ ἈΝ ἊΨ “ ᾿ Φ-. .ὄ Ἁ 
ὃ δια τοῦ ἀδυνάτου, καὶ δεικτικῶς, οἷον ὅτι τὸ 

Δείκνυται ᾿κὲν οὖν ἕκαστον τῶν προβλημαίτων οὕτως, 

ἔτι δὲ καὶ ἄλλον τρόπον ἔνια “συλλογίσασθαι τούτων, οἷον 
τὰ καθόλε διὰ τῆς κατὰ μέρος ἐπιβλέψεως ἐξ ὑποθέσεως. 
εἰ γὰρ τὰ Τ' καὶ τὰ Ἡ ταὐτὰ εἴη, μόροις δὲ ληφθείη τοῖς 

Ἁ ὑπάρχοι' καὶ 
πάλιν εἰ τὰ Δ καὶ Η ταὐτά, μόνων δὲ τῶν Ἡ τὸ Ε κα- 
τηγοροῖτο » ὅτι ὑδενὶ τῶν Ἐ τὸ Α ὑπάρξει. φανερὸν ὄν ὅτι 
καὶ οὕτως ἐπιβλεκπτέον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν 
ἀναγκαίων καὶ τῶν ἐνδεχομένων" ἡ γὰρ αὐτὴ σκέψις, καὶ 

Β παντὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α τιν τῶν Ε, τὸ Β τινὶ τῶν Ἑ 30 διὼ τῶν αὐτῶν ὅρων ἔςαι τῇ τάξει τοῦ τ᾽ ἐνδέχεσθαι καὶ ῳ ᾽ ι ἰ Ἷ Χι 
ὑπάρξει" ἀλλ᾽ οὐδενὶ ὑπῆρχεν. πάλιν ὅτι τοὶ ὑπάρχει" εἰ 
γὰρ μηδενὶ τῶν Ἐὶ τὸ Α,, τὸ δὲ Ἑ παντὶ τῷ Ἡ, ὑδενὶ τῶν 
Β ὑπάρξει τὸ Α' ἀλλὼ παντὶ ὑπῆρχεν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων προβλημάτων" ὠεὶ γὰρ ἔςαι καὶ ἐν ἅπασιν ἡ 

τοῦ ὑπάρχειν ὁ συλλογισμός. ληπτέον δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐνδεχο-᾿ 

δέ- 
δεικται γὰρ ὅτι καὶ διὰ τούτων γίνεται ὁ τοῦ ἐνδέχεσθαι 

συλλογισμός, ὁμοίως δ᾽ ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατ» 

. λ Ἀ Ἄν ἢ ᾿ δὺ Ν δ ε ἢ, ΝΜ 
μένων καὶ τὰ μὴ κάμε πύλην γατα ὑπάρχειν 

διὰ τοῦ ἀδυνάτου δεῖξις ἐκ τῶν ἑπομένων καὶ οἷς ἕπεται 35 γοριῶν. - 
ἑκάτερον. καὶ καθ᾽ ἔκαςον πρόβλημα ἡ αὐτὴ σκέψις δει- 
κτικῶς τε βυλομένῳ συλλογίσασθαι καὶ εἰς -ὠδύνατον ἀγα- 

γεῖν" ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν ὅρων ἀμφότεραι αἱ ἀποδείξεις, οἷον 
ἐ δέδεικται μηδεὴ ὑπάρχειν τῷ Ἑ τὸ Α, ὅτι συμβαύει 

Φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων οὐ μόνον ὅτι ἐγχωρεῖ 
διὰ ταύτης τὴς ὁδοῦ γύεσθαι πάντας τοὺς συλλογισμούς, 
ἀλλὼ καὶ ὅτι δι᾽ ἄλλης ὠδύνατον. ἅπας μὲν γὰρ συλλο- 
γισμὸς δέδεικται διά τινος τῶν τρέαρημεύχον σχημάτων ἢ 

καὶ τὸ “Ὦ τινὶ τῶν Ἑὶ ὑπάρχειν, ὅπερ ἀδύνατον᾽ ἐὰν ληφθῦ Ὁ νόμενος, 'ταῦτα δ᾽ οὐκ ἐγχωρεῖ δι᾿ ἄλλων συφαβῆναι πλὴν 

τῷ μὲν ἘΞ μηδενὶ τῷ δὲ Α παντὶ ὑπάρχειν τὸ Β, φανερὸν διὰ τῶν ἑπομέων καὶ οἷς ἔπεται ἕκαςον" ἐκ τούτων γὰρ 

8. ὦχαν ἀναχθήσεται ΒΒ, ἀπαναχβθήσεται : Π 8. ταὐτὸν Ο. ΠΠ 9. καὶ τὸ η 6. ἢ ὈΧΟΙΩ «(. Τ 10. καὶ γὰρ] καὶ γὰρ καὶ Ο, ἢ 
42. 4] ε ρὲ 8. 1 18. ἐὰν δὲ] ἀνάγκη δὲ εἰ . ἩΓ 21. προεπιβλέπειν 448. 1 4. ὙΔ01] γὰρ καὶ 6. ἢ 26. ἐπίσκεψις ἐπ᾿ Ο. 

8. τηὴ οπλ “40. ἢ 8. ρμιΐαα ὁ οὐχ Ὁ. [} ἽΣ φανερώτερα Ο. Π] 14. ταὐτὰ οοττ Ο΄, [[ 20. δεῖ οἵὰ «4. 1 26. τὰ] τὸ «4. ἢ] μόνον ὦ. ἃ 
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ΑΝΑΛΔΎΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩ͂Ν, 

αἱ προτάσεις καὶ ἡ τοῦ μέσον. λῆψις, ὥς" οὐδὲ συλλογι γισμός, - "καὶ ἥ ἧττον ἀεὶ εἶται καὶ μὴ ̓καϑόλου τοῦ πρώτου 

σμὸν ἐγχωρεῖ. Ἰωλω δι᾿ ἄλλων, ι: ζῶν ἄκρων" ἡ δὲ διαίρεσις τναντίον βέλεται" τὲ γὰρ κά» 

Ἢ μὲν οὖν ὁδὸς κατὰ πανζων ἡ αὐτὴ ΤΕ ̓πρὶ φι- βόλου λωμβώκι μέσον. ἔξω γὰρ ζῷον μὲν ἐφ᾽ οὗ Α, τὸ 
λοσοφίαν καὶ περὶ σέχενην ὁποιανῦν καὶ μάθημα" δεῖ γὰρ δὲ θνητὸν ἐφ᾽ οὗ Β, καὶ ἀθάνατον ἐφ᾽ οὗ Τ', ὁ δ᾽ ἀνθρω- 

τὰ ὑπάρχοντα καὶ οἷς ὑπάρχει περὶ ἕκαστον ἀθρεῖν, καὶ 5. πος, Ἶ τὸν λόγον δεῖ λαβεῖν, ἐφ᾽ Ὦ τὸ Δ. ἅπαν δὲ ζῷον 
τύτων ὡς πλείςων εὐπορεῖν, καὶ ταῦτα διὰ τῶν τριῶν ὅρων 

σκοπεῖν, ἀναφκευάζοντα μὲν ὡδί, κατασκευάζοντα δὲ ὡδί, 
ἣν ᾽ ͵ ν ; “ δ... Ἃ ͵ ᾿ Ἂ 

κασὰ. μὲν ὠλήθειάν ἐκ τῶν κατ᾽ ἀλήβειαχ διωγεγραμιμόνωγ 

ὑπάρχειν, εἰς δὲ τὸς διαχεκτικὸς συλλογισμὸς ἐκ, τῶν κατὼ 

λαμβάνει ἢ θνητὸν ἢ ἀθάνατον" τοῦτο δ᾽ ἐςίν, ὃ ἀν ἢ Α, 
ἅπαν εἶαι ἢ Β ἢ Τ΄ πάλιν τὸν ἄνθρωπον ἀεὶ διαιρόμενος 

τίθεται ζῷον εἶναι, ὥςε κατὰ τῷ Α τὸ Α λαμβάνει ὑπάρ- 
χεῖν. δ᾽ μὲν οὖν συλλογισμός ἐςιν ὅτι τὸ Δ ἢ Β ἢ Τ' ἅπαν 

δύξζαν προτάσεων. αἱ δ᾽ ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν καθόλου 10 ἔςαι, ὥςε τὸν ἄνθρωπον ἢ θγητὸν μὲν ἢ ἀθάνατον ἀναγ» 

μὲν εἴρηνται, ὃν τρόπον τ᾽ ἔχουσι καὶ ὃν τρόπον δεῖ θηρεύ- χαῖον εἶναι, ζῷον θνητὸν δὲ οὐκ ἀναγκαῖον, ἀλλ᾽ αἰτεῖται" 

εὖ. αὐτάς, ὅπως μὴ βλέπωμεν εἰς ἅπαντα τὰ λεγόμενα, τοῦτο δ᾽ ἦν ὃ ἔδει συλλογίσασθαι. καὶ. πάλιν θέμενος τὸ 

μκδ᾽ εἰς ταὐτὰ κατασκευάζοντες καὶ ἀνασχαυάζοντες, μηδὲ μὲν Α ζῶον θνητόν, ἐφ᾽ οὗ δὲ τὸ Β ὑπόπουν, ἐφ᾽ οὗ δὲ 

κατασκευφζοντές τε μωτὰ παντὸς. ἢ. τινὸς. καὶ ἀνασκευαζον. τὸ 1' ὥπουν, τὸν δ᾽ ἄνθρωπον τὸ Δ, ὡσαύτως λαμβάπι 

τες ὠπὸὶ πώτων. ἢ τινῷν, ὠλλ᾽ εἰς ἐλάττω καὶ ὡρισμένα, ι5 τὸ μὲν Α ἤτοι ἐν τῷ Β ἢ ἐν τῷ Τ' εἶναι. (ἅπαν «γὼ ζῷον 

καθ᾿ ἕκωστον δὲ ἐχλέγειν τῶν ὄντων, οἷον περὶ ἀγαθοῦ ἢ θνητὸν ἢ ὑπόπουν ἢ ὦπεον ἐς), κατὰ δὲ τοῦ Δ τὸ Α (τὸ 

ἐπκιςήμας. ἰδίῳ, δὲ καθ᾽ ἑκαίςην εἰσὶν αἱ πλεῖξαι, διὸ τὰς γὰρ ἄνθρωπον ζῷον θνητὸν εἶναι ἔλαβεν)" ὥς ὑπόπυν μὲν 

μὲν ἀρχες. τὰς ᾳερὶ ἕκαφτον ἐμπειρίας. ἐςὶ παραδοῦναι. ἢ ἄπουν εἶναι ζῷον ἀνάγκη τὸν ἀνθρωπον, ὑπόπουν δ᾽ οὐκ 

λέγω. δ᾽ οἷον τὴν ἀφρολφγικὴν μὲν ἐμπειρίαν τῆς ἀφρολογι» ἀνάγκη, ἀλλὰ λαμβάνει" τῶτο δ᾽ ἣν ὃ ἔδει πάλιν δεῖξαι. 

κῆς ἐπιςήμης" λυφθέντων γὰρ. ἱκανῶς τῶν. φαιομέρν τως 0 καὶ. τοῦτον δ τὸν τρόπον ἀεὶ διαιρουμένοις τὸ μὲν καθόλυ 

εὑρέθησαν. α«, ἀξρολφγοιαὴ ἀποδείξεις. ὁμοίας. δὲ αὶ περὶ 

ἄλλην ὁπαοιμνὴν ἔχει τέλρνν. τε καὶ ἐξιςήμον. ὥς᾽ ἐὰν ληφθῇ 
πὰ ὑπάρχοντα περὶ ἕκαςον, ἡμέτερον ἤδη τὰς ἀποδείξεις 
ἑτοίμῳς ἐμφᾳυῖζεν. εἰ γὼ. μιδὴν κατῷ τὴν ἱςορίαν παρα- 

συμβαίνει αὐτοῖς μέσον λαμβάνειν, καθ; οὗ δ᾽ ἔδει δεῖξαι 

καὶ τὰς διαφορὼς ἄκρα. τέλος δέ, ὅτι τοῦτ᾽ ἔςιν ἄνθρωπος 
ἢ ὃ τι ποτ᾽ ἂν ἦ τὸ ζητούμενον, ἐδὲν λέγουσι σαφές, ὥς 

᾽ . Μ ᾿ αἱ Ν Ἁ Υ͂͵ «ἈΝ »“, »" 
ΡΑΝΝΘΩΝ. εἰγῶι" χ' γαβ ἯκῈ ἄλλην ὁδὸν ποιῶνται. 'τασταῃ 

λειφϑεῖη τῶν ᾿ὠληθῶς, ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασιν, ἕξομεν ες οὐδὲ τὰς ὠδεχομένας εὐπορίας ὑπολαμβάνοντες ὑπάρχειν. 

περὶ ἅπαντος ὧ μὲν ἔςιν ἀπόδειξις, ταύταν. εὑρεῖν καὶ ὠπο- 

δαρινύναι, ᾧ δὲ μὴ πέφυκεν ἀπόδειξις, τῦτο ποιεῖν φανερόν. 

Καβόλε μὲν οὖν, ὃν δεῖ τρόπον τὼς προτάσεις ἐκλέ- 
γῶω, εἴρηται σχεδόν" δι’ ἀκριβείας δὲ διεληλύθαμεν ἐν τῇ 

πραγματείᾳ τῇ περὶ τὴν διαλεκτικήν. 

Ὅτι δ᾽ ἡ διὰ τῶν γενῶν διαίρεσις “μικρόν τι μόριόν 
ἐς, τῆς εἰρημόης μέθόδου, ῥῴδιον ἰδεῖν" ἔςι γὰρ ἡ διαίρε- 
σις οἷον ὠσθεγὴς συλλογισμός" ὃ μὲν γὰρ δεῖ δεῖξαι αἰ- 

φεῖται, συλλογίζεται δ᾽ ἀεί τι τῶν ἄνωθεν. πρῶτον δ᾽ αὐτὰ 

φανερὸν δ᾽ ὅτι ἔτ᾽ ἀνασκευάσαι ταύτῃ τῇ βεθίδῳ ὄςιν, ὅτε 
περὶ συμβεβηκότος ὃ ἃ ἰδίου συλλογίσασθαι, οὔτε περὶ γέ 

γυς, ὅτ᾽ ἐν οἷς ἀγνοεῖται τὸ πότερον ὧδε ἢ ἢ ὧδε ἔχει, οἷον 

ἡ διάμετρος ἀσύμμετρος. ἐὰν γὰρ λάβῃ ὅτι ἅπαν 
ΩΣ δ , ΔΨ. .- Νὰ ,ὔ ἣν 

30 μῆχος Ἢ συμέετρον ἢ ἀσυμμέτρου, Ἶ δὲ διάμετρος μῆχος, 

συλλελόγισται ὅτι ἀσύμμετρος ἢ σύμμετρος ἡ διάμε- 
τρος. εἶ δὲ λήψεται ἀσύμμετρον, ὃ ἔδει συλλογίσασθωι, 
λήψεται. οὐκ ἄρα ἔς δεῖξαι" ἡ μὲν. γὰρ ὁδὸς αὕτη, διὼ 
ταύτης δ᾽ οὐκ ἔςιν. τὸ ἀσύμμετρον ἢ σύμμεϊρον ἐφ᾽ οὗ 

τοῦτο ἐλελήθει τοὺς χρωμένους αὐτῇ πάντας, καὶ πείθειν 35 Α, μῆκος Β, διάμετρος Τ'. φανερὸν ὅν ὅτι οὔτε πρὸς πῶ- 
ΕΣ “ 7 “ 

ἐπεχείρον ὡς ὄντος δυνατοῦ περὶ οὐσίας ἀπόδειξιν γῴεσθαι 

καὶ τοῦ τί ἐςιν. ὥς᾽ οὗτε ὅ τι ἐνδέχεται συλλογίσᾳσθαι 
’ , Υ͂ μφ να 4. ,, "μ᾿ διαιρούμενοι ξυνίεσαν, οὗτε ὅτι οὕτως ἐνεδέχετο ὥσπερ εἰς 

ρήἤήκαμεν. ἐν μὲν οὖν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὅταν δέῃ τι συλλο- 
γίχασθαι ὑπάρχειν, δεῖ τὸ μέσον, δὶ οὗ γύεται ὁ συλλο- 40 ἐκ τῶν εἰρημώων' πῶς δ᾽ ἀνάξομεν τὸς συλλογισμοὺς εἰς 32 

σαν σκέψιν ἁρμόζει τῆς ζητήσεως ὁ τρόπος, ὅτ᾽ ἐν οἷς μά- 

“ςαὰ δυκεῖ" πρέπειν, ἐν. τούτοις ἐςὶ χρήσιμος. 

᾿ Ἔχ τίνων μὲν οὖν αἱ ἀποδείξεις γίνονται καὶ πῶς, 

καὶ εἰς ὁποῖα βλεπτέον καθ’ ἔκαςον πρόβλημα, φανερὸν 

5. ἑκάτερον 4806. ἢ 12. πάντα Ο. ᾿ 43. αὐτὰ 4. ΠΤ καὶ ἀνασκευάζοντες ΟΥᾺ ἐν ! 17. δὲ καὶ καϑ' 8 εἰ γ᾽ Ο. ἢ 19. ἀξρονο-- 

μικὴς 6. 1 μὲν οπα Ο, 1! τὴ τὴ ρΥ Ο Ἰἰ ἀςρολογικῆι ἐπιξέμηι (46. 11 38... συνίεσαν 

16, τοῦ] τὸ “4. {Π 20. καὶ οἵη 8. ᾿ δὲ Ο. 1 21. δ᾽ ἴδε] δὲ δεῖ Ο,, δὲ Β. ̓  28. ὡδὶ δ, ὅτι ὧδε .Α4.. 11 ἢ 
. ΠΠΠ 39. δέηται, 4886. 

ὧδε οπλ “(. 29. ἀσύμ.- 

ἕπρς." σύμμετρας. ἰὰν 5. 1} 34. ἄς] ἔςι δεῖξαι Ω. ἢ τὸ σύμμετρα ἢ ἀσύμμετρον Ο. 1 35. Β] ἐφ᾽ οὗ 8 Ο. Τὶ 1] φ᾽ οὔ γ, «βὴ Ο. 
͵ 



ΑΝΔΑΥΤΙΚΩ͂Ν ΠΡΟΤΈΡΩΝ. Δ. 41 

τὰ προειρημώα -σροίματα, λεκτέον. ὧν. ἐξα μετὰ ταῦτα! πατηγαρῇ: ναὶ κααἠγγορῆται: τὸ: μέσον, ἢ αὐτὸ. γιὲν κἀτηβ, 
λοιχὸν γὰρ ἔτι. τοῦτο" τῆς σκέψεως. εἴ γὰρ. τήν τε γένεσιν τορῇ, ἄλλο: δ᾽ ἐκεῖν ἀπαρνῆτωιν, τὸ πρῶτον ἐςαι σχῆμεω". 
τῶν συλλογισμῶν θεωροῖμεν καὶ τῷ εὑρίσκειν ἔχοιμιεν δύνων ἐὸν δὲ - καὶ κιυτηγορῇ" καὶ ἀπαρνῆται ἀπό τινος, τὸ μέδον" 
μον, ἔτι δὲ τὸς γεγενημένους ἀγαλύοιμεν εἰς τὰ προειρημόα ἑρν δ᾽ ἄλλα ἐκεύοο κατηγορῆται, ἢ. τὸ μὲν ἀπαρνῆται τὸ 
τχρήματω, τέλος ἄν ἔχοι ἡ ἐξ ἀρχῆς πρόθεσις. ̓ συμβήσει 8 δὲ: χατηγορῆται,.: τὸ ἔσχατον. οὔτω γὰρ εἶχεν ἐν ἑκάςῳ; 
κι δ᾽ ἅμα καὶ τὰ πρότερον εἰρημένα ἐπιβεβαιοῦσθαι καὶ σχήματι τὰ μέσο». ὁμοίως. δὲ καὶ ἐὰν μὴ καθόλου ὦσιν 
φανερώτερα εἶναι, ὅτι ὕτως ἔχει,: διὰ τῶν νῦν λεχθησομές αξ'προτάσεις: ὁ ἡμὰβ αὐτὸς διορισμὸς τὰ μέσου. φανερὸν ὧν 
"ων δεῖ γὰρ πῶν τὸ ἀλαθὸς αὐτὸ ἑαυτῷ ὁμολργούμενον ὡς ἐν ᾧ Χόγῳ μὴ λέγεται ταὐτὸ πλεονάκις, ὅτι ὁ γίνετας 
ἐδαι πάντῃ. ες δυλλογισμός" ὁ γὰρ εἴληπται μέσον. ἐπεὶ δ᾽ ἔχομεν ποῖον. 

Πρῶτον μὲν ἕν δεῖ πειρῶσθαι τὰς δύο: προτάσεις ἐκ- Ἢ ἐν ἑκάςῳ “σχήματι περαΐνετας τῶν προβλημάτων, καὶ ἐν 
λαμβείνεο τὰ συλλογισμῶ: (ῥᾷον. γὰρ. εἰς τὰ. μείζω: δδο αὖι τὸ καθήλου καὶ ἐρ ποίῳ τὸ ἐν μέρει, φανερὸν. ὡς οὐκ: 
λεῖν ἢ. τὰ ἐλάττω, μείζω δὲ τὼ “τουγκείμενα ἢ ἐξ ὧν)» εἰς ἕπκαντα -ττὼ σχήματις βλοετών, ἀλλ᾽ ἑκάςου προβλής. 

εἶτα σκοπεῖν ποτέρα ἐν τ χα καὶ ποτέρᾳ. ἐν “μέρει; 'καὶ εἰ ἀιῶτος οἷς τὸ οἰκοζον.. ὅσαι, δ᾽ ἐν; "πλείοσι ἀφοσεται: τῇ τὰ 
μὴ ἄμφω εἰλημμέναι εἶν; ἀὐτὸν ρων τὴν ἑτέραι. ̓ἐνίᾳκχε βέσυυ. θέσᾳ γπωρῷμον 1ὃδ σχῆμα. 5. 

γὰρ τὴν καθόλου πρατεύαιντες τὴν ἐν οὖ. λιεμβαίνεν ες τ τ Τποχλάκις μὲν: ὧν ἀπατᾶσθαι: συμβαίη ταὶ τ τὸς συλ-38 
σιν, οὔτε γράφοντες οὔτ᾽ ἐρωτῶντες" ἢ ταύτας τς προτεΐ- Χογισμὸς διὰ τὸ ἀναγκαῖον, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἐνίοτε 

πῦσι, δὲ’ ὧν δ᾽ αὗται περαίνονται, παραλείπανανν,, ἄλλαι δὲ. παρὰ τὴν. ὁμοιότητα τὰς. τῶν ὅρων θέσεως" ὅπερ ὁ χρ 

ἃ μάτην ἐρωτῶσιν. σκεπτέον οὖν εἴ τι “περίεργον εἴλοπται χανθανειν ἡμῶς. οἷον εἰ τὸ κατὰ τῷ Β λέγεται καὶ τὸ. Ἤ: 
καί τι τῶν ἀναγκαίων παραλέλειπται, καὶ τὸ μὲν θετέον κατὰ τοῦ ΓΤ δόξειε “γὰρ. ἂν οὕτως ἐχόντων τῶν ὅρων «εἶναι 

τὸ δ᾽ ἀφαιρετέον, ἕως ὧν ἔλθη τις εἰς τὼς δύο προτάσεις " χῃ συλλογισμός, ὁ γίνεται δ᾽ ὅτ᾽ ἀναγκαῖον ἀδὲν ὅτε συλλο-. 
ἄνευ γὰρ τότων ὡς ἕξιν ὠγαγεῖν τὸς ὕτως ἠρωτημέως, λότ ψισμός. ἔξω γὰρ ἐφ᾽ ᾧ Αὶ τὸ ἀεὶ εἶναι, ἐφ᾽ ᾧ δὲ Β. δια: 
γῆυς. ἐγάῶων μὲν ὅν ῥᾷδιον ἰδεῖν τὸ ὀνδεές, ἔμιοι δὲ λανθάγυσι. νοητὸς ̓Αριςομέρης,. τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Τ᾿ Δριςομέρηρ. ἀληθὲς δὴ τὸ 
καὶ δοκοῦσι τυλλογίς σαι; διο τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαῖ-. .Α τῷ Β ὑπάρχειν" ἀεὶ γάρ ἐςι διανοητὸς ᾿Αριςομέης." 
γεν ἐκ τῶν κειμέων, ᾿αἷον εἰ ληφθείι μὴ ὑσίας ἀραιρουμέ- ἀλλὰ καὶ τὸ Β τῷ ΓΤ ὁ γὰρ ᾿Αριςομκένης ἐςὶ διανοητὸς 
τῆς μὴ ἀναιρεῖσθαι ὑσίαν, ἐξ ὧν δ᾽. ἐσὶν. ἀναιρουμένων, καὶ 25 Αριςομέης. τὸ δ᾽ Α τῷ Τ' οὐχ ὑπάρχει" φθαρτὸς γάρ 
τὸ ὃς τούτων φθείῥεσθαι" τούτων “γὰρ τεθέντων ἀναγκαῖον ἐστιν ὁ. ̓ Αριστομέώης. οὐκ ἄρω ἐγίετο συλλογισμὸς οὕτως 
μὲν τὸ ὑσίας μέρος εδαι ὑσίακ, ἀ μὲν συλλελόγιςαι. διῶ ἐχόντων τῶν ὅρων, ἀλλ᾽ ἔδει καθόλου τὴν ΑΒ χηφθῆναε: 

τῶν εἰλημμένων, ἀλλ᾽ ἐλλείπουσι προτάσεις. πάλιν. εἰ ὠν- πρότασιν. τῦτο δὲ ψεῦδος, τὸ ἀξιοῦν πώντα τὸν διανοητον" 

βρώπου ὄντος ἀνάγκη ζῷον εἶναι καὶ ζῴου ὑσίαν, ἀνθρώπι ᾿Αριςομέμην “ἀεὶ εἶναι,. φθαρτὰ ὄντος ᾿Αριςομένους. πάλιν 
ὦτος ὠνάγχη ὑσίαν εἶναι" ἀλλ᾽ ὕπω συλλελόγιςαι" ὁ Ὑῶρ 30 ἔξω τὸ μὲν ἐφ᾽ ᾧ Τ' Μίκκαλος, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Β. μουσικὸς 
ἔχνσιν αἱ προτάσεις ὡς εἴπομεν; ἀαατώμεδα δ᾽ ἐν τοῖς τοι. Μῤιπαλος, ἐφ᾽ ᾧ δὲ τὸ Α τὸ φθείρεσθωι αὔριον. ἀληθὲς. 

ὕτοις διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συρβαύειν ἐκ τῶν κειρμείνων, ὅτι: δὴ τὸ Β τῇ Γ΄ πατηγορεῖν᾽ ὁ γὰρ Μόκκαλές ἐς! μουσικὸς, 
καὶ ὁ συλλογισμὸς ἀναγκαῖόν ἐςιν. ἐπὶ πλέον δὲ τὸ ἀναγ. Μίκκαλος. ἀλλα καὶ τὸ Α τῷ Β΄ φθείροιτο γὰρ ὧν αὖ- 
καὶὸν ἢ ὁ συλλογισμός" ὁ μὲν γὰρ συλλογισμὸς πᾶς ἀναγ- ριον μουσικὸς Μῤοκαλος. τὸ δὲ γε Α τῷ Τ' ψεῦδος, τῶτο 
καΐον, τὸ δ᾽ ἀναγκαῖον ἃ πὰγ συλλογισμός. ὥς ἐκ εἴ τι3ς δὴ ταὐτόν ἐςι τῷ πρότερον" ὁ γὰρ ἀληθὲς καθόλι, Μόα-᾿ 
συμβαδει τεθέντων τινῶν, πειρατέον. ἀνάγειν εὐθύς. ἀλλὰ καλος βιυυσιηὸς ὅτι φθείρεται αὔριον" τούτου δὲ μὴ Χητ᾿ 
Ξρῶτον ληπτέον τὰς δύο προτάσεις, εἶθ᾽ ἕτω. διαιρετέον. εἰς . φθύτος ἀκ ἣν συλλογισμός, 

τοὺς ὅρους, μέσον δὲ θετέον τῶν ὅρων τὸν ἐν ἀμφοτέραις." “Αύτη μὲν οὖν ἡ ὠπάτη γύεται. ἐν τῷ “ρ βιριρόν' 
τεῖς προτάσεσι λεγόμενον: ἀνώγκη γὰρ τὸ έδον ἐν ἀμ: ὡς γὰρ οὐδὲν διαφέρον εἰπεῖν τόδε τῷδε ὑπάρχειν ἢ τόδε 
φοτέραις ὑπάρχειν ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασι. ἐὼν. τὶ μὴ. οὖν 40 δ νυ “παντὶ ὑπάρχειν, συγχωρῦμεν. πολλάκις δὲ διωψεύ- 34. 

“ξιι ξι 

Ὡ. τοῦτο τὸ τῆς 48 εἰ ΡΥ Ο. Τ 11. ἑάιν 486. ἢ 12. ζ)] ὧν σύγκειται σοττ «4. ἢ 14. τιθύαι Ο [ογίαββα σοῦ ἢ 16. τε “ρά- 

ἡστος -- 17. περάδονται τε δυργα Ἰἰτυγατι «4. [{ 21. ἀναγαγεῖν ΒΒ. 1} 25. μὴ] οὐκ Ο. 1} 33. ἀνκγκαῖός Ο. ἢ 34. ἀναγκαῖος Ο. || 38. τῶν 
ἦω] τὸν ὅρον Ο. 

8. κατηγοροη 4806, ἢ ἀ. ἀεϑωὸς ἢ 8. λέγηται «40, ᾿] ταὐτὸν Ο. ἡ 17. θέσεως τῶν ἔρων Ο. ἢ 21. ΑἹ τὸ α᾿ Α. Ι 30. ὁ 
Ἣ ΒΟ. 129. ἀριςομένη Β. 



48. ΑΝΑΛΥΎΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΈΡΏΩΏΝ. ἃ. ξ 

δισθαι συμπεσεῖται παρὼ "τὸ: μὴ. καλῶς. ἐκτίθεσθαι τοὺς λων ἢ. ὁμοίως τὔ τέ πρῶτον τῷ, μέσου καὶ τῦτο τῷ ἐσχίῴτ 
νΝ ͵ ζ ἴον εἰ τὸ. μὲν Α εἰ» ὑγί Ν ᾿ καὶ ἐπὶ: τῷ μὴ ὁ ἢ .;- ΞΟ Ν ͵ὕ ὦ» ε » 

κατὰ τὸν πρότασιν ὄρες, οἷον εἰ τὸ. μ' εἴη ὑγίεια, τὸ του, ἐπὶ: τῷ μὴ. ὑπάρξειν. δ᾽ ὡσαύτως. ἀλλ᾽ ὁσαχῶς 
δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Β νόσος, ἐφ᾽ ᾧ δὲ Τ' ἄνθρωπος. ἀληθὲς γὰρ ἐς: τὸ εἶαι λέγεται καὶ τὸ ἀληθὲς εἰκεῖν αὐτὸ τῦτο, τοσαυ- 

τιῖν. ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ἐϊδέχεται ὑπάρχαιν (οὐδεμιᾷ ταχῶς οἴεσθαι χρὴ σημαύειν -καὶ τὸ ὑπάρχειν. οἷον ὅτι 
γὰρ νόσῳ ὑγίεια ὑπάρχει), καὶ πάλιν. ὅτι, τὸ: Β παγτὶ τῷ 5 τῶν ἐναντίων. ἐξὶ μία ἐπιςήμη. ἔξω γὰρ τὸ Α τὸ μίαν 
Τ' ὑπάρχει (πᾶς γὰρ ἄνθρωπος δειτικὸς νόσου ).: δόξειεν ἀν εἶναι ἐπιςήμην, τὰ ἐναντία ἀλλήλοις ἐφ᾽ οὗ Β. τὸ δὴ Δ 
»ν ͵ὕ » ͵, » πῇ -. 32, « ὔ “ ε ὔ ᾽ ε ἃ 2: ,ὕ Ν “ » Ἂ 
οὖν συμβαίνειν μηδενὶ ἀνθρώπῳ ἐνδέχεσθαι ὑγίειαν ὑπάρ-. τῷ Β ὑπάρχει οὐχ, ὡς τὼ ἐναντία, τὸ μίαν. εἶναι αὐτῶν 

χει. τούτου δ᾽ αἴτιον τὸ μὴ καλῶς ὀοιεῖσθαι τοὺς ὅρους ἐπιςήμον, ἀλλ ὅτι ἀληθὲς εἰπεῖν. κατ᾽ αὐτῶν μίαν εἶναι 
κατὰ τὴν λέξιν, ἐπεὶ. μεταληφθέντων τῶν κατὰ τὰς ἕξεις αὐτῶν ἐπιςήμεν. 

ἀκ ἔξαι συλλογισμός, οἷον. ἀντὶ μὲν τῆς ὑγιείας εἰ τεθεΐι τα -.. ἸΞυμβαννει. δ᾽ ὁτὲ. μὲν ἐπὶ τοῦ μέσου τὸ πρῶτον λέ- 
τὸ ὑγιαῖνον, ἀντὶ δὲ τὴς νόσου τὸ νοσοῦν. οὐ γὰρ. ἀληθὴς: γεσθαι, τὸ δὲ. μέσον ἐπὶ τοῦ ;τρίτου μὴ λέγεσθαι, οἷαν εἰ 
εἰκεῖν ὡς ὑκ ἐνδέχεται τῷ νοσοῦντι τὸ ὑγιαίνειν: ὑπάρξαι, ἡ σοφία ἐςὶν ἐπιςήμη, τῷ δ᾽ ὠγαθᾷ ἐςὶν ἡ σοφία, 'συμε. 

“σου: δὲ μὴ ληφθέκτος ὁ γίεται συλλογισμός, εἰ μὴ ἢ πέρασμα, ὅτι τῷ ἀγαδᾷ ἐςὶν ἐπιςήμη" τὸ μὲν δὴ ἀγαθὸν 
ἐνδέχεσθαι" τοῦτο δ᾽ οὐκ. ἀδύνατον: ἐνδέχεται γὰρ. μαδενὴ οὐκ ἔςιχν ἐκιςήμη,. ἡ «δὲ σοφία ἐςὶν ἐπιςήμη. ἑτὲ δὲ τὸ 

᾿ ἀνθρώπῳ. ὑπάρχειν ὑγίειαν. πάλιν. ἐπὶ τῷ. μέσου σχήματος (5 μὲν μέσον. ἐπὶ τῷ τρίτα λέγεται, τὸ δὲ πρῶτον ἐπὶ τῷ μὲ 
ὁμοίως «ἔςαι τὸ ψεῦδος" τὴν γὰρ ὑγίειαν νόσῳ, μὲν ὑδεμοιῆ. σσυ οὐ λέγεται, οἷον εἰ τοῦ ποιοῦ παντός ἐςιν ἐπιςήμη Ἂ 
ἀνθρώπῳ δὲ παντὶ. ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ὥς ὑδενὶ ἀνθρώπῳ. ἐναντέι, «τὸ δ᾽ ὠγαθὸν. καὶ ἐναντίον καὶ ποιόν, συμπέρασμα 
γόσον.: ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σχήμαχι. κῳτὰ τὰ ἐγδέχεφθαι συμτ μὰν ὅτι. τῷ ἀγαθὲ ἐςὶν ἐπιςήμη,. ἕο. ἔςι δὲ τὸ ὠγαθὸν ἐπε-. 
βαίνει τὸ ψεῦδος. καὶ τγὰὼρ ὑγίειαν καὶ νόσον καὶ ἐπιςή-. ςήμη. ὑδὲ τὸ ποιὸν ἐδὲ τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ τὸ ἀγαθὸν. ταῦτα.. 

μην καὶ ἄγνοιαν καὶ ὅλως τὼ ἐναντίω τῷ ἀὐτῷ ἐνδέχεται Ὁ ὃς: δὲ. ὅτε μήτε τὸ πρῶτον κατὼ τῇ μέσα μήτε τῦτο κατὼ τὰ 
ὑπάρχειν, ἀλλήλοις δ᾽ ἀδύνατον. τῦτο δ᾽ ἀνομολογούμενον τρίτα, τῷ πρώτα κατὼ τὰ τρίτα ὁτὲ μὲν λεγομένε. ὁτὲ δὲ μὴ 
τοῖς προειρημέναις" ὅτε γὰρ τῷ αὐτῷ πλείω ἐνεδέχετο ὑπάρ- Χεγομένου. οἷον εἰ οὗ ἐπιςήμη ἐς», ἔςι τότε γένος, τῷ δ᾽, 
χειν, ἐνεδέχετο καὶ ἀλλήλοις. ὠγαθᾷ ἐςὶν ἐπιςήμη, συμπέρασμα ὅτι τῇ ἀγαθῷ ἐςὶ γένος.. 

ΝΥ. » ᾧ Ὰ ἐπι ὦ , ἣΝ » ΟΝ , νκν- 2 » ΠΡ»... Μ Φανερὸν ὄν ὅτι ἐν ἅπασι τύτοις ἡ ἀπάτη γίνεται παρὰ κατηγορεῖται δ᾽ οὐδὲν κατ᾽ οὐδενός. εἰ δ᾽ οὗ ἐςὶν ἐπιςήμη, 
κ »“Ὕ {ῳ ΕΣ , Νῦν» Ν ν' ᾽ “ -“ »ν ᾿ Σὰ ἢ Ω .κ, 

τὴν τῶν. ὅρων ἔκθεσιν" μεταληφθώτων γὼρ τῶν κατὰ τὰς 26.γώος ἐςὶ τοῦτο, τῷ δ᾽ ἀγαθξ ἐςὶκ ἐειξήμη, συμπέρασμα, 
ἕξεις ὑδὲν γίνεται ψεῦδος. δῆλον ὧν ὅτι κατὰ τὰς τοιαύτας 
προτάσεις ἀεὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξιν ἀντὶ τῆς ἕξεως μεταλη- 
πτέον καὶ θετέον ὅρον. 

Οὐ. δεῖ δὲ τοὺς ὅρους ἀεὶ ζητεῖν ὀνόμωτι ἐκτίθεσθαι" 

πολλάκις γὰρ ἔσονται λόγοι οἷς ἃ κεῖται ὄνομα. διὸ χα- 30 
Ν , ΝῚ ΄ ,΄ 

χεπὸν ἀνάγειν τὸς τοιότυς συλλογισμός, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπα- 
, Ἁ ΄ὔ ,ὔ »"Ἢ 

τᾶσθαι συμβήσεται διὰ τὴν τοιαύτην ζήτησιν, οἷον ὅτι. τῶν. 

᾿ ἀμέσων ἐςὶ συλλογιῦμός. ἔξω τὸ αὶ δύο ὀρθαί, τὲ ἐφ᾽ ᾧ 

Β τρίγωνον, ἐφ᾽ ᾧ δὲ Τ' ἰσοσκελές. τῷ μὲν ὅν Τ' ὑπάρχει 
τὸ Α διὰ τὸ Β, τῷ δὲ Β ὑκέτι δι᾿ ἄλλο" καθ᾿ αὐτὸ γὰρ 35 
τὸ τρίγωνον ἔχει δύο ὀρθάς, ὥς οὐκ ἔςαι μέσον τοῦ ΑΒ: 
ἀποδεικτοῦ ὄντος. φανερὸν γὰρ ὅτι τὸ μέσον ὑχ ὕτως. ἀεὶ. 
ληπτέον ὡς τόδε τι, ἀλλ᾽ ἐνίοτε λόγον, ὅπερ συμβαίνει. κἀπὶ 

τὸ λεχθέντος, 

ὅτι τἀγαθόν ἐςι γόος. κατὰ μὲν δὴ τῷ ἄκρου κατηγορεῖς. 
ται τὸ πρῶτον, κατ᾽ ὠλλήλων δ᾽ ἀ λέγεται. τὸν αὐτὸν δὴ 
τρόπον καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπάρχειν ληπτέον. οὐ γὰρ ἀεὶ ση- 
μαίνει τὸ μὴ ὑπάρχειν τόδε τῷδε μὴ εἶναι τόδε τόδε, ἀλλ᾽ 

ἐγίοτε τὸ μὴ εἶναι τόδε τῦδε ἢ τόδε τῷδε, οἷον ὅτι ὑκ ἔς ε 
κινήσεως κίτησις ἢ γενέσεως γένεσις, ἡδονὴς δ᾽ ἔς ιν" ἀκ ἄρώ 
ἡ. ἡδονὴ γένεσις. ἢ πάλιν ὅτι γέλωτος μὲν ἔςι σημεῖον, ση»- 

μείου δ᾽ ὑκ ἔς! σημεῖον, ὥς οὐ σημεῖον ὁ γέλως. ὁμοίως 
δὲ κἀν τοῖς ἄλλοις, ἐν ὅσοις ἀναιρεῖται τὸ πρόβλημα τῷ 
λέγεσθαί πως πρὸς αὐτὸ τὸ γένος. πάλιν ὅτι ὁ καιρὸς ὧς 
ἔξι χρόνος δέων' θεῷ γὼρ καιρὸς μὲν ἔςι, χρόνος δ᾽ οὐκ 

ἔςι δέων διὰ τὲ μηδὲν. εἶναι θεῷ ὠφέλιμον, ὅρες μὲν γὰρ. 
θετέον “καιρὸν. καὶ χρόνον δέοντα καὶ θεόν, τὴν δὲ πρότασιν : 

᾿ ληπζέον κατὰ τὴν τὰ ὀνόματος. πτῶσιν. ὡπλὼς γὰρ τοῦτο. 

Τὸ δὲ ὑπάρχειν τὸ πρῶτον τῷ μέσῳ καὶ τοῦτο τῷ λέγομεν. κατὰ πάντων, ὅτι τὸς μὲν ὅρους, ἀεὶ θετέον κατὰὼ 
ὅτὴῳ οὐ δεῖ δὼ ὡς ἀεὶ Κα ρὴ θηξομέσο! ἀλλή- τὼς κλήσεις τῶν ὀνομάτων, οἷον ἄνθρωπος ἢ ὠγαθόν ἃ ἐναν- 

8, δὲ ογὰ 8, ̓  .18. τῷ ὁπ. φε « 1 24. ἂν ἑμολογούμενον β. Π 38, τὸ δ᾽ Μφ᾽ ΑἹ 34. ὰ τὸ. Ὑ 44. ἢ 31. ἀποδεικτικοῦ 486. ἢ 
ΝΕ οὖν σοῦγ Ο. ἢ ἀ0. τὸ μέσον υν Β. 

ἀ- «δ. τὰ] τὰ δ᾽ ζοῦν .4.. 
τοῦ οτλ Ο.  ἀ4. κλίσεις 48. 

ἐναντία τοῖς ἀλλήλοις 48. 12. ἰοὴν ἐπ. -- 13. ὅτι, τοῦ τὸ ξυρια ᾿ἰταχῶτα «4. ἢ 20. ἔτε οὔ 48. ἵἴ 



᾿ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α. ν 40 

τ Ἄ »ν ὰ . ,ὕ δον ΄,΄ .ῳ τία, ὧς ἀνθρώπον ἢ ἀγαθοῦ ἢ ἐναντίων, τὰς δὲ προτάσεις ὅτι ὄν, "᾿ ᾧ Β ὅν, ἐφ᾽ ᾧ Τ' 
Ν Ν ’ὔ γ᾽ μ Ν 4 ληχτέον κατὰ τὰς ἑκώςου πτώσεις". ἢ γὰρ ὅτι τότῳ,, οἷον 

Ν Ἃ 2 .- 7ὔ ΩΝ »ὝἭ φ 
τὸ ἴσον, ἢ ὅτι τότϑ, οἷον τὸ διπλάσιον, ἢ ὅτι τοῦτο, οἷον 

Ἃ- πἢ λει» λ - .ΊΌΩΥ͂ “ Ἅ τὸ τύπτον ἤ ὁρῶν, ἢ ὅτι ἕτος, οἷον ὁ ἄνθρωπος ζῷον, ἢ 
Υ , Υ̓́ ΝῚ Ν εἴ πως ὥλλως πίπτει τὔνομω κατὰ τὴν πρότασιν. 

τοῖς ἐν μέρει συλλογισμο 

ὠγαθόν. φανερὸν οὖν ὅτι ἐν 
Ἴς ὕτως. ληπτέον τὸς ὄρυς. 

Δεῖ δὲ καὶ μεταλαμβάνειν ἃ τὸ αὐτὸ δύναται, ὀνό- 39 
᾿.. ἀσος ᾿ Ὶ ,ὔ΄ ᾽ Ν Ψ Ὶ Υ 

ματα ἀντ᾽ ὀνομάτων καὶ λόγος ἀντὶ λόγων καὶ ὄνομα καὶ 

ς λόγον, καὶ ἀεὶ ἀντὶ τὸ λόγυ τὔνομα λαμβάνειν" ῥᾳίων γὰρ 

3] τὸ δ᾽ ὑπάρχειν τόδε τῷδε καὶ τὸ ὠληθεύεσθαι τόδε. ἡ τῶν ὕρων ἔκθεσις. οἷον εἰ μηδὲν διαφέρει εἰπεῖν τὸ ὑπολη- 

κατὰ τοῦδε τοσαυταχῶς ληπτέον ὁσαχῶς αἱ κατηγορίαι 
διήρηνται, καὶ ταύτας ἢ πῇ ἢ ἁπλῶς, ἔτι ἑπλᾶς ἢ συμ- 

: ’ Ἁ , . Ὁ » ,, κεπλεγμένας᾽" ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν. ἐπισκεπτέον 
δὲ ταῦτα καὶ διορις ον βέλτιον. 

8. Τὸ δ᾽ ἐπαναδιπλούμενον ἐν ταῖς προτάσεσι πρὸς τῷ 
πρώτῳ ἄκρῳ θετέον, ὁ πρὸς τῷ μέσῳ. λέγω δ᾽ οἷον εἰ γέ- 
νοῖτο συλλογισμὸς ὅτι τῆς δικαιοσύνης ἐστὶν ἐπιστήμη ὅτι 
ἀγαθόν, τὸ ὅτι ἀγαθόν ἢ ἢ ὠγαθόν πρὸς τῷ πρώτῳ θετέον. 
ἕξω γὰρ τὸ Α ἐχιςήμη ὅτι ὠγαθόν, ἐφ᾽ ᾧ 
ἐφ᾽ ᾧ δὲ Τ' δικαιοσύνη. τὸ δὴ Α ἀληθὲς τῇ Β κατηγορῇ- 
σαι" τῷ γὰρ ἀγαθῇ ἐςὶν ἐπιςήμη ὅτι ἀγαθόν. ὠἀλλὼ καὶ 

, “ .-.. ἃ Ν ’ . ᾽ ΄ χ ἃ {ΜᾺ 7 τὸ Β τὸ Τ᾽ ἡ γὼρ δικαιοσύνη ὅπερ ὠγαθόν. ἕτω μὲν ὧν γί- 
» λ. 3 Ν »“ 7 "» ᾽ ᾿ 3 πεταὶ ὠνάώλυσις. εἰ δὲ πρὸς τῷ Β τεθείη τὸ ὅτι ἀγαθόν, οὐκ 

πτὸν τῷ δοξαςῦ μὲὴ εἶναι γένος ἢ μὴ εἶναι ὅπερ ὑποληπτόν 
Ν ᾿ 5 Ν Ν Χ ΄ ᾽ “ ,ὔ τι τὸ δοξαςόν (ταὐτὸν γὼρ τὸ σημαινόμενον), ἀντὶ τῷ λόγε 

τῷ λεχθέντος τὸ ὑποληπτὸν καὶ τὸ δυξας ὃν ὄρος θετέον. 
εἶ ’ὔ Ν Ν Ἔ Ν ᾿ 

᾿Επεὶ δ᾽ οὐ ταὐτόν ἐς τὸ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν καὶ 40 

τὸ εἶναι τὴν ἡδονὴν τὸ ἀγαθόν, ἀχ ὁμοίως θετέον τὸς ὄρους, 
ἀλλ᾽ εἰ μέν ἐςιν ὁ συλλογισμὸς ὅτι ἡ ἡδονὴ τὠγαθόν, τώ- 

γαθόν, εἰ δ᾽ ὅτι ἀγαθόν, ὠγαθόν. ὅτως κἀπὶ τῶν ἄλλων. 
Οὐκ ἔς! δὲ ταὐτὸν οὔτ᾽ εἶναι οὔτ᾽ εἰκεῖν, ὅτι ᾧ τὸ Β41 

,ὔ ,ὔ , Ν , δὲ Β ἀγαθόν, 15 ὑπάρχει, τότῳ παντὶ τὸ Α ὑπάρχει, καὶ τὸ εἰπεῖν τὸ ᾧ 
παντὶ τὸ Β ὑπάρχει, καὶ τὸ Α παντὶ ὑπάρχει" οὐδὲν γὰρ 
κωλύει τὸ Β τῷ Τ' ὑπάρχειν, μὴ παντὶ δέ, οἷον ἔξω τὸ Β 
κωλόν, τὸ δὲ Τ' λευκόν. εἰ δὴ λευκῷ τοὶ ὑπάρχει καλόν, 
ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τῷ λευκῷ ὑπάρχει καλόν: ἀλλ᾽ οὐ παντὶ 

ἔςαι" τὸ μὲν γὼρ Αὶ κατὰ τοῦ Β ὠληθὲς ἔςαι; τὸ δὲ Β 20 ἴσως, εἰ μὲν ἔν τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, μὴ παντὶ δὲ καθ᾽ οὗ 
κατὼ τοῦ Τ' οὐκ ἀληθὲς ἔςιαι" τὸ γὼρ ὠγαθὸν ὅτι ἀγαθὸν 
κατηγορεῖν τῆς δικαιοσύνης ψεῦδος καὶ ὁ συνετόν. ὁμοίως δὲ 
καὶ εἰ τὸ ὑγιεινὸν δειχθείη ὅτι ἔςιν ἐπιςητὸν ἢ ὠγαθόν, ἢ 
τρωγέλαφος δοξαστὸν ἢ μὴ ὄν, ἢ ὁ ἄνθρωπος φθαρτὸν ἧ 

τὸ Β, οὔτ᾽ εἰ παντὶ τῷ Τ' τὸ Β, οὔτ᾽ εἰ μόνον ὑπάρχει, 
ἀνάγκη τὸ Α ὐχ ὅτι οὐ παντί, ἀλλ οὐδ᾽ ὑπάρχειν. εἰ δὲ 

καθ᾽ οὗ ἂν τὸ Β λέγηται ἀληθῶς, τούτῳ παντὶ ὑπάρχει, 
συμβήσεται τὸ Α, καθ᾽ οὗ παντὸς τὸ Β λέγεται, κατὰ 

, ᾿ Ν Ν ,΄ Ν Ν Ἀ αἰσθητόν" ἐν ἅπασι γὰρ τοῖς ἐπικατηγορουμένοις πρὸς τῷ 25 τότου παντὸς λέγεσθαι. εἰ μέντοι τὸ Α λέγεται, καθ᾿ ἧ ἀν 
ἄχρῳ τὴν ἐπαναδίπλωσιν θετέον. 

Οὐχ ἦ «αὐτὴ δὲ θέσις τῶν ὅρων, ὅταν ἁπλῶς τι συλ- 

λογισθῃ καὶ ὅταν τόδε τι ἢ πῇ ἢ πῶς, λέγω "δ᾽ οἷον ὅταν 
τὠγαθον ἐπιςητὸν δειχθῇ καὶ ὅταν ἐπιςητόν τι ὅτι ὠγω- 

τὸ Β λέγηται, κατὰ παντός, ἀδὲν κωλύει τῷ Τ' ὑπάρχειν 
τὸ Β, μὴ παντὶ δὲ τὸ Α ἢ ὅλως μὴ ὑπάρχειν. ἐν δὴ τοῖς 

τρισὶν ὅροις δῆλον ὅτι τὸ καθ᾿ Ὦ τὸ Β, παντὸς τὸ Α λέγε- 
σθαι, τῶν ἔςι, καθ᾽ ὅσων τὸ Β λέγεται, κατὰ πάντων λέ- 

βύν ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὡπλῶς ἐπιςητὸν δέδεικται, μέσον θετέον τὸ 30 γεσθαι καὶ τὸ Α, καὶ εἰ μὲν κατὰ παντὸς τὸ Β, καὶ τὸ 
ἐν, εἰ δ᾽ ὅτι ὠγαθόν, τὸ τὶ ὄν. ἔξω γὰρ τὸ μὲν Α ἐπιςήμη 

ὅτι τὶ ὄν, ἐφ᾽ ᾧ δὲ Β ὃν τι, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Τ' ὠγαθόγ. ἀλη- 
ἂς δὴ τὸ Α τῷ Β κατηγορεῖν ἣν γὼρ ἐπιςήμη τῷ τινὸς ὅν- 
τος ὅτι τὶ ὄν. ἀλλὰ καὶ τὸ Β τῷ 1'" τὸ γὰρ ἐφ᾽ ᾧ Τ' ὅν 

Α ὕτως" εἰ δὲ μὴ κατὰ παντός, οὐκ ἀνάγκη τὸ Α κατὰ 
παντός. 

Οὐ δεῖ δ᾽ οἴεσθαι παρὰ τὸ ἐκτίθεσθαί τι συμβαύειν 

ἄτοπον" οὐδὲν γὼρ προσχρώμεθα, τῷ τόδε τι εἶναι, ὠλλ᾽ 
τι ὦττε καὶ τὸ Α τῷ Τ᾽" ἔσται ἄρα ἐπιστήμη τὠγαθῷ ὅτι 35 ὥσπερ ὁ γεωμέτρης τὴν ποδιαίαν καὶ εὐθεῖαν τήνδε καὶ 

ἀγαθόν" ἤν γὼρ τὸ τὶ ὃν τῆς ἰδίου σημεῖον ἀσίας. εἰ δὲ τὸ 
4 - “ “ 
ὃν μέσον ἐτέθη καὶ πρὸς τῷ ἄκρῳ τὸ ὃν ἁπλῶς καὶ μὴ τὸ 

μ} ᾽ Ὰ τὶ ὃν ἐχέχθη, ὑκ ἀν ἣν συλλογισμὸς ὅτι ἔξιν ἐπιςήμη τὠ-. 
γαθς ὅτι ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ὅτι ὄν, οἷον ἐφ᾽ ᾧ τὸ Α ἐπιςήμη 

4ἁ, ἃ οτὰ ρΥ Ο. ἢ 20. ἔξαι οἵα Ο. ΠΠ 24. δοξαςὸν οτὰ 4180. ἢ 29. τὸ ἀγαθὸν Ο. ἢ 31. τί Β. Π 38. 
σαὶ Δ. 

8. τὸ] τόδε ρν 8. ἢ} ταὐτὸ Ο. ἢ 16. καὶ ---ὐπάρχει οτα ογ «4. ἢ 18. Ὑ 

ὠπλατῇ εἶναι λέγει οὐκ.οὖσαν, ἀλλ᾽ οὐχ, οὕτως χρῆται ὡς 

ἐκ τούτων συλλογιζόμενος. ὅλως γὰρ ὃ μή ἐστιν ὡς ὅλον 
πρὸς μέρος καὶ ἄλλο πρὸς τοῦτο ὡς μέρος πρὸς ὅλον, ἐξ 
ἀδενὸς τῶν τοιούτων δεύενυσιν ὁ δεικνύων, ὥς ε οὐδὲ γίνεται 

τῷ ἀγαθὲ Ο. ἢ 39. οἷον 

τὸ λευκόν ΑΒ. ἢ 23. πανὴ τὸ α ὑπάρχει 38. 1] 26. κω- 
ὅϑει εἰ τῷ Τ' ὑπάρχει Ο. ἢ 27. καὶ οτχ ῥγ΄. Ο. ̓  δὲ Ο ἢ 28. τὲ ἀπίς καϑ' οπι .(. 1 29. πάντων τύτων λέγεσθαι οοχτ Ο. ἢ 32. παν- 
τς ΑΒΓ 480 1.86. ναι ογὰ Ο. .} ἔσας 4806. ᾿' ὀχ, ογὰ 48 εἰ μΚ αὶ ' 

σ 



42 

48 

ἀά 

60 

συλλογισμός, τῷ δ᾽ ἐκτίθεσθαι ἔτω χρώμεθα ὥσπερ καὶ 
“ ᾽ Ἄ Ν , ὔ ᾽ ᾿ νι ὦ: - 

τῷ δισθαγισβαί: τὸν μανθάνοντα Ἀεγδπεε: δ γαῤ ὕτὼς ὡς 
ἄνευ τότων ἐχ οἷόν τ᾽ ὠποδειχβῆναι, ὥ ὥσπερ ἐξ ὧν ὁ συλ- 

λογισμός. 

᾿ - ᾿ Ψ' ἐπ 7, ,ὔ ᾽ ἀχ ἅπαντα τὼ συμπεράσματα δ᾿ ἑνὸς σχήματός εἰσιν, 
᾿ Γ΄ κ᾿ ; 

ἀλλὰ τὸ μὲν διὰ τότου τὸ δὲ δι᾽ ὦλλυ. δῆλον οὖν ὅτι καὶ 
τὰς ἀναλύσεις οὕτω ποιητῴον. ἐπεὶ δ᾽ οὐ πᾶν πρόβλημα ἐ ΕῪ 

ἅπαντι σχήματι ἀλλ᾽ ἐν ἑκάςῳ τεταγμένα, φανερὸν ἐκ τῷ 

συμπεράσματος ἐν ᾧ σχήματι ζητητέον. 
Τύς τε πρὸς ὁρισμὰν τῶν λόγων, ὅσοι πρὸς ἔν τι τὺγ- 

᾿ » δ Υ 

χιαάνοσι διειλεγμένοὶ τῶν ἐν τῷ ὅρῳ, πρὸς ὃ διείλεκται... θε- 
"᾿“ ΩΡ ΩΝ, Ψ δος ὍΚΩΝ , τέον ὅρον, καὶ οὐ τὸν ἅπαντα λόγον᾽ ἧττον “γὰρ. συμβήσε- 

ται ταράττεσθαι διὼ τὸ μῆκος, οἷον εἰ τὸ ὕδωρ ἔδειξεν ὅτι 
ε Ν ,ὔ Ν Ν, Ἅ νι Ὁ Ψ 6 ΓᾺ ὑγρὸν ποτόν, τὸ ποτὸν καὶ τὸ ὕδωρ ὕρους θετέον, 

Ἔτι δὲ τοὺς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμοὺς ὁ πειρατέον 
» , ᾽ ν, κ' ᾽ »“ ΠΟ ὁ ᾽ ᾿ ἣς 
ἀνα, γειν" ου γαρ εςιν ξΚὰ Τῶν κειμένων ανωώγειν. ου γαβρ διὼ 

συλλογισμοῦ δεδειγμένοι εἰσίν, ἀλλὰ διᾷὰ συνθήκης ὦμος 
λ 6 Ὡ . ,»ε θέ ὰ δι , ζ 
ΟὙΥ̓Μ γοι πάντες, διον εἰ υπὸ εἰζένος, [12 γωμὶς τις μία 

μὴ ἢ τῶν ἐναντίων, 
χθείη ὅτι ὑκ ἔςι μία δύναμις τῶν ἐναντίων, οἷον τῷ ὑγιεινοῦ 

-“ Ψ 2 Ἂν Ψ Ν »Ν ε ἈΝ ᾿ 

καὶ τοῦ νοσώδους" ἅμα γὰρ ἔςαι τὸ αὐτὸ ὑγιεινὸν καὶ νο- 
,ὔ ΄ 

σῶδες, ὅτι μὲν ὧν ὑκ ἔςι μία παντῶων τῶν ἐναντίων δύναμις, 
΄ὔ 4ποδέδεικται, ὅτι δ᾽ ἐπιςήμη οὐκ ἔςιν, ὅ. δέδεικται, καίτοι 

ὁμολογεῖν ἀναγκαῖον. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ συλλογισμοῦ, ἀλλ᾽ ἐξ 25 οὐδενί ἀντιςρέφει γὰρ τὰ ςερητικόν. ἐὼν δ᾽ ἐν μέρει ἢ ὁ 
«- , φυ; ΣΤΡ ; Ψ ῃ “ Ψ ;»» ,ὔ΄ 
ὑποθέσεως. τῶτον μὲν ὕν ὡς ἔςιν ἀγωγωγεῖν, ὅτι δ᾽ ὁ μία. 

Ψ᾿ ἔ κε Ἀν Ὶ Γἦ᾿ ὕ ἣν τὸν 
δύναμις, ἔςιν" ὅτος γὰρ ἴσῳς καὶ ἥν συλλογισμός, ἐκεῖνο, 

δ᾽ ὑπόθεσις. 
Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τῷ ἀδυνάτε περαινομένων' 

Νὴ λανθανέτω δ᾽ ἡμᾶς ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ συλλογισμῷ 4 

ὭτΟΑ μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', τὸ αὶ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Δ, 

διαφοραὶ τούτων, καὶ ποσαχῶς γύεται τὸ ἐξ ὑποθέσεως, 
ὕξερον ἐρόμεν" νῦν δὲ τοσῦτον ἡμῖν ἔξω φαγερόν, ὅτι ἐκ ἔς ν 

ἀναλύειν. εἰς τὰ σχήματα τὸς τοιότους συλλογισμούς. καὶ 

δι᾿ ἣν αἰτίαν, εἰρήκαμεν. 
Ὅσα. δ᾽ ἐν πλείοσι. σχήμασι δείκνυται τῶν πριβλη 46 

μάτων, ἣν ἐν θατέρῳ συλλαγισθῇ, ἔς ἔς ιν ἀναγάγεῦ τὸν συλ- 

λογισμὸν εἰς; θάτερον, οἷον τὸν ἐν τῷ πρώτῳ σερητικὸν εἰς τὰ 
δεύτεραν καὶ τὸν ἐν τῷ μέψῳ εἰς τὸ πρῶτον, ἐκχ ἅπαντας 
δὲ ἀλλ᾽ ἐνίους. ἔςαι δὲ φανερὸν ἐν τοῖς ἑπομένοις. εἰ γὰρ 

οὐδενὶ τῷ 

Τ᾽. οὕτω μὲν οὖν τὰ πρῶτον σχῆμα. ἐὰν δ᾽ ἀντιςραφῇ τὸ΄ 
ξερητικόν, τὸ μέσον ἔςαι" τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α ὑδενί, τῷ 

δὲ Τ' παντὶ ὑπάρχει. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μὴ καθόλου ὠλλ' ἐν 

μέρει ὁ συλλογισμές, οἷον εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ 

Ὁ Β τινὶ τῷ Γ᾽ ἀντιστραφέντος γὰρ τοῦ στερητικοῦ τὸ μέσον 
ἔςαι σχῆμα. 

Τῶν δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ συλλογισμῶν οἱ μὲν καθόλου 
ἀναχθήσονται εἰς τὸ πρῶτον, τῶν δ᾽ ἐν μέρει ἅτερος μόνον. 

ἔξω γὰρ τὸ ἃ τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Τ' παντὶ ὑπάρχον. 
»» ͵ ,ὔ » ᾿» ᾽ ,ὔ Γ᾿ .“» » Ν “ » “ ὰ ἈΝ 

μηδ᾽ ἐπιςήμην μίαν εἶναι, εἶτα διωλε- Ὧ ἀντιςραφότος ὄν τὰ ςερητικξ τὸ πρῶτον ἔςαι σχῆμα" τὸ 

μὲν γὰρ Β ὀδενὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ' ὑπάρξει. ἐὼν 
δὲ τὸ κατηγορικὸν ἢ πρὸς τῷ Β, τὸ δὲ ςερητικὸν πρὸς τῷ 
Γ᾽, πρῶτον ὅρον θετέδν τὸ 1)" τῦτο γὰρ ὑδενὶ τῷ Α,, τὸ δὲ 

»-»ἭἬ ᾿ » Ψ 
Α παντὶ τῷ Β’ ὥς᾽ ὑδενὶ τῷ Β τὸ Τ΄, δ᾽ ἄρα τὸ Β τῷ Τ' 

. 

συλλογισμός, ὅταν μὲν ἢ τὸ ςερητωτὲν πρὸς τῷ μεΐζονι 
Υ ᾽ ͵ ᾽ Ν “ » 23. Ν λ εἰν 
ἄκρῳ, ἀναχβήσεται εἰς τὸ πρῶτον, οἷον εἶ τὸ Α μηδενὶ τῳ 
Β, τῷ δὲ Τ' τινί" ἀντιςραφέντος γὰρ τῷ ςερητικξ τὸ πρῶ- 
τὸν ἔςαι σχῆμα" τὸ μὲν γὰρ Β ὑδενὶ τῷ Α,, τὸ δὲ Α τοὶ 

Δ Ν ΄΄ ν ΄, ρνς ἐν ᾿ Ν Ω » δ ς , ΄, . Ἁ 
δὲ γὰρ τύτας Ὡς ἔςιν ἀγαλύειν, ὠλλώ τὴν μὲν εἰς τὸ ἀδὺύ-30 τῷ Γ΄. ὅταν δὲ τὸ κατηγορικόν, ὧς ἀναλυθήσεται, οἷον εἰ τὸ 

γατον ἀπαγωγὴν ἔςι (συλλογισμῷ γὰρ δείκνυται), θάτερον 
δ᾽ οὐκ ἔςιν. ἐξ ὑποθέσεως γὰρ περαίνεται. διαφέρουσι δὲ 

τῶν προειρημένων ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν δεῖ προδιομολογήσα- 

σθαι, εἰ μέλλει συμφήσειν, οἷον ἂν δειχθῇ μία δύναμις 

“ λ ͵ »“» ΝῚ } ΄΄ “ δὴ 
Α τῷ μὲν Β παντί, τῷ δὲ Γ' οὐ παντί" οὐτε γὰρ δέχεται 

Ἁ Α.- ,ὔ ἀντιςροφὴν τὸ Α Β, ὅτε γενομένης ἔςαι συλλογισμός. 
Πάλιν οἱ μὲν ἐν τῷ τρίτῳ ἤματι ὧς ἀναλυθήσον- Φλιν οἱ μὲν ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι ὧκ ἀναλυθήσ 

Α Ὶ -“ »Ὕ ,ὔ ὔ 

ται πάντες εἰς τὸ πρῶτον, αἱ δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ πάντες εἰς τὸ 
» Γ᾿ ) ,ὔ » εἶ ,ὔ{ “Ἢ δ ὶ ΡΝ ὃ Ν ἣ Ἁ »“Ἢ Ν 

τῶν ἐναντίων, καὶ ἐπις μην εἶναι τὴν φύτήν" ἐνταῦθα δὲ καὶ 35 τρίτον. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ 

μὴ προδιομολογησώμενοι συγχωρῦσι διᾷ τὸ φανερὸν εἶναι 
ἈΝ. τδὸ -- 6 7 πη δὶ ,ὔ ΙΑ λ Ν τὸ ψεῦδος, οἷον τεθείσης τῆς διαμέτρου συμμέτρον τὸ τὰ 

περιττὰ ἴσα εἶναι τοῖς ἀρτίεις, 
Πολλοὶ δὲ καὶ ἕτεροι περαίνονται ἐξ ὑποθέσεως, οὺς 

» ᾿ν Ἐ. , ν»» ΄ὔ ΄, ἘΞ 
ΙΓ. ὑκῶν ἐπειδὴ ἀντιςρέφει τὸ ἐγ μέρει κατηγορικόν, ὑπάρ- 

ξει τὸ Τ' τοὶ τῷ Β’ τὸ δὲ Α παντὶ ὑπῆρχεν, ὥςε γύεται 
Ἀ ᾽᾿ - ᾽ ΡΟΝ ἢ ’, ι ΄΄ 

τὸ τρίτον σχημα. καὶ εἶ ςερητικὸς ὁ συλλογισμός, ὡσαύ- 

ς᾽ ἀντιςρέφει γὰρ τὸ ἐν μέρει κατηγορικόν, ὥςε τὸ μὲν 
ἐπισκέψασθαι δεῖ καὶ διασημῆναι καθαρῶς. τίνες μὲν ἕν αἷλ0 Α ὑδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Τ' τινὶ ὑπάρξει. 

3. τούτου Α. 1 Ἷ. καὶ οπι οἰ ̓  9. τεταγμένον 8. ἢ 11. δρισμοὺς γΥ Ο. ἢ 20. μὴ οπὶ ἢγ Ο. ἢ διαλεχθῆ Ο. ἢ 21. μία τα 
480, πᾶσα γν ΜΒ, πάντων οοτκ «(.. 

᾿τύτων αἱ διαφοραὶ (Ὁ. 

Ι 24. ἐπιδίδεικται 3) οἱ ρὲ «4. 1] 26.. τῖτο Ο. ᾿ὶ ἀιάγεν Ο. ἢ 37. οἷον] οἷον ὅτι 6. ΠΠϊ ἀ0. μὲν 

6. δ᾽ αἱ νἱάοίαν 2. ΠΤ 18. μόνος ΒΟ. || 27. ἀναλυθήσεται οοττ 8. ἢ 33. ἐν οἵα «(. 34. οἱ δ᾽] οὐδ᾽ οἱ 8. 
΄ 



ΑΝΑΛΥΤΙΊΚΩΝ ΠΡΟΤΈΕΡΩΝ Α, δ1 

-“ »Φ κ , -. Ζ ; . “  Φν σ 3. ΩΝ “ΩΝ - -Ό ΑΜ ν᾿ 
τῶν ὃ 5 τῳ τελευταίῳ σχήματι ϑυλλέχισαίον εἷς καὶ ὅτι τ τὸ πρωτὸν σχῆμα τῶν σνλλογισμῶν ἀνωγομέ- 

μόνος Ὡς ἀναλύεται εἰς τὸ πρῶτον, ὅταν μὴ καθόλιε τεθὴή γων ὗτοι μόνοι διὰ τῷ ἀδυνάτου. περαΐονται. 

ἡ φὸ ςερητοιόν, “οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἀναλύονται: κατηγορείσθω ; Πῶς μὲν ὃν δεῖ τοὺς συλλογισμοὺς ἀνάγειν, καὶ ὅτι 

γὰρ παντὸς τῷ Τ' τὸ Α καὶ τὸ Β΄ ὑκῶν ἀντιςρέψει τὸ Γ' ἀναλύεται τὼ σχήματα εἰς ἄλληλα, φανερὸν ἐκ τῶν εἰ- 
Ἂν ἃ ὦ »Σ,ο 7 ὡ τ σοος Ψ' Ύ ΣΌΝ 5 Β ϑ ς᾽ 5 , δὶ ει δέ »κ» Ἀν» {.46 τρὸς ἑκάτερον ἐπὶ μέρους" ὑπάρχει ἄρα τινὶ τῷ Β. ὥς 5 ρημένων. διωφέρει δέ τι ἐν τῷ κατασκευάζειν ἢ ἀνασκευώ- 

Ν » »“» ΓΑΒΑΑ ΗΝ λ »“» Ν δὲ νι“ ,ὔ δὴ »,Λλ ἃ δ , Ἀ Ν ἔςαι τὸ πρῶτον σχῆμα, εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Τ', τὸ ζειν τὸ ὑπολαμβάνειν ἡ ταὐτὸν ἢ ἕτερον φημαύνιν τὸ μὴ 
Τ' τοὶ τῶν Β. καὶ εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Β τοί, εἶναι τοδὶ καὶ εἶναι μὴ τοῦτο, οἷον τὸ μὴ εἶαι λευκὸν τῷ 

ὁ αὐτὸς λόγος" ἀντιςρέφει γὰρ πρὸς τὸ Τ' τὸ Β. ἐὰν δὲ εἶναί μὴ λευκόν. οὐ γὰρ ταὐτὸν σημαίνει, οὐδ᾽ ἔςιν ὠπό- 
τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Τ', πρῶτος ὅρος φασι τοῦ εἶναι λευκὸν τὸ εδαι μὴ λευκόν, ἀλλὰ τὸ μὴ 
βετέος τὸ Β" τὸ γὰρ ἘΒ παντὶ τῷ Γ', τὸ δὲ Γ' τινὶ τῷ Α, ὥς ε 10 εἶναι λευκόν. λόγος δὲ τύότου ὅδε. ὁμοίως γὰρ. ἔχει τὸ δύ- 

τὸ Β. τοὶ τῷ Α, ἐπεὶ δ᾽" ὠντιςρέφει τὸ ἐν μέρει, ἐὼ τὸ Α ναται βαδίζειν πρὸς τὸ δύναται ὁ. βαδίζειν τῷ ἔς! λευκόν 
νυ δ το; ἢ Ἀ ,» ν, ε ΄, Ν᾿ ν κ᾽ » ,΄ νυ», 2 ᾽ , ᾿ Ν τοὶ τῷ Ὁ ὑπάρξει. καὶ εἰ ςερητικὸς ὁ συλλογισμός, κα-͵ πρὸς τὸ ἔστιν οὐ λευκόν, καὶ ἐπίσταται τἀγαθόν πρὸς τὸ 

, “ὦ Ύ - ͵ὔ ᾿ Ψ᾿ « ὦ Ν Ν Ἂ. ν᾽ ᾿ 7 Ν ἣν ἐν φὺ οὰν τ Ὰν θόλου τῶν ὅρων ὄντων, ὁμοίως ληπτέον. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ ἐπίςαται τὸ ὑκ ὠγαϑόν. τὸ γὰρ. ἐπίξαται τὠγαθόν ἢ ἔς:ιν 

Β παντὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Α μηδενί" -ὑκῶν τινὶ τῷ Β ὑπάρξει ἐπις μενος τἀγαθόν ὑδὲν διαφέρει, οὐδὲ τὸ δύναται βαδί- 

τὸ Τ', τὸ δὲ Α ὑδενὶ τῷ Γ΄, ὥς" ἔςαι μέσον τὸ 1'. ὁμοίως 15 ζειν ἢ ἔστι δυνώμενος βαδίζειν: ὥςε καὶ τὰ ἀντικείμενα, 

δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν ςερητικὸν καθέλε, τὸ δὲ κατηγορικὸν ἐν ὅ δυνάται βαδίζειν - ὡκ ἔς, δυνάμενος βαδίζειν. εἰ ἦν τὸ 

μέρει τὸ μὲν γὰρ Α ὐδενὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Τ' τοὶ τῶν Β ὑπάρ- οὐκ ἔςι δυνώμενος βαδίζειν ταὐτὸ σημαίει καὶ ἔςι δυνώ- 

ζει. ἐὰν δ᾽ ἐν μέρει ληφθῇ τὸ ςερητικόν, ὑκ ἔςαι ἀνάλυ- μενος ἃ βαδίζειν ἢ μὴ βαδίζειν, ταῦτά γε ἅμα ὑπάρξει 

σις, οἷον εἰ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ 1΄, τὸ δὲ Α τι μὴ ὑπάρ- ταὐτῷ (ὁ γὰρ. αὐτὸς δύναται καὶ βαδίζειν καὶ μὴ βαδί- 
χε’ ὠτιςραφύτος. γὼρ τοῦ ΒΤ' ἀμφότεραι αἱ προτάσεις 20 ζειν, καὶ ἐπιςήμων τἀγαθῃ "καὶ τῷ μὴ ὠγαθδ ἐς!» φάσις 
ἕεονται κατὰ μέρος. δὲ καὶ ἀπόφασις ἀχ ὑπάρχεσιν αἱ ἀντικείμεναι ἅμα τῷ 

Φανερὸν. δὲ καὶ ὅτι πρὸς Ἢ ἀὐλκδορ ἀξ δλχηλώ τὰ αὐτῷ. ὥσπερ ὧν οὐ ταὐτό ἐςι τὸ μὴ ἐπίςάσθαι τἀγαθὸν 
σχήματα ἡ πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ πρότασις ἀντιςρεπτέα καὶ ἐπίζασθαι τὸ μὴ ἀγαθόν, οὐδ᾽ εἶαι μὴ ὠγαθὸν καὶ -. 
ἂν ἀμφοτέροις τοῖς σχήμασι": ταύτης γὰρ βεσοναοι μὴ εἶναι: ἀγαθὸν ταὐτόν, τῶν γὰρ ἀνὰ λόγον ἐὼν θάτερα 
ἡ μετάβατις ἐγύετο. : ΙΕ ΤΊ ἔδερω, καὶ ϑάτερα. ἀδὲ τὸ εἶναι μοὴ ἴσον καὶ τὸ μὴ εἶ- 

Τῶν δ᾽. ἐν τῷ μέσῳ σχήματι. ἄτερ μὲν ἀναλύεται, και ἴσον’ τῷ μὲν γὼρ ὑπόκειταΐ τι, τῷ ὄντι μὴ ἴσῳ, καὶ 
ἅτερος δ᾽ οὐκ. ἀναλύεται εἰς τὸ τρίπουν; ὅταν. μὲν γὰρ ἡ:τὸ τῶτ᾽ ἔς! τὸ ἄνισον, τῷ δ᾽ ὑδέν. διόπερ ἴσον. μὲν ἢ. ἄνισον ὦ 

χαθόλπ ςερητοκέν, ἀναλύεται. εἰ, γὰρ τὸ Α. μηδενὶ τῷ Β, πᾶν, ἴσον “δ᾽ ἢ οὐκ ἴσον πᾶν. ἔτι τὸ ἕξιν οὐ λευκὸν ξύλυν 
“» δὲ , ᾽ , ἢ ͵ ᾽ ͵ὔ Ν Ν τὲ »,-.ν Ν Λ ᾽ “ ει ᾽ ,» 

τῷ δὲ Τ' τοί, ἀμφότερα ὁμοίως ἀντιστρέφει πρὸς τὸ Α, καὶ οὐκ ἔςι λευκὸν ξύλον οὐχ, ἅμα ὑπάρχει. εἰ γάρ ἐςι 

ὥςε τὸ μὲν Β ὑδενὶ τῷ Α,, τὸ δὲ Τ' τινί’ μέσον ἄρω τὸ Α. 30 ξύλον ἃ λευκόν, ἔςαι ξύλον" τὰ δὲ μὴ ὃν λευκὸν ξύλον ὑκ 

ὅταν δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Τ' τὶ μὴ ὑπάρχῃ, Ὡς ἀνώγκη ξύλον εἶναι. . ὥςε φανερὸν ὅτι ὑκ ἔςι τῷ ἔς. ἀγα- 

ἕξαι ἀνάλυσις" ἐὐδετδέ γὰρ τῶν πβῥοτάσεων ἐξ τῆς ἀντι- θόν τὸ ἔςιν ὑκ ἀγαθϑν ἀπόφασις. εἰ οὖν κατὼ παντὸς ἑνὸς 
᾿ ΝΝ : Μ᾿ 

ςροφῆς καθόλου. : ἢ φάσις ἢ ἀπόφατις ἀληθής, εἰ μή ἐς ν ἀπόφασις, δᾷ- 

Καὶ οἱ ἐκ τῷ τρίτου δὲ σχήματος ἀναλυθήσονται εἰς λον ὡς κατώφασις ὧν πως εἴη. καταφάσεως δὲ πάσης 

τὸ μέτον, ὅταν ἢ καθόλου τὸ ςερητικόν, οἷον εἰ τὸ Α, μη- 35 ὠπόφασίς ἐστι" καὶ ταύτης ἄρα τὸ οὐκ ἔςιν οὐκ ἀγαθόν. 

δεὴ τῷ 1', τὸ δὲ Β. τινὶ ἢ παντί. καὶ γὰρ τὸ Τ' τῷ μὲν Α ἔχει δὲ τάξιν τήνδε πρὸς ἄλληλα. ἔστω τὸ εἶναι ᾧγαθὸν 

οὐδενί, τῷ δὲ Β τινὶ ὑπάρξει. ἐὼν δ᾽ ἐπὶ μέρους ἦ τὸ ςε- ἐφ᾽ οὗ Α, τὸ δὲ μὴ εἶναι ἀγαθὸν ἐφ᾽ οὗ Β, τὸ δὲ εἶναι 
ρητικόν, ὑκ ἀναλυθήσεται" οὐ γὰρ δέχεται ἀντιςροφὴν τὸ μὴ ὠγαθὸν ἐφ᾽ ὃ Τ', ὑπὸ τὸ Β, τὸ δὲ μὴ εἶναι μὴ ὠγα- 

ἐν μέρει ἀποφατικόν. ἔς -" θὸν ἐφ᾽ οὗ Δ, ὑπὸ τὸ Α, παντὶ δὴ ὑπάρξει ἢ τὸ Α καὶ τὸ 

Φανερὸν οὖν ὅτι οἱ αὐτοὶ συλλογισμοὶ ὥκ ἀναλύονται 0 Β, καὶ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ" καὶ ἢ τὸ Τ' ἢ τὸ Δ, καὶ οὐδενὶ 
᾿ ᾿ 2 - 7 - γᾺ»} » Ν “ ᾽ ’ὔ “ ,», »"“ ς αὐ Ν ΒΝ ἃ Ν νι ε Ψ᾿ Ἴ 

ἐν τύτοις τοῖς σχήμασιν οἴπερ ὑδ᾽ εἰς τὸ πρῶτον ἀνελύοντο, τῷ αὐτῷ. καὶ ᾧ τὸ Τ', ἀνάγκη τὸ Β παντὶ ὑπάρχειν. εἰ 

᾿ς τὰ τῷ β δ . 8. τὸ 'Β τὲ ἡ Τ' 6 Ι 9. πρῶτοι ἣν δετέον. ς. ἢ 418. ΠᾺ ΡΓ “4. 11 19. ὑπάρχηι ΜΒ. ᾿ 25. ἡδεγαι 6, " 834. δὲ 

δ 48. 

43. Ἱπίξασθαι τὸ οὐκ ἀγ. ΒΒ. 1} 20. ΕΝ σα πῆ ἔχειν Ο. ἢ 21. ἅμα οτὰ 8. ἢ 22. ταὐτέν 6. 

σ2 



δ2 

γὰρ ὠληθὲς εἰπεῖν ὅτι οὐ λευκόν, καὶ. ὅτι οὐκ ἔςι. λευκὸν 
ἀληθές" ὠδύνατον γὰρ ἅμω εἶναι λευκὸν καὶ εἶναι μὴ λευ- 
κόν, ἢ εἶναι ξύλον οὐ λευκὸν καὶ εἶναι ξύλον λευκόν, ὥς’ 

εἰ μὴ ἡ κατάφασις, ἡ ἀπόφασις ὑπάρξει. τῷ δὲ Β τὸ Τ' 
ἀκ ἀεί" ὃ γὰρ ὅλως μὴ ξύλον, ἐδὲ ξύλον ἔςαι ἐ λευκόν. 

ἀνάπαλιν τοίνυν, ᾧ τὸ Α, τὸ Δ παντί, ἢ γὼρ τὸ Τ' ἢ τὸ 

Δ: ἐπεὶ δ᾽ οὐχ οἷόν τε ἅμα εἶναι μὴ λευκὸν καὶ λευκόν, 

τὸ Δ ὑπάρξει. κατὼ γὰρ τοῦ ὄντος λευκοῦ ὠχηθὲς εἰπεῖν 

ὅτι ὑκ ἔςιν ὁ λευκόν. κατὼ δὲ τῷ Δ ὁ παντὸς τὸ Α΄ κατὼ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡῺΝ Δ. 

ρον, καὶ πάλιν στὸ Τ' καὶ τὸ Δ ὡσαύτως, ἕπηται δὲ τῷ Τ' 
τὸ καὶ μὴ ἀντιςρέφῃ, καὶ τῷ Β τὸ Δ ἀκολυθήσει καὶ 
ὑκ ἀντιςρέψει" καὶ τὸ μὲν Α καὶ Δ ἐνδέχεται τῷ “αὐτῷ; 
τὸ δὲ Β καὶ Τ' οὐκ ἐνδέχεται. πρῶτον μὲν οὖν ὅτι τῷ Β 

5 ἔχεται. τὸ Δ, ἐνθένδε φανερόν. ἐπεὶ γὼρ παντὶ τῶν Τ' Δ 

θάτερον ἐξ ἀνάγκης, ᾧ δὲ τὸ Β, ὑκ ἐνδέχεται τὸ Τ' διὰ 
τὸ συνεπιφέρειν τὸ Α, τὸ δὲ Α καὶ Β μὴ ἐνδέχεσθαι τῷ 
αὐτῷ, φανερὸν ὅτι τὸ Δ ἀκολυθήσει. πάλιν ἐπεὶ τῷ Α τὸ 

Γ' ὑκ ἀντιςρέφει, παντὶ δὲ τὸ ΓΤ ἢ τὸ Δ, ἐνδέχεται τὸ ἃ 

γὰρ τῷ ὅλως μὴ ὄντος ξύλου ὑκ ἀληθὲς τὸ Α εἰπεῖν,. ὡς 10 καὶ τὸ Δ τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν. τὸ δέ γε Β καὶ τὸ Γ' οὐκ 
"ἔςι ξύλον ἃ λευκόν. ὥςε τὸ Δ ἀληθές, τὸ δ᾽΄Α ὑκ ἀλη- 

θές, ὅτι ξύλον λευκόν. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τὸ Α Τ'. οὐδενὶ 

τῷ αὐτῷ καὶ τὸ Β καὶ τὸ Δ ἐνδέχεται τινὶ τῷ αὐτῷ 
ὑπάρξαι. 

ἐνδέχεται διὰ τὸ συνακολυθεῖν τῷ Τ' τὸ Α' συμβαίνει γάρ 
τι ἀδύνατον. φανερὸν οὖν ὅτι ὑδὲ τῷ Δ τὸ Β ἀντιςρέφει, 
ἐπείπερ ἐγχωρεῖ ἅμα τὸ Δ καὶ τὸ Α ὑπάρχειν. 

Συμβαδει δ᾽ ἐνίοτε καὶ ἐν τῇ τοιαύτη τάξει τῶν ὅρων 
Ὁμοίως δ᾽ ἔχουσι καὶ αἱ ςερήσεις πρὸς τὼς κατη- (5 ἀπατᾶσθαι διὰ τὸ μὴ τὰ ἀντικείμενα λαμβάνειν ὀρθῶς, ὧν 

γορίας ταύτῃ τῇ θέσει. ἴσον ἐφ᾽ οὗ τὸ Α,, ἀκ ἴσον ἐφ᾽ οὗ 
τὸ Β, ἄνισον ἐφ᾽ ὃ Τ', ὑκ ἄνισον ἐφ᾽ ὃ Δ. 

Καὶ ἐπὶ πολλῶν δέ, ὧν τοῖς μὲν ὑπάρχει τοῖς δ᾽ ὑχ 
ὑπάρχει ταὐτό, ἡ μὲν- ἀπόφασις ὁμοίως ἀληθεύοιτ᾽ ἄν, ὅτι 

; » λ ’, ΓΝ ἃ Φ ἃ ἍΝ ᾿ δ 
ἀνάγκη παντὶ θάτερον ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὸ Α, καὶ τὸ Β μὴ 

ἐνδέχεται ἅμα, τῷ αὐτῷ, ἀνάγκη δ᾽ ὑπά ᾧ μὴ θά- χεται ἅμα τῷ αὐτῷ, ἀνάγκη βχειν, ᾧ μὴ 
΄ Λ Ν ΥλὸΝ ΄ “μ᾽ 

τερον, θώτερον᾽ καὶ πάλιν τὸ Τ' καὶ τὸ Δ ὡσαύτως, ᾧ δὲ 
Ν Ἁ ,΄ ἈΝ γᾷ ᾿ τὸ Τ', παντὶ ἔπεται τὸ Δ, συμβήσεται γὰρ ᾧ τὸ Δ, τὸ Β 

ἐκ ἔςι λευκὰ πάντα ἢ ὅτι ὑκ ἔςι λευκὸν ἕκαςον" ὅτι δ᾽ 20 ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης, ὅπερ ἐςὶ ψεῦδος. εἰλήφθω γὰρ ὠπό- 
ἐςὶν οὐ λευκὸν ἔκαςον ἢ πάντα ἐςὶν οὐ λευκά, ψεῦδος. 

ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ ἔςι πᾶν ζῷον λευκόν ἃ τὸ ἔςιν ὁ λευ- 
κὸν ἅπαν ἴον ἀπόφασις ( ἄμφω. γὼρ ψευδεῖς), ἀλλὰ τὸ 
ὑκ ἔςι πᾶν , ζῷον λευκόν. ἐπεὶ δὲ δῆλον “ὅτι ἕτερον. σημαΐ- 

φασις τῶν ΑΒ ἡ ἐφ᾽ ᾧ Ζ, καὶ πάλιν τῶν ΓΔ ἡ ἐφ᾽ 
ᾧ Θ. ἀνάγκη δὴ παντὶ ἢ τὸ Α ἢ τὸ Ζ’ ἢ γὰρ τὴν φά- 
σιν ἢ τὴν ὠπόφασιν.. καὶ πάλιν ἢ τὸ Τ' ἢ τὸ Θ΄’ φάσις 

γὼρ καὶ ἀπόφασις. "καὶ ᾧ τὸ Τ', παντὶ. τὸ ̓ Α ὑπόκειται. 
, 

νει τὸ ἔςιν ὦ λευκόν καὶ. οὐκ ἔςι λευκόν, καὶ τὸ μὲν. κασι 25 ὥςε ᾧ τὸ Ζ, παντὶ τὸ Θ. πάλιν ἐπεὶ τῶν ΖΒ παντὶ θώ- 

τάφασι τὸ δ᾽ ἀπόφασις, φανερὸν ὡς ἐχ, ὁ αὐτὸς τρόπος 
τὸ δεικνύναι ἑκάτερον, οἷον ὅτι ὃ ἂν ἢ ζῷον, οὐκ ἔξι Ἀδυν» 
κὶν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι λευκόν, καὶ ὅτι ὠληθὲς εἰκεῖμ μὴ 

λευκόν" τοῦτο γάρ ἐςιν εἶαι μὴ λευκόν. ἀλλὰ τὸ μὲν 

τερὸν καὶ τῶν ΘΔ ὡσαύτως, ἀκολουθεῖ δὲ τῷ Ζ τὸ Θ, 
καὶ τῷ Δ ἀκολεθήσει τὸ Β΄ Ἰῶτα γὰρ ἴσμεν. εἰ ἄρα τῷ" 
ΓΤ τὸ Α,, καὶ τῷ Δ τὸ Β.. τῦτο δὲ ψεῦδος". ἀνάπαλιν γὼρ 
μκ » "»ἫηΣ ὦ ς ; ᾿ ΕΣ Ἁ 4 γι» ἣν ἐν τοῖς ὕτως ἔχασιν ἡ ἀκολέθησις. ὁ γὼρ ἴσως ἀνάγκη 

ἀληθὲς εἰπεῖν ἔςι λευκόν: εἴτε “μὴ λευκόν ὁ αὐτὸς τρόπος 30 παντὶ τὸ Α ἢ τὸ Ζ,. ἐδὲ τὸ Ζ ἢ τὸ Β᾽ ὁ γαρ ἐςιν ὠπό- 
κατασκευαςικῶς γὰρ ἄμφω διὼ τῷ πρώτα δείκνυται σχή- 

Ἁ Ν ᾽ Δ’ ν « ,ὔ “ , ματος τὸ γὼρ ἀληθὲς τῷ ἔςιν ὁμοῖδε τάττεται" τῷ γὰρ 

ἀληθὲς εἰπεῖν λευκὸν ὁ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν μὴ λευκὸν ἀὠπόφα- 

σις, ἀλλὼ τὸ μὴ ἀληθὲς εἰπεῖν λευκόν. εἰ δὴ ἔς ιν ἀληθὲς 

“ Ἂ; »“ Ν ᾽ “ Ἂς ᾽ ᾽ Ν »,.... 
φασις τῇ Α τὸ Ζ. τοῦ γὰρ ὠγαθοῦ τὸ οὐκ ὠγαθὸν ἀπό- 

Φι οι ν Ἂν νὰ ἈΝ ᾽ Ν “ Π ἘΉΝΟ ΔῈΝ φασις" ἀ ταὐτὸ δ᾽ ἐξὶ τὸ ὡκ ἀγαθὸν τῷ ἔτ᾽ ἀγωθὸν ὅτ 
,ὔ Δ »“" Χ ἀκ ὠγαθόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν Τ' Δ' αἱ γὰρ ὠποφα- 

; ἢ , σεις αἱ εἰλημμέναι δύο εἰσίν. 
χαἀᾧ Ἄν ας ἄγβ Ν ν Ἀ ν - ΟΝ  ΨΝ 

εἰ ει, ὁ ὧν ἥ ἄνύβωπος, μΌσΊΧΟΥ εἰγῶϊ ἢ ΜΉ μέσίκον εἰγωι, 35 

ὰ ἈἐἘὁΨν “ Ὁ » Ν- τὰν Ν ,ὕ 
0 ὧν ἢ ζῷον, ληπτέον ἢ εἰγῶι μύσικον Ἢ εἰγωι βη μυσίκον, 

᾿ , "» ἃ ᾽ 
καὶ δέδεικται, τὸ δὲ μὴ εἶναι μυσικὸν ὃ ὧν ἢ ἄνθρωπος, ἀνω- 

σκευαςικῶς. δείκνυται κατὰ τὸς εἰρημένος τρόπους τρεῖς. 

᾿Απλῶς δ᾽ ὅταν ὅτως ἔχῃ τὸ Α καὶ τὸ Β ὥσθ᾽ ἅμα 

Β. 
᾽ ΄, Ν Ψ ΄ὔ λ ᾿ ’ ’΄ 
Ἐν πόσοις μὲν οὖν σχήμασι καὶ διὰ ποίων καὶ πό- 

,ὔ ΄ λ Ἂν [ῳ 
σων προτάσεων καὶ πότε καὶ πῶς γίνεται συλλογισμὸς 5 

μὲν τῷ αὐτῷ μὴ ἐνδέχεσθαι, παντὶ δὲ ἐξ ἀνάγκης θάτε- ὦ ἔτι δ᾽ εἰς ποῖα βλεκτέον ἀνασκευάζοντι καὶ κατασκευαζ- 

ἡ, ἡ δῃΐα καταφ. οὐχ .8. 1| 9. πάντως. υνυ 6, 414. οὐ 
8.1} 82. τάσσεται Ο. ἢ 36. ὧη ἐὰν 13. 1 36.. αἰϊαγαπι εἶναι οπι. 

2. ἀντιςρέφει 

32. ταὐτὲν Ο. 1 εἰ. ἀριφοτέλους ἀναλυτικῶν προτέρων τὸ δεύτερον (. 

ΒΌργα γεγϑατα 29, ογὰ οοττ Ο. ἢ 17. τὸ οπὶ : 56 Ι 19. Ταύτὸν 
ΜΒ. ἢ 39. οὕτως ὅταν Ο. 

ΒΒ. ᾿ ἀ. καὶ τὸ γ Ο' 1! 5. φανερὸν ἔξαι. ἐπὶ Ο. 1 8. τὸ Α τῶι ΒΒ οἱ [οτίβθβα σὺ ́ «. ͵ 15. ὧι ρυ κι 



ΑΝΔΑΥΤΊΙΚΩΝ 

ζοντί,: καὶ πῶς δεῖ Ἰιτεῖν περὶ τῷ προκειμιεένε καθ᾿ ὁποιανὶ 
οὖν μέθοδον, ἔτι δὲ διὰ ποίας ὁδοῦ ληψόμεθα τὰς περὶ 
ἕκαξον ἀρχες, ἤδη διεληλύθαμεν. ἐπεὶ δ᾽ οἱ μὲν καθόλε 
τῶν συλλογισμῶν εἰσὶν. οἱ δὲ κατὰ μέρος, οἱ μὲν καθόλκ 

ΠΡΟΤΈΡΩΝ Β. δ8 

θατέρου δ᾽ ἔξιαι, πλὴν. οὐ διὰ τὸν συλλογισμᾷν, ἢ καὶ ἐν 

τοῖς καθόλου ἐξ ἀναποδεύκτου τῆς προτάσεως "τὰ ὑπὸ τὸ 
7 225κνκ 72 , ν ἃ γᾺΝ» αἱ Ψ ὰ Σ.Ν ͵7 

μέσον ἐδεύενυτο" ὥς᾽ ἡ ὁδ᾽ ἐκεῖ ἔςαι ἢ καὶ ἐπὶ τέτων. 

ἝἜςι μὲν οὖν ὅτως ἔχειν ὥς ἀληθεῖς εἶναι τὰς προ- 2 

τάντες ἀεὶ πλείω. συλλογίζονται, τῶν - δ’ ἐν μέρει οἱ μὲν 5 τάσεις᾽ δ ὧν ὁ συλλογισμός, ἔςι δ᾽ ὥςε ψευδεῖς, ἔς ι δ᾽ 
κατηγορικοὶ πλείω, οἷ δ᾽ ἀποφατικοὶ τὸ συμπέρασμῳ μό- 
κν. αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι προτάσεις ἀντιςρέφυσιγ, ἡ δὲ. ςε- 

ρμπτοοὴ οὐκ ἀντιςρέφει" τὸ δὲ συμπέρασμα τὶ κατά τινός 

ἐςιν. ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι συλλογισμοὶ πλείω συλλογίζον- 

ὥςε τὴν μὲν ἀληθὴ τὴν δὲ ψευδῆ. τὸ δὲ φυμπέρασμω Π 

ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ἐξ ἀνάγκης. ἐξ ἀληθῶν μὲν οὖν ὑκ ἔςι 

ψεῦδος συλλογίσασθαι, ἐκ. ψευδῶν δ᾽ ἔς!ν ἀληθές, πλὴν 

ἡ διότι ἀλλ᾽ ὅτι" τῷ γὰρ διότι ἀκ ἔςιν ἐκ ψευδῶν συλλο- 
Ν » Ω ἐν -» τῶι, οἷον εἰ τὸ Α δέδεικται παντὶ τῷ Β ἢ τινί, καὶ τὸ Β 10 γισμός" δὲ ἣν δ᾽ αἰτίαν, ἐν τοῖς ἑπομόοις λεχθήσεται. 

τοὶ τῷ Α ἀναγκαῖον ὑπάρχειν" “καὶ εἰ μηδενὶ τῷ Β τὸ Α, 
ἐδὲ᾽ τὸ Β ὑδενὶ τῷ Α, τῦτο δ᾽ ἕτερον τ ἔμπροσθεν. εἰ δὲ 

τοὶ μοὶ ὑπάρχει, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ Β τιὴὶ τῷ Α μὴ 

ὑπάρχειν" ὀνδέλεται γὰρ παντὶ ὑπάρχειν. 

. Ἡρῶτον μὲν οὖν ὅτι ἐξ ὠληθῶν οὐχ οἷόν τε ψεῦδος 

συλλογίσασθαι. ἐγτεῦθεν δῆλον. εἰ γὼρ τὸ Α ὄντος ἀνάγκη 
Ἁ , ΜῈ “ Ἔα ἯΣ ὁ γ»γ, Ἀ ν.» »Ψ 

τὸ Ὲ εἰναι, τὸ Β μὴ ὄντος ΔΛΕΥΕΙ το μὴ εἰναι. εἰ Ἐν 

ἀληθές ἐ ἐσι τὸ Α, ἀνάγκη τὸ ΒΒ ὠληθὲς εἶναι,, ἢ συμβή- 

Αὕτη μὴ οὖν κοινὴ πάγτων αἰτία,. τῶν τε καθόλου (5 σεται τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναί τε καὶ Ὡς εἶναι" τῶτο δ᾽ ἀδύγα- 

καὶ τῶν κατὰ μέρος" ἔςι δὲ περὶ τῶν καθόλε καὶ ἄλλως 
ν, τὰ ἌΨὌΥ ΩΝ ν “λ , Ἴ εἰκεῖ. ὅσα γὰρ ἢ ὑπὸ τὸ μέσον ἢ ὑπὸ τὸ συμπέρασμά 

τ. να τε Ν - 3 εν ᾿ 
ἐξιν, ἁπάντων ἔςαι ὁ αὐτὸς συλλογισμός, ἐᾶν τὼ “μὲν ἐν 
“» Ν᾽» “ ᾿ ᾿ ᾿ , φ' »ῸΝ τῷ μέσῳ τὼ δ᾽ ἐν τῷ συμπεράσματι: τεθῇ, οἷον εἰ τὸ ΑΒ 

τον. μὴ ὅτι δὲ κεῖται τὸ Α εἷς ὅρος, ὑποληφθήτω ἐνδέχε-. 

σθαι ἕνός τινος ὄντος ἐξ ἀνάγκης τι συμβαίνειν" οὐ γὰρ 
- ν ο δ » γν ν 

οἷόν τε᾿ τὸ μὲν γὼρ συμβαῖνον ἐξ ἀνάγκης τὸ συμπέρα-- 
“'ν δ Φ δὲ “ ᾿ ἢ ΄. - ὦ 

σμά ἐςι, δι᾿ ὧν δὲ τοῦτο γίνετωι ἐλαχίςων, τρεῖς ὅροι, 
Ν ᾿ΩΜ Ν . ἢ Ν 4 ΄ ’, ΄ὔ ᾽ ᾿- 

φσυμτέρασμα διὰ τοῦ. Τ΄, ὅσω ὑπὸ τὸ Β. ἢ τὸ Γ΄. ἐστίν, ἢ) δύο δὲ διαςήματα καὶ προτάσεις. εἰ ἕν ἀληθές, ᾧ τὸ Β 
ὠνάγκη κατὰ παάγτων λέγεσθαι τὸ Α᾽ εἰ γὰρ τὸ Δ ἐν ὅχῳ 
τῷ Β. τὸ δὲ Β ἐν τῷ Α, καὶ τὸ Δ ἔσαι ἐν τῷ Α. πά- 

ἂν εἰ τὸ Β ἐν ὅλῳ τῷ Τ', τὸ δὲ Τ' ἐν τῷ Α, καὶ τὸ Εὶ 
ἐν τῷ Α ἔςαι. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ σερητιχὸς ὃ συλλογισμός. 

ὑπάρχει, τὸ Α΄ παντί, ᾧ δὲ τὸ Τ', τὸ Β, ᾧ τὸ Τ', ἀνάγκη. 
τὸ Α ὑπάρχειν καὶ ἐχ οἷόν τε τοῦτο δες. εἶναι: ἅμα 
γὼρ ὑπάρξει ταὐτὸ καὶ ὑχ ὑπάρξει. τὸ ἕν Αὶ ὑσε ἐν κεῖς 
ται, δύο προτάσεις ὄνλληφέεῖσαι: ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ΤῊΣ δευτῴα σχρίματος τὸ ὑπὸ τὸ συμπέρασμα, μός 15 ςερητίχων ἔχει" ἃ γὰρ ἔς ἡ, ἐξ ὠληθῶν δεῖξαι ψεῦδος. " 
"ν ἔςαι συλλογίσασθαι, οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β μηδοί, τῷ 

δὲ Γ' παντί: συμπέρασμα ὅ ὅτι ὑδενὶ τῷ Τ' τὸ Β. εἰ δὴ τὸ 
Δ ὑπὸ τὸ Τ' ἐςί, φανερὸν ὅτι οὐχ, ὑκάρχει αὐτῷ τὸ Β. 

τοῖς δ᾽ ὑπὸ τὸ ἃ ὅτι ὑχ ὑπάρχει, ἀ δῆλον διὰ τῷ συλ- 
- ΣΑΣ » τς οἱ “ Η ἤ γεν. ΦοΆς. ΡᾺ, Ω 5 “ Υ͂ ᾽ν Π 

λογισμοῦ. καίτοι οὐχ ὕπαρχει τῷ Ἐ;, εἰ ἐςιν ὑπὸ τὸ Ἀ. 3) ὁποτερώσουν, ἔςω γάρ τὸ 

ἀλλὰ τὸ μὲν τῷ Τ' μηδειὶ ὑπάρχειν τὸ Β διὰ τοῦ συλ- 
λογισμοῦ. δέδεινιται, τὸ δὲ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν ἀνωπόδει- 

χτον εἴλογχται, ὥς οὐ διὰ τὸν συλλογισμὸν συμβαίνει. τὸ 
Β τῷ Ἑ μὴ, ὑπάρχειν. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει τῶν μὲν ὑπὸ 

Ἔκ ψευδῶν δ᾽ ἀληθὲς ἔςι συλλογίσασθαι καὶ ὠμ-- 
φυτέρων τῶν προτάσεων ψευδῶν ὑσῶν καὶ τῆς μιᾶς, ταύ- 
τῆς δ᾽ ὑχ ὁποτέρας ἔτυχεν ἀλλὰ τῆς͵ δευτέρας, ἐάνπερ 
ὅλην λαμβανῃ ψευδῆ" μὴ ὅλης δὲ λαμβανομέης ἕξιν 

Α ὅλῳ τῷ Τ' ὑπάρχον, τῶν δὲ 

Β μηδενί, μηδὲ τὸ Β τῷ Γ΄ ἐνδέχεται δὲ Ἧτο, οἷον λίθῳ 
ὑδενὶ ζῷον, ὑδὲ. λίφος ὑδενὶ ἀνθρώπῳ. - ἐὼν ὅν ληφθῇ τὸ Α 

παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Ὁ παντὶ τῷ Τὶ, τὸ Α παντὶ τῷ Τὶ 

ὑπάρξει, ὥς᾽ ἐξ ἀμφοῖν ψευδῶν ἀληθὲς τὸ συμπῴᾳ- 
τὸ συμπέρασμα οὐκ ἔςαι τὸ ἀναγκαῖον (οὐ γὼρ γίνεται 3 σμα" πᾶς γὰρ ἄνθρωπος ζῶον. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ ςερη- 
συλλογισμός, ὅταν. αὕτη ληφθῇ ἐν μέρει), τῶν .δ᾽ ὑπὸ τὸ 

,ὕ Ψ᾿᾿ , ν. ν᾽ νΝ ,ὕ ᾽ μέσον ἔςαι πάντων, πλὴν ὁ διὼ τὸν συλλογισμόν, οἷον εἰ 

τὸ Α χαντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β 

τὸ Γ' τεθέντος ὄκ ἕἔςαι συλλογισμάς, τῷ δ᾽ ὑπὸ τὸ Β ἔςαι, 

τοὶ τῷ Τ᾿ τῷ μὲν. γὼρ ὑπὸ 

τικόγ, ἔςι γὰρ τῷ Τ' μήτε τὸ ἃ ὑπάρχειν μηδενὶ μήτε. τὸ 
Β, τὸ μέότοι Α τῷ .Β ταντί, οἷον ἐὰν τῶν αὐτῶν ὅρων λη-. 

φθέώτων μέσον τεθᾷ ὁ ἄνθρωπος" λίθῳ γὰρ οὔτε ζῷον ἔτε ᾿ 

ἄνθρωπος ὅδεν)" ὑπάρχει, ᾿ὀνθρώπῳ δὲ παντὶ ζῷον. ὅσ᾽ ἐὰν. 

ἀλλ ὁ διὰ τὸν ̓ προγεγενημιένον. ὁμοίως δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων ᾧ μὲν ὑπάρχει, λαΐβῃ μηδενὶ ὑπάρχειν, ᾧ δὲ μὴ ὑπάρχει, 

γχυμάτων" τοῦ μὲν γὰρ ὑπὸ τὸ συμπέρασμα οὐκ ἕςαι, 

11. τῶι ἃ τιὴ (. ἴ 2Δ. ἣν ὅλωι τῶι 8. 1 26. ἐφξι Ο. Ἱ συλλογισμὸς “4. ἢ! 36.. αὐτὴ Ο.. 5" 

ὅτι ῥγΑ.}} 16. ὑποληφθῆι τῶι 4. 19. ἐλάχιςον Ο, ἢ 20. καὶ] αἱ (.}} 21. ὑπάρχειν Ο. Ἶ 23. "ν κεῖται] ἑωμροδν ἃ {.1..Α(ἰ| ΟἿ! 9. οὐδ᾽ 

ΕΗ ὑπάρχειν, ἐκ ψευδῶν ὠμφοῖν ἀληθὲς ἔςαι τὸ συμ»- 

.-“: 

85. ἀλαθείας Ο. Ἱ 26. ἀλήθειαν Ο. "Π 27. τῶν οπι 4186. ἢ 28. ἀλλὰ τῆς δευτέρας οτὰ .8. 1 36. ἔξω Ο. ἢ 39. ἐὰν μὲν ὧν ὑπάρχει παντὶ λάβηι μ. Ο. 



δά ἈΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ Β. 

πέρασμα. ὑμοίως "δὲ δειχθήσεται καὶ ἐὰν ἐπί τι ψευδὲς ἡ μουσικὰ ἰωτροιῇ. ληφθέττος ἔν τῷ μὲν Α μηδινὶ τῷ Β, 
ἑκατέρα ληφθῇ. ἐὰν δ᾽ ἡ ἑτέρα τεθῇ ψευδής, τῆς μὲν πρώ- τῷ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', ἀληθὲς ἔςαι τὸ συμπέρασμα. καὶ εἰ 
τῆς ὅλης ψευδοῦς ὅσας, οἷον τῆς ΑΒ, ἐκ ἔςαι τὸ ὀιρα μὴ ὅλη ψευδὴς ἡ Βὶ Τ' ὠλλ’ ἐπί τι, καὶ ὅτως ἔς φι τὸ σὺμ» 

᾿ βασμα ἀληθές, τῆς δὲ ΒΤ' ἔξαι, λέγω δ᾽ ὅλην ψευδῆ τὴν πέρασμα ἀληθές, ἀδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α, καὶ τῷ Β καὶ τῷ 

ἐναντίαν, οἷον εἰ ἰ μηδενὶ ὑπάρχον παντὶ εἴληπται ἢ εἰ παντὶ ΤΡ ὅλῳ ὑπάρχειν, τὸ μάτι Β τοὶ τῷ Τ', οἷον τὸ γένος τῷ 

μηδενὶ ὑπάρχειν. ἔξω γὰρ τὸ Α τῷ Β μηδενὶ ὑπάρχον, τὸ εἴδει κα τῇ διαφορᾷ" τὸ γὰρ ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ 

δὲ Β τῷ Τ' παντί. ὧν δὴ τὴν μὲν Β Τ' πρότασιν λάβω παντὶ πεζῷ, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος τινὶ πεζῷ καὶ ὁ παντί, εἰ ἵν τὸ 
ἀληθῆ, τὴν δὲ τὸ ΑΒ ψευδῆ ὅλην, καὶ παντὶ ὑπάρχειν τῷὀ Αἰ παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β. παντὶ τῷ Γ' ληφθείη, τὸ Α παντὶ 
Β τὸ Α, ἀδύνατον τὸ συμπέρασμα ὠληθὲς εἶναι" ὑδενὶ γὰρ τῷ Τ' ὑπάρξει" ὅπερ ἢ ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ ςερητικῆς 

ὑπῆρχε τῶν Τ᾽, εἴπερ ᾧ τὸ Β, μηδενὶ τὸ Α, τὸ δὲ Β παντὶ 10 ὕσης τῆς ΑΒ προτάσεως. ἐνδέχεται γὰρ τὸ Α μήτε τῷ 

τῷ Τ΄. ὁμοίως δ᾽ ὑδ᾽ εἰ τὸ Α τῷ Β παντὶ ὑπάρχει καὶ τὸ μήτε τῷ Τ' μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ μώτοι Β τινὶ τῷ Τὴ, οἷον 

Β τῷ Γ' παντί, ἐλήφθη. δ᾽ ἡ μὲν τὸ ΒΤ' ὠληθὴς πρότασις, ἡ τὸ γέος τῷ ἐξ ἄλλου γόους εἴδει καὶ διαφορᾷ" τὸ: γὰρ 

δὲ τὸ ΑΒ ψευδὴς ὅλη, καὶ μηδενὶ ᾧ τὸ Β, τὸ Α,, τὸ συμ ζῶον. οὔτε φρονήσει οὐδεμιᾷ ὑπάρχει ἦτε θεωρητικῇ, ἡ δὲ 
χέρασμα ψεῦδος ἔςαι" παντὶ γὰρ ὑπάρξει τῷ Τ' τὸ Α, φρόνησις τοὶ θεωρητικῇ. εἰ ὅν ληφθείη τὸ μὲν Αὶ μηδοὶ τῷ 
εἴπερ ᾧ τὸ Β,, παντὶ τὸ Α, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ΄. φανερὸν 15 Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', ὀδενὴ τῷ Τ' τὸ Α ὑπάρξει" τοῦτο 

ἦν ὅτι τῆς πρώτης ὅλης λαμβανομένης ψευδῶς, ἐάν τε κα- δ᾽ ἣν ὠληθές. 

ταφατιιῆς ἐάν τε ςερητικῆς, τῆς δ᾽ ἑτέρας ἀληθῶς, καὶ γίνε. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. ἐνδέχεται καὶ τῆς 
ται ὠληθὲς τὸ συμπέρασμα." μὴ ὅλης δὲ λαμβανομένης πρώτης προτάσεως ὅλης ἔσης ψευδὲς τὴς δ᾽ ἑτέρας ὠλρηθῆς 
ψευδῶς ἔςαι. εἰ γὰρ τὸλᾷ τῷ μὲν Τ' παντὶ ὑπάρχει τῷ ἀληθὲς εἶδαι τὸ συμπέρασμα, καὶ ἐπί τι ψευδοῦς ὅσης τῆς 
δὲ Β. τοί, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', οἷον ζῷον κύκνῳ μὲν παντὶ Ὧ πρώτης" τῆς δ᾽ ἑτέρας ὅλης ἀληθῶς, καὶ τῆς μὲν ἀληθῶς τῆς 
λευκῷ δὲ τινί, τὸ δὲ λευκὸν παντὶ κύκνῳ, ἐὰν ληφθῇ τὸ Α δ᾽ ἐν μέρει ψευδῶς, καὶ ὠμφοτέρων ψευδῶν. ἀδὲν γὰρ κω-- 
“παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Τ', τὸ Α παντὶ τῷ Γ' ὑπάρξει λύει τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ' τινί, καὶ 
ἀληθῶς" πᾶς γὰρ κύκνος ζῷον. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ φερητικὸν τὸ Β τῷ Γ τοί, οἷον ζῶον οὐδεμιᾷ χιόνι χευκῷ δὲ τινὶ 
εὗν τὸ ΑΒ! ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ μὲ Β τοὶ ὑπάρχειν ὑπάρχει, καὶ καὶ χιὼν λευκῷ τινί, εἰ ὁ μέσον τεθείη ἡ χιών, 

τῷ δὲ Τ'. μηδενί, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', οἷον ζῷον τοὶ. λευ- 5 πρῶτον δὲ τὸ ζῷον, καὶ ληφθεῖ, τὸ μὲν Α ὅλῳ τῷ, Β ὑπάρ- 
κῷ χιόνι δ᾽ ἐδεμιᾷ, λευκὸν δὲ πάσῃ χιόνι. εἰ ἔν ληφθεῆ χειν, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τ', κἡὶ μὲν Α Β ὅλη ἀνυδίι ἡ δὲ 
τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Τ', τὸ Α οὐδεὶ Β Τ' ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ 
τῷ Τ' ὑπάρξει. ἐὼν. δ᾽ ἡ μὲν ΑΙ Β πρότασις ὅλη ληφθῇ ςερητοιῆς ὕσης τῆς Α Β προτάσεως" ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ 
ἀληθής, ἡ δὲ ΒΤ' ὅλη ψευδύς, ὑπαὶ συλλογισμὸς ὠλη- μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ' τοὶ μὴ ὑπάρχειν, τὸ μμῶς: 

θής" δὲν γὰρ κωλύει τὸ αὶ τῷ Β-καὶ τῷ ΓΤ παντὶ ὑπάρ- Ἢ τοὶ Βὶ τινὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, οἷον τὸ ζῶον ἀνθρώπῳ μὲν παντὶ 

Χειν, τὸ μέποι Β μηδεὴὶ τῷ ὕ, εἷον ὅσα τὸῦ αὐτοῦ γώους ὑπάρχει, λευκῷ δὲ τοὶ οὐχ ἕπεται, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος τιὰὴ 

εἶδὰ μὴ ὑπ ̓ ἀἄλληλα" τὸ γὰρ ζῷον καὶ ἵππῳ καὶ ἀντ λευκῷ ὑπάρχει, ὥς εἰ μέσου τεθέντος τῇ ἀνθρώπν ληφθείη 

ὑπάρχει, ἵππος δ᾽ οὐδενὶ ἀνθρώπῳ. ἐὰν οὖν ληφύῇ τὸ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, 

παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Τ', ὠληθὲς ἔςαι τὸ συμ- ἀληθὲς ἴξαι τὸ συμπέρασμα ψευδὲς ὕσης ὅλης τῆς Α Β 
χέρασμα, ψευδὸς ὅλης ὅσης τὴς Β Τ' προτάσεως. ὁμοίως 35 προτάσεως. καὶ εἰ ἐπί τι ψευδὴς ἡ ΑΒ πρότασις, ἔςαι τὸ 
δὲ καὶ φερητικῆς ἴσης τῆς ΑΒ προτάσεων. ἐνδέχεται γὰρ συμπέρασμα ἀληθές. ἐδὲν γὰρ κωλύει τὸ ἃ καὶ τῷ Β καὶ 
τὸ Α μήτε τῷ Β ; μήτε τῷ Τ' μηδενὶ ὑπάρχειν, μηδὴ τὸ Β' τῷ ΤΓ' τοὶ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β΄ τῷ ὸ τοὶ ὑπάρχειν, οἷόν τὸ 

βαδοὶ τῷ Τῷ οἷον τοῖς ἐξ ἄλλου γόους εἴδεσι τὸ γώος" ὕεὸ τοὶ καλῷ καὶ τινὶ μεγάλῳ, καὶ τὸ κωλὸν τοὶ μεγάλῳ 

τὸ γὰρ ζῷαον οὔτε μουσικῇ οὔτ᾽ ἰατρικῇ ὑπάρχει, οὐδ᾽ ὑπάρχειν, ἐὰν ὧν ληφθῇ τὸ Ἀ παντὴ τῷ Β καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Τ᾿, 

8. τὸ οἱ 26, Ἱ 12. ληφθῇ, Ἀ.. ᾿ 13. ὧν 48. ἃ 22. ἡ καὶ τὸ (. ἢ τὸ -Α --Τ' ογὰ «1. ἢ} 23. ἀληθὲς ΑΟ. ᾿ἰ 31. τὲ α οτὰ Ο. ἢ 

μηδὲ] μήτε οὐάϊοοβ. 

ἧς καὶ δἸίαγιιπι οπλ ΡΥ «4. [ΠΟ 7. ὁ --πιζῷ ὁπὰ ργ αἱ. ΠΠ 20. ὅλης οταὰ 8.0. ᾿ μὲν μεΐζονος ἀληθοῦς Ο. ἢ 28. ὕσης ἕλης τῆς ΒΒ. ἢ 
85. τὸ οὰ 48. 
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ἡ μὲν ἈΒ πρότασὶς ἐπί τὶ ψευδὴς “ἢ ἔτει; ὰ δὲ ΒΤ ὠλὴς τῷ Τ' ὑχ ὑπάρχει. τὸ μὲν ὅν πρβίδεμα πὸ ν αἱ δὴ 
ϑής, καὶ τὸ συμπέρασμα, ἀληθέρ, ιἁμφίως δὲ καὶ φερητιλῆς προτάσεις ψευδεῖξ. τενο 
οὔσης τῆς ΑΒ προτάσεως" οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι ἔσονται “καὶ Ἔν δὲ τῷ μέσῳ ΕΝ “πὦντως ἐγχωρεῖ διὰ ψευ-ὖ 

ὡσαύτως κείμενοι πρὸς τὴν ὠπόδείξιν.᾿ πάλιν εἰ ἡ μὲν ΑΒ δῶν ὠληθὲς συλλογίσασθαι, καὶ ἜΑ ΦΌΡΟΙ τῶν προτάσεων 

ἀληθὴς ἡ ̓δὲ Β Τ' ψευδής, ἀληθὲς ἔξαι τὸ συμπῴασμα. 5 ὅλων ψευδῶν λαμβανομένων καὶ ἐπί τί ἑκατέρας, καὶ τῆς 

᾿ ὀδὲν γὰρ κωλύει τὸ αὶ τῷ μὲν Βὶ ὅλῳ ὑπάρχων 'τῷ ὸὰ Ἱ' μὲν ἀληθῶς τῆς δὲ ψευδῶς ὅ ὕσης ὅλης, ὁποτερασῖν ψευδὺς τιθα» 
τοί, καὶ τὸ Β τῷ Τ' μαδεὶ. ὑπάρχειν, οἷον ζῷον κύλνῳ βιέης, καὶ εἰ ἀμφότεραι ἐτί τι Ὑπιούρ καὶ εἰ ἡ μὲν ὡπλῶς 

μὲν παντὶ μέλαν δὲ τοί, κύκνος ῥὲ ὀδενὶ ̓ μέλανι ὥς" εἰ 

ληφθείη παντὶ τῷ Β τὸ Α καὶ τὸ Β τοὶ τῷ 1', ἀληϑὲς 

ὠληθὸς ἡ δ᾽ ἐπί τι ψευδής, καὶ εἰ ἡ μὲν ὅλη ψευδὴς ἡ 
δ᾽ ἐπί τι ἀληθής, καὶ ἐν τοῖς καθόλε καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει 

ἔςαι τὸ συμπέρασμα ψευδῶς ὄντος τῇ Β 1Τ'. ὁμοίως δὲ καὶ 19 συλλογισμῶν. εἰ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπάρχει" τῷ 
φερητικῆς λαμβανομένης τὰς. ΑΒ προτείσεως.. ἐγχωρεῖ γὰρ 
τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ “τῷ δὲ Τ' τοὶ μὴ ὑπάρχειν, τὸ 

μώτοι Β μηδενὶ τῷ τ, οἷογ' τὰ γόος τῷ ἐξ ἄλλου γένους 

εδὰ καὶ τῷ συμβεβηκέτε τοῖς αὐτῷ. εἴδεσι“ τὸ γὰῤ ζῷον 

δὲ Τ' παντί, οἷον ζῷον λίθῳ μὲν ὀδενὶ ἵππῳ δὲ παντί, ἐὰν 

ὀναντίως τεθῶσιν αἱ προτάσεις καὶ ληφθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β 

παντὶ τῷ δὲ Τ' μήδεγί, ἐκ. “ψευδῶν. ὅλων τὼν. προτάσεων 

ἀληθὲς ἔ ἔς αι τὸ συμπέρασμα." ἡμοίως δὲ καὶ εἰ τῷ βὲν Β 

ἀριθμῷ μὲν ἀδενὶ ὑπάρχει λευκῷ δὲ. τινί, ὁ δὲ ἀριθμὸς 15 παντὶ τῷ δὲ Τ' μηδενὶ. ὑπάρχει τὸ ΑΓ’ ὁ γὰρ αὐτὸς ἔξαι 
ὀδενὶ λευκῷ" ἐὰν ἄν μέσον τεθῇ ὁ ἀριθμός, καὶ ληφθῇ τὸ 

μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ τ΄ τὸ Α τοὶ τῷ Τ' 

οὐχ. ὑπάρξει, ὅ ὅπερ ἦν ὠληθές" βϑὴ ἡ μὲν Α.Β. πρότασις 
ἀληθής, ἡ δὲ ΒΓ ψευδής: καὶ εἶ ἐκί τι ψευδὲς ἡ ΑΒ, 

συλλογισμός. πάλιν εἰ ἡ μὲν ἑτέρα ὅλη ψευδὴς ἡ δ᾽ ἑτέρα 
ὅλη ἀληθής" οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ 

ταντὶ ὑπάρχειν, τὸ μώτοι Β μηδενὶ τῷ Τ', οἷον τὸ γένος 
τόϊς μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα εἴδεσιν. τὸ γὰρ ζῷον καὶ ἵππῳ παντὶ 

ψευϑὴς δὲ καὶ ἡ ΒΤ', ἔξαι τὸ συμπέρασμα ὠληθέξι ὑδὲν 20 καὶ ἀνθρώπῳ, καὶ ἀδεὶς ἄνθρωπος ἵππος, ἐὰν ὄν ληφϑῇ τὸ 
Ὶ οοΝ " -“ Ἁ ὔ Ἷ τῆρυ 

γὰρ κωλύει τὸ αὶ τῷ Β τινὶ καὶ τῷ Ῥ' τινὶ ὑπάρχειν ἑκα" 

τέρῳ, τὰ δὲ Β μηδενὶ τῷ Τ΄, οἷον εἰ ἐναντίον τὸ Β τῷ Τ' 
Υ ΄ » ἽΝ » ἄμφω δὲ συμβεβηκότα τῷ αὐτῷ γῴει" τὸ γὰρ ἴῷον τινὶ 

᾿ ,ὔ Ν ᾿ λευκῷ καὶ τοὶ μέλανι ὑπάρχει, λευκὸν δ᾽ ἀδενὶ μέλανι. 

ζῷον τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχειν, ἡ μὲν ὅλη ψευ- 
δὴς ἔςαι "ἡ δ᾽ ὅλὴ ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθὲς 

πρὲς ὁποτερῳῖν τεθέντος τῷ ςερητικῶ, καὶ εἰ ἡ ἑτέρα ἐπί τι 
ψευδής, ἡ δ᾽ ἑτέρα ὅλη ὠληθής. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ α τῷ 

ἐὰν οὖν ληφδῇ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τοὶ τῷ Γ΄, 25 μὲν Β τιὴ ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ' τἀπὶ; τὸ μέτοι Β μηδεὴ 
ἀληθὲς ἔςα;, τὸ συμπέρασμα. καὶ φεῤητινῆς δὲ λαμβανο- 

μώης τῆς ΔΒ ὠὡσάύτῳφ «οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι καὶ ὡσαύτως 
τεϑήσονται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν. καὶ ἀμνφοτέρων δὲ ψευδῶν 
, Ψ Ψ ΑῚ ᾽ ᾿, : . Ν" δ “ ὑσῶν ἔςαι τὸ συμπέρασμα ἀληθές' ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ 

τῷ Τῷ οἷον ζῷον λευκῷ μὲν τοὶ κόρακι δὲ παντί, καὶ τὸ 

λευκὸν ὑδενὶ κόρακι. ἐὼν ὧν ληφόῇ τὸ Α τῷ μὲν Β μνηδενὴ 

τῷ δὲ Τ' ὅλῳ ὑπάρχειν, ἡ μὲν ΑΒ πρότασις ἐπί τι ψευ- 

δής, ἡ δ᾽ ΑΑΤ' ὅλη ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. 

μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Τ' τοὶ ὑπάρχειν, τὸ μώτοι Ὁ μηδενὶ 3 καὶ μετατιθεμένε δὲ τοῦ ςερητικῷ ὡσαύτως" διὰ γὰρ τῶν 
τῷ Τ', οἷον τὸ γόος τῷ ἐξ ἄχλου γῴαυς εἴδει καὶ τῷ συμν- 
βεβηκότι τοῖς. εἴδεσι τοῖς αὑτοῦ" ζῶον γὼρ ἀριδμῷ μὲν 

ἀδενὶ λευκῷ δὲ τινὶ ὑπάρχει, καὶ ὁ ἀριθμὸς ὑδενὶ Χευκῷ, 

». δ .- »,, 7 ἐν στῚ ἣ Ψ , αὐτῶν ὅρων ἡ ἀπόδειξις. καὶ εἰ ἡ καταφατικὴ πρότασις ἐπί 

τι ψευδής, ᾿ἡ δὲ ςερητικὴ ὕλη ἀληθής. ὑδὲν γὰρ κωλύει τὸ 
»Ἢ Ν λ΄ -ε ΄,΄ ἊΝ Ύ. . νον ἐὰ ΄’ὕ Α τῷ μὲν Β τοὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ' ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, 

καὶ τὸ Β μηδενὶ τῷ Τ',- οἷον τὸ ζῷον λευκῷ μὲν τοὶ πίττῃ ἐν ἔν ληφόῃ τὸ Α παντὶ τῷ Β΄ καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Τ', τὸ 
μὲν συμπέρασμα ὠληθές, αἱ δὲ πρότασεις ἄμφω ψευδεῖς. 35 δ᾽ ὑδεμιᾷ, καὶ τὸ λευκὸν ὑδεμιᾷ πίττῃ. ὥς᾽ ἐὰν ληφθῇ τὸ 

ὁμοίως δὲ καὶ ςερητιχῆς ὅσης τὴς ΑΒ. οὐδὲν γὰρ κωλύει Α ὅλῳ τῷ Β ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ' μηδενί, ἡ μὲν ΑΒ ἐπί τι 

τὸ Α τῷ μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ'΄ τοὶ μὴ ὑπάρ- ψευδής, ἡ δ ΑἿΓ ὅλη ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀλη- 

Χει, μηδὲ τὸ Β μηδενὶ τῷ Τ΄, οἷον ζῷον κύκνῳ μὲν παντὶ θές. καὶ εἰ ἀμφότεραι «αἱ προτάσεις ἐπί τι ψευδεῖς, ἔςαι 
μέλανι δὲ τοὶ ὁχ ὑπάρχει; κύκνος δ᾽ ἀδενὶ μέλανι, ὥς εἰ τὸ συμπέρασμα ὠληθές, ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ 
λεφθεόι τὸ Δ μηδενὶ τῷ Β,, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τὶ, τὸ Α τιὴ 40 τῷ Τ' τοὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β μηδενὶ τῷ Τ', οἷον ζῷον καὶ 

6. τῷ δὲ] τὸ δὲ Α΄. ἢ 12. μὲν οπι Ο. ἢ 16. ἵν οτα 8. ἵ 17. τὸ ἃ τιὴ τῷ Τ' ογὰ «(. ΠΠ 38. ὅν οπὶ Ο. 
4, ὑπάρξει Ο. Ἷ 3. μέσῳ] δευτέρῳ Ο. ἸΏ20. τὸ ζῷον οὐ 86. 24. ὅλη οαχὐ Ο. || 27. τὸ Α σὰ 8. 

35. ἃν ,Ἱ. 
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λευκῷ τινὶ καὶ ̓μέλανί τινι, τὸ δὲ λευκὸν ἐδευὴὶ μέλανι. ἐὰν ἦν ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Ἀ τῷ μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Υ' τιὴ 
ληφθῇ͵ τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ τῷ δὲ Τ' μηδενί, ἄμφω μὲν αἱ μὴ ἕπεσθαι, αἱ ἱ μὲν πρότάσεις ψευδεῖς, τὸ δὲ δἰ Νλν ὡθθὰς 

᾿ προτάσεις ἐπί τι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ̓ ὠληθές, ὁμοίως ἀληθές. 
δὲ καὶ μετατεθείσης, τῆς φερητρκῆς διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. Ἔσται δὲ καὶ ἐν τῷ ἐσχάτῳ σχήματι διὰ ψευδῶνά 

Φανερὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν" οὐδὲν 5 ἀληθές, καὶ ὠμφοτέρων ψευδῶν ὑσῶν ὅλων καὶ ἐπί τὶ ἑκα- 

γάρ: κωλύει τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ τῷ δὲ Τ' τοὶ ὑπάρχειν, τέρας, καὶ τῆς μὲν ἑτέρας ὠληθῦς ἃ ὅλης τῆς δ᾽ ἑτέρας ψευδῆ, 

καὶ τὸ Β τῷ Τ' τινὶ μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῷον παντὶ ἀνθρώ- καὶ τῆς μὲν ἐπί τι ψευδοῦς τῆς δ᾽ ὅλης ἀληθοῦς, καὶ ἀνά- 
πῳ λευκῷ δὲ τινί, ἄνθρωπος δὲ τοὶ λευκῷ ὑχ ὑπάρξει. παλιν, καὶ ὁσαχῶς ἄλλως ἐγχωρεῖ μεταλαβεῖν. τὰς. προ- 
ἐὰν ἦν τεθῇ τὸ α τῷ μὲν Β μηδεὴ ὑπάρχειν τῷ δὲ Τ' τοὶ τάσεις, οὐδὲν γὰρ κωλύει μήτε τὸ Ὁ μήτε τὸ Β μηδενὶ τῷ 
ὑπάρχειν, ἡ μὲν καθόλε πρότασις ὅλη ψευδής, ἡ δ᾽ ἐν μέ- 0 Τ' ὑπάρχειν, τὸ μώτοι Α τινὶ τῷ Β, ὑπάρχειν, οἷον ὅτ᾽ ἀν- 
ρει ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ὠληθές. ὡσαύτως δὲ καὶ 

καταφατικῆς λαμβανομόώης τῆς Α Β΄ ἐγχωρεῖ γὼρ τὸ Αὶ 
τῷ μὲν Β μηδεγὶ τῷ δὲ Τ' τοὶ μὴ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β τῷ 

Ῥ' τιν μὴ ὑπάρχειν, "οἷον τὸ ζῷον οὐδενὶ ὠψύχῳ, λευκῷ 

θρωπος ὕ ὅτε πεζὸν ὑδενὶ ὶ ἀψύχῳ ἔξ ἕπεται, ἄνθρωπος μώντοι τοὶ 
πεζῷ ὑ ὑπάρχει. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Τ' 

ὑπάρχειν, αἱ μὲν προτάσεις ὅλαι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέμ- 
σμα ἀληθές. ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς μὲν ςερητικῆς τῆς δὲ κα- 

δὲ τοὶ ὑχ ὑπάρχει, καὶ τὸ ἄψυχον ὑχ ὑπάρξει τιὴ λευκῷ. «5 ταφατικῆς ὕ ὅσης. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ μὲν Β μηδεὴ τῷ ὑπάρ- 

ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ τῷ δὲ Τ' τοὶ μὴ. ὑπάρ- 

χειν, ἡ μὲν ΑΒ πρότασις, ἡ ἘΠῚ ΩΣ ὅλη ψευδής, ἡ δὲ 

ΑΤ' ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές, καὶ τῆς μὲν κα- 

χει, τὸ δὲ Α παντὶ, καὶ τὸ Α τοὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, 
οἷον τὸ μέλαν ὑδενὶ κύκνῳ, ζῶον δὲ παντί, καὶ τὸ ζῶον οὐ 
παντὶ μέλανι. ὥς᾽ ἂν ληφθῇ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Τ', τὰ δὲ 

θόλου ἀληθοῦς τεθείσης, τῆς δ᾽ ἐν μέρει ψευδοῦς. οὐδὲν γὰρ Α μηδενί, τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑχ ὑπάρξει" καὶ τὸ μὲν συμ- 
κώλύει τὸ Α μήτε τῷ Β μήτε τῷ Τ' οὐδενὶ ἔτεσθαι, τὸ μέν- 2) πέρασμα ἀληθές, αἱ δὲ προτάσεις ψευδεῖς. καὶ εἰ ἐπί τι 

τοι Β τιὴ τῷ Τ' μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῷον οὐδενὶ ἀριθμῷ ὑδ᾽ ἑκατέρα ψευδής, ἔςαι τὰ συμπέρασμα ὁληθές. ὑδὲν γὰρ 
ἀψύχῳ, καὶ ὁ ὠριθμὸς τινὶ ἀψύχῳ ὁ ἐχ ἕπεται. ἐὰν οὖν τεθῇ κωλύει καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β. τινὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, καὶ τὸ 

τὸ α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Τ' τινί, τὸ μὲν συμπέρασμα Α τιὶ τῷ Β. οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ καχὸν τυὶ ζῴῳ ὕχάρξ 

ἔςαι ἀληθὲς καὶ ἡ καθόλου πρότασις ὠληθής, ἡ δ᾽ ἐν μέρει Χχεὶν "᾿ τὸ λευκὸν τινὶ καλῷ. ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Α καὶ τὸ 

ψευδής. καὶ καταφατικῆς δὲ τῆς καθόλου τιθεμένης ὡσαύ- 25 Ὁ παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, αἱ μὲν προτάσεις ἐπί τι ψευδεῖς, 
τως, ἐγχωρεῖ γὼρ τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Τ' ὅλῳ ὑπάρχειν, 
τὸ μέντοι Β τινὶ τῷ Τ' μὴ ἕπεσθαι, οἷον τὸ γένος τῷ εἴδει 

καὶ τῇ διαφορᾷ" τὸ γὰρ ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ὅλῳ πεζῷ 
ἕπεται, ἄνθρωπος δ᾽ ἃ παντὶ πεζῷ. ὥς᾽ ὧν ληφθῇ τὸ Α τῷ 

τὸ δὲ συμπέρασμα ὠληθές. καὶ ςερητικῆς δὲ τῆς ΑΤ' τις 

θεμένης ὁμοίως. ὀδὲν γὼρ κωλύει τὸ μὲν Α τοὶ τῷ. Τ' μὴ 
ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τοὶ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Α τῷ Β μὴ παντὶ 
ὑπάρχειν, οἷον τὸ λευκὸν τοὶ ζῴῳ ὑχ ὑπάρχει, τὸ δὲ κα- 

μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Τ' τοὶ μὴ ὑπάρχειν, ἡ μὲν κα- 30 λὸν τοὶ ὑπάρχει, «καὶ τὸ λευκὸν ὁ παντὶ καλῷ. ὥς ἂν 
θόλου πρότασις ἀληθής, ἡ᾿ δ᾽ ἐν “μέρα ψευδής, τὸ δὲ συμ- ληφδῇ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Β παντί, ἀμφότεραι 

Ἐρλμα ὠληθές. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ἐξ καίων ψευδῶν μὲν αἱ προτάσεις ἐπί τι ψῥευδηῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀλη- 
ἕςαι τὸ συμπέρασμα ἀληθές, εἴπερ ἐνδέχεται τὸ Α καὶ 

τῷ Β καὶ τῷ Τ' ὅλῳ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β τοὶ τῷ Τ μὴ 

θές. ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς μὲν ὅλης ψευδοῦς τῆς δ᾽ ὅλης 
ἀληθοῦς λαμιβανομέης. ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β 

ὕπεῦθαι. χηφθέτος γὰρ Τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Γ' τοὶ 35 παντὶ τῷ Τ΄ ἐαῖξθει; τὸ μέτοι Α τοὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, 
ὑπάρχειν, αἱ μὲν προτάσεις ἀμφότεραι ψένθτες τὸ δὲ 

συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ κατηγορικῆς οὔσης τῆς 

καθόλου προτάσεως, τῆς δ᾽ ἐν μέρει ςερητικῆς, ἐγχωρεῖ γὰρ 
τὸ τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Τ' παντὶ ἔπεσθαι, καὶ τὸ Β 

οἷον ζῷον καὶ λευκὸν παντὶ κύκνῳ ἕπεται, τὸ μότοι ζῷον 
ὦ παντὶ ὑπάρχει λευκῷ. τεθέντων ὧν ὅρων τούτων, ἐὰν ΧΗ ΦΘῊ 
τὸ μὲν Β ὅλῳ τῷ Τ' ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, 
ἡ μὲν ΒΤ ὕλη ἔςα, ἀληθής, ἡ δὲ ΑΤ' ὅλη ψευδής, καὶ 

τοὶ τῷ Τ' μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῷον ἐπιςήμῃ μὲν οὐδεμιᾷ ἀν- 20 τὸ συμπέρασμα, ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν ΒΤ' ψεῦ- 

ϑρώπῳ δὲ παντὶ ἔπεται, ἡ δ᾽ ἐπιςήμη οὐ παντὶ ἀνθρώπῳ. δὸς, τὸ δὲ ΑΤ' ἀληθές" οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι πρὸς τὴν ἀπό- 

Ὁ 7 ΔΑ, ἐχ ὑπάρχει) νυ τς. Ο, ὁγὰ Π εἴ ΡΡ Ο 1 2λ. ἀληθής οὰ 2.6. ᾿ 
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ΑΝΑΛΦΤΙΚΩΝ 

δειξιν, μέλαν- κύκνος- ἄψυχον. ἀλλὰ καὶ εἰ ἀμφότεραι 
λαμβάνοιντο καταφατικαί, οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ μὲν Β 
παντὶ τῷ Τ' ἔπεσθαι, τὸ δὲ Α ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, καὶ τὸ 
Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν, οἷον κύκνῳ μὲν παντὶ ζῷον, μέλαν 

δ᾽ ὑδενὶ κύκνῳ, καὶ τὸ μέλαν ὑπάρχει τοὶ ζῴῳ. ὥς᾽ ἀν 

ληφθὴ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, ἡ μὲν Β Τ' 
ὅλη ἀληθής, ἡ δὲ ΑΤ' ὅλη ψευδής, καὶ τὸ συμπέρασμα 

ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ τῆς ΑΤ' ληφθείσης ἀληθοῦς" διὰ 

γὰρ τῶν αὐτῶν ὅρων ἡ ἀπόδειξις. πάλιν τῆς μὲν ὅλης ἀλη- 

ΠΡΟΤΈΕΈΡΩΝ 8. δ7 

ὅτι ὅταν δύο ἔχῃ ἕτω πρὸς ἄλληλα ὥςε θατέρε ὄντος ἐξ 
ΠΝ ὁ “ ΄ ΄, . Δ Ν , 
ἀνάγκης εἶναι θάτερον, τούτου μὴ ὄντος μὲν δὲ θάτερον ἔς αι, 
Υ ᾽ ΓΝ ὁ 4 ᾧ »Ὃ » λ Ν 
ὄντος δ᾽ ὑκ ἀνάγκη εἶναι θάτερον. τοῦ δ᾽ αὐτῷ ὄντος καὶ μὴ 

ὄντος, ἀδύνατον ἐξ ἀνάγκης εἶναι τὸ αὐτό. Χέγω δ᾽ οἷον τῷ 
5.Α ὄντος λευκῦ τὸ Β εἶαι μέγα ἐξ ἀνάγκης, καὶ μὴ ὄντος 
λευκῇ τῷ Α τὸ Β εἶαι μέγα ἐξ ἀνάγκης. ὅταν γὼρ τυδὶ ὄν» 
τος λευκῇ τῷ Α τοδὶ ἀνάγκη μέγα εἶναι τὸ Ἡ, μεγάλου 

δὲ τὸ Β ὄντος τὸ Τ' μὴ λευκόν, ἀνάγκη, εἰ τὸ Α λευκόν, 

τὸ Τ' μὴ εἶναι λευκόν. καὶ ὅταν δύο ἔντων θατέρου ὄντος 

βοῦς ἔσης, τῆς δ᾽ ἐπί τι ψευδοῦς. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ μὲν Β 10 ἀνάγκη θάτερον εἶναι, τούτου μὴ ὄντος ἀνάγκη τὸ Αὶ μὴ 
παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α τινί, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β, εἶναι. τῷ δὴ Β μὴ ὄντος μεγάλου τὸ Α ὑχ οἷόν τε λευκὸν 

οἷον δίπουν μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ, καλὸν δ᾽ ἀ παντί, καὶ τὸ εἶναι. τῷ δὲ Α μὴ ὄντος λευκῇ, εἰ ἀνάγκη τὸ Β μέγα εἶναι, 

καλὸν τινὶ δίποδι ὑπάρχει. ἐὰν οὖν ληφθῇ καὶ τὸ Α καὶ συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης τῷ Β μεγάλου μὴ ὄντος αὐτὸ τὸ Β 
τὸ Β ὕλῳ τῷ Τ' ὑπάρχειν, ἡ μὲν ΒΤ' ὅλη ἀληθής, ἡ δὲ εἶναι μέγα. τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. εἰ γὰρ τὸ Β μὴ ἔςι μέγα, 
ΑΤ' ἐπί τι ψευδής, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ 15 τὸ Α ὑκ ἔςαι λευκὸν ἐξ ἀνάγκης. εἰ οὖν μὴ ὄντος τόύτυ λευ- 
καὶ τῆς μὲν ΑΤ' ἀληθοῦς τῆς δὲ ΒΤ' ψευδοῦς ἐπί τι λαμ- κοῦ τὸ Β ἔςαι μέγα, συμβαίνει, εἰ τὸ Β μή ἐς: μέγα, 
βανομέης" μετατεθέντων γὰρ τῶν αὐτῶν ὅρων ἔςαι ἡ ἀπό- εἶναι μέγα, ὡς διὰ τριῶν. 

δειξις. καὶ τῆς μὲν ςερητικῆς τῆς δὲ καταφατικῆς ὅσης. Τὸ δὲ κύκλῳ καὶ ἐξ ἀλλήλων δείκνυσθαί ἐςι τὸ διὰδ 
ἐτὲ γὰρ ἐγχωρεῖ τὸ μὲν Β ὅλῳ τῷ Τ' ὑπάρχειν, τὸ δὲ α τοῦ συμπεράσματος καὶ τοῦ ἀνάπαλιν τῇ κατηγορίᾳ τὴν 
τοί, καὶ ὅταν ὕτως ἔχωσιν, ὦ παντὶ τῷ Β τὸ Α, ἐὼν λη- 20 ἑτέραν λαβόντα πρότασιν συμπεράνασθαι τὴν λοιπήν, ἣν 

φῇ τὸ μὲν Β ὅλῳ τῷ Τ' ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α μηδενί, ἡ ἐλάμβανεν ἐν θατέρῳ συλλογισμῷ. οἷον εἰ ἔδει δεῖξαι ὅτι 
μὲν ςερητικὴ ἐπί τι ψευδής, ἡ δ᾽ ἑτέρα ὅλη ἀληθὴς καὶ τὸ τὸ Α τῷ Τ' παντὶ ὑπάρχει, ἔδειξε δὲ διὰ τοῦ Β, πάλιν εἶ 

συμπέρασμα. πάλιν ἐπεὶ δέδεριται ὅτι τῇ μὲν Α μηδενὶ δεικνύοι ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, λαβὼν τὸ μὲν Α τῷ Τ' 
ὑχάρχοντος τῷ Τ', τῷ δὲ Β τοί, ἐγχωρεῖ τὸ Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν τὸ δὲ Τ' τῷ Β, καὶ τὸ Α τῷ Β΄ πρότερον δ᾽ ἀνά- 
μὴ ὑπάρχειν, φανερὸν ὅτι καὶ τῆς μὲν ΑΤ' ὅλης ἀληθοῦς 25 παλιν ἔλαβε τὸ Β τῷ Γ ὑπάρχειν. ἢ εἰ ὅτι τὸ Β τῷ Τ' δεῖ 
ὅσης, τῆς δὲ ΒΤ ἐπί τι ψευδοῦς, ἐγχωρεῖ τὸ συμπέρασμα δεῖξαι ὑπάρχον, εἰ λάβοι τὸ Α κατὰ τῷ Τ', ὃ ἢν συμπέ- 
εἶναι ἀληθές. ἐὰν γὰρ ληφθῇ τὸ μὲν Α μηδεὴ τῷ ', τὸ δὲ ρασμα, τὸ δὲ Β κατὼ τῇ Α ὑπάρχειν" πρότερον δ᾽ ἐλή- 
Β “παντί, ἡ μὲν ΑΤ' ὅλη ὠληθής, ἡ δὲ Β Τ' ἐπί τι ψευδής. φθη ἀνάπαλιν τὸ Α κατὰ τῇ Β. ἄλλως δ᾽ οὐκ ἔςιν ἐξ ἀλ- 

Φανερὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν ὅτι παάν- λήλων δεῖξαι. εἴτε γὰρ ἄλλο μέσον λήψεται, οὐ κύκλῳ" 
τως ἔςαι διὰ ψευδῶν ἀληθές, οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι ληπτέοι 30 οὐδὲν γὰρ λαμβάνεται τῶν αὐτῶν" εἴτε τούτων τι, ἀνάγκοι 
καὶ ὅταν καθόλου ὦσιν αἱ προτάσεις, οἱ μὲν ἐν τοῖς κατη- 

γορικοῖς, κατηγορικοί, οἱ δ᾽ ἐν τοῖς ςερητικοῖς ςερητικοί, 
ἐδὲν γὰρ διαφέρει μηδενὶ ὑπάρχοντος παντὶ λαβεῖν ὑπάρ- 
χεῖν, καὶ τιὴὶ ὑπάρχοντος καθόλου λαβεῖν ὑπάρχειν πρὸς 

Ν »ν Ψ Ψ Η ,ὔ Δ ν.» »“ » τὴν τῶν ὅρων ἔκθεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ςερητυτῶν. 

ἀγερὸν οὖν ὅτι ὧν ἢ τὸ συμπέρασ͵ εὔδος, ᾧ ρὸ ἊΜ μ “ Ν υμ ἕρ μω δὲ 

ἀναύγκη, ἐξ ὧν ὁ λόγος, ψευδῇ εἶναι ἢ πάντα ἢ ἔνια, ὅταν 

δ᾽ ἀληθές, ὥς ἀνάγκη ἀληθὲς εἶναι ὅτε τὶ ἔτε πάντα, ἀλλ᾽ 
Ά δὲ ᾿» ᾽ θοῦ »““, Σ» » -“ Ν 
ἔς μεηόενος ὄντος ἀληήθους τῶν ἐν τῷ συλλογισμῷ τὸ συμ- 

θάτερον μόνον" εἰ γὰρ ἄμφω, ταὐτὸ ἔςαι συμπέρασμα, 
δεῖ δ᾽ ἕτερον. ἐν μὲν οὖν τοῖς μὴ ἀντιςρέφουσιν ἐξ ἀναπο- 
δείκτου τῆς ἑτέρως προτάσεως γίνεται ὁ συλλογισμός" ἃ γὼρ 
ἔςιν ἀποδεῖξαι διὰ τούτων τῶν ὅρων ὅτι τῷ μέσῳ τὸ τρίτον 

85 ὑπάρχει ἢ τῷ πρώτῳ τὸ μέσον. ἐν δὲ τοῖς ἀντιςρέφουσιν 

ἔςι πάντα δεικνύναι δι᾽ ἀλλήλων, οἷον εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β 

καὶ τὸ Τ' ἀντιςρέφουσιν ἀλλήλοις. δεδείχθω γὰρ τὸ Α Τ' 
διὰ μέσου τοῦ Β, καὶ πάλιν τὸ ΑΒ διώ τε τῷ συμπερά- 

σματος καὶ διὰ τῆς ΒΤ' προτάσεως ἀντιςραφείσης, ὡσαύ- 
πέρασμα ὁμοίως εἶναι ἀληθές, ὁ μὴν ἐξ ἀνάγκης. αἴτιον δ᾽ ἀ0 τως δὲ καὶ τὸ ΒΤ' διώ τε τοῦ συμπεράσματος καὶ τῆς ΑΒ 
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δὰ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

προτάσεως ἀντεςρωμμένς. δεῖ δὲ τήν τε Τ'Β καὶ τὴν ΒΑ. 
“πρότασιν ἀποδεῖξαι" ταύταις γὰρ ἀναποδείκτοις κεχρήμεθα 

μόναις. ἐὼν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν καὶ τὸ Τ' 

παντὶ τῷ Α, συλλογισμὸς ἔςαι τῷ Β πρὸς τὸ Α. πάλιν 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β. 

συλλογισμὸς ἀντιςραφείσης τῆς προτάσεως" ἐν μέρει γὰρ 

ἀμφότεραι γίνονται αἱ προτάσεις. τὴν δ᾽ ἐπὶ μέρους ἔς:ιν. δὲ- 
δείχθω γὰρ τὸ Α κατὼ τινὸς τῷ Τ' διὰ τῇ Β, ἐνροδν λη- 

φθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Α καὶ τὸ συμπέρασμα μένῃ, τὸ Β τοὶ 

ἐὼν ληφθῇ τὸ μὲν Τ' παντὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β, 5 τῷ Γ' ὑπάρξει" γύεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα, καὶ τὸ ἃ 

παντὶ τῷ Β τὸ Τ' ἀνάγκη ὑπάρχειν. ἐν ἀμφοτέροις δὴ τού- 

τοις τοῖς συλλογισμοῖς ἡ ΤΑ πρότασις εἴληπται ἀναπό- 

δεικτος" αἱ γὰρ ἕτεραι δεδειγμέναι ἦσαν. ὥς ὧν ταύτην 

ἀποδείξωμεν, ἅπασαι ἔσονται δεδειγμέναι δι᾿ ἀλλήλων. ἐὰν 

μέσον. εἰ δὲ ςερητικὸς ὁ συλλογισμός, τὴν μὲν καθόλν πρό- 

τάσιν ἀκ ἔς! δεῖξαι, διὸ καὶ πρότερον ἐλέχθα" τὴν δ᾽ ἐν μέ- 
᾽Ν ε Ω 2 “ᾷαΤἘὉΝ . ᾽ »ὝἪ5 

ρει, ἐῶν μὲν ὁμοίως ἀντιςραφή τὸ ΑΒ ὡσπερ κἀπὶ τῶν κα- 

θόλα, ὑκ ἔςι, διὰ προσλήψεως δ᾽ ἔςιν, οἷον ᾧ τὸ Α τοὶ 

οὖν ληφθῇ τὸ Τ' παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Α ὑπάρ- 10 μὴ ὑπάρχει, τὸ Β τινὶ ὑπάρχειν" ἄλλως γὰρ οὐ γίνεται 
᾿ ΄ὔὕ χειν, ἀμφότεραί τε αἱ προτάσεις ἀποδεδειγμέναι λαμβά- 

γονται, καὶ τὸ Τ' τῷ Α ἀνάγκη ὑπάρχειν φανε ὃν οὖν ὅτι ὑγτῶνις ς ὝΧΥ βχειν. ρ 
Λ 

ἐν μένοις τοῖς ἀντιςρέφουσι κύκλῳ καὶ δι᾽ ἀλλήλων ἐνδέχε- 
Υ , ται γίνεσθαι τὼς ὠποδείξεις, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὡς πρότερον 

4 ,ὔ δὲ ν᾿ Σ) 7 3" οὖ ἐπε δὶ 7 εἴπομεν. συμβαίνει δὲ καὶ ἐν τούτοις αὐτῷ τῷ δεικνυμένῳ 
»-“ ΄ὔ “ 

χρῆσθαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν" τὸ μὲν γὰρ Τ' κατὰ τῇ Β καὶ 

τὸ Β κατὰ τῷ Α δείκνυται ληφθέντος τοῦ Τ' κατὼ τῇ Α λέ: 

γεσθαι, τὸ δὲ Τ' κατὰ τῷ Α διῶ τούτων δείκνυται τῶν προ- 
’,ὔ ΄ὔ Ἁ ὔ 

τάσεων, ὥςε τῷ συμπεράσματι χρώμεθα πρὸς τὴν ὠπό- 

δειξιν. 
Ἐπὶ δὲ τῶν ςερητικῶν συλλογισμῶν ὧδε δεύουται ἐξ 
,' ᾿. “ , 

ἀλλήλων. ἔξω τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχον, τὸ δὲ Α, οὐ- 
, 

δενὶ τῶν Β" συμπέρασμα ὅτι τὸ Α ἀδενὶ τῶν Τ', εἰ δὴ πάλιν 
ὔ ὰ Λ 

δεῖ συμπεράνασθαι ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν Β, ὃ πάλαι ἔλω- 

Ἁ ΝῚ Ν 
συλλογισμὸς διὰ τὸ ὠποφατικὴν εἶναι τὴν ἐν μέρει πρό- 

τασιν. : ᾿ 
-“ ΄, Ἁ 

ἜΝν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι τὸ μὲν καταφατικὸν οὐκ 6 
Ν᾽ Ἄ “ ,ὔ 

ἕςι δεῖξαι διὰ τούτε τῷ τρόπου, τὸ δὲ ς ερητικὸν ἔςιν. τὸ μὲν 

15 οὖν κατηγόρικὸν οὐ δείκγυται διὰ τὸ μὴ ἀμφοτέρας εἶναι 

τὰς προτάσεις καταφατικάς" τὸ γὰρ συμπέρασμα ςερητι- 
᾽» Ἁ ν » Ω ΄ Νῃ 

κόν ἐςι, τὸ δὲ κατηγορικὸν ἐξ ἀμφοτέρων ἐδείκνυτο κατω- 

φατικῶν. τὸ δὲ ςερητικὸν ὧδε δείκνυται. ὑπαρχέτω τὸ ἃ 

παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ' μηδενί’ συμπέρασμα τὸ Ἢ οὐδενὶ 

20 τῷ Τ'. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Α ὑπάρχον, τῷ δὲ Τ' 

μηδενί, ἀνάγκη τὸ Α μηδενὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν" γίνεται γὰρ 
τὸ δεύτερον σχῆμα, μέσον τὸ Β, εἰ δὲ τὸ ΑΒ ςερητικὸν 
ἐλήφθη, θάτερον δὲ κατηγορικόν, τὸ πρῶτον ἔξαι σχῆμα. 
τὸ μὲν γὰρ Τ' παντὶ τῷ Α,, τὸ δὲ Β οὐδενὶ τῷ Τ', ὥς᾽ οὐ-- 

βεν, ἔςαι τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Τ' παντὶ τῷ Β΄ ὕτω 25 δενὶ τῷ Α τὸ Β΄’ οὐδ᾽ ἄρα τὸ Α τῷ Β. διὰ μὲν ἦν τῷ 
γὰρ ἀνάπαλιν ἡ πρότασις. εἰ δ᾽ ὅτι τὸ Β τῷ Τ' δεῖ συμπε- 
ράνασθαι, οὐκέθ᾽ ὁμοίως ἀντιςρεπτέον τὸ ΑΒ" ἡ γὰρ αὐτὴ 

πρότασις, τὸ Β μηδενὶ τῷ Α καὶ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρ- 
γᾷ Ἁ νι -ε ᾿ Ἁ 

Α μηδενὶ ὑπάρχει, τὸ Β παντὶ 
Ἅ, ,΄ χειν. ἀλλὰ ληπτέον, ᾧ τὸ 

συμπεράσματος καὶ τῆς μιᾶς προτάσεως οὐ γίεται συλ- 
λογισμός, προσληφθείτης δ᾽ ἑτέρας ἔςαι. ἣν δὲ μὴ καθό-- 
λου ὁ συλλογισμὸς ἥ, ἡ μὲν ἐν ὅλῳ πρότασις οὐ δείκνυται 

διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥνπερ εἴπομεν καὶ πρότερον, ἡ δ᾽ ἐν μέ. 

ὑπάρχειν. ἔξω τὸ Α μηδενὶ τῶν Ττ' ὑπάρχειν, ὅπερ ἦν τὸ 30 ρει δείκνυται, ὅταν ἢ τὸ καθόλου κατηγορικόν. ὑπαρχέτω 
ἊΝ Ἵν Ζ ᾿ 

συμπέρασμα" ᾧ δὲ τὸ Α μηδενί, τὸ Β εἰλήφθω παντὶ 
,] Ψ. 

ὑπάρχειν" ἀνάγκη οὖν τὸ Β παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν. ὥς: 
»ΞΥ μ᾿ ΄, ,΄ ὶ ἈΝ. ’ 

τριῶν ὄντων ἔκαςον συμπέρασμα γέγονε, καὶ τὸ κύκλῳ 
᾽ ’ὔ »“»“» νΨ ΝΣ. ΄ ψ, ) ἀποδεικνύναι τῦτ᾽ ἔςι, τὸ συμπέρασμα λαμβάνοντα κα 

’, 
ἀνάπαλιν τὴν ἑτέραν πρότασιν τὴν λοιπὴν συλλογίζεσθαι. 

: Ἁ ΄, 
Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν τὴν μὲν καθόλε πρό- 

᾽ ν ᾽ ΟΣ Ν ““.. κα ἢ " Ν, Ἁ 
τάσιν οὐκ ἔςιν ἀποδεῖξαι διὰ τῶν ἑτέρων, τὴν δὲ κατὰ μέ- 

᾿ Ἁ 7- 
ρος ἔςιν. ὅτι μὲν οὖν ὑκ ἔςιν ἀποδεῖξαι τὴν καθόλε, φανε- 

’ὔᾷ Ἁ δ Λ Ἁ Λ Ἁ 
ρόν᾽ τὸ μὲν γὰρ καθόλε δείκνυται" διὰ τῶν καθόλυ, τὸ δὲ 

γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Τ' μὴ παντί συμπέρασμα ΒΤ'. 
ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Α, τῷ δὲ Τ' ὁ παντί, τὸ Α, 

τινὶ τῷ Τ' οὐχ ὑπάρξει" μέσον Ἐ, εἰ δ᾽ ἐςὶν ἡ καθόλου ςε-- 

ρητική, οὐ δειχθήσεται ἡ ΑΤ' πρότασις ἀντιςραφέντος τὰ ΑΒ." 

35 συμβαίνει γὰρ ἢ ἀμφοτέρας ἢ τὴν ἑτέραν πρότασιν γίνεσθαι 

ἀποφατικήν, ὥς οὐκ ἔςαι συλλογισμός. ἀλλ᾽ ὁμοίως 

δειχθήσεται ὡς καὶ ἐπὶ τῶν καθόλε, ἐὰν ληφθῇ, ᾧ τὸ Βὶ 
᾿ Ἁ ’, Ν ᾿Ὶ ’ὔ 

- τοὶ μή ὑπάρχει, τὸ α τυὶ ὑπάρχειν. 
-“ Χχ ΄ 

Ἐπὶ δὲ τῷ τρίτου σχήματος ὅταν μὲν ἀμφότεραι αἱ ἢ 

συμπέρασμα οὐκ ἔςι καθόλε, δεῖ δ᾽ ἐκ τοῦ συμπεράσμα- ἐ0 προτάσεις κασόλε ληφθῶσιν, ἀκ ἐνδέχεται δεῖξαι δι᾽ ἀλλη- 
Ἂς τἂν ’,ὔὕ τος δεῖξαι καὶ τὴς ἑτέρας προτάσεως. ἔτι ὅλως ὑδὲ γίνεται λων" τὸ μὲν γὰρ καθόλου δείκνυται διὼ τῶν καθόλου, τὸ 

23. τῶν Β] τῷ βὶ Ο. ἢ 25. τῶν γ 8. 11 32. τῷ ἡ παπὶ Ο.  ἀϊ. οὐδὲ ὅλως Ο. 

7. μέρει ἰςὶν ἐὰν ὁμοίως «8. 11 9. ὑκ ἔςι, διὰ προσλήψεως δ᾽ ἔςιν οπι.4.8. 1} ᾧ οπι (΄. ἵ 10. μὴ ὑπάρχηι 4. 11 20. τῷ δὲ Ὑ μηδενί 
οἵχὰ 8. ᾿ 24. γὰρ οπι 23. {Π 30. τὸ οτι .,.. εἱ ρΥ Ο |ὶ 33. ὑπάρχει 86. [{ ἀ0. ἀλλήλων τὴν καθόλε πρότασιν. τὸ «Α(. 
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ἈΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

δ᾽ ἦν τούτῳ συμπέρασμα ἀεὶ κατὼ μέρος, ὥς ε φανερὸν ὅτι 
ὅλως οὐκ ἐνδέχεται δεῖξαι διὰ τούτου τοῦ σχήματος τὴν 

καθόλου πρότασιν. 
λ Ψ Α ᾽ Ψ -Ψ Ἵ, ἦ᾿ Η ἤ χοτὲ μὲν ἔξαι ποτὲ δ᾽ οὐκ ἔςαι. ὅταν μὲν οὖν ἀμφότεραι 

ἐὰν δ᾽ ἡ μὲν ἢ καθόλου ἡ δ᾽ ἐν μέρει, 

κατηγορικαὶ ληφθῶσι καὶ τὸ καθόλου γόηται πρὸς τῷ ἐλάτ- 5 σθαι τὴν λοιπήν" 
Υ̓͂ Ν μφ Ν Χ Μ, » ,. ς τονι ἄκρῳ, ἔςαι, ὅταν δὲ πρὸς θατέρῳ, οὐκ ἔςαι. ὑπαρ- 

,΄ ᾿) Ἁ Δ » ᾿ Δ η͵ ,ὔ 
χέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Γ', τὸ δὲ Β τινί συμπέρασμα 

᾿ »ν Ἁ “" ΄ὔ τὸ ΑΒ. ἐαν οὖν ληφθῇ τὸ Τ' παντὶ τῷ Α ὑπάρχειν, τὸ μὲν 
ἣ »“ ,ὕ »ν ᾽ 

Τ' δέδεικται τινὶ τῷ Ἡ ὑπάρχον, τὸ δὲ Β τοὶ τῷ Τ' οὐ δέ. 
δὲ, , ἘΜ 2 Ἁ ὴ -“" 

ἵκται. καίτοι ἀνάγκη, εἰ τὸ Τ' τινὶ τῳ Β, 
»“» ,ὔ ,ὔ ΄ “ ,ὔ 

τῷ Τ' ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ οὐ ταὐτόν ἐςι τόδε τῷδε καὶ τόδε 
ν Ν ΄, »“ 

τῷδε ὑπάρχειν" ἀλλὼ προσληπτέον, εἰ τόδε τιγὶ τῷδε, καὶ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β. δ9 

τὸ δ᾽ ἀντιςρέφειν ἐςὶ τὸ μετατιθύτα τὸ συμπέασμαϑ 
ποιεῖν τὸν συλλογισμὸν ὅτι ἢ τὸ ἄκρον τῷ μέσῳ οὐχ ὑπάρ- 
ξει ἢ τῦτο τῷ τελευταίῳ. ἀνάγκη γὰρ τῇ συμπεράσματος 
ἀντιςραφέντος καὶ τῆς ἑτέρας μενούσης προτάσεως ἀναιρεῖ- 

εἰ γὼρ ἔςαι, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔςαι. 
διαφῴει δὲ τὸ ὠντικειμόως ἢ ἐναντίως ἀντιςρέφειν τὸ συμ- 
πέρασμα" οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς γίεται συλλογισμὸς ἑκατέρως 
ἀντιςραφότος" δῆλον δὲ ττ᾽ ἔςαι διὼ τῶν ἑπομένων. λέγω 
δ᾽ ἀντικεῖσθαι μὲν τὸ παντὶ τῷ οὐ παντὶ καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐ- 

ΧΑ Ν Ἄ “ - Ὥ Ν Ν » ᾿ Ἁ ᾿Ὶ καὶ τὸ Β τοὶ 10 δενί, ἐναντίως δὲ τὸ παντὶ τῷ ὑδενὶ καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐ τωὴ 
ὑπάρχειν. ἔξω γὼρ δεδειγμένον. τὸ Α᾿ κατὰ τῷ Τ' διὰ μέ- 
σου τῷ Β. εἰ δὴ τὸ Α ληφθείη μηδενὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, τῷ 

θάτερον τινὶ τῷδε. τούτου δὲ ληφθώτος οὐκέτι γύεται ἐκ τὸ δὲ Β παντί, οὐδενὶ τῷ Τ' ὑπάρξει τὸ Β. καὶ εἰ τὸ μὲν Αὶ 

συμτεράσματος καὶ τὴς ἑτέρας προτάσεως ὁ συλλογισμός. μηδενὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ΄, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Β 

εἰ δὲ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ', τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Τ', ἔςαι δεῖ- 15 καὶ οὐχὶ ὅλως οὐδενί" οὐ γὰρ ἐδείκνυτο τὸ καθόλου διὰ τῷ 

ξαι τὸ ΑΤ', ὅταν ληφθῇ τὸ μὲν Γ' παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν, ἐσχάτου σχήματος. ὅλως δὲ τὴν πρὸς τῷ μείζον, ἄκρῳ 
τὸ δὲ Α τιν εἰ γὰρ τὸ Γ' παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Α τοὶ τῷ Β, πρότασιν οὐκ ἔςιν ἀνασκευάσαι καθόλου διὰ τῆς ἀντιςρο- 

» “ἢ Ν Α »" « ὔ - ΄ὔ Ν γὺ ᾿ “»“ν. Δ Ἁ ᾽ -, ὃδ ν».» 4 ,ὔ ᾿ 3 
ἀνάγκη τὸ Α τοὶ τῷ Γ' ὑπάρχειν᾽ μέσον τὸ Β. καὶ ὅταν ἤἅἡ φῆς᾽ ἀεὶ γὼρ ἀναιρεῖται διὰ τῇ τρίτου σχήματος" ἀνάγκη 
ς- Ν λς ΄ὔ ΄ Ω ,ὔ Ν Ἁ »Ψ μ, ᾽ . Ὶ ’ 
ἡ μὲν κατηγορικὴ ἡ δὲ ςερητική, καθόλου δ᾽ ἡ κατηγορική, γὰρ πρὸς τὸ ἔσχατον ἄκρον ἀμφοτέρας λαβεῖν τὼς προτά» 

δειχθήσεται ἡ ἑτέρα. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Β παντὶ τῷ 1", τὸ 29 σεις. καὶ εἰ ςερητικὸς ὁ συλλογισμός, ὡσαύτως. δεδείχθω 
δὲ Αὶ τινὶ μὴ ὑπαρχέτω" συμπέρασμα ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Β' γὼρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν διὰ τοῦ Β. ὑκῦν ἐὼν λη- 
οὐχ ὑπάρχει. ἐὰν οὖν προσληφθῇ τὸ Τ' παντὶ τῷ Β ὑπάρ- φθῇ τὸ Α τῷ Γ' παντὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β μηδενί, οὐδενὶ 
χειν, ἀνάγκη τὸ Α τοὶ τῷ Γ' μὴ ὑπάρχειν' μέσον τὸ Ἀ. 
ὅταν δ᾽ ἡ ςερητικὴ καθόλου γένηται, οὐ δείκνυται ἡ ἑτέρα, 

» ,ὔ Ν “ λ 
εἰ μὴ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, ἐὰν ληφθῇ, ᾧ τοῦτο τινὶ 25 
μὴ ὑπάρχει, θάτερον τινὶ ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὸ μὲν Α μη- 
δενὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Β τινί’ συμπέρασμα ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Β 
οὐχ, ὑπάρχει. ἐὼν οὖν ληφθῇ, ᾧ τὸ Α τοὶ μὴ ὑπάρχει, 
Ἂ Λε ΄ ΠΕ Ν λ » . ,ὔ Υ̓ 

τὸ Τ' τινί ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Τ' τινὶ τῶν Β ὑπάρχειν. ἀλ- 

τῶν Τ' τὸ Β ὑπάρξει. καὶ εἰ τὸ Αὶ καὶ τὸ Ὁ μα τῷ Τ, 
τὸ Α τοὶ τῷ Β΄ ὠλλ᾽ οὐδενὶ ὑπῆρχανν. 

᾿Εὰν δ᾽ ἀντικειμένως ἀντιςραφῇ τὸ συμπέρασμα, καὶ 
οἷ συλλογισμοὶ ἀντικείμενοι καὶ οὐ καθόλου ἔσογται. γίνε» 
ται γὰρ ἡ ἑτέρα πρότασις ἐν μέρει, ὥςε καὶ τὸ συμπέρων: 

σμω ἔςαι κατὰ μέρος. ἔξω γὰρ κατηγορικὸς ὁ συλλογι- 
σμός, καὶ ἀντιςρεφέσθω οὕτως. οὐκοῦν εἰ τὰ Α οὐ παντὶ 

λως δ᾽ οὐκ ἔς!ιν ἀντιςρέφοντα τὴν καθόλου πρότασιν δεῖξαι ἢ τῷ Τ', τῷ δὲ Β παντί, τὸ Β οὐ παντὶ τῷ 1" καὶ εἰ τὸ μὸν 

τὴν ἑτέραν᾽ οὐδαμῶς γὰρ ἔςαι συλλογισμός. 

Φανερὸν ὅν ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ σχήματι ἡ δὲ ἀλ- 
λήλων δεῖξις διά τε τῷ τρίτου καὶ διὰ τῷ πρώτα γίνεται σιχή- 
ματος. κατηγορικοῦ μὲν γὰρ ὄντος τῇ συμπεράσματος διὰ 
τὰ πρώτου, ςερητικοῦ δὲ διὰ τῷ ἐσχάτου" 

γάρ, ᾧ τῦτο μηδενί, θάτερον παντὶ ὑπάρχειν. ἐν δὲ τῷ μέσῳ 
καθόλου μὲν ὄντος τῇ συλλογισμῷ δι᾿ αὐτῷ τε καὶ διὰ τῇ 

Ἁ μὴ παντὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Β παντὶ, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Β, 
ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ςερητικὸς ὁ συλλογισμός. εἰ γὰρ τὸ Α 
τοὶ τῷ Τ' ὑπάρχει, τῷ δὲ Β μηδενί, τὸ Β τοὶ τῷ Τ' οὐχ 
ὑπάρξει, οὐχ ὡπλῶς οὐδενί’ καὶ εἰ τὸ μὲν Αὶ τῷ Τ' τοί 

λαμβάνεται 35 τὸ δὲ Β παντί, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ἐλήφθη, τὸ Αὶ τοὶ τῷ Β 
ὑπάρξει. 

Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν ὅταν μὲν ἀντικει» 
αρώτε σχήματος, ὅταν δ᾽ ἐν μέρει, δι᾽ αὐτῷ τε καὶ τοῦ μέως ἀντιςρέφηται τὸ συμπέρασμα, ἀναιροῦνται ὠἀμφότε» 

» “ ,ὔ ᾿ς Ἀ 4 
ἐσχχάτε. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ δι’ αὐτῷ πάντες. φανερὸν δὲ καὶ ρα! αἱ προτάσεις, ὅταν δ᾽ ἐναντίως, οὐδετέρα. οὐ γὰρ ἔτι 

» » Ἁ »» , 

ὅτι ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τῷ μέσῳ οἱ μὴ δι᾿’ αὐτῶν γινόμενοι 40 συμβαίνει, καθάπερ ἐν τοῖς καθόλου, ἀναιρεῖν ἐλλείποντος 
συλλογισμοὶ ἢ οὐκ εἰσὶ κατὼ τὴν κύκλῳ δεῖξιν ἢ ἀτελεῖς, τοῦ συμπεράσματος κατὰ τὴν ὠντιςροφήν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅλως 

8. ὑπάρχειν, τὸ δὲ α τιὴ τῶ β, τὸ 6. ᾿ 15. μὲν οχὰ .86. ᾿ἰ 26. ὑπάρχη Ο. ἢ 28. μὴ οπι.Α(. ᾿ ὑπάρχη τότω τὸ Ο. 1} 88. σχά- 

ματος καὶ διὰ τὸ ἰσχάτνυ, ὅταν 48. 1 ἀθ. τῷ ρυῖυβ8 οπα αὶ 
ἥδ ἀντιςρέφοντος Αἵ. ἵ 6. ἀντιςραφεῖν 8. 1} 8. ἀντιςρέφοντος Ο. ἢ 19. τὸ ἄκρον τὸ ἔσχατον Οἱ 21. τῶν ἡ ὑπάρχον 48. 
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ἀναιρεῖν. δεδείχθω γὰρ τὸ αὶ κατὰ τινὸς τοῦ Τ', οὐκοῦν ἂν 
ληφθῇ τὸ Α μηδενὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τινί, τὸ Αὶ 
τῷ Β τινὶ οὐχ ὑπάρξει" καὶ εἰ τὸ Α᾿ μηδενὶ τῷ Τ', τῷ δὲ 
Β παντί, οὐδενὶ τῷ Τ' τὸ Β. ὥστ᾽ ἀναιροῦνται ἀμφότεραι. 
ἐαν δ᾽ ἐναντίως ἀντιςραφῇ, ἀδετέρα. εἰ γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ 5 
Τ' μὴ ὑπάρχει, τῷ δὲ Β παντί, τὸ Β τοὶ τῷ Τ' ἐχ 
ὑχάρξει. ἀλλ᾽ οὕπω ἀναιρεῖται τὸ ἐξ ἀρχῆς" ἐνδέχεται 
γὰρ τοὶ ὑπάρχειν καὶ τινὶ μὴ ὑπάρχειν. τῆς δὲ καθόλε, 

τῆς ΑΒ, ὅλως οὐδὲ γύεται συλλογισμός" εἰ γὼρ τὸ μὲν 

ἈΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β. 

ὥς οὐκ ἀναιρεῖται τὸ ΑΒ. ἐὰν δ᾽ ἀντικειμένως ἀντιςρέφη- 
ται, ἀναίροῦνται ἀμφότεραι. εἰ γὰρ τὸ Β παντὶ τῷ Τ', τὸ 
δὲ Α μηδενὶ τῷ Β, οὐδενὶ τῷ Τ' τὸ Α΄ ἦν δὲ τοί. πάλιν 

εἰ τὸ Β παντὶ τῷ 1', τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Τ', τινὶ τῷ ΒΒ. τὸ Α, 
ἡ αὐτὴ δ᾽ ὠπόδειξις καὶ εἰ τὸ καθόλου κατηγορικόν. 

Ἐπὶ δὲ τῷ τρίτου σχήματος ὅταν μὲν ἐναντίως ἀντι- 10 
ςρέφηται τὸ συμπέρασμα, ὑδετέρα τῶν προτάσεων ἀναιρεῖ- 
ται κατ᾽ οὐδένα τῶν συλλογισμῶν, ὅταν δ᾽ ἀντικειμέως, 
ὠμφότεραι καὶ ἐν ἅπασιν. δεδείχθω γὰρ τὸ Αὶ τινὶ τῷ Β 

Α τιν τῶν Τ' μὴ ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τοὶ ὑπάρχει, οὐδετέρα 10 ὑπάρχον, μέσον δ᾽ εἰλήφθω τὸ Τ', ἔςωσαν δὲ καθόλου αἱ 
καθόλου τῶν προτάσεων. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ςερητικὸς ὁ συλ- προτάσεις. οὐκοῦν ἐὰν ληφθῇ τὸ Α, τοὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, 

λογισμός" εἰ μὲν γὼρ ληφθείη τὸ Α παντὶ τῷ Τ' ὑπάρ- τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ΄, οὐ γύεται συλλογισμὸς τῷ Α καὶ 
Χειν, ἀναιροῦνται ἀμφότεραι, εἰ δὲ τινί, οὐδετέρα. ὠπόδει- τῷ Τ'. οὐδ᾽ εἰ τὸ Α τῷ μὲν Β τοὶ μὴ ὑπάρχει, τῷ δὲ Τ' 
ξις δ᾽ ἡ αὐτή. παντί, οὐκ ἔςαι τῷ Β' καὶ τῇ Τ' συλλογισμός. ὁμοίως δὲ 

9 Ἐν δὲ τῷ δευτέφῳ σχήματι τὴν μὲν πρὸς τῷ μείζονι 15 δειχθήσεται καὶ εἰ μὴ καθόλε αἱ προτάσεις. ἢ γὼρ ὠμφο- 

ἄκρῳ πρότασιν οὐκ ἔςιν ἀνελεῖν ἐγαντίως, ὁποτερωσοῦν τῆς 

ἀντιςροφῆς γινομένης" ἀεὶ γὰρ ἔςαι τὸ συμπέρασμα ἐν τῷ 
τρίτῳ σχήματι, καθόλου δ᾽ οὐκ ἦν ἐν τούτῳ συλλογισμός. 
τὴν δ᾽ ἑτέραν ὁμοίως ἀναιρήσομεν τῇ ἀντιςροφῇ. λέγω δὲ 

τέρας ἀνάγκη κατὰ μέρος εἶναι διὼ τῆς ἀντιςροφῆς, ἢ τὸ 

καθόλου πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ γίνεσθαι" οὕτω δ᾽ οὐκ ἦν 

συλλογισμὸς οὔτ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι οὗτ᾽ ἐν τῷ μέσῳ. 
ἐὰν δ᾽ ἀντικειμένως ἀντιςρέφωνται αἱ προτάσεις, ἀναιροῦν- 

τὸ ὁμοίως, εἰ μὲν ἐγαγτίως ἀντιςρέφεται, ἐναντίως, εἶ δ᾽ 20 ται ὠμφότεραι. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ 
ἀντικειμένως, ἀντικειμένως, ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ 
Β, τῷ δὲ Τ' μηδενί συμπέῴασμα ΒΤ', ἐὰν ἦν ληφθῇ τὸ 
Β παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν καὶ τὸ ΑΒ μέῃ, τὸ Α παντὶ τῷ 
Τ' ὑπάρξει" γύεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα. εἰ δὲ τὸ Β 

τῷ Τ', τὸ Α οὐδενὶ τῷ Τ'". κάλιν εἰ τὸ Α τῷ μὲν Β μη- 
δενί, τῷ δὲ Τ' παντί, τὸ Β οὐδενὶ τῷ Τ'. καὶ εἰ ἡ ἑτέρα, 

μὴ καθόλε, ὡσαύτως. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β 

τοὶ τῷ Τ', τὸ Α τοὶ τῷ Τ' οὐχ ὑπάρξει" εἰ δὲ τὸ Α τῷ 
παντὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Α μηδενὶ τῷ 1', τὸ Α ὐ παντὶ τῷ Β" 25 μὲν Β μηδενί, τῷ δὲ Τ' παντί, οὐδενὶ τῷ Τ' τὸ Β. ὁμοίως 
σχῆμα; τὸ ἔσχατον. ἐὰν δ᾽ ἀντικειμέως ἀντιςραφῇ τὸ ΒΤ', 
ἡ μὲν ΑΒ ὁμοίως δειχθήσεται, ἡ δὲ ΑΤ' ἀντυκειμίως. εἰ 
γὰρ τὸ Β τοὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Α μηδεὴὶ τῷ Τ', τὸ Αὶ τινὶ τῷ 

Ἐ οὐχ ὑπάρξει. πάλιν εἰ τὸ Β τοὶ τῷ Τ', τὸ δὲ Α παντὶ 

δὲ καὶ εἰ ςερητικὸς ὁ συλλογισμός. δεδείχθω γὰρ τὸ Α, 
τοὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχον, ἔξω δὲ κατηγορικὸν μὲν τὸ ΒῚ", 
ὠποφατικὸν δὲ τὸ ΑΤ'" οὕτω γὰρ ἐγίνετο ὁ συλλογισμός. 
ὅταν μὲν ὅν τὸ ἐναντίον ληφθῇ τῷ συμπεράσματι, οὐκ ἔςαι 

τῷ Β, τὸ Α τοὶ τῷ Τ', ὥς ἀντικειμένως γίνεται ὁ συλλο- 3 συλλογισμός. εἰ γὰρ τὸ Α τοὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ 
γισμός. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εἰ ἀνάπαλιν ἔχοιεν αἱ 

ν ΠΌΣΙΝ ᾽ ῃ ΄, ᾽ ,] «ρατάσεις. ᾿ εἰ δ᾽ ἔςιν ἐπὶ μέρους ὁ συλλογισμός, ἐναντίως 
μὲν ἀντιςρεφομένου τῷ συμπεράσματος οὐδετέρα τῶν προ- 
τάσεων ἀναιρεῖται, καθάπερ οὐδ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, 

Τ, ὡς ἦν συλλογισμὸς τῷ Α καὶ τῷ Τ', ὑδ᾽ εἰ τὸ Α τοὶ τῷ 

Β, τῷ δὲ Γ' μηδενί, ἀκ ἣν τῷ Β καὶ τῷ Τ' συλλογισμός. 

ὥςε ὧς ἀναιροῦνται αἱ προτάσεις. ὅταν δὲ τὸ ἀντικείμενον, 
-“ Ἁ ἍἍ -“ » 

"ἀναιροῦνται. εἰ γὼρ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τῷ Τ', τὸ 
ὠντικειμένως δ᾽ ἀμφότεραι. κείσθω γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β35.Α παντὶ τῷ Γ΄ ἀλλ᾽ ὑδενὶ ὑπῆρχεν. πάλιν εἰ τὸ Α παντὶ 
μηδενὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Τ' τινί" συμπέρασμα ΒΤ. ἐὰν ὄν τῷ Β, τῷ δὲ Τ' μηδενί, τὸ Β. οὐδενὶ τῷ ΓΤ. ἀλλὰ παντὶ 
τεθῇ τὸ Β τοὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν καὶ τὸ ΑΒ μόῃ, συμπέ- ὑπῆρχεν. ὁμοίως δὲ δείκνυται καὶ εἰ μὴ καθόλε εἰσὶν αἱ 
ράσμω ἔςαι ὅτι τὸ Α τοὶ τῷ Τ' οὐχ ὑπάρχει. ἀλλ᾽ οὐκ προτάσεις. γύεται γὰρ τὸ ΑΤ' καθόλε τε καὶ ςερητρκόγ, 
ἀνήρηται τὸ ἐξ ἀρχῆς" ἐνδέχεται γὰρ τινὶ ὑπάρχειν καὶ μὴ θάτερον δ᾽ ἐπὶ μέρες καὶ κατηγορικόν. εἰ μὲν ἦν τὸ Α παντὶ 
ὑπάρχειν. πάλιν εἰ τὸ Β. τινὶ τῷ Τ' καὶ τὸ Α τινὶ τῷ 1', ἀκ 0 τῷ Β, τὸ δὲ Β τιὴ τῷ 1', τὸ Α τοὶ τῷ Τ' συμβαδει" 
ἔξαι συλλογισμός" οὐδέτερον γὰρ καθόλε τῶν εἰλημμένων. ἀλλ᾽ ὀδενὶ ὑπῆρχεν. πάλιν εἰ τὸ Α, παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Τ' 

3. τιὴ τῷ β 6. 1 9. ὑ 6. ἢ 11. εἰ] ὅτε Ὁ. 11 12. ληφθήσετωι 86. ἢ 30. ἀντικείμενος Αἱ εἰ ογίαμ5θ ρΥ ΒΒ. ἢ 838. ὑπάρξει 6. 
5. κατηγορικὸν εἴη. Β. 1 13. τῶν μὶν Α(, ἢ 15. ἀμφοτέρας ροϑὲ μέρος Ο. ἡ 24. τὸ α« τοὴ τῷ Ὑ οὶ «4. 1 831 οἱ 32, καὶ] 

κατὰ Β. 
΄ 



ἈΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

μηδενί, τὸ Β. οὐδενὶ τῷ Τ'" ἔκειτο δὲ τινί, εἰ δὲ τὸ Α΄ τοὶ 
τῷ Β καὶ τὸ Β τινὶ τῷ 1', οὐ γίνεται συλλογισμός" οὐδ᾽ 
εἰ τὸ Α τοὶ τῷ Β, τῷ δὲ Τ' μηδενί, οὐδ᾽ οὕτως. ὥς ἐκεῖ, 
κὺς μὲν ἀναιροῦνται, ὕτω δ᾽ ὑκ ἀναιρῦνται αἱ προτάσεις. 

Φανερὸν οὖν διὰ τῶν εἰρημένων πῶς ἀντιςρεφομένου 
τῷ συμπεράσματος ἐν ἑκάςῳ σχήματι γύεται συλλογι- 
σμός, καὶ πότ᾽ ἐναντίως τῇ προτάσει καὶ πότ᾽ ἀντικειμόως, 
καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ σχήματι διὰ τῷ μέσου καὶ τῷ 

ΠΡΟΤΈΡΩΝ Β. 6. 

γισμὸς ὁποτερωθενοῦν τῆς προτάσεως λαμβανομῴης, εἰ δὲ 
μηδενί, ὅταν μὲν ἡ ΒΔ προσληφθῇ, συλλογισμὸς μὲν ἔςαι 
τῷ ψεύδους, οὐ δείκνυται δὲ τὸ προκείμενον. εἰ γὰρ τὸ Α, 

μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Δ, τὸ Α οὐδενὶ τῷ Δ, 

5 τοῦτο δ᾽ ἔξω ἀδύνατον" ψεῦδος ὦρα τὸ μηδενὶ τῷ Β τὸ Α 

ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ οὐκ εἰ τὸ μηδενὶ ψεῦδος, τὸ παντὶ ἀληθές. 

ἐὰν δ᾽ ἡ ΤΑ προσληφθῇ, οὐ γίεται συλλογισμός, οὐδ᾽ 
ὅταν ὑποτεθῇ μὴ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν. ὥςε φανερὸν 

ἐσχάτο γίνονται οἱ συλλογισμοί, καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ ἐλάτ: ὅτι τὸ παντὶ ὑπάρχειν οὐ δείκνυται ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι 

τονὶ ἄκρῳ ἀεὶ διὰ τῷ μέσου ἀναιρεῖται, ἡ δὲ πρὸς τῷ μεῖς το διὰ τῇ ὠδυνάτε. τὸ δέ γε τυὶ καὶ τὸ δ μηδιὴ καὶ μὴ παντὶ 
ζονι διὰ τῇ ἐσχάτε" ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ διὰ τῷ πρώτου καὶ δέδουται. ὑποκείσθω γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ 
τὸ ἐσχάτου, καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ ἀεὶ διὰ τό δὲ Β λόφθω παντὶ ἥ ἢ τοὶ τῷ Τ'. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸ Α μη- 

πρώτου σχήματος," ἰὴ δὲ πρὸς τῷ μείζονι διὰ τῷ ἐσχχώϊου" δεὴὶ ἢ μὴ παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχει. τῦτο δ᾽ ὠδύνατον. ἕξω 

ἐν δὲ τῷ τρίτῳ διὰ τῷ πρώτου καὶ διὰ τοῦ μέσου,᾽ καὶ ἡ γὰρ ἀληθές, καὶ φανερὸν ὅ ὅτι παντὶ ὑπάρχει τῷ Τ' τὸ Ἐν 

μὲν πρὸς τῷ μείζονι διὼ τοῦ πρώτου ἀεί, ἡ" δὲ πρὸς τῷ 15 ὥς᾽ εἰ τῦτο ψεῦδος, ἀνάγκη τὸ Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν. ἐὼν 

ἐλάττονι διὰ χοῦ μέσου. ᾿ δὲ πρὸς τὸ Α ληφθῇ ἡ ἑτέρα πρότασις, οὐκ ἔςαι συλλο- 
“τί μὲν οὖν ἐςὶ τὸ ἀντιςρέφειν καὶ πῶς ἐν ἑκάςξῳ γισμός. οὐδ᾽ ὅταν τὸ ἐναντίον τῷ συμπεράσματι ὑποτεθῇ, 

σχήματι καὶ τίς γίνεται συλλογισμός, φανερόν. ὁ δὲ διὰ οἷον τὸ τοὶ μὴ ὑπάρχειν. φανερὸν ἦν ὅτι τὸ ἀντικείμενον ὑπο- 
τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμὸς δεΐονυται μόν, ὅταν ἡ" ἀντίφα- θετέον. πάλιν ὑποκείσθω τὸ Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν, εἰλή- 

σις τεθὴ τῇ συμπεράσματος καὶ προσληφθῇ ἄλλη πρότα- 20 φθω δὲ τὸ Τ' παντὶ τῷ Α, ἀνάγκη οὖν τὸ Τ' τινὶ τῷ Β 
σις, Ὑύεται δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς. σχήμασιν". ὅμοιον γάρ ἐξι ὑπάρχειν. τοῦτο δ᾽ ἔςω ὠδύνατον, ὥςε ψεῦδος τὸ ὑποτεθέν. 

τῇ ἀντιςροφῇ, πλὴν διαφέρει τοσοῦτον ὅτι ἀντιςρέφεται εἰ δ' οὕτως, ἀληθὲς τὸ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ 
μὲν γεγενημόου συλλογισμοῦ καὶ εἰλημμένων ὠμφοῖν τῶν ςερητικὸν ἐλήφθη τὸ Τ' Α, εἰ δ᾽ ἡ πρὸς τῷ Β. εἴληπται πρό- 
προτάσεων, ἀπάγεται δ᾽ εἰς ἀδύνατον οὐ προομολογηθότος τασις, οὐκ ἔξαι συλλογισμός. ἐὼν δὲ τὸ ἐναντίον ὑποτεθῇ, 

τοῦ ἀντικειμένου πρότερον, ἀλλὰ φανεροῦ ὄντος ὅτι ἀληθές. 25 συλλογισμὸς μὲν ἔςξαι καὶ τὸ ἀδύνατον, οὐ δεύονυται δὲ τὸ 
εἱ δ᾽ ὅροι ὁμοίως ἔχουσιν ἐν ἀμφοῖν, καὶ ἡ αὐτὴ λῆψισ προτεθέν. ὑποκείσθω γὰρ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, καὶ 
ἀμφοτέρων. οἷον εἰ τὸ Αἰ τῷ Β παντὶ ὑπάρχει, μέσον δὲ τὸ Τ' τῷ Α εἰλήφθω παντί. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸ Τ' παντὶ τῷ 
τὸ Τ', ἐὰν ὑποτεθῇ τὸ Α ἢ μὴ παντὶ ἢ μηδεὴὶ τῷ Β ὑπάρ- ὑπάρχειν. τῦτο δ᾽ ὠδύνατον, ὥςε ψεῦδος τὸ παντὶ τῷ Β 

χεν, τῷ δὲ Τ' παντί, ὅπερ ἦν ἀληθές, ἀνάγκη τὸ Τ' τῷ{ τὸ Α ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ οὔπω γε ἀναγκαῖον, εἰ μὴ παντί, 

Β ἢ μηδενὶ ἢ μὴ παντὶ ὑπάρχειν. τοῦτο δ᾽ ἀδύνατόν, ὥςε 30 μηδενὶ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Β ληφθείη ἡ 
ψεῦδος τὸ ὑποτεθέν" ἀληθὲς ἄρα τὸ ὠντικείμενον. ὁμοίως δὲ ἑτέρα πρότασις" συλλογισμὸς μὲν γὼρ ἔςαι καὶ τὸ ἀδύ- 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων σχημάτων" ὅσα γὰρ ἀντιςροφὴν δέχε: νατον, οὐκ ἀναιρεῖται δ᾽ ἡ ὑπόθεσις, ὥστε τὸ ἀντικείμενον 
ταί, καὶ τὸν διὰ τοῦ ἀδυνώτου συλλογισμόν, ὑποθετέον. πρὸς δὲ τὸ μὴ παντὶ δεῖξαι ὑπάρχον τῷ Β τὸ 

Τὰ μὲν οὖν ἄλλα προβλήματα πάντα δείκνυται δὰ Α,, ὑποθετέον παντὶ ὑπάρχειν" εἶ γὰρ τὸ Α, παντὶ τῷ Β 
τῷ ἀδυνάτου ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασι, τὸ δὲ καθόλου κα- 36 καὶ τὸ Τ' παντὶ τῷ Α, τὸ Γ' παντὶ τῷ Β, ὥς εἰ τοῦτο 
Τηγορικὸν ἐν μὲν τῷ μέσῳ καὶ τῷ τρίτῳ δεύκενυται,. ἐν δὲ ἀδύνατον, ψεῦδος τὸ ὑποτεθέν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Β 
τῷ πρώτῳ ἀ δεύνυται. ὑποκείσθω γὰρ τὸ Α τῷ Β μὴ παντὶ ἐλήφθη ἡ ἑτέρα πρότασις. καὶ εἰ ςερητικὸν ἥν τὸ Τ' Α, ὡσ- 
ἢ μηδενὶ ὑπάρχειν, καὶ προσειλήφθω ἄλλη πρότασις ὁπο- αὐτως" καὶ γὰρ οὕτω γίνεται συλλογισμός. ἐὰν δὲ πρὸς τῷ 

τερωθενῦν, εἴτε τῷ Α παντὶ ὑπάρχειν τὸ Τ' εἴτε τὸ Β παντὶ Β ἢ τὸ ςερητικόν, οὐδὲν δεύονυται. ἐὰν δὲ μὴ παντὶ ἀλλὰ 

τῷ Δ᾽ οὕτω γὰρ ἂν εἴη τὸ πρῶτον σχῆμα. εἰ μὲν οὖν ὑπό- 40 τοὶ ὑπάρχειν ὑποτεθῇ, οὐ δείκνυται ὅτι οὐ παντὶ ὠλλ᾽ ὅτι 

κετάι μὴ παντὶ ὑπάρχειν τὸ Α, τῷ Β, οὐ γίνεται συλλο- οὐδενί, εἰ γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Β, τὸ δὲ Τ' παντὶ τῷ Α, τοὶ 

4. ἕκειτο δὲ τι οἵα «418. ἢ ἢ. ἱναντίος ΑἹ. ΠΠ ἀντικείμενος Α΄. ΠΟ 1ἡ. Δ] ογυπι καὶ οἵα “46. ἢ 39. τῶι β παπὶ τὸ ΒΒ, 
2. αἰϊοταπα μὲν οἵα Ο. |5. ἔςαι Ο. ἢ 16. τῶι ΒΟ. ᾿ὶ 23. ΤΑ, ἡ γὰρ μείζων ἔξαι ὕτως. εἰ Ο. ἢ 26. ὑπάρχειν οἵα ΒΟ, ἢ 

27. ῥσῖυς τῷ οἵὰ 480. ἢ 30. ληφθῆ Ο. ᾿ὶ 37. «Ἱ Ο. 1} 39. ἦ οτὰ Ο. 
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τῷ 8 τὸ Τ' ὑπάρξει. εἰ ἕν τοῦτ᾽ ἀδύνατον; ψεῦδος τὸ τι 
ὑπάρχειν τῷ Β τὸ Α, ὥς ἀληθὲς τὸ μηδενί, τούτου δὲ 
δειχθότος προσαναιρεῖται τὸ ἀληθές" τὸ γὰρ Αὶ τῷ Β τοὶ 

μὲν ὑπῆρχε, τινὶ δ᾽ οὐχ ὑπῆρχεν. ἔτι οὐ παρὰ τὴν ὑπόθε- 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β., 

,,» 2 Ὁ ΑΝ νυ» ὝΕ ΑΕΡ »" 
δὲ Τ' μηδενί, ἀνάγκη οὖν τὸ ᾿' μηδενὶ τῷ Β; ὑπάρχειν. τῦτο 
δ᾽ ἀδύνατον, ὥς᾽ ἀληθὲς τὸ μὴ παντὶ ὑπάρχειν. φανερὸν 
Ψνο ,ὔὕ « ͵ ΑἾ »“ ὔ οὖν ὅτι πάντες οἱ συλλογισμοὶ γύονται διὰ τῷ μέσου σχής 

ματος. 
σιν συμβαίνει τὸ ἀδύνατον: ψεῦδος γὰρ ὧν εἴη, εἴπερ ἐξ 5 Ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐσχάτου. κείσθω γὼρ τὸ Α 18 

ἀληθῶν μὴ ἔςι ψεῦδος συλλογίσασθαι" νῦν δ᾽ ἐςὶν ἀληθές" τοὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Τ' παντί: τὸ ἄρα Α τιὶ τῷ 
«,. 7 Ν Ν ὶ »“» “ν» « 6 έ ὶ ἘΈΡΕΗΝ α ᾽ «Ὁ » Φ' ὦ. γ γδ »“» Ν Ν ὑπάρχει γὰρ τὸ Α τοὶ τῷ Β. ὥς οὐχ ὑποθετέον τοὶ ὑπάρ- Τ' οὐχ ὑπάρχει. εἰ οὖν τοῦτ᾽ ἀδύνατον, ψεῦδος τὸ τινὶ μὴ 

«ιν. 2.2 “0 σὰ, δι, κδ “ον ἜΠΝΒΝ ὑπάρχειν, ὥς᾽ ὠληθὲς τὸ παντί, ἐὰν δ᾽ ὑποτεθῇ μηδενὶ 
τὸ Α δεικνύοιμεν" εἰ γὼρ ταὐτὸ τὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν καὶ ὑπάρχειν, συλλογισμὸς μὲν ἔςται καὶ τὸ ἀδύνατον, οὐ δεῖς 

χειν, ἀλλὰ παντί. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τοὶ μὴ ὑπάρχον τῷ Β 

μὴ πωντὶ ὑπάρχειν, ἡ αὐτὴ ἀμφοῖν ἀπόδειξις. 10 κνυται δὲ τὸ προτεθέν" ἐὰν γὰρ τὸ ἐναντίον ὑποτεθῇ, ταῦτ᾽ 

Φανερὸν οὖν ὅτι οὐ τὸ ἐναγτίνν ἀλλὰ τὸ ἀντικείμενον ἔςαι ἅπερ ἐπὶ τῶν πρότερον. ἀλλὰ πρὸς τὸ τινὶ ὑπάρχειν 

ὑποθετέον ἐν ἅπασι τοῖς συλλογιδμοῖς. οὕτω γὰρ τὸ ἀναγ- αὕτη ληπτέα ἡ ὑπόθεσις. εἰ γὰρ τὸ Ὁ μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ 

καῖὸν ἔςαι καὶ τὸ ἀξίωμα ἔνδοξον. «εἰ γὰρ κατὰ παντὸς ἢ Τ' τινὶ τῷ Β, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Τ', εἰ οὖν τοῦτο ψεῦδος, 

φάσις ἢ ἀπόφασις, δειχθέντος ὅτι οὐχ, ἡ ἀπόφασις,ρ ἀληθὲς τὸ Α τυὶ τῷ Β ὑπάρχειν. ὅτε δ᾽ οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρ- 
ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ἀληθεύεσθαι. πάλιν εἰ μὴ τίθησιν (6 χει. τὸ Α,, ὑποκείσθω τοὶ ὑπάρχειν, εἰλήφθω δὲ καὶ τὸ Τ' 

ἀληθεύεσθαι τὴν κατάφασιν, ἔνδοξον τὸ ἀξιῶσαι τὴν ἀπό- παντὶ τῷ Β ὑπάρχον. οὐκοῦν ἀνάγκη τῷ Τ' τοὶ τὸ Α ὑπαρ- 

χειν. ἀλλ᾽ οὐδενὶ ὑπῆρχεν, ὥςε ψεῦδος τινὶ τῷ Β ὑπάρ- 
ἀναγκαῖον, εἰ τὸ μηδενὶ ψεῦδος, τὸ παντὶ ἀληθές, οὔτ᾽ ἔγ- χειν τὸ Α, ἐὰν δ᾽ ὑποτεθῇ παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν τὸ Α, ὁ 

δοξον ὡς εἰ θάτερον ψεῦδος, ὅτι θάτερον ὠληθές. δεύννυται τὸ προτεθέν, ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ παντὶ ὑπάρχειν 
Φανερὸν οὖν ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὼ μὲν ἄλλα Ὦ αὕτη ληπτέα ἡ ὑπόθεσις. εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ 

, Η “ Υ̓ Ν 
ᾧφασιν. τὸ δ᾽ ἐναντίον οὐδετέρως ἁρμόττει ὠξιοῦν" ὅτε γὰρ 

Υ 

12 
7ὕ ͵ νὺν , ΝΙΝ νὸν ν , νὸν »" ν 

προβλήματα πάντα δείκνυται διὰ τῷ ὠδυνάτου, τὸ δὲ κα Τ' τρὶ τῷ Β, τὸ Α ὑπάρχει τινὶ τῷ 1΄. τῶτο δὲ οὐκ ἥν, 
4 “ῷ Ν λ ΄ Ἦ θόλου καταφατικὸν οὐ δείκνυται. ἐν δὲ τῷ μέσῳ καὶ τῷ ὥςε ψεῦδος τὸ παντὶ ὑπάρχειν. εἰ δ᾽ οὕτως, ὠληθὲς τὸ μὴ 

΄ Ν Ν Ν ἢ Ν , » " δ ἐσχάτῳ καὶ τῦτο δείκνυται. κείσθω γὰρ τὸ Α μὴ παντὶ παντί, ἐὰν δ᾽ ὑποτεθῇ τινὶ ὑπάρχειν, ταῦτ᾽ ἔςαι ἃ καὶ 
τῷ Β ὑπάρχειν, εἰλέφθω δὲ τῷ Τ' παντὶ ὑπάρχειν τὸ Α, 

Ν Α Δ Ἵ 7ὔ] λ οὐκοῦν εἰ τῷ μὲν Β μὴ παντί, τῷ δὲ Τ' παντί, οὐ παντὶ 25 
΄ » Ν Ν τῷ Β τὸ Γ΄, τῦτο δ᾽ ἀδύνατον" ἔςω γὰρ φανερὸν ὅτι παντὶ 

Ἀ τῷ Β ὑπάρχει τὸ Τ', ὥςε ψεῦδος τὸ ὑποκείμενον. ὠληθὲς 
Ἀ - , ΣΝ ἃ . Γ ᾷ “ ἄρα τὸ παντὶ ὑπάρχειν. ἐὰν δὲ τὸ ἐναντίον ὑποτεθῇ, συλ-- 
Ὰ Ν 4 δ ᾽ Ν , Ν λογισμὸς μὲν ἔςαι καὶ τὸ ἀδύνατον, ὁ μὴν δείκνυται τὸ 

ἐπὶ τῶν προειρημένων. 
Φανερὸν οὖν ὅτι ἐν ἅπασι τοῖς διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλ-- 

λογισμοῖς τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ 
,ὕ Υ ὃ ́ 7ὔ ἈΝ Ν ᾿. “ μέσῳ σχήματι δείκνυταί πως τὸ καταφατικὸν καὶ ἐν τῷ 

ἐσχάτῳ τὸ καθόλου. 
͵ὔ “ 

Διαφέρει δ᾽ ἡ εἰς τὸ ἀδύνατον ὠπόδειξις τῆς δεικτικῆς 14 
Χ Ν ἿΝ ὅς : ,ν δ , ᾿ »“». ὔ Ὰ 4. Η ΄,΄ 

προτεθέν. εἰ γὼρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τῷ δὲ Τ' παντί, ὑδενὶ 3) τῷ τιθέναι ὃ βούλεται ἀναιρεῖν, ὠπάγασα εἰς ὁμολογούμε- 
“ “ Ω ν᾿, “ 4 

τῷ Β τὸ Γ. τῦτο δ᾽ ἀδύνατον, ὥςε ψεῦδος τὸ μηδενὶ ὑπάρ- 

χειν. ἀλλ οὐκ εἰ τῦτο ψεῦδος, τὸ παντὶ ἀληθές. ὅτε δὲ 

τοὶ τῷ Β ὑπάρχει τὸ Α, ὑποκείσθω τὸ Α, μηδενὶ τῷ Β 
Ἄ 

ὑπάρχειν, τῷ δὲ Τ' παντὶ ὑπαρχέτω. ἀνάγκη οὖν τὸ Τ' μη- 
-“ “, ᾿Α [, Ν » 

δενὶ τῷ Β. ὥς εἰ τῶτ᾽ ἀδύνατον, ἀνάγκη τὸ Α τιὴ τῷ Β 35 
Π ,, ᾽ν « Ὧν οἶ ΡΕ: ᾿ὰ “ » ἔι 

ὑπάρχειν. ἐὰν δ᾽ ὑποτεθὴ τοὶ μὴ ὑπάρχειν, ταῦτ᾽ ἔςαι 
Ψ ὍΡΑ “, ΄΄ ᾿' Λα « ,ὕὔ θ Ν ὶ 

ἅπερ ἐπὶ τῷ πρώτου σχήματος. πάλιν ὑποκείσθω τὸ Α τιν 
»“ Β - ’ὔ »- δὲ ῃ δὲ Ἀν κᾷ ͵ὕ » . ν᾿ 

τῷ Β ὑπάρχειν, τῷ δὲ Τ' μηδενὶ ὑπαρχέτω. ἀνώγκη οὖν 

τὸ Τ' τοὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν. ὠλλὰ παντὶ ὑπῆρχεν, ὥςε 

γον ψεῦδος" ἡ δὲ δεριτυεὴ ἄρχεται ἐξ ὁμολογομένων θέσεων 
ὠληθῶν. λαμβάνουσι μὲν οὖν ὠμφότεραι δύο προτώσεις 

ὁμολογυμένας" ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ἡ δὲ 
μίαν μὲν τούτων, μίαν δὲ τὴν ἀντίφασιν τῇ συμπεράσμα-- 

τος, καὶ ἔνθα μὲν οὐκ ἀνάγκη γνώριμον εἶναι τὸ συμπέ- 

ρβάσμα, οὐδὲ προὔπολαμβανειν ὡς ἔςιν ἢ οὔ" ἔνθα δὲ 

ἀνάγκη ὡς οὐκ ἔςιν. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν φάσιν ἢ ὠπόφασιν 

εἶναι τὸ συμπέρασμα, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει περὶ ἀμφοῖῦ. ἅπαν 

δὲ τὸ δεικτικῶς περαινόμενον καὶ διὰ τῷ ἀδυνάτο δειχθήσε-- 
»" Ν " ΝΛ “ Ν ΄ μή ἈΝ Ἂι Ψ' “ ΡΒ οἱ να τ 

ψεῦδος τὸ ὑποτεθέν" οὐδενὶ ἄρα τῷ Β τὸ Α ὑπάρξει. ὅτε (0 ται, καὶ τὸ διὰ τῷ ἀδυνάτου δεικτικῶς διαὶ τῶν αὐτῶν ὅρων, 
Ν “, 7ὔ δ ΄ μῇ Α δ 

δ᾽ οὐ παντὶ τὸ Α τῷ Β, ὑποκείσθω παντὶ ὑπάρχειν, τῷ οὐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ σχήμασιν, ὅταν μὲν γὼρ ὁ συλλο- 
. 

5. γὰρ οπι «10 εἰ με΄ Β. Ἰ 1ἡ,. ἢ ἡ ἀπόφασις Ο. 1] 20. τῷ οτὰ Ο. [1 21. δείκνυνται Ο΄. 1} 30. τὸ δὲ Ὑ..Α΄. 1} 32. ὅτι 4356 Τ᾿ ἀ0. ὅτι Β, εἰ δ. 
10. τὲ παντὶ προτεθέν" Ο. 1 12. τῆι δὲ Τ' τιὴ τὸ 8. 11 14. ὅτι 486. ᾿ὶ 16. τὸ γ τιὴ τῶι α 4.8. 1} 21. τιὴ] παπὶ 48 εἰν Ο. 

Γ--Α] α-τ ΟἽ 32. ἀληθῶν οἵχ «86, 1! 31. ἢ ἀπόφασιν δαρτα ᾿ἰϊάγαπι τα «4. 141, οὐκ -τ σχήμασιν οπι “4806. 
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τρὶς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματὶ γόηται, τὸ ἀληθὲς ἔςαι δ΄ΆᾳἊδ ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Τ' παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Α παντὶ 

τῷ μέσῳ ἢ τῷ ἐσχάτῳ, τὸ μὲν ςερητικὸν ἐν τῷ μέσῳ, τὸ τῷ Τ'' οὕτω γὼρ ἔςαι τὸ ἀδύνατον. τοῦτο δὲ τὸ πρῶτον 
δὲ κατηγορικὸν ἐν τῷ ἐσχάτῳ. ὅταν δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ ἤ ὁ σχῆμα. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ ἐπί τινος ἡ ἀπόδειξις" ἡ μὲν 
συλλογισμός, τὸ ἀληθὲς ἐν τῷ πρώτῳ ἐπὶ πάντων "τῶν γὰρ ὑπόθεσις μηδενὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ 
προβλημάτων. ὅταν δ᾽ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ὁ συλλογισμάς,, τὸ 5 Τ' τινὶ τῷ Β καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Τ'. εἰ δὲ φερητικὸς ὁ συλ- 
ἀληϑὲς ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τῷ μέσω," τὼ μὲν καταφατικὰ λογισμός, ὑπόθεσις μὲν τὸ Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν, εἴλν» 
ὦ τῷ πρώτῳ, τὰ δὲ ςερητικιὰ ἐν τῷ μέσῳ. ἔξω γὼρ δεδει- πται δὲ τὸ Τ' τῷ μὲν Α μηδενί, τῷ δὲ Β παντί: σῦτο δὲ 

μένον τὸ Α μηδεὴ ἢ μὴ παντὶ τῷ Β διὰ τῷ πρώτα σχή- τὸ μέσον σχῆμα. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μὴ. καθόλου ἡ ἀπόδει- 
ματος. οὐκοῦν αὶ μὲν ὑπόθεσις ἦν τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν τὸ Ἀ, ξις. ὑπόθεσις μὲν γὰρ ἔςαι παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, 

τὸ δὲ Τ' ἐλαμανετο τῷ μὲν Α παντὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β 10 εἴληπται δὲ τὸ Τ' τῷ μὲν Α μηδενί, τῷ δὲ Β τινί" τῦτο δὲ 
οὐδενί οὕτω γὰρ ἐγίνετο ὅ συλλογισμὸς καὶ τὸ ὠδύνατον. τὸ μέσον σχῆμα. 
το δὲ τὸ μέσον σχῆμα, εἰ τὸ Τ' τῷ μὲν Α παντὶ τῷ δὲ ᾿ Φανερὸν οὖν ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων καὶ δεικτικῶς ἔςι 

Β μηδεὴ ὑπάρχει. καὶ φανερὸν ἐκ τότων ὅτι οὐδενὶ τῷ Β δεικνύναι τῶν προβλημάτων ἕἔκαςον' καὶ διὰ τῇ ἀδυνάτου. 
ὑπάρχει τὸ Α. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μὴ παντὶ δέδεικται ὑπάρ- ὁμοίως δ᾽ ἔςξαι καὶ δεικτικῶν ὄντων τῶν συλλογισμῶν εἰς 

χον. ἡ μὲν γὰρ ὑπόθεσίς ἐςι παντὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Τ' 15 ἀδύνατον ἀπάγειν ἐν τοῖς εἰλημμένοις ὅροις, ὅταν ἡ ἀντικει- 

ἐλαμβάνετο τῷ μὲν Α παντί, τῷ δὲ Β οὐ παντί, καὶ εἰ μένη πρότασις τῷ συμπεράσματι ληφθῇ. γύονται γὰρ οἱ 
ςερητικὸν λαμβάνοιτο τὸ Τ' Α, ὡσαύτως" καὶ γὼρ οὕτω γξΕξΕ αὐτοὶ συλλογισμοὶ τοῖς διὰ τῆς ἀντιςροφῆς, ὥς εὐθὺς 

μται τὸ μέσον σχῆμα. πάλιν δεδείχθω τινὶ ὑπάρχον τῷ ἔχομεν καὶ τὰ σχήματα δὶ ὧν ἕκαςον ἔςαι. δῆλον οὖν ὅτι 
Β τὸ Α. ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β πᾶν πρόβλημα δείκνυται κατ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους, 
ἐλαμβάνετο παντὶ τῷ Τ' ὑπάρχειν καὶ τὸ Α ἢ παντὶ ἢ τινὶ 20 διά τε τοῦ ἀδυνάτου καὶ δεικτικῶς, καὶ ὑκ ἐνδέχεται χρ- 
τῷ τ. ὕτω γὰρ ἔςαι τὸ ἀδύνατον. τῦτο δὲ τὸ ἔσχατον ρίζεσθαι τὸν ὑὅτεβον; 

ΩΣ Ν 
σχῆμα, εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Τ'΄, καὶ φανερὸν ἐκ Ἔν ποίῳ δὲ σχήματι ἔςιν ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων 15 

τούτων ὅτι ἀνάγκη τὸ Α τοὶ τῷ Β ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ συλλογίσασθαι καὶ ἐν ποίῳ ὑκ ἔςιν, ὧδ᾽ ἔςται φανερόν. λέγω 
λ καὶ εἰ τοὶ τῷ Τ' ληφθείι ὑπάρχον τὸ Β ἢ τὸ Δ. δ᾽ ἀντικειμένας εἶναι προτάσεις κατὰ μὲν τὴν λέξιν τέττα- 

΄. ΄ὔ Ν κἢ Ἂν Πάλιν ἐν τῷ μέσῳ σχήματι δεδείχθω τὸ Α παντὶ τῷ 25 ρας, οἷον τὸ παντὶ τῷ οὐδενί, καὶ τὸ παντὶ τῷ ὁ παντί, καὶ 
΄ ν Ν Ν “ “ Β ὑπάρχον. οὐκοῦν ἡ μὲν ὑπόθεσις ἦν μὴ παντὶ τῷ Β τὸ τὸ τινὶ τῷ ὑδενί, καὶ τὸ τοὶ τῷ ὁ τινί, κατ᾽ ἀλήθειαν δὲ 

Ν : » , Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Τ' καὶ τὸ Γ' παντὶ τρεῖς" τὸ γὰρ τινὶ τῷ ἀ τοὶ κατὼ τὴν λέξιν ἀντύκειται μό- 
» Β- “ Ν Η ν» δύ “ δὲ ν "»" ΄ δ᾽ ᾽ ΄, λ λ θ6; Ἀ ΤῊΝ τῷ οὕτω γὰρ ἔςαι τὸ ἀδύνατον. τῦτο δὲ τὸ πρῶτον νον. τύτων δ᾽ ἐναντίας μὲν τὰς καθόλου, τὸ παντὶ τῷ μη- 

δ -“ 
σχῆμα, τὸ Α παντὶ τῷ Τ' καὶ τὸ Τ' παντὶ τῷ Β. ὁμοίως δεν ὑπάρχειν, οἷον τὸ πᾶσαν ἐπιςήμην εἶναι σπουδαίαν τῷ 

Υ͂ 
δὲ καὶ εἰ τινὶ δέδεικται ὑπάρχον" ἡ μὲν γὼρ ὑπόθεσις ἦν 30 μηδεμίαν εἶναι σπουδαίαν, τὼς δ᾽ ἄλλως ἀντικειμένας. 

» Ἁ ΄ὔ΄ ᾿᾿ ΄ὔ 
μηδενὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Ἔν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ σχήματι ἐκ ἔςιν ἐξ ἀντικει- 

“ Υ Γ' καὶ τὸ Τ' τοὶ τῷ Β. εἰ δὲ ςερητικὸς ὃ συλλογισμές, ἡ μένων προτάσεων συλλογισμός, ἔτε καταφατικὸς ὅτε ἀπο- 
, -“ 

μὲν ὑπύθεσις τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α φατικός, καταφατικὸς μὲν ὅτι ἀμφοτέρας δεῖ καταφατι- 
.«- ἢ ἈΝ. Ἂ “Ἢ “ : Ἁ ΄, ΄ μηδενὶ τῷ Τ' καὶ τὸ Τ' παντὶ τῷ Β, ὥςε γύεται τὸ πρῶ- κως εἶναι τὰς προτάσεις, αἱ δ' ἀντικείμεναι φάσις καὶ 

“ δ Λ ΄ὔ Ν Ν τὸν σχῆμα. καὶ εἰ μὴ καθόλου ὁ συλλογισμός, ἀλλὰ τὸ 35 ἀπόφασις, ςερητικὸς δὲ ὅτι αἱ μὲν ἀντικείμεναι τὸ αὐτὸ 
.“ δῚ ΄ὔ ΄ “ “ - “ Α τιὴ τῷ Β δέδεικται μὴ ὑπάρχειν, ὡσαύτως. ὑπόθεσις τῷ αὐτῷ κατηγοροῦσι καὶ ὠπαρνοῦνται, τὸ δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ 

Ν }Ὶ ᾿ μὲν γὰρ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α μέσον ἡ λέγεται κατ᾽ ἀμφοῖν, ἀλλ᾽ ἐκεύε μὲν ἄλλο ἀπαρ- 
᾿ Ν “ ν΄ Ν Υ μηδενὶ τῷ Τ' καὶ τὸ Τ' τοὶ τῷ Β’ οὕτω γὰρ τὸ πρῶτον νεῖται, αὐτὸ δὲ ἄλλου κατηγορεῖται" αὗται δ᾽ ὑκ ἀντί- 

σχῆμα. κείνται. 
4. ᾽ ,- 4 , , Ν » ᾽ -“ ,ὔ 2 »ν 3 Πάλιν ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι δεδείχθω τὸ Α παντὶ τῷ 40 Ἐν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι καὶ ἐκ τῶν ἀντικειμένων καὶ 

ΠΣ ’ὔ , Ἂν . ἄ.- ἢ μ᾿ εἶ -“ Ν 3 »Ὃο» ᾽ὔ ») Ἀ2 7 ,ὔ ν ΝΆ Β ὑπάρχειν. οὐκοῦν ἡ μὲν ὑπόθεσις ἦν μὴ παντὶ τῷ Β τὸ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐγδέχεται γύεσθαι συλλογισμόν. ἔςω γὰρ 

8. ἢ οπ' 86. Π14. ὃ οπι Ο. ἢ 14. ὑπάρχον τὸ α. ἡ «Α΄. 1} 33. ὑπάρχειν οαχ 50, 

13. καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτε οτὰ (6. ἢ 22. συλλογίσασθαι προτάσεων Ο, ᾿ 25 εἰ 26. τὸ] τῶι Β χυδίογ, [28. μὲν λέγομεν τὰς “4, τῶι 
Ἀ. ἃ 38. αὐτὸ] τὸ αὐτὸ 8, 

“"{“΄ 
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ἀγαθὸν μὲν ἐφ ῖ ὮΑ, ἐπιςήμη δὲ ἐφ᾽ Ὦ Β καὶ ΓΤ, εἰ δὴ 
πᾶσαν ἐπιςτί μην σπυδαίαν ἔλαβε καὶ μηδεμίαν, τὸ αὶ τῷ 
ΒΒ. παντὶ ὑπάρχει καὶ τῷ Τ' ὑδενί, ὥς ε τὸ Β τῷ Τ' ὑδενί" 

ὑδεμία ἄρα ἐπιςήμη ἐπιςήμη ἐςίν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πᾶσαν 
λαβὼν σπουδαίαν τὴν ἰατρικὴν μὴ σπυδαίαν ἔλαβε" 

ὡς ἔςαι ἐπιςήμη. καὶ εἰ τῷ μὲν Τ' παντὶ τὸ Α, τῷ δὲ Β 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β. , 

πῶν ὅρων, οἷον τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Τ' μηδινί, ἢ τῷ 
Τ' παντί, τῷ δὲ Β μηδενί, ἢ τῷ μὲν παντί, τῷ δὲ μὴ 

παντί, καὶ πάλιν τῆτο. ἀντιςρέψαι κατὰ τοὺς ὅρους. ὁμοίως 
δὲ καὶ ἐπὶ τὰ τρίτου σχήματος. ὥς ε φανερὸν ὁσαχῶς τε 

τῷ 5 καὶ ἐν ποίοις σχήμασιν ἐνδέχεται διὰ τῶν ἀντικειμένων προ- 
“ ᾽ ,ὔ ᾿ 

μὲν γὰρ Β παντὶ τὸ Α,, τῷ δὲ Τ' ὑδενί, ὥς: καὶ τὶς ἐπιςήμη τάσεων γενέσθαι συλλογισμόν. 
Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ἐκ ψευδῶν μὲν ἔςιν ἀληθὲς συλλο- 

μηδενί, ἔςι δὲ τὸ μὲν Β ἐπιςήμη, τὸ δὲ Υ' ἰατρική, τὸ δὲ γίσασθαι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐκ δὲ τῶν ἀντικειμέ- 

Α ὑπόληψις" οὐδεμίαν γὰρ ἐπιςήμην ὑπόληψιν λαβὼν εἴς γων οὐκ ἔςιν" ἀεὶ γὰρ ἐναντίος ὁ συλλογισμὸς γύεται τῷ 
ληφε τινὰ ἐπιςήμην εἶναι ὑπόληψιν. διαφέρει δὲ τῷ πάλαι 10 πράγματι, οἷον εἰ ἔςιν ἀγαθόν, μιὴ εἶναι ἀγαθόν, ἃ εἰ ζῶον, 

τῷ ἐπὶ τῶν ὅρων ἀντιςρέφεσθαι" πρότερον μὲν γὰρ πρὸς τῷ μὴ ζῷον, διὼ τὸ ἐξ ἀντιφάσεως εἶναι τὸν συλλογισμὸν καὶ 

Β, νῦν δὲ πρὸς τῷ Τ' τὸ καταφατικόν. καὶ ἀν ἦ δὲ μὴ κα- τοὺς ὑποκειμένους ὄρους ἢ τοὺς αὐτοὺς εἶναι ἢ τὸν μὲν ὅλον 
θόλου ἡ ἑτέρα πρότασις, ὡσαύτως" ἀεὶ γὰρ τὸ μέσον ἐςὶν τὸν δὲ μέρος. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς παραλογισμοῖς ὑδὲν 

ἃ ὠπὸ θατέρου μὲν ἀποφατικῶς λέγεται, κατὰ θατέρου δὴὲ᾽ κωλύει γύεσθαι τῆς ὑποθέσεως ἀντίφασιν, οἷον εἰ ἔς ι περιτ-- 
καταφατικῶς. ὥς ἐνδέχεται τἀντικείμενα περαύεσθαι, 15 τόν, μὴ εἶναι περιττόν. ἐκ γὰρ τῶν ὠντικειμένων προτάσεων 
«λὴν οὐκ ἀεὶ οὐδὲ πάντως, ἀλλ᾽ ἐὰν οὕτως ἔχῃ τὼ ὑπὸ ἐναντίος ἣν ὁ συλλογισμός" ἐὰν ὅν λαΐβῃ τοιαύτας, ἔςαι τῆς 

τὸ μέσον ὥς᾽ ἢ ταὐτὰ εἶναι ἢ ὅλον πρὸς μέρος. ἄλλως δ᾽ ὑποθέσεως ἀντίφασις. δεῖ δὲ κατανοεῖν ὅτι ὅτω μὲν ἀκ ἔςιν 

ἀδύνατον' ὦ γὰρ ἔσονται ὑδαμῶς αἱ προτάσεις ὅτ᾽ ἐναντίαι ἐναντία συμπεράνασθαι ἐξ ἑνὸς συλλογισμοῦ, ὥς᾽ εἶναι τὸ 
ὅτ᾽ ἀντικείμεναι. συμπέρασμα τὸ μὴ ὃν ἀγαθὸν ἀγαθὸν ἢ ἄλλο τι τοῖϑτον, 

Ἔν δὲ τῷ τρίτῳ σχήματι καταφατικὸς μὲν συλλο- 20 ἐὰν μὴ ὴ εὐθὺς ἡ πρότασις τοιαύτη ληφθῇ, οἷον πᾶν ζῷον λευ- 

γισμὸς ὑδέποτ᾽ ἔςαι ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων διὰ τὴν εἶ- κὸν εἶναι καὶ μὴ λευκόν, τὸν δ᾽ ἄνθρωπον ζῷον. ἀλλ᾽ ἢ. προσ- 
ρημένην αἰτίαν καὶ ἐπὶ τῷ πρώτου σχήματος, ἀποφατικὸς λαβεῖν δεῖ τὴν ἀντίφασιν, οἷον ὅτι πᾶσα ἐπιςήμη ὑπόλην 

δ᾽ ἔςαι, καὶ καθόλε καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὄντων. ἔξω ψις καὶ ὀχ ὑπόληψις, εἶτα λαβεῖν ὅτι ἡ ἰατρικὴ ἐπιςήμη 

γὰρ ἐπιςήμη ἐφ᾽ οὗ τὸ Β καὶ Τ', ἰατρικὴ δ᾽ ἐφ᾽ ὮΑ, εἰ μέν ἐςιν, ὑδεμία δ᾽ ὑπόληψις, ὥσπερ οἱ ἔλεγχοι γύονται, 
οὖν λάβοι πᾶσαν ἰατρικὴν ἐπιςήμην καὶ μηδεμίαν ἰατρικὴν 25 ἢ ἐκ δύο συλλογισμῶν. ὥςε δ᾽ εἶναι ἐγαντία κατ' ἀλή- 
ἐπιςήμην, τὸ Β παντὶ τῷ Α εἴληφε καὶ τὸ Γ' ὑδενί, ὥς ὄθειαν τὰ εἰλημμένα, ὑκ ἔςξιν ἄλλον τρόπον ἢ τῦτον, καθά- 
ἕςαι τις ἐκιςήμη ὑκ ἐπιςήμη. ὁμοίως δὲ καὶ ἂν μὴ καθό- περ εἴρηται πρότερον. 
λου ληφθῇ ἡ Α.Β πρότασις" εἰ γάρ ἐςί τις ἰατρικὴ π--  ἠ Τὸ δ᾽ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι καὶ λαμβάνειν ἔςι μό, ὡς 16 
ςήμη καὶ πάλιν μηδεμία ἰατρικὴ ἐπιςήμη, συμβαίνει ἐπι- ἐν γένει λαβεῖν, ἐν τῷ μὴ ὠποδειχνύναι τὸ προκείμενον, τῦτο 

φήμην τινὰ μὴ εἶναι; ἐπιςήμην. εἰσὶ δὲ καθόλου μὲν τῶν 30 δ᾽ ἐπισυμβαΐει πολλαχῶς" καὶ γὰρ εἰ ὅλως μὴ συλλο- 
ὅρων λαμβανομένων ἐναντίαι αἱ προτάσεις, ἐὼν δ᾽ ἐν μέρει γίζεται, καὶ εἰ δ᾽ ὠγνωςοτέρων ἢ ὁμοίως ἀγνώςων, καὶ 
ἅτερος, ἀντικείμεναι. εἰ διὰ τῶν ὑςέρων τὸ πρότερον" ἡ γὰρ ὠπόδειξις ἐκ πιςοτέ- 

Δεῖ δὲ κατανοεῖν ὅτι ἐνδέχεται μὲν οὕτω τὰ ἀντικεί. ρων τε καὶ προτέρων ἐςίν. τότων μὲν οὖν ἀδὲν ἐς τὸ αἰτεῖς: 
μια λαμβάνειν, ὥσπερ εἴπομεν πᾶσαν ἐπιςήμην σπου- σθαι τὸ ἐξ ἀρχῆς" ἀλλ ἐπεὶ τὰ μὲν δι’ αὐτῶν πέφυκα 
δαίαν εἶναι καὶ πάλιν μηδεμίαν, ἢ τινὰ μὴ σπουδαίαν" 35 γνωρίζεσθαι τὰ δὲ δ ἄλλων (αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ δὶ αὖ- 
ὅπερ ὑκ εἴωθε λανθάνειν. ἔς δὲ δι ἄλλων ἐρωτημάτων συλ- 

λ -" -ν ᾽ 
λογίσασθαι βάτερον, ἡ ὡς ἐν Τοπικοῖς ἐλέχθη λαβεῖν. ἐπεὶ 

δὲ τῶν καταφάσεων αἱ ἀντιθέσεις τρεῖς, ἐξαχῶς συμβαΐ- 
᾽ ᾿ 7 ἀ λ », ἃ 

γει τἀντικείμενα λαμβάνειν, ἢ παντὶ καὶ μηδενί, ἢ παντὶ 

» Γ᾽ 
τῶν, τὰ δ᾽ ὑπὸ τὰς ἀρχὼς δι᾽ ἄλλων), ὅταν τὸ μὴ δὶ᾽ 

ἃ ταν, Ν ᾽ ε«-“ Ω “ ’ ,.» ΣΝ, αὑτῷ γνως ὃν δὶ αὐτῷ τις ἐπιχειρῇ δεικνύναι, τότ᾽ αἰτεῖταε 
ΨΩ - Γ᾿ ν, σ΄ »“ δ» »ν, γ᾿» τὸ ἐξ ἀρχῆς. τῦτο δ᾽ ἔςι μὲν ὕτω ποιεῖν ὥς᾽ εὐθὺς ἀξιῶ- 

σαι τὸ προκείμενον, ἐνδέχεται δὲ καὶ μεταβάντας ἐπ᾿ 

καὶ μὴ παντί, ἢ τοὶ καὶ μηδενί, καὶ τῦτο ἀντιςρέψαι ἐπὶ 20 ἄλλω ἄττα τῶν πεφυκότων δὶ᾽ ἐκείν δεδωνυσθαι διὰ τότων 

4. καὶ οπὶ Ο. ἢ 6. τὸ α)] τω “4. ἢ 12. οἸξοταπι δὲ οπι Οἱ ΠΠ 15. τὰ ἀντικείμενα Ο. 1 17. ταῦτα Β. ἢ ἢ τὸ μὲν ὅλον τὸ δὲ μέ- 
ρὸς Ο. Ἰἃ 26. τῶι γ 8. ᾿ 28. βα Ο 371. ἐν τοῖς τοπικοῖς ΒΕ . 39. τὰ ἀντικείμενα Ο, 

8. τῦτον Β. 11 9. ὃ ἱναγτίος Ο. 1 18. συμπεραίνεσθαι Ο. ἢ 21. ἢ οτὰ Ο, ᾿ἱ 23. καὶ ὑχκ ὑπροϑε οὔὰ 8. ᾿ 25. τὰ εἰλημμῦα κατ᾿ 

ἀλήθειαν Ο. ἢ 33. τε οἵὰ «4. }} 36. μὴ τὸ 486. ἃ ἀθ0. ἐκεύων 48. 



» ᾿ Ν κι »“ Ν᾽ 
"ἀρχὴ αἰτεῖται. καὶ γὼρ ἄν, ὅτι τῷ Β τὸ Α ὑπάρχει, δὶ᾽ 

1 

ΑΝΑΛΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ Β. 66 - 

ἀποδεικνύναι τὸ ἐξ ἀρχῆς, οἷον εἰ τὸ Α δεικνύοιτο διὰ τοῦ τούτου ὃ ἐδεβονυτο τῇ εἰς τὸ ἀδύνατον. ἔτε γὰρ μὴ ἔντι- 
Β, τὸ δὲ Β διὼ τοῦ Γ', τὸ δὲ Τ' πεφυκὸς εἴη δεόνυσθαι φήσας ἐρεῖ τὸ οὐ παρὰ τῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι ψεῦδός τι ἐτέθη 
διὰ τοῦ Α' συμβαίνει γὰρ αὐτὸ δι᾿ αὑτῷ τὸ Α δεικνύνάι τῶν πρότερον, ὅτ᾽ ἐν τῇ δεικνυόση" ὄ γὰρ τίθησι τὴν ἀντί- 
τοὺς ὕτω συλλογιζομώους. ὅπερ ποιοῦσιν οἱ τὰς παραλλή- ᾧασιν. ἔτι δ΄ ὅταν ἀναιρεθῇ τι δεικτικῶς διὰ τῶν ΑΒΤ', ὑκ 
λους οἰόμενοι γράφειν" λανθάνουσι γὰρ αὐτοὶ ἑαυτοὺς τοι- 5 ἔςξιν εἰπεῖν ὡς οὐ παρὰ τὸ κείμενον γεγόηται ὁ συλλογι- 

αὗτα λαμβάνοντες, ἃ οὐχ οἷόν τε ὠποδεῖξαι μὴ σῶν. τῶν σμός, "τὸ γὰρ μὴ παρὰ τοῦτο "γίνεσθαι τότε λέγομεν, ὅταν 

παραλλήλων, ὥςε συμβαύει τοῖς ὕτω συλλογιζομένοις ἔκω- ἀναιρεθέντος τούτου μηδὲν ἧττον περαύηται ὁ συλλογισμός, 
ςῸν εἶναι λέγειν, εἰ ἔςιν ἐκαςον" ὅτω δ᾽ ἅπαν ἔςαι δὲ αὖ- 
τοῦ γωςόν" ὅπερ ἀδύνατον. 

μ , Κ Η » -» ᾽ ΄ χ Ὡ ὅπερ ὅκ ἔςν ἐν τοῖς δεικτικοῖς" ἀναιρεθείσης γὰρ τὴς θέσεως 
ὑδ᾽ ὁ. πρὸς ταύτην ἔξαι συλλογισμές. φανερὸν ὅν ὅτι ἐν τοῖς 

Εἰ οὖν τις ἀδήλου ὄντος ὅτι τὸ Α ὑπάρχει τῷ Τ', 10 εἰς τὸ ὠδύνατον λέγεται τὸ μὴ παρὰ τῦτο, καὶ ὅταν ὅτως 

ὁμοίως «δὲ καὶ ὅτι τῷ Β, αἰτοῖτο τῷ Β ὑπάρχειν τὸ Α, 
ψ “ἢ Ἄς" -“ . 
ὕσω δῆλον εἰ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται, ἀλλ᾽ ὅτι ὑκ ἀποδεύν- 

ἔχῃ πρὸς τὸ ἀδύνατον ἡ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις, ὥςε καὶ ἔσης 
ι νι ͵ὔ ἢ ͵ὔ ΝΣ καὶ μὴ οὐσὴης ταύτης ὑδὲν ἧττον συμβαύειν τὸ ἀδύνατον. 

τ ἣ μᾳ ΄ ͵ὔ 3 “ ἈΝ ἈΝ ἈΝ 
Ο μὲν ὧν φανερώτατος τρόπος ἐςὶ τῷ μὴ παρὼ τὴν γυσι, δῆλον" οὐ γὰρ ἀρχὴ ἀποδείξεως τὸ ὁμοίως ἄδηλον. 

᾽ 7 Ν Ν Ν “ ,᾿ τ "πὰς σα» ἀν; » ᾿Ἀ θέ »"ἭἪ Ἀ ὕδο ᾿»-: ΟΝ νι ε θέ ψι εἰ μέντοι τὸ Β πρὸς τὸ Τ' ὕτως ἔχει ὥςε ταὐτὸν εἶναι,. αὶ θέσιν εἶναι τὸ ψεῦδος, ὅταν ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως ἀσύναπτος 
Δ ΄ὔ Ν “ Ν 

δῆλον ὅτι ἀντιςρέφουσιν, ἢ ὑπάρχει θάτερον θατέρῳ, τὸ ἐν (5 ἢ ὠπὸ τῶν μέσων πρὸς τὸ ἀδύνατον ὁ συλλογισμός, ὅπερ 
ν Ὶ Π »-»“᾿ Ν “Ἂν ν» ͵7 « ν ᾿ εἴρηται καὶ ἐν Τοπικοῖς. τὸ γὰρ τὸ ἀναΐτιον ὡς αἴτιον τιθέ- 

΄ Ν “ »“Ἢ ᾿ 

ἐκείνων δεικνύοι, εἰ ἀντιςῥέφοι. νῦν δὲ τῦτο κωλύει, ὠλλλ΄ νῶι τῦτό ἐςιν, οἷον εἰ βουλόμενος δεῖξαι ὅτι ὠσύμμετρος 

ὑχ ὁ τρόπος, εἰ. δὲ τῦτο ποιοῖ, τὸ εἰρημένον ἂν ποιοῖ καὶ ἡ διάμετρος, ἐπιχειροίη τὸν Ζήνωνος λόγον δεικνύναι, ὡς 
κ᾿ , , Η ἰ - ἐῃ : 

ἀντιςρέφοι ὡς διὼ τριῶν.. ὡσαύτως δὲ κἂν εἰ τὸ Β τῷ 1' ὀ ὑκ ἔς! κινεῖσθαι, καὶ εἰς τοῦτο ἀπάγοι τὸ ἀδύνατον" οὐδα-- 
ΕῚ ᾿ ““ “ »“» »“ 

λαμβάνοι ὑπάρχειν, ὁμοίως ἄδηλον ὃν καὶ εἰ τὸ Α, ὕπω 20 μῶς γὼρ οὐδαμῇ συνεχές ἐςι τὸ ψεῦδος τῇ φάσει τῇ ἐξ 
“" “ἊΜ Ὺ Ψ' τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖται, ἀλλ ἀκ ἀποδείκνυσιν. ἐὰν δὲ ταὐὺς ἀῤχῆς, ἄλλος δὲ τρόπος, εἰ συνεχὲς μὲν εἴη τὸ ἀδύνατον 

Ἀ “ἃ »» δ ,ἷ ᾿ 
τὸν ἦ τὸ Α καὶ Β ἥ τῷ ἀντιςρέφειν ἡ τῷ ἕπεσθαι τῷ Β τῇ ὑποθέσει, μὴ μώτοι δὲ ἐκείνην συμβαίνοι. τῶτο γὰρ 
τὸ Α., τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖται διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" τὸ γὰρ 

ἐξ ἀρχῆς τί δύναται, εἴρηται ἡμῦ, ὅτι τὸ ἕὰ αὑτῷ δεικνύναι 
τὸ μὴ δι αὐτῷ δῆλον. 

Εἰ οὖν ἐςὶ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι τὸ δ αὐτῇ δεικνύναι 
τὸ μὴ δι᾿ αὑτῷ δῆλον, τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ μὴ δεικνύναι, ὅ' 

ὁμοίως ἀδήλων ὄντων τῷ δεικνυμέγε. καὶ 
“ῳ 1. Ὁ “ » . ἃ »Ἅ ΟΝ -»», » |͵͵ κε ΄ 3 

Ζῳ ταυτῷ τῳ ἄυτῳ Ή τῳ ταάυτον τοῖς αυτοις υπαρζχεῖν, εν 

ὅταν 

δι᾿ ὃ δείκνυται ἢ 

ΕΣ 

ἐγχωρεῖ" γενέσθαι καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ -ἐπὶ τὸ κάτω λαμ- 
,ὔ Ἁ Ν 2 Ἂ, ἮΝ - « “ 

βώνοντι τὸ συνεχές, οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β κεῖται ὑπάρ- 

25 χον, τὸ δὲ Βὶ τῷ Γ', τὸ δὲ Τ' τῷ Δ, τῦτο δ᾽ εἴη ψεῦδος, 
τὸ τὸ Β τῷ Δ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ ἀφαιρεθέντος τῷ Α μηδὲν 
ἧττον ὑπάρχοι τὸ Β τῷ Τ' καὶ τὸ Τ' τῷ Δ, ὑκ ἀν εἴη τὸ 
ψεῦδος διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν. ἢ πάλιν εἴ τις ἐπὶ τὸ 
ἄνω λαμβάνοι τὸ συνεχές, οἷον εἰ τὸ μὲν Α τῷ Β, τῷ δὲ 

μὲν τῷ μέσῳ σχήματι καὶ τρίτῳ ἀμφοτέρως ἂν. ἐνδέχοιτο 30 Α. τὸ Ἐ καὶ τῷ Ἑ τὸ Ζ, ψεῦδος δ᾽ εἴη τὸ ὑπάρχειν τῷ 
Ἁ μ, “ 

τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι, ἐν δὲ κατηγορικῷ συλλογισμῷ ἔν 
»“Ὗ᾿ δ ἰρνὰ , μῃ : Ρ' »“ Ὶ 

τε τῷ τρίτῳ καὶ τῷ πρώτῳ. ὅταν δ᾽ ὠποφατικῶς, ὅταν τὰ 
ἘΝ απ Ἂν » ἊΝ νι Η 4 ᾽ ΄ κ ΄ἷ αὐτὰ ἀπὸ τῷ αὐτό, καὶ ὁχ ὁμοίως ἀμφότεραι αἷ προτώ- 

΄ Ν Ν 
σεις, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ διὰ τὸ μὴ. ἀντιςρέφειν 

Ἁ τὸ Ζ᾽ 

ἀναιρεθείσης τῆς ἐξ ἀρχῆς ὑποθέσεως. ἀλλὰ δεῖ πρὸς τοὺς 
Η ᾽ » ὦ ,ὔ ΝΟΣ ΔΖ -- τὰ λνψΨ Ἁ ἐξ ἀρχῆς ὅρους συνάπτειν τὸ ἀδύνατον" ὅτω γὼρ ἔςαι διὼ 

ὰ »᾿» »ν ,ὔ 

καὶ γῶὼρ οὕτως οὐδὲν ὧν ἧττον εἴη τὸ ἀδύνατον 

͵, » ᾿ ἈΝ ΄΄ ’ὔ Ν 
τὴν ὑπόθεσιν, οἷον ἐπὶ μὲν τὸ κάτω λαμβάνοντι τὸ συνεχὲς 

’ »“ ν γἈ7 
τοὺς ὅρους κατὰ τοὺς ὠποφατικοὺς συλλογισμούς. ἔςι δὲ 35 πρὸς τὸν κατηγορούμενον τῶν ὅρων" εἰ γὰρ ὠδύνατον τὸ Αὶ 

πὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι ἐν μὲν ταῖς ἀποδείξεσι τὰ κατ᾽ ἀλή- 

θείαν ἕτως ἔχοντα, ἐν δὲ τοῖς διαλεκτικοῖς τὰ κατὰ δόξαν. 
Τὸ δὲ μὴ παρὰ τῶτο συμβαίνειν τὸ ψεῦδος, ὃ πολ- 

λάκις ἐν τοῖς λόγοις εἰώθαμεν λέγειν, πρῶτον μέν ἐςιν ἐν 

τῷ Α ὑπάρχειν, ὠφαιρεθέντος τῷ Α ὑκέτι ἔξαι τὸ ψεῦδος. 

ἐπὶ δὲ τὸ ἄνω, καθ᾽ ὃ κατηγορεῖται" εἰ γὰρ τῷ Β. μὴ ἐγ- 
- Ν « ΄, Ε] , ο“ » “4 ", ΝῪ 

χωρεῖ τὸ 2 ὑπάρχειν, ἀφαιρεθέντος τῷ Ὁ, ὑκέτι ἔςαι τὸ 

ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καὶ ςερητικῶν τῶν συλλογισμῶν 
Ν Ψ Ψ μη 

τοὺς εἰς τὸ ἀδύνατον συλλογισμοῖς, ὅταν πρὸς ἀντίφασιν ἢ 20 ὄντων, 

1.. δεικνύοι τὸ Ο. 1 14. 3] 

τὸ ἀντ. Ο. ᾿ 28. 

33. καὶ οτὰ (. 

εἰ οοἵν Ὁ, { 18. ποιεῖ Ο, ἢ ποιῆ καὶ ἀντιςρέφη Ο, 1 20, δῆλον .Β. [Π 21. αἰτεῖται οτὰ .Β. ᾿ἰ 22. τῷ ἀντ.] 

τῷ τε δεικνυμένυ Ο, ΠΠ δείκνυσιν ΒΟ. ᾿ 29. αὐτῷ λαμβάνειν ἢ (Ὁ, ἢ τῷ οτὰ Ο. 1] 30. καὶ τῶ τρίτω Ο. ᾿ 32. τε οσὰ Ὁ. ἵ 

1. “ὦ ὃ μὴ ΑἹ. ἢ ἀντιφήίσας σοτν 8. 1} 3. τὴν ἀντίφασο] ὁ ἀντιφήσων “4, ὃ ἀντίφησιν Β' εἰ οογγ «4. ἢ 16. ἐν τοῖς τοπικοῖς 8. 1] 

τὸ αἰίστυπι οὐὰ .8. ἢ 18. δεικνύγαι οαχ 20, ἵ 3λ. τῶι κάτω Μ. 
Ι 



λ 

66 ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

Φανερὸν οὖν ὅτι τῷ ἀδυνάτου μὴ πρὸς τοὺς ἔξ ἀρχῆς 
ὅρους ὄντος ἀ παρὰ τὴν θέσιν συμβαίνει τὸ ψεῦδος. ἢ δ᾽ 

ὅτως ἀεὶ διὼ τὴν ὑπόθεσιν ἔξαι τὸ ψεῦδος. καὶ γὰρ εἰ μὴ 

ΠΡΟΤΈΕΡΩΝ Β. 

τὰ λοιπά, κἄκ. δι᾽ ἑγὸς μέσου γύηται ὁ συλλογισμός, ὠκὲ 
τὸ μέσου ἄρχεσθαι" μάλιςα γὰρ ἂν ὅτω λανθάνοι τὸν 
οὐποκρινόμενον. ᾿ ᾿ ; 

τῷ Β ἀλλὰ τῷ Κὶ ἐτέθη τὸ Αὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Ἐ. τῷ Τ' Ἐπεὶ δ᾽ ἔχομεν πότε καὶ πῶς ἐχόντων τῶν ὅρων γε 20 
καὶ τῦτο τῷ Δ, καὶ ὕτω μένει τὸ ἀδύνατον" ὁμοίως δὲ καὶ 5 νεται συλλογισμός, φανερὸν καὶ πότ᾽ ἔξιαι καὶ πότ᾽ οὐκ 
ἐπὶ τὸ ἄνω λαμβάνοντι τοὺς ὅρους, ὥς᾽ ἐπεὶ καὶ ὄντας καὶ ἔςαι ἔλεγχος. πάγτων μὲν γὰρ συγχωρομένων, ἢ ἐναλλὰξ 

ΑΥ̓͂ ΄ )ὔ δ ὠἀδί ᾽ Ἀ ψ ΕἸ θεμέ “) , »“ ᾽ ἣς τῆς δὲ μὴ ὄντος τότου συμβαίνει τὸ ἀδύνατον, οὐκ ὧν εἴη παρὰ τιθεμένων τῶν εἰποκρίσεων, οἷον τῆς μὲν ὠποφατικᾷς τῆς δὲ 

18 

τὴν θέσιν. ἢ τὸ μὴ ὄντος τότου μηδὲν ἧττον γύεσθαι τὸ ψεῦ- 

δὸς ὧχ ὕτω ληπτέον ὥς᾽ ἄλλυ τιθεμένου συμβαίνειν τὸ 

" »" Ν 
καταφατικῆς, ἐγχωρεῖ γίεσθαι ἔλεγχον. ἦν γὰρ συλλογι- 

Ν λα Ὶ 2 7] ᾿ ΡΑ »ν ὦ ΄ἷἦΠ» Η Ν 7 σμὸς καὶ ὕὅτω καὶ ἐκείνως ἐχόντων τῶν ὅρων, ὥς᾽ εἰ τὸ κεί 
» ο“ » ᾽ 3 

ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ὅταν ἀφαιρεθέντος τούτου διὰ τῶν λοιπῶν 10 μένον ἢ ἐναντίον τῷ συμπεράσματι, ἀνάγκη γίνεσθαι ἔλεγ- 
προτάσεων ταὐτὸ περαίνηται ἀδύνατον, ἐπεὶ ταὐτό γε ψεῦ- 
δὺς συμβαίνειν διὰ πλειόνων ὑποθέσεων ἐδὲν ἴσως ἄτοπον, 

οἷον τὰς παραλλήλους συμπίπτειν καὶ εἰ μείζων ἐςὶν ἡ 

ἐντὸς τῆς ἐκτὸς καὶ εἰ τὸ τρίγωνον ἔχει πλείους ὀρθὰς 
δυεῖν. 

Ὃ δὲ ψευδὴς λόγος γίνεται παρὼ τὸ πρῶτον ψεῦδος. 
ἢ γὰρ ἐκ τῶν δύο προτάσεων ἢ ἐκ πλειόνων πᾶς ἐξὶ συλ- 
λογισμός. εἰ μὲν οὖν ἐκ τῶν. δύο, τότων ἀνάγκη τὴν ἑτέραν 
ἢ καὶ ἀμφοτέρας εἶναι ψευδεῖς" ἐξ ὠληθῶν γὼρ ὑκ ἦν ψευ- 

χον": ὁ γὰρ ἔλεγχος" ἀγιἐφαΐσεως συλλογισμός. εἰ δὲ μη- 
δὲν συγχωροῖτο, ἀδύνατον γίεσθαι ἔλεγχον. οὐ γὰρ ἦν 

συλλογισμὸς πάντων τῶν ὅρων ςερητικῶν ὄντων, ὥς ὑδ᾽ 

ἔλεγχος" εἰ μὲν γὰρ ἔλεγχος, ἀνάγκη συλλογισμὸν εἶναι, 
45 συλλογισμοῦ δ᾽ ὄντος ὑκ ἀνάγκη ἔλεγχον. ὡσαύτως δὲ καὶ 

εἰ μηδὲν τεθείη κατὰ τὴν ἀπόκρισιν ἐν ὅλῳ" ὁ γὼρ αὐτὸς. 
ἔξαι διορισμὸς ἐλέγχου καὶ συλλογισμοῦ. 

Συμβαίνει δ᾽ ἐνίοτε, καθάπερ ἐγ τῇ θέσει τῶν ὅρων 21 
» ,ὔ ᾿ νΝ ΔΛ ε ἡ [4 Ν ᾽ ΄ὔ ἀπατώμεθα, καὶ κατὰ τὴν ὑπόληψιν γίεσθαι τὴν ἀπάτην, 

Ἁ ᾽ Ν »“». 4 ᾿ .3 Ν Α ΠΝ ,ὔ 

δὴς συλλογισμός. εἰ δ᾽ ἐκ πλειόνων, οἷον τὸ μὲν Τ' δια τῶν Ὧ οἷον εἰ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ πλεΐσι πρώτως ὑπάρχειν, καὶ 
ΑΒ, ταῦτα δὲ διὰ τῶν ΔῈ ΖΗ, τούτων τι ἔςαι τῶν τὸ μὲν λεληθέναι τινὰ καὶ οἴεσθαι μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ 
ἐπάνω ψεῦδος, καὶ παρὰ τῦτο ὁ λόγος" τὸ γὰρ α καὶ 8 εἰδέναι. ἔξω γὰρ τὸ Α τῷ Β καὶ τῷ Τ' καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρ- 
δι’ ἐκείνων περαίνονται. ὥςε παρ’ ἐκείνων τὶ συμβαίνει τὸ χρον, καὶ ταῦτα παντὶ τῷ Δ ὡσαύτως. εἰ δὴ τῷ μὲν Β τὸ 
συμπέρασμα καὶ τὰ ψεῦδος. ᾿ Α παντὶ οἴεται ὑπάρχειν, καὶ τῦτο τῷ Δ, τῷ δὲ 1' τὸ Α 

Πρὸς δὲ τὸ μὴ κατασυλλογίζεσθαι παρατηρητέον, 25. μηδενί, καὶ τῦτο τῷ Δ παντί, τῷ αὐτῷ κατὰ ταὐτὸν ἕξει 
ὅταν ἄνευ τῶν συμπερασμάτων ἐρωτῷ τὸν λόγον, ὅπως μὴ ἐπιςήμην καὶ ἄγνοιαν, πάλιν εἴ τις ὠπατηθείη περὶ τὼ ἐκ 

᾿δυθῇ δὶς ταὐτὸν ἐν ταῖς προτάτσεσιν, ἐπειδήπερ ἴσμεν ὅτι τῆς αὐτῆς συςοιχίας, οἷον εἰ τὸ Α ὑπάρχει τῷ Β, τῦτο δὲ 
ἄνευ μέσου συλλογισμὸς ἃ γύεται, μέσον δ' ἐςὶ τὸ πλε- τῷ Τ' καὶ τὸ Γ' τῷ Δ, ὑπολαμβάνοι δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Β 
ονάκις λεγόμενον. ὡς δὲ δεῖ πρὸς ἔκαςον συμπέρασμω της ὑπάρχειν καὶ πάλιν μηδενὶ τῷ Γ΄" ἅμα γὼρ εἴσεταΐ τε καὶ 

ρεῖν τὸ μέσον, φανερὸν ἐκ τῷ εἰδέναι ποῖον ἐν ἑκάςῳ σχή- 80 οὐχ ὑπολήψεται ὑπάρχειν. ἄρ᾽ οὖν ἀδὲν ἄλλο ἀξιοῖ ἐκ τά- 
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ματι δεύονυται. τῦτο δ᾽ ἡμῶς ὁ λήσεται διὼ τὸ εἰδέναι πῶς 
ὑπέχομεν τὸν λόγον. 

Χρὴ δ᾽ ὅπερ φυλάττεσθαι παρωγγέλλομεν ὠποκρινο- 
μένους, αὐτὸς ἐπιχειροῦντας πειρᾶσθαι λανθάνειν. ττο᾽ δ᾽ 

τῶν ἢ ὃ ἐπίξαται, τῦτο μὴ ὑπολαμβάνειν; ἐπίςαται γάρ 

πως ὅτι τὸ Α τῷ Γ' ὑπάρχει διὰ τῇ Β, ὡς τῇ καθόλου τὸ 
κατὰ μέρος, ὥςε ὅ πὼς ἐπίςξαται, τῦτο ὅλως ἀξιοῖ μὴ 

ὑπολαμβανειν" ὅπερ ὠδύνατον. ἐπὶ δὲ τῷ πρότερον λεχθέν- 
ἔςαι πρῶτον, ἐὰν τὼ συμπεράσματα μὴ προσυλλογίζων- 35 τος, εἰ μὴ ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχίας τὸ μέσον, καθ᾽ ἑκάτε- 

δῶν, .8 “7 2, μ, »ν»ν ᾿ ἃ ἐπ ἀλλ εἰλημμένων τῶν ἀνωγκαίων ἄδηλα ἢ, ἔτι δὲ ἄν 
Ἄ, “ 4.“ 

μὴ τὼ σύνεγγυς ἐρωτᾷ, ἀλλ᾽ ὅτι μάλιςα τὰ μέσα. οἷον 
ρὸν μὲν τῶν μέσων ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις ὑκ ἐγχωρεῖ 
ὑπολαμβάνειν, οἷον τὸ αὶ τῷ μὲν Β παντί, τῷ δὲ Γ' μη- 

ἔξω δέον συμπεραίνεσθαι τὸ Α κατὰ τῷ Ζ᾽ μέσα ΒΤ' ΔῈ, δενί, ταῦτα δ᾽ ἀμφότερα παντὶ τῷ Δ. συμβαύει γὰρ ἢ 
. » »"Ἕ ἃ 

δεῖ οὖν ἐρωτᾶν εἰ τὸ Α τῷ Β, καὶ πάλιν μὴ εἰ τὸ Β τῷ ἁπλῶς ἢ ἐπί τι ἐγαντίαν λαμβάνεσθαι τὴν πρώτην πρόταν- 
“ » , : Ν ,ἷ ᾿ 

Ῥ, ἀλλ᾽ εἰ τὸ Δ τῷ Ἐ,, κἄπειτα εἰ τὸ Β τῷ Τὶ, καὶ ϑτω 40 σιν. εἰ γὼρ ᾧ τὸ Β ὑπάρχει, παντὶ τὸ Α ὑπολαμβάνες 

2. ὅρνς οἵὰ ρὺ Ο. || λαμβάνει «4. 1} 5. τούτωι 3. ἢ Ἰ. τοῦτο ργ Ο. 1] συμβαίνοι .. ΠΠ13. παραλλήλυς οοττ᾽ (ἴα νο) «4. ἵ8 
λὰ, ἔχοι 4. 1 16. πρῶτον οἵα .. 11 17. ἔςαι Ο. 1 21. δὲ οτὰ 56. 23. περαίνεται 6. ἢ 35. προσσυλλογίζωγται 8, 11 37. τοῦ 
μέσα] ἄμεσα σον Ο. : 

8. κατηγορικῆς 86. ἢ 20. πρύτοις 4186. ἢ 22. γὰρ οἷα “46. ἢ 34. Δ] ὃ παπὶ Οἱ 1 τῷ -- 25. παπὶ οἵα Ο. ἢ 25. κατ᾿ 
αὐτὸν Ἐ. : 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τῷ Δ οἷδε, καὶ ὅτι τῷ Δ τὸ Ἃ οἶδεν. 
ὥς εἰ πώλιν, ᾧ τὸτ', μηδενὶ οἴεται τὸ Αὶ ὑπάρχεο; ᾧ τὸ 

Β τινὶ ὑπάρχει, τότῳ ὑκ᾿ οἴεται τὸ Α ὑπάρχειν. τὸ δὲ 

ΠΡΟΤΈΡΩΝ Β. 6 

σθητῶν ἔζω τῆς αἰσθήσεως γενόμενον ἴδμεν, δ᾽ ἂν ἤσθη: 

μῶρι τυγχαίνωμεν, εἰ μὴ ὡς τῷ καθόλου καὶ τῷ ἔχειν τὴν 
οἰκείαν ἐπιςήμην, ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς τῷ ΤΟΥΣ τὸ γὰρ ἐπί. 

ῃ “αντὶ οἰόμενον ᾧ τὸ Β, πώλιν τινὶ μὴ οἴεσθαι ᾧ τὸ Β, ἢ φάσθαι λέγεται τριχῶς, ἢ ὡς τῇ καϑέχου ἢ ἢ ὡς τῇ οἰκείᾳ 
ὡπτλῶς ἢ ἐπί τι ἐναντίον ἐς. ὕτω μὲν οὖν ὑκ ἐνδέχεται 5 ἢ ὡς τῷ ἐνεργεῖν, ὥςε καὶ τὸ ἡπατῆσθαι τοσαυταχῶς, ἐδὲν 

ὑπολαβεῖν, καθ᾿ ἑκάτερον δὲ τὴν μίαν ἢ κωτὰ θάτερον ἀμ: ὧν κωλύει καὶ εἰδέναι καὶ ἡκατῆσθαι περὶ ταὐτό, πλὴν ἐκ 

φοτέρας ἐδὲν κωλύει, οἷον τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τῷ ἐναντίως. ὅπερ συμβαύει καὶ τῷ καθ᾿ ἑκατέραν εἰδότι τὴν 
Δ, καὶ πάλιν τὸ Α μηδενὶ τῷ Τ᾽. ὁμοία γὰρ ἡ τοιαύτη πρότασιν καὶ μὴ πσαηεβδῳ πρότερον. ὑπολαμβάνων γάρ 
ὠπάτη καὶ ὡς ἀπατώμεθα περὶ τὰ ἐν μέρει, οἷον εἰ τῷ Β κύειν τὴν ἡμίονον ὑκ ἔχει τὴν κατὰ τὸ ἐνεργεῖν ἐπιφήμην, 
παντὶ τὸ Α ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τῷ Τ' παντί, τὸ α παδὰὶ 10 οὐδ᾽ αὖ διὰ τὴν ὑπόληψιν ἐναντίαν ἀπάτην τῇ ἐπιςήμῃ" 

τῷ Τ' ὑπάρξει. εἰ ἕν τις οἶδεν ὅτι τὸ Α, ᾧ τὸ Β, ὑπάρ- συλλογισμὸς γὰρ ἡ ἐναντία ὠπάτη τῇ καθόλου: 
χει παντί, οἶδε καὶ ὅτι τῷ Ττ', ἀλλ᾽ ὑδὲν κωλύει ὠγνοεῖν Ὃ δ᾽ ὑπολαμβάνων τὸ ὠγαθῷ εἶναι κακῷ εἶναι, τὸ 
τὸ Τ' ὅτι ἔςιν, οἷον εἰ τὸ μὲν Ααὶ δύο ὀρθαί, τὸ δ᾽ ἐφ᾿ ᾧ Β αὐτὸ ὑπολήψεται ὠγαθῷ εἶναι καὶ κακῷ.. ἐξω γὰρ τὸ μὲν 
τρίγωνον, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Τ' αἰσθητὸν τρίγωνον. ὑπολάβοι γὼρ ὠγαθῷ εἶναι ἐφ᾽ Ὁ Α, τὸ δὲ κακῷ εἶναι ἐφ᾽ δ Β, “πάλιν 
ἄν τις μὴ εἶναι τὸ Τ', εἰδὼς ὅτι πᾶν τρίγωνον ἔχει δύο ὁρ- 15 δὲ τὸ ἀγαθῷ εἶναι ἐφ᾽ Ὁ Τ', ἐπεὶ οὖν ταὐτὸν ὑπολαμβά- 
βάς, ὥσθ᾽ ἅμα εἴσεται καὶ ἀγνοήσει ταὐτόν. τὸ γὰρ εἰδέ. νει τὸ Β καὶ τὸ Τ', καὶ εἶναι τὸ Τ' τὸ Β ὑπολήψεται, καὶ 
ναὶ πᾶν τρίγωνον ὅτι δύο ὀρθαῖς ὑχ ἁπλοῦν ἐς, ἀλλὰ πώλιν τὸ Β τὸ Αὶ εἶαι ὡσαύτως, ὥςε καὶ τὸ Τ' τὸ Α. 

τὸ μὲν τῷ τὴν καθόλου ἔχειν ἐπιςήμην, τὸ δὲ τὴν καθ' ὥσπερ γὰρ εἰ ἣν ἀληθές, καθ᾿ οὗ τὸ Τ', τὸ Β, καὶ καθ' 
ἕκαςον. ὕτω μὲν ὃν ὡς τῇ καθόλου αἶδε τὸ Τ' ὅτι δύο ὑρ- ἧ τὸ Β, τὸ Α,, καὶ κατὼ τῷ Τ' τὸ Α ἀληθὲς ἦν, οὕτω καὶ 

θαί, ὡς δὲ τῇ καθ᾿ ἕκαςον ὑκ οἶδεν, ὥς ἐχ ἔξει τὰς Ὦ ἐπὶ τῷ ὑπολαμβάνειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ εἶναι" 

ἐναντίας. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἐν τῷ Μένωνι λόγος, ὅτι ἡ. μᾶ- γὰρ ὄντος τῷ Τ' καὶ Β, καὶ πώλιν τῷ .:Β καὶ Α, καὶ τὸ Γ' 
ὄησις ἀνάμνησις. ὑδαμὴ γὰρ συμβαίνει προεπίς σθαι τὸ τῷ Α ταὐτὸν ἦν. ὥςε καὶ ἐπὶ τῷ δοξάζειν ὁμοίως. ἄρ᾽ ἔν 
καθ᾿ ἕκαςον, ὠλλ' ἅμα τῇ ἐπαγωγῇ λαμβάνειν τὴν τῶν 

», δ 
ταυτε 

τῦτο μὲν ἀναγκαῖον, εἴ τις δώσει τὸ πρῶτον; ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνο 

πατὰὼ μέρος ἐπιςήμον ὥσπερ ἀναγνωρίζοντας. ἔνια γὰρ εὐ- ψεῦδος, τὸ ὑπολαβεῖν τινὰ κακῷ εἶναι τὸ ὠγαθῷ εἶναι, 
ϑὸς ἴσμεν, οἷον ὅτι δύο ὀρθαῖς, ἐὼν. εἰδῶμεν ὅτι τρίγωνον. 25 εἰ μιὴ κατὼ συμβεβηκός" πολλαχῶς γαρ ἐγχωρεῖ τ 
ἑμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὑπολαμβάνειν. ἐπισκεπτέον δὲ τῦτο βέλτιον. 

Τῇ μὲν ὄν καθόλν θεωρῦμεν τὼ ἐν μέρει, τῇ δ᾽ οἶἷ- “Ὅταν δ᾽ ἀπιςρέφῃ τὼ ἄκρα, ἀπ Ύ5. καὶ τὸ μένον) 
χείῳ ὑκ ἴσμεν, ὥς' ἐνδέχεται καὶ ὠπατᾶσθαι περὶ αὐτώ, ἀντιςρέφειν πρὸς ἄμφω. εἰ γὰρ τὸ Α κατὰ τῷ Τ' διὰ τῷ 

Ν Ν Λ| “λὴν ὅκ ἐναντίως, ἀλλ' ἔχειν μὲν τὴν καθόλου, ἀπατᾶ- “ Β ὑπάρχει, εἰ ἀντιςρέφει καὶ ὑπάρχει, ᾧ τὸ Α, παντὶ 
σθα: δὲ τῇ κατὰ μέρος. ὁμοίως Ἦν καὶ ἐπὶ τῶν προειρημέ- 30 τὸ 1', καὶ τὸ Β τῷ Α ἀντιςρέφει, καὶ ὑπάρχει, ᾧ τὸ Α, 

᾽ ᾿ ᾽ , « ΟΝ έ ΠΟΘ, ζο Ν ΩΝ νων" ὦ γὰρ ἐναντία ἡ κατὰ τὸ μέσον ὠπάτη τῇ κατὰ τὸν 
Ἁ ΄] ΄, »“ , συλλογισμὸν ἐπιςήμῃ, ἀδ᾽ ἡ καθ᾽ ἑκάτερον τῶν μέσων ὑπό- 

΄, ᾽’ Ψ Ν ΄. »“ 
ληψις. δὲν δὲ κωλύει εἰδότα καὶ ὅτι τὸ Α ὅλῳ τῷ Β 

«-,.. λ ΄ “ » 2. Δον δ ΟΝ ὦ λ ὑπάρχει καὶ καάλιν τῦτο τῷ Τ', οἰηθῆναι μὴ ὑπάρχειν τὸ 

παντὶ τὸ Β διὰ μέσου τῷ Τ', καὶ τὸ Τ' τῷ Β ἀντιςρέφει 

διὰ μέσου τὰ Α. καὶ ἐπὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν ὡσαύτως, οἷον 
εἰ τὸ Β τῷ Τ' ὑπάρχει, τῷ δὲ Β τὸ Α ἐχ ὑπάρχει, ὑδὲ 
τὸ αὶ τῷ Τ' οὐχ ὑπάρξει. εἰ δὴ τὸ Β τῷ Α ἀντιςρέφει, 

Α τῷ Τὶ, οἷον ὅτι πᾶσα ἡμίονος ἄτοκος καὶ αὕτη ἡμίονος 35 καὶ τὸ Γ' τῷ Α ἀντιςρέψει. ἔξω γὼρ τὸ Β μὴ ὑπάρχον 
οἴεσθαι κύειν ταύτην" ὦ γὰρ ἐπίςαται ὅτι τὸ Α τῷ Τ', μὴ 

συνθεωρῶν τὸ καθ᾿ ἑκάτερον. ὥςε δῆλον ὅτι καὶ εἰ τὸ μὲν μελῶν 
οἶδε τὸ δὲ μὴ οἶδεν, ἀπατηθήσεται" ὅπερ ἔχουσιν αἱ κα- 

θόλου πρὸς τὰς κατὰ μέρος ἐπιςήμας. ὑδὲν γὰρ τῶν αἰ- 

τῷ Α' οὐδ᾽ ἄρα τὸ Τ'΄᾿ παντὶ γὰρ τῷ Τ' τὸ Β ὑπῆρχεν. 
καὶ εἰ τῷ Β τὸ Τ' ἀντιςρέφει, καὶ τῷ Α ἀντιςρέφει" καθ᾽ 

ὃ γὰρ ἅπαντος τὸ Β, καὶ τὸ 1'. καὶ εἰ τὸ Τ' πρὸς τὸ Α 
ἀντίς ρέφει, καὶ τὸ Β ἀντιςρέφει πρὸς τὸ Α, ᾧ γὰρ τὸ Β, 

ὥ. ἡ παπὶ μηδεὴ Ο. ᾿ 6. κατὰ θάτερον] καθεκάτερον 418. 1} 9. τὰ] τὰς ΑΒ. Ἰ τῷ] ὧι τὸ Β. 1} 11. τὸ β' οουτ Α. 1} 14. Φ] 
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31. ἑκάτερον λῆμμα. ὥςε Α΄. ἵ 39. καθέλε προτάσεις πρὸς «Α΄. 
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τὸ Τ' ᾧ δὲ τὸ Τ', τὸ α ὑχ ὑπάρχει. καὶ μόνον τῆτο 
ν᾿. ἂν ͵ὔ Ύ ὗ ΑΙΟΡΌ ᾿ γ᾽ Η νἀ 
ἀπὸ τὸ συμπεράσματος ἄρχεται, τὰ δ᾽ ἄλλα ὑχ ὁμοίως 
καὶ ἐπὶ τῷ κατηγορικοῦ συλλογισμα. πάλιν εἰ τὸ Αὶ καὶ 

τὸ Β ἀντιςρέφει, καὶ τὸ τ καὶ τὸ Δ ὡσαύτως, ἅπαντι δ᾽ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 8. 

τὸ μὴ. ταῖντον εἶναι οἷον ̓ χαρίζεσθαι τὸ ἐφ τ Ἔ, δῆλον ὅτι 
τὸ Α τὸ τοίξτον εἶγάι: αἱρετώτερόν. ἐξιν ἢ τὸ χαρίζεσθαι. 'τὸ 
ἄρα φιλεῖσθαι τὴς συνουσίας αἱρετώτερον κατὰ τὸν ἔρωτα. 
μᾶλλον ἄρα. ὁ ἔρως ἐςὶ τῆς φιλίας ἢ τοῦ συνεῖναι. εἰ δὰ 

δ “ Υ Ἄ ἀνάγκη τὸ Α ἢ τὸ Τ' ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β καὶ Δ ὅτως ἔξει 5, μάλιςα τούτου, καὶ τέλος τῦτο, τὸ ἄρα συνεῖναι ἢ ὑκ ἔς!τν 
ὥτε “παντὶ ϑάτερον ὑπάρχειν. ἐπεὶ γὰρ ᾧ τὸ Α, τὸ Β, καὶ 
ᾧ τὸ Τ', τὸ Δ, παντὶ δὲ τὸ Α ἢ τὸ Τ καὶ οὐχ, ἅμα, φα: 

πρὸ ὅτι καὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ παντὶ καὶ ἐχ ἅμα. οἷον εἰ τὸ 
ὠγέντον ἄφθαρτον καὶ τὸ ἄφθαρτον ὠγέητον, ἀνάγκη τὰ 

Ἄν... β ᾿ " 
ὅλως ἢ τῷ φιλενθαι ἕνεκεν" καὶ ὑὰ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι 
καὶ τέχνωι οὕτω  γτονται. 

Πῶς μὲν οὖν ἤχουφο οἱ ὅροι, κατὰ τὰς ἀντιςρεφες 2 
᾿ 

καὶ τὸ αἱρετώτερον ἢ φευκτότερον εἶναι, φανερόν" ὅτι δ᾽ οὐ 

Ὑγένομενον φθαρτὸν καὶ τὸ φθαρτὸν γεγονέναι" δύο γὰρ συλ- 10 μόνον οἱ διαλεκτικοὶ καὶ ἀποδεικτικοὶ συλλογισμοὶ δι 
λογισμοὶ σύγκεινται. πάλιν εἰ παντὶ μὲν τὸ Αὶ ἢ τὸ Β. καὶ 

τὸ Τ' ἢ τὸ Δ, ὦμα δὲ μὴ ὑπάρχει, εἰ ἀντὶςῥέφει τὸ 

καὶ τὸ Τ', καὶ τὸ Β 

ὑπάρχει τὸ Β, ᾧ τὸ Δ, δῆλον ὅτι τὸ Α ὑπάρχει. εἰ δὲ 
. 

καὶ τὸ Δ ἀντιςρέφει. εἰ γὰρ τοὶ μὴ 

τὸ Α, καὶ τὸ Γ΄ ἀντιςρέφει γάρ. ὥςε ἅμα τὸ Τ' καὶ Δ. 15 

το δ᾽ ἀδύνατον. ὅταν δὲ τὸ Α ὅλῳ τῷ Β καὶ τῷ 1' 
« ’ὔ ἀκ δὲ Ν Υ͵ “ « ,ὔ δ ) ὑπάρχῃ καὶ μηδενὸς ἄλλου κατηγορῆται, ὑπάρχῃ δὲ κα 
τὸ Β παντὶ τῷ Γ, ἀνάγκη τὸ Α καὶ Β ἀντιςρέφειν" 
γὰρ κατὼ μένων τῶν ΒΤ' λέγεται τὸ Α, κατηγορεῖται δὲ 

ἐπεὶ 

τὸ Β καὶ αὐτὸ αὑτῷ καὶ τῷ 1, φανερὸν ὅ ὅτι καθ᾽ ὧν τὸ Δ, Ὁ ἐφ᾿ ᾧ 

καὶ τὸ Β λεχθήσεται πάντων πλὴν αὐτῷ τῷ Α. πάλιν ὅταν 

τὸ Α καὶ τὸ Β ὅλῳ τῷ Γ' ὑπάρχῃ, ἀντιςρέφηῃ δὲ τὸ Τ' 
τῷ Β, ἀνάγκη τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑτάρχειν" ἐπεὶ γὰρ παντὶ 
τῷ Τ' τὸ Α, τὸ δὲ Τ' τῷ Β διὰ τὸ ἀντιςρέφειν, καὶ τὸ 

τῶν προειρημένων γίνονται σχημάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ ῥητορι- 
κοὶ καὶ ἁπλῶς ἡτισοῦν πίςις καὶ ἡ καθ᾽ ὁποιανῶν μέθοδον, 

““ λ ᾿ ᾿ Δ 
γῦν ἀν ἐΐη λεκτέον. ἅπαντα γὰρ πιςεύομεν ἢ διὼ συλλο- 

᾿ γισμοῦ ἢ ἐξ ἐπαγωγῆς. 

᾿Ἐπαγωγὴ μὲν ἕν ἐςὶ καὶ ὁ ἐξ ἐπωγωγὴς συλλογι- 
σμὸς τὸ διὼ τῷ ἑτέρου θάτερον ἄκρον τῷ μέσῳ συλλογίσω- 
σθαι, οἷον εἰ τῶν ΑΤ' μέσον τὸ Β, διὰ τῷ Τ' δεῖξαι τὸ Αὶ 
τῷ Β ὑπάρχειν ὕτω γὰρ ποιόμεθα τὰς ἐπαγωγάς. οἷον 
ἔξω τὸ Α μακρόβιον, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Β τὸ Ζολὴν μὴ ἔχον, 

ᾧ δὲ Τ' τὸ καθ᾽ ἕκαςον μακρόβιον, οἷον ἄνθρωπος καὶ 
ἵππος καὶ ἡμίονος. τῷ δὴ Τ' ὅλῳ ὑπάρχει τὸ Α΄ πᾶν γὰρ 
τὸ ἄχολον μακρόβιον. ἀλλὰ καὶ τὸ Β, τὸ μὴ ἔχειν χολήν, 
παντὶ ὑπάρχει τῷ Τ', εἰ ἔν ἀντιςρέφει τὸ Τ' τῷ Β καὶ μὴ 
ὑπερτείνει τὸ μέσον, ἀνάγκη τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν, δέδεικ- 

» -“ Ν ΄, σ΄ μι 7. Ἃ “ »κν 
“αντὶ τῷ Β ὑπάρξει. ὅταν δὲ δυοῖν ὄντοιν τὸ Α τῷ Β αἷ- 25 ταῖ γὰρ πρότερον ὅτι ὧν δύο ἅττα τῷ αὐτῷ ὑπάρχῃ καὶ 

έ » ἍΝ. ᾿ς Ἁ ; ρετώτερον ἦ, ὄντων ἀντικειμένων, καὶ τὸ Δ τῷ Γ' ὡσαύτως, 
« ΄ “ Ὶ , εἰ αἱρετώτερα, τὰ ΑΤ' τῶν ΒΔ, τὸ Α τῷ Δ αἱρετώτερον. 

Ν Ν Ὁ Ν Ν ὁμοίως γὰρ διωκτὸν τὸ Α καὶ φευκτὸν τὸ Β' ἀντικείμενω 
4 ἈΝ ἔμ Ξ Ἃ μδρ᾿ γυνΝ ΕΡΕ, (4 γάρ. καὶ τὸ Γ τῷ Δ᾽ καὶ γὼρ ταῦτα ἀντίκειται. εἰ οὖν 

τὸ αὶ τῷ Δ ὁμοίως αἱρετόν, καὶ τὸ Β τῷ Τ' φευκτόν' ἑκα- 30 
Ὁ τέρον γαρ ἑκατέρῳ ὁμοίως, φευκτὸν διωκτῷ. ὥςε καὶ τὰ 
ἄμφω τὼ ΑΤ' τοῖς ΒΔ. ἐπεὶ δὲ μᾶλλον, οὐχ οἷόν τε 
ὁμοίως" καὶ γὰρ ἀν τὰ Β Δ ὁμοίως ἦσαν. εἰ δὲ τὸ Δ τῷ Αὶ 
αἱρετώτερον, καὶ τὸ Β τῷ Γ' ἧττον φευκτόν" τὸ γὰρ ἔλατ- 

πρὸς θάτερον αὐτῶν ἀντιςρέφῃ τὸ ἄκρον, ὅτι τῷ ἀντιςρέ- 
ᾧοντι καὶ θάτερον ὑπάρξει τῶν κατηγορουμένων. δεῖ δὲ νοεῖν 

Ν ΝΣ» Φνν »., Σ᾽. : , ς Ἀ τὸ Τ' τὸ ἐξ ὡπαντων τῶν καθ᾿ ἕκὰςον συγκείμενον" ἡ γὰρ 
ἐπαγωγὴ διαὶ πάντων. 

Ἔςι δ᾽ ὁ τοιοῦτος συλλογισμὸς τῆς πρώτης καὶ ἀμέ- 
σου προτάσεως" ὧν μὲν γὰρ ἔςι μέσον, διὰ τοῦ μέσου ὃ 
συλλογισμός, ὧν δὲ μή ἐςι, δι᾽ ἐπαγωγῆς. καὶ τρόπον 

ΑἸ ΚΡΕΑ χ. ν» “ ε ᾿Ἶ ἊΣ τινῷ ἀντίκειται ἡ ἐπαγωγὴ τῷ συλλογισμῷ" ὁ μὲν γὰρ δι 
τὸ μέσου τὸ ἄκρον τῷ τρίτῳ δείκνυσιν, ἡ δὲ διὰ τῷ τρίτου 

τον τῷ ἐλάττονι ἀντύκειται, αἱρετώτερον δὲ τὸ δεῖν ἀγα-- 35 τὸ ἄκρον τῷ μέσῳ, φύσει μὲν ὃν πρότερος καὶ γνωριμώτε- 
δὲ» καὶ ἤλζχτοῦ ἰὠκλοδν δ᾿ τὸ᾿ ἔκμρῦτον ἀγαθὸν καὶ μεῖζον ρος ὁ διὰ τῇ μέσου ἀμ ἑυως ἡμῖν δ᾽ ἐναργέςερος ὃ 
κακόν" καὶ τὸ ἅπαν ἄρα, τὸ ΒΔ, αἱρετώτερον ΑΓ, διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. 

νῦν δ᾽ ὑκ ἔςιν. τὸ Α ἄρα αἱρετώτερον τῷ Δ, καὶ τὸ Τ' ἄρα 

χὸν δειχθὴ διὰ τὰ ὁμοίου τῷ τρίτῳ. δεῖ δὲ καὶ τὸ μέσον 
ν Ν Ν μη Υ̓, “ ἣς Ἄ “ ΄ ΑῚ μν ς ρθε ἡ ΄΄ ΄ ς κα « ΄,ὔ ἔρωτα τὸ Α τὸ οὕτως ἔχειν ὥςε χαρίζεσθαι, καὶ τὸ μὴ (0 τῷ τρίτῳ καὶ τὸ πρῶτον τῷ ὁμοίῳ γνώριμον εἶναι ὑπάρχον. 
χαρίζεσθαι τὸ ἐφ᾽ Ὁ Τ', ἢ τὸ χαρίζεσθαι τὸ ἐφ᾽ ὁ Δ, καὶ οἷον ἔξω τὸ ἃ κακόν, τὸ δὲ Β πρὸς ὁμόρους ἀναιρεῖσθαι 

᾽ 

ἱ κι ΄ 3 Ἅ 9, Ἁ Ν 

τῷ Β ἧττον φευκτόν. εἰ δὴ ἔλοιτο πᾶς ὁ ἐρῶν κατὼ τὸν 

9. ἀγέννητον Ο Ηἷβ. ΠΠ 45, καὶ τὸ ὃ Ο. 833. ΒΔ] βγ Ο. ἢ 37. τὸ ΒΔ οπιὶ Ο. 

2. χαρίσασθαι δα {.7. ἡμοντα! ΐνονται αβγὸ «1, οὐχ 446. 10. διώλεκτοι ΡΥ «4, 12. ἡ 

18. ὑπάρχον Β΄, Ὅτα Ο,, 1 35. ἵν οτχ Ο, [} 39. δεῖ--- ἀο. τρίτῳ οπὶ Ο. 
ἡ οὐ 8.6. 1| 13. πιςοῦμο οἷ 

Παράδειγμω δ᾽ ἐςὶν ὅταν τῷ μέτῳ τὸ ἄκρον ὑπάρ-- ὦ 4 



ΑΝΑΛΥΤΙΊΚΩΝ 

πόλεμον, ἐφ᾽ ᾧ δὲ Υ' τὸ ᾿Αθηναίους πρὸς Θηβαίως, τὸ δ᾽ 

ἐφ᾽ ᾧ Δ Θηβαίους πρὸς Φωκεῖς. ἐὰν ὃν βουλώμεθα δεῖξαι 
ὅτι τὸ Θηβαίοις πολεμεῖν κακόν ἐςι, ληπτέον ὅτι τὸ πρὸς 

τοὺς ὁμόρους πολεμεῖν κακόν. τούτου δὲ πίςις ἐκ τῶν 

ὁμοίων, οἷον ὅτι Θηβαίοις ὁ πρὸς Φωκεῖς. ἐπεὶ ὃν τὸ πρὸς 
τοὺς ὁμόρες κακόν, τὸ δὲ πρὸς Θηβαίους πρὸς ὁμόρους ἐςί, 
φανερὸν ὅτι τὸ πρὸς Θηβαίους πολεμεῖν κακόν. ὅτι μὲν ὅν 
τὸ Β τῷ Τ' καὶ τῷ Δ ὑπάρχει, φανερόν (ἄμφω γάρ ἐς! 
πρὸς τοὺς ὁμόρους ἀναιρεῖσθαι πόλεμον), καὶ ὅτι τὸ Α τῷ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β, 60 

καθόλου σύλλογισμοῖς. φέρεται δὲ ἡ ὥςασις διχῶς καὶ 
διὰ δύο σχημάτων, διχῶς μὲν ὅτι ἢ καθόλου ἢ ἐν μέρει 

“ ᾿Ψ᾿ Σ ͵7ὔ ΄ὕ Ψ ᾽ δ 
πᾶσα ὥςασις, ἐκ δύο δὲ σχημάτων ὅτι ἀντικείμεναι φέ- 
ρονταῖ τὴ προτάσει, τὰ δ᾽ ἀντικείμενα ἐν τῷ πρώτῳ καὶ 

5 τῷ τρίτῳ σχήματι περαίνονται μόνοις. ὅταν γὰρ ἀξιώσῃ 
λι,. Σ “ ω ᾿ λο κν Ι͂ΘΒΝ ὦ “παντὶ ὑπάρχειν, ἐνις ἄμεθα, ὅτι οὐδενὶ ἢ ὅτι τοὶ ἐχ ὑπάρ- 

χει" τύτων δὲ τὸ μὲν μηδενὶ ἐκ τῷ πρώτου σχήματος, τὸ 

δὲ τινὶ μὴ ἐκ τῷ ἐσχάτυ. οἷον ἔξω τὸ Α μίαν εἶγαι ἐπις ἦν 
Σι). “ἢ ν ᾽ ͵7 7 Ν 7 ἱ ἡ “ μην, ἐφ᾽ ᾧ τὸ Β ἐναντία. προτείναντος δὴ μίαν εἶναι τῶν 

, . Δ τ, Κ΄ ᾿ , ᾿ » . Δ (Θηβαίοις γὰρ ὁ συνήνεγκεν ὁ πρὸς Φωκεῖς πόλεμος)" ὅτι 10 ἐναντίων ἐπιςήμην, ἢ ὅτι ὅλως ὑχ ἡ αὐτὴ τῶν ἀντικειμένων 
,“ ͵ὔ] ͵ . Ἁ 3 " “᾿ 

δὲ τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, διὼ τὰ Δ δειχθήσεται. τὸν αὖ- ἐνίςαται, τα δ᾽ ἐγαντία ἀντικείμενα, ὥς γίνεται τὸ πρῶτον 
, Ὰ ΝῚ Υ “ ’ὔ »“» Ἄ “ -“ ω Ν 

τὸν δὲ τρόπον κἀν εἰ διὰ πλειόνων τῶν ὁμοίων ἡ πίςις γε σχῆμα, ἢ ὅτι τῷ γνωςοῦ καὶ ἀγνώςε ἀ. μία" τῦτο δὲ τὸ 
“- ͵7 Ν ΝΥ λ ῷν ἊΣ; (δὲ ΄ ὲ Ἀ Ν » » » »: Ὶ ᾽ 7 ἥν ὲ 

γειτὸ τῷ μέσου πρὸς τὸ ἄκρον. φανερὸν ὧν ὅτι τὸ παράδεις τρίτον" κατὰ γὼρ τῷ Τ', τῷ γνως καὶ ἀγνώςε, τὸ μὲν 
᾿ . Υ . ἐς . 

μά ἐςιν ἔτε ὡς μέρος πρὸς ὅλον ὅτε ὡς ὅλον πρὸς μέρας, ἐναντία εἶναι ἀληθές, τὸ δὲ μίαν αὐτῶν ἐπιςήμην εἶναι ψεῦ- 
τ ΎΥ ,. Ν ᾿' γι νι.» »“»" ΄ὔ ἐν ὁ; ἀλλ ὡς μέρος πρὸς μέρος, ὅταν ἄμφω μὲν ἢ ὑπὸ ταὐτό, 415 δὸς. πάλιν ἐπὶ τῆς ςερητικῆς προτάσεως ὡσαύτως. ἀξιοῦν- 

’, “«“ “ μ4 Ν ᾿ Ἶ “"᾿ ΩΝ “ γκύριμον δὲ θάτερον. καὶ διαφέρει τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι ἡ τὸς γὰρ μὴ εἶαι μίαν τῶν ἐναντίων, ἢ ὅτι πάντων τῶν ὠν- 
᾿ Γ᾿ “ο,ν, ΝΥ ΣῊ ἐ, λν “ , « ,Ν ᾿. ε “ μὲν ἐξ ὡπάντων τῶν ἀτόμων τὸ ἄκρον ἐδείκνυεν ὑπάρχειν τικειμένων ἢ ὅτι τινῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ λέγομεν, οἷον ὑγιεινῷ 

δ Υ̓́ Ν ᾿ ΖΝ, Ν λ ν ΄ ΝΝ “«“ τῷ μέσῳ καὶ πρὸς τὸ ἄκρον ἃ συνῆπτε τὸν συλλογισμόν, καὶ νοσώδους τὸ μὲν ὧν πάντων ἐκ τῷ πρώτου, τὸ δὲ τινῶν 
7 -“ Ἁ » Λ 

τὸ δὲ καὶ συνάπτει καὶ ὧς ἐξ ὡπάντων δείκνυσιν, ἐκ τῷ τρίτου σχήματος, ἁπλῶς γὰρ ἐν πᾶσι καθόλου μὲν 
ἕ εἶ Α Η »“ ᾿ ,ὔὕ Ψ.: Ν -" Ν 25 ᾿Απαγωγὶὴ δ᾽ ἐςὶν ὅταν τῷ μὲν μέσῳ τὸ πρῶτον δὴ- 20 ἐνις μενον ἀνάγκη πρὸς τὸ καθέλου τῶν προτεινομένων τὴν 

λον ἢ ὑπάρχον, τῷ δ᾽ ἐσχάτῳ τὸ μέσον ἄδηλον μέν, ὁμοίως 
λ᾿»« “ ΄ » ἃ κᾺΔ,, 

δὲ πιςὸν ἡ μᾶλλον τῇ συμπεράσματος, ἔτι ἀν ὀλίγα ἢ 
“ »“»Ἢ ’ 

τὰ μέσα τῇ ἐσχρτου καὶ τῷ μέσου" πάντως γὰρ ἐγγύτερον 
εἶαι συμβαίνει τὴς ἐπιςήμης. οἷον ἔξω τὸ Α τὸ διδακτόν, 

ΜΙ Ἁ » ὔ 

ἀντίφασιν εἰπεῖν, "οἷον εἰ μὴ τὴν αὐτὴν ὠξιοῖ τῶν ἐναντίων 
,ὔ{ » ,ἷ »ν  »ν» ὄ { [2 δ᾽ ,» Ν 

πάντων, εἰπόντα τῶν ἀντικειμένων μίαν. ὕτω δ᾽ ἀνάγκη τὰ 
»“» » “ ,ὕ Ν ,ὔ Ν 7 Ἧ, 

πρῶτον εἶναι σχῆμα" μέσον γὼρ γύεται τὸ καθόλου πρὸς 
Ν “ τὸ ἐξ ἀρχῆς. ἐν μέρει δέ, πρὸς ὅ ἐς καθόλου καθ᾿ οὗ λέ- 

ἐφ᾽ οὗ Β ἐπιςήμη, τὸ Τ' δικαιοσύνη. ἡ μὲν ἕν ἐπιςήμη ὅτι 25 γεται ἡ πρότασις, οἷον γνωςῷ καὶ ἀγνώςν μὴ τὴν αὐτήν" 
διδακτόν, φανερόν" ἡ δ᾽ ἀρετὴ εἰ ἐπιςήμη, ἄδηλον. εἰ ὃν 

ὁμοίως ἢ μᾶλλον πιςὸν τὸ ΒΓ τῷ ΑΤΙ, ἀπαγωγή ἐςιν" 
ἐγγύτερον γὰρ τῷ ἐπίςασθαι διὼ τὸ προσειληφέναι τὴν ΑὙ' 
ἐτιςήμην πρότερον ἐκ ἔχοντας. ἢ πάλιν εἰ ὀλίγα τὼ μέσω 

Ν Ψ Ἂ “» λ Ν 2 τὰ γὼρ ἐναντία καθόλου πρὸς ταῦτα. καὶ γίεται τὸ τρίτον 
χ Ν ΄, , σχῆμα" μέσον γὼρ τὸ ἐν μέρει λαμβανόμενον, οἷον τὸ γνω- 

ἢ ἡ πὸ ἃ » τ' νχ ὑασϑ ᾽ 
ςον καὶ τὸ ἄγνωςον, ἐξ ὧν γὰρ ἔςι συλλογίσασθαι τούναν- 
,ὔ ) ΄ὔ Ὶ Ἁ Σ ,ὔ ᾿] »ὝἪ᾽ , διὸ τίον, ἐκ τούτων καὶ τὰς ἐνςάσεις ἐπιχειροῦμεν λέγειν. δὶ 

τῶν ΒΤ'" καὶ γὰρ ὕτως ἐγγύτερον τῷ εἰδέναι. οἷον εἰ τὸ Δ 30 καὶ ἐκ μόνων τούτων τῶν σχημάτων φέρομεν" ἐν μόνοις γὰρ 

εἤ τετραγωνίζεσθαι, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Ἐ εὐθύγραμμον, τὸ δ᾽ 
ἐφ᾿ ᾧ 2 κύκλος" εἰ τῷ Ἑ Ζ ἐν μόνον εἴη μέσεν, τὸ μετὰ 
μπνίσκων ἴσον γίνεσθαι εὐθυγρώμμῳ τὸν κύκλον, ἐγγὺς ἀν 
εἴ τῷ εἰδέναι. ὅταν δὲ μήτε πιςότερον ἢ τὸ ΒΤ ΤΌ ΑΤ' μήτ᾽ 

οἱ ἀντικείμενοι συλλογισμοί" διὰ γὰρ τῷ μέσου ἀκ ἥν και 
ταφατικῶς. ἔτι δὲ κἀν λόγου δέοιτο πλείονος ἡ διὰ τῷ μέ- 

σου σχήματος, οἷον εἰ μὴ δοίη τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν διὰ 

τὸ μὴ ἀκολουθεῖν αὐτῷ τὸ Γ,, τῦτο γὰρ δι᾿ ἄλλων προτά- 
». 2 ν 2 Χο ᾽ ΄ νν Υ “΄,Ν Δὰν, ΝΟ, ᾽ 7 Ν 
ὀλίγα τὼ μέσα, ὁ λέγω ἀπαγωγήν. δ᾽ ὅταν ἄμεσον ἢ τὸ 35 σεὼν δῆλον" οὐ δεῖ δὲ εἰς ἄλλα ἐκτρέπεσθαι τὴν ἔνς σιν, 

ΒΤ ἐχιςήμη γὰρ τὸ τοιζτον. 
ἌἜνςασις δ᾽ ἐςὶ πρότασις προτάσει ἐναντία. διαφέρει 

δὲ τῆς προτάσεως, ὅτι τὴν μὲν ὥς ασιν ἐνδέχεται εἶναι ἐπὶ 
μέρους, τὴν δὲ πρότασιν ἢ ὅλως ἐκ ἐνδέχεται ἢ ἀκ ἐν τοῖς 

26 

Χ Δ Ὶ ἀλλ᾽ εὐθὺς φανερὰν ἔχειν τὴν ἑτέραν πρότασιν. διὸ καὶ τὸ 
“.- ἊΣ “ ΄ σημεῖον ἐκ μάνου τούτου τῷ σχήματος ἀκ ἔςιν. 
ΙΝ γι ἡ ͵ .- Ἐπισκεπτέον δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐνς ἄσεων, οἷον 

Ὶ “» ."»ἦ ἊΣ 8 [4 ΡΝ Ὁ: ΄ὔ ΝΣ μ᾿ δέ: ) “περὶ τῶν ἐκ τῷ ἐναντίς καὶ τῇ ὁμοίς καὶ τὸ κατὰ δόξαν, καὶ 

41. τῷ β τὸ α Ο. ἴ 12. γίνοιτο Ο. ἢ 13. ἵν οὐὐ Ο. ΠΤ 15. εἴη ὑπὸ τὸ αὐτὸ Ο, Π 25. οὗ δὲ βΒ. 8. 1 τὸ δὲ γ Ο 1] 28. προειλη- 
φδει Ο. ἢ 31. δ᾽ ῥτγίυβ οπὶ Ο. 1 32. ἐφ᾽ ᾧ οτὰ .2. || 3λ. ἢ] εἴ Ο 11 35. ἢ οπι ὦ 

, διχῶς τε καὶ Ο, || 3. ἐχ] διὰ Ο. 1 6. ἔτι-ὐπάρχει] ἢ ὅτι τιὴ ἢ ὅτι ὑδεὴ μὴ ὑπάρχει 6. ᾿ 9. ὧν Β, ὅ Ὁ. Ἱ τὸ οαὰ Ο. 1 τῶν 

ἰκυτίνν μίαν ἐναι Ο. ἢ 15. ἀξιοῦνται ΑἹ, ἀξιοῦντες Β, ΠΠ 16. γὰρ τοῦ μὴ Ο. ἢ 17. λέγωμιν 8. 1 19. ἅπασι Ο. ᾿| 20. ἐνιςαμένων Β. ΠΠ τῶ, 
προτετομένω, 48. 1] 28. τὸ οτὰ Ο.. ἢ τὰ ἐναντία Ο. 1 30, σχημάτων, τυτέςι τῷ πρώτυ καὶ τῦ τρίτν, φέρομεν (, [[ 31. καταφατικός Ο. 1] 
33. 1) εἰ Ο. Ἱ 38. οἷον καὶ περὶ τῇ ἐναντίν Ο. 
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εἰ τὸν ἐν μέρει ἐκ τῷ πρώτου ἢ τὴν ςερητικὴν ἐκ τῷ μέσου 
δυνατὸν λαβεῖν. 

Εἰκὸς δὲ καὶ σημεῖον οὐ ταὐτόν ἐςιν, ἀλλὼ τὸ μὲν 
εἰκός ἐςι πρότασις ἔνδοξος" ὃ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἴσασιν 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ Β. 

Ἢ δὴ οὕτω διαιρετέον τὸ σημεῖόν, τότων δὲ τὸ μέσον 
7 ᾿Ὶ Ν᾽ 7, Ν Ι »"Ἢ τεκμήριον ληπτέον (τὸ γὰρ τεκμήριον τὸ εἰδέναι ποιοῦν φα- 

σὶν εἶναι, τοιοῦτο δὲ μάλιςα τὸ μέσον, ἢ τὰ μὲν ἐκ τῶν 

ἄκρων σημεῖα, λεκτέον, τὸ δ᾽ ἐκ τῷ μέσου τεκμήριον" ἐγδὸ- 
οὕτω γινόμενον ἢ μὴ γινόμενον ἢ ὃν ἢ μὴ ὄν, τῦτ' ἐςὶν εἰ- 5 Ζότατον γὼρ καὶ μάλιςα ἀληθὲς τὸ διὼ τῇ πρώτου σχά- 

ν΄ »Ἢ Δ 
κός, οἷον τὸ μισεῖν τοὺς φθονοῦντας ἢ τὸ φιλεῖν τοὺς ἐρω- 

μένους. σημεῖον δὲ βούλεται εἶναι πρότασις ὠποδεικτικὴ 
᾽ ἦ, ΚΡ. Εν ἢ ἕ λ:- ΄ὕ ΄ὕ 
ἀνωγκωία ἢ ἔνδοξος" οὗ γὰρ ὄντος ἔςιν ἢ Ὁ γενομένου πρό- 

τερον ἢ ὕφερον γέγονε τὸ πρῶγμα, τῦτο σημεῖόν ἐς! τῷ Ὧν»: 

ματος. 
Τὸ δὲ φυσιογνωμονεῖν δυνατόν ἐς!ιν, εἴ τις δίδωσιν ἅμα 

μεταβάλλειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ὅσα φυσικά ἐςι 

παθήματα" μαθὼν “γὰρ ἴσως μουσικὴν μεταβέβληκέ τι τὴν 

γονέναι ἢ ἢ εἶναι. ἐνθύμημα μὲν οὖν ἐσὶ συλλογισμὸς ἐξ εἰκό- 10 ψυχήν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν φύτει ἡμῖν ἐςὶ τῦτο τὸ πάθος, ἀλλ᾽ 

των ἢ σημείων, λαμβάνεται δὲ τὸ μευ τριχῶς, ὁσα- 

χῶς καὶ τὸ μέσον ἐν τοῖς σχήμασιν" ἢ γὰρ ὡς ἐν τῷ πρώτῳ 
Ἃ Ξε 2 »“ Ἃς 3 ΞῈ , περ ᾿ ὲ δεὴ ΄ 
ἢ ὡς ἐν τῷ μέσῳ ἢ ὡς ἐν τῷ τῳ: οἷον τὸ μι γ δεῖξαι κύε- 

σαν διὰ τὸ γάλα ἔχειν ἐκ τοῦ πρώτου σχήματος" τῶν 

οἷον ὀργαὶ καὶ ἐπιθυμίαι τῶν φύσει κινήσεων. εἰ δὴ τῦτό τε 

δοθείη καὶ ἐν ἑνὸς σημεῖον εἶναι, καὶ δυναίμεθα λαμβάνειν 
τὸ ἴδιον ἑκάςου γένους πάθος καὶ σημεῖον, δυνησόμεθα φυ- 
σιογνωμονεῖ. εἰ γάρ ἐςιν ἰδίᾳ τινὶ γόει ὑπάρχον ἀτόμῳ 

γὰρ τὸ γάλα ἔ ἔχειν. ἐφ ᾧ τὸ α κύειν, τὸ Β γάλα ἔχειν, 15 πάθος, οἷον τοῖς λέουσιν ἀνδρεία, ἀνάγκη καὶ ΘΉμαῖον εἶναί 

γυνὴ ἐφ᾽ ᾧ Τ', τὸ δ᾽ ὅτι οἱ σοφοὶ σπουδαῖοι, Πιττακὸς γὼρ τι συμπάσχειν γὼρ ἀλλήλοις ὑπόκειται. καὶ ἔξω τῦτο τὸ 

σπουδαῖος, διὰ τὸ ἐσχάτου. ἐφ᾽ ᾧ α τὸ σπουδαῖον, ἐφ᾿ ᾧ μεγάλα τὰ ἀκρωτήρια ἔχειν" ὃ καὶ ἄλλοις ὑπάρχειν γέ: 
Β οἱ σοφοί, ἐφ᾿ ᾧ ΤΙ' Πιττακός. ἀληθὲς δὴ καὶ τὸ Αὶ καὶ 
τὸ Β τῷ Γ' κατηγορῆσαι" πλὴν τὸ μὲν ὁ λέγουσι διὰ τὸ εἰδέ-. ὅτι ὅλου γένους ἴδιόν ἐς. τὸ πάθος, καὶ οὐ μόνου ἴδιον, 

γαι, τὸ δὲ λαμβάνουσιν. τὸ δὲ κύειν, ὅτι ὠχρά, διὰ τοῦ 2 ὥσπερ εἰώθαμεν λέγειν. ὑπάρξει δὴ καὶ ἐν ἄλλῳ γώει 
μέσου σχήματος βούλεται εἶναι" ἐπεὶ γὰρ ἔπεται ταῖς κυύ- ταὐτό, καὶ ἔςαι ἀνδρεῖος ὁ ἄνθρωπος καὶ ἄλλο τι ζῷον. 

σαῖς τὸ ὠχρόν, ὠκολουθεῖ δὲ καὶ ταύτῃ, δεδεῖχθαι οἴονται ἔξει ἄρα "τὸ σημεῖον" ἂν γὰρ ἑνὸς ἦν. εἰ τοίνυν ταῦτ᾽ ἐς, 
ὅτι κύει. τὸ ὠχρὸν ἐφ᾿ οὗ τὸ Α, τὸ κύειν ἐφ᾿ οὗ Β, γυνὴ καὶ δυνησόμεθα τοιαῦτα σημεῖα συλλέξαι ἐπὶ τούτων τῶν 
ἐφ᾽ οὗ Τ᾿. ἐὰν μὲν ἦν ἡ μία λεχθὴ πρότασις, σημεῖον γίε- ζῴων ἃ μένον ἕν πάθος ἔχει τι ἴδιον, ἕκαςον δ᾽ ἔχει ση- 
ται μόνον, ἐὰν δὲ καὶ ἡ ἑτέρα προσληφθῇ, συλλογισμός, 25 μεῖον, ἐπείπερ ὃν ἔχειν ἀνάγκη, δυνησόμεθα φυσιογνωμο- 

γεσι μὴ ὅλοις ἐνδέχεται. τὸ γὰρ σημεῖον οὕτως ἴδιόν ἐςιν, 

οἷον ὅτι Πιττακὸς ἐλευθέριος" οἱ γὰρ φιλότιμοι ἐλευθέριοι, 
Πιττακὸς δὲ φιλότιμος. ἢ πάλιν ὅτι οἱ σοφοὶ ὠγαθοί: Πιτ- 

Ν ν,ῸΣ ΄, ᾽ Χ Ὶ ΄ὔ σ΄ δ τακὸς γὰρ ἀγαθός, ὠλλὰ καὶ σοφός. οὕτω μὲν ἕν γίνονται 
συλλογισμοί, πλὴν ὁ μὲν διὰ τῷ πρώτου σχήματος ἄλυ- 

νεῖν. εἰ δὲ δύο ἔχει ἴδια ὅλον τὸ γένος, οἷον ὁ λέων ἀνδρεῖον 
καὶ μεταδοτικόν, πῶς γνωσόμεθα πότερον ποτέρου σημεῖον 
τῶν ἰδίᾳ ἀκολουθούντων σημείων; ἢ εἰ ἄλλῳ μὴ ὅλῳ τοὶ 
ἄμφω, καὶ ἐν οἷς μὴ ὅλοις ἑκάτερον, ὅταν τὸ μὲν ἔχῃ τὸ 

τος, ἀν ἀληθὴς ἢ (καθόλου γάρ ἐς), ὁ δὲ διὰ τῷ ἐσχαΐτι 30 δὲ μή" εἰ γὰρ ἀνδρεῖος μὲν ἐλευθέριος δὲ μή, ἔχει δὲ τῶν 

. λύσιμος, κἀν ἀληθὲς ἢ τὸ συμπέρασμα, διὰ τὸ μὴ εἶναι 
καθόλου μηδὲ πρὸς τὸ πράγμα τὸν συλλογισμόν" οὐ γὰρ 
εἰ Πιττακὸς σπουδαῖος, διὰ τῦτο καὶ τοὺς ἄλλους ἀνάγκη 

σοφούς. ὁ δὲ διὰ τῷ μέσου σχήματος ἀεὶ καὶ πάντως λύ- 

δύο τοδί, δῆλον ὅτι καὶ ἐπὶ τῇ λέοντος τῦτο σημεῖον τὰς 

ἀνδρείας. ἔςι δ τὸ φυσιογνωμονεῖν τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχή- 
ματι τὸ μέσον τῷ μὲν πρώτῳ ἄκρῳ ἀντιςρέφειν, τῷ δὲ τρί- 
του ὑπερτείνειν καὶ μὴ ἀντιςρέφειν, οἷον ἀνδρεία τὸ Α, τοὶ 

σιμος᾽ ὑδέποτε γὼρ γίεται συλλογισμὸς οὕτως ἐχόντων 35 ἀκρωτήρια μεγάλα ἐφ᾽ οὗ Β, τὸ δὲ Τ' λέων. ᾧ δὴ τὸ Τ', 
τῶν ὅρων" οὐ γὼρ εἰ ἡ κύουσα ὠχρά, ὠχρὰ δὲ καὶ ἦδε, τὸ Β παντί, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις. ᾧ δὲ τὸ Β, τὸ Α παντὶ 

κύειν ἀνάγκη ταύτην. ὠληθὲς μὲν ἕν ἐν ἅπασιν ὑπάρξει τοῖς καὶ οὐ πλείοσιν, ἀλλ᾽ ἀντιςρέφει" εἰ δὲ μή, οὐκ ἔξαι ἕν 

σημείοις, διαφορὰς δ᾽ ἔχουσι τὼς εἰρημένας. ἑνὸς σημεῖον. 

- 

ω 
᾿ 

. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν ὙΣΤΕΡΩΝ Α. - 
ὁ - - Σ 

ΠΕ χῦσα μάθησις διανοητικὴ ἐκ προῦ- ἴσασι μὲν οὗπερ τὴν ὠπόδειξιν ἔχουσι καὶ ᾿ ἔλαβον, ἔλα- 
παρχούσης γίνεται: γνώσεως. φανερὸν δὲ τῶτο θεωρίσιν ἐπὶ ον δ᾽ ὀχὶ παντὸς ὗ ἂν εἰδῶσιν ὅτι τρίγωνον ἢ ὅτι ὠριθμός, 
πασῶν’ αἴ τε γὰρ μαθηματικαὶ τῶν ἐπιςημῶν διὰ τούτου ἀλλ' ἁπλῶς κατὰ παντὸς ἀριθμοῦ καὶ τριγώνου" ὑδεμία 
τῷ τρόπε παρωγίνονται καὶ τῶν ἄλλων ἑκάςη τεχνῶν. γὰρ πρότασις λαμβάνεται τοιαύτη, ὅτι ὃν «σὺ οἶδας ἀριθ- 
ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς λόγους οἵ τε διὰ συλλογισμῶν καὶ 5 μὸν ἢ ὃ σὺ οἶδως εὐθύγραμμον, ἀλλὰ κατὰ παντός. ἀλλ᾽ 
εἱ δ᾽ ἐπαγωγῆς" ὠμφότεροι γὰρ διὼ προγινωσκομένων ποι- ὑδὲν (οἴκα) κωλύει, ὃ μανθάνει, ἔςιν ὡς ἐπίςασθαι, ἔς! 
-" Ν 7, δ, «ἃ [ « Ν ες 2 “ γ Ἂς ᾿ ᾽ ὃν ΄, γ.. ἢ 
ὦται τὴν διδασκαλίαν, οἱ μὲν λαμβάνοντες ὡς παρὰ ξυνιέν- δ᾽ ὡς ὠγνοεῖν" ἄτοπον γὰρ ἕκ εἰ οἶδέ πως ὃ μανθάνει, ἀλλ 

των, οἱ δὲ δεικνύντες τὸ καθόλου διὰ τὸ δῆλον εἶναι τὸ καθ᾿ εἰ ὡδί, οἷον ἢ μανθάνει καὶ ὥς. 

ἔχαςον. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ οἱ ῥητορικοὶ συμπείθουσιν' ἢ γὰρ ᾿Ἐπίςασθαι δὲ οἰόμεθ’ ἔκαςον ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ τὸν 
διὰ παραδειγμάτων, ὅ ἐςιν ἐπαγωγή, ἢ δὶ ἐνθυμημάτων, 10 σοφιςικὸν τρόπον τὸν κατὰ συμβεβηκός, ὅταν τήν τ᾽ αἰτίαν 
΄ ἢ ΄ » ᾽ 8 , 2 , » Δ ΩΝ δ ἢ “,, ν,) », ὅτερ ἐςὶ συλλογισμός. διχῶς δ᾽ ἀναγκαῖον προγινώσκειν᾽ οἰώμεθα γινώσκειν δὶ᾿ ἣν τὸ πρᾶγμά ἐςιν, ὅτι ἐκείν αἰτίαι 
τὰ μὲν γάρ, ὅτι ἔςι, προυπολαμβάνειν ἀνωγκαῖον, τὼ δέ, ἐς, καὶ μὴ ἐνδέχεσθαι τῶτ᾽ ἄλλως ἔχειν. δῆλον τοίνυν ὅτι 

τί τὸ λεγόμενόν ἐςι, ξυνιέναι δεῖ, τὰ δ᾽ ἄμφω, οἷον ὅτι 
μὲν ἅπαν ἢ φῆσαι ἢ ἀποφῆσαι ἀληθές, ὅτι ἔςι., τὸ δὲ τρί- 

“2 ν 2. “2 Ζ 5 δες ν, Ἔ »᾽ ,ὕ 
τοίουτον τι τὸ ἐπίςασθαί εςι καὶ γαρ οι μὴ ἐπιςάμνεγοι καὶ 

.«» ᾿ ε ᾿ ᾽ [ἢ ΓΙ εν.» » ΄ 
οἱ ἐπις μενοι οἱ μὲν οἐοντωὶ αὐτοὶ οὕτως ἔχειν, οἱ δ ἐπιςῶὼ- 

γωνον, ὅτι τοδὶ σημαίνει, τὴν δὲ μονάδα ἄμφω, καὶ τί ση- 15 μενοι καὶ ἔχοσιν, ὥςε ἦ ἁπλῶς ἐςὶν ἐπιςήμη, τῦτ᾽ ἀδύνατον 

μαῦει καὶ ὅτι ἕξιν" ὁ γὰρ ὁμοίως τούτων ἕκωςον δῆλον ἄλλως ἔχειν. εἰ μὲν οὖν καὶ ἕτερός ἐς τ τῇ ἐπίς σθαι τρόπος, 
ἁμῦ. ὕςερον ἐρῶμεν, φαμὲν δὲ καὶ δὶ ὠποδείζξεως εἰδέναι. ἀπό- 
καὶ ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν, οἷον ὅσα τυγχάνει ὄντη δειξιν δὲ λέγω συλλογισμὸν ἐπιςημονικόν. ἐπιςμονικὸν δὲ 
ὑπὸ τὸ καθόλι, ὧν ἔχει τὴν γνῶσιν. ὅτι μὲν γὰρ πᾶν τρί. λέγω καθ᾽ ὃν τῷ ἔχειν αὐτὸν ἐπις μεθα. εἰ τοίνυν ἐςὶ τὸ ἐπί- 
γανον ἔχει δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας, προήδει" ὅτι δὲ τόδε τὸ ἐν τῷ 20 ςασθαι οἷον ἔθεμιεν, ἀνάγκη καὶ τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπις ἥμην ἐξ 
ε , ’ ,» ἃ 3 ΄, 2 : ᾽ θῶ ἡ Ὶ ΄ ὶ ) γι Ὶ 
ἡμικυκλίῳ τρίγωνόν ἐςιν, ἅμα ἐπωγόμενος ἐγνώοισεν. ἐνίων ἀληθῶν τ᾽ εἶναι καὶ πρώτων καὶ ὠμέσων καὶ γνωριμωτέρων 

Ν γ Ἀ ΄ ε ὦ ᾽ ν Ἂ» »,., “ - 9) [μ᾿ νι, Κ γὰρ τῶτον τὸν τρόπον ἡ μαθησίς ἐςι, καὶ ὁ διὰ τῷ μέσου καὶ προτέρων καὶ αἰτίων τῷ συμπερώσματος" ὅτω γὼρ ἔσον- 

τὸ ἔσχατον γνωρίζεται, ὅσα ἤδη τῶν καθ᾿ ἔκαςα τυγχώ- ται καὶ αἱ ἀρχαὶ οἰκεῖαι τῷ δεικνυμώου. συλλογισμὸς μὲν 
νει ἕντα καὶ μὴ καθ᾿ ὑποκειμένου τινός. πρὶν δ᾽ ἐπαχθῆναι γὰρ ἔςαι καὶ ἄνευ τότων, ἀπόδειξις δ᾽ οὐκ ἔςαι" ὃ γὰρ 
ἡ λαβεῖν συλλογισμὸν τρόπον μέν τινα ἴσως φατέον ἐπίς -- 25 ποιήσει ἐπιςήμην. ὠληθὴ μὲν ἣν δεῖ εἶναι, ὅτι ὡκ ἔς! τὸ μὴ 

ἡμῦ. ἔς! δὲ γνωρίζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τῶν δὲ 

σθαι, τρόπον δ᾽ ἄλλον ὅ. ὃ γὼρ μὴ ἥἤδει εἰ ἔςιν ἁπλῶς, 
τῦτο πῶς ἤδει ὅτι δύο ὀρθὼς ἔχει ἁπλῶς; ἀλλὰ δῆλον ὡς 

ὡδὶ μὲν ἐπίςαται, ὅτι καθόλε ἐπίςαται, ὡπλῶς δ᾽ οὐκ 

ἐχίξαται. εἰ δὲ μή, τὸ ἐν τῷ ΜΜέωνι ὠπόρημα συμβήσεται" 

Ἄν» ᾿ ΟΡΗ͂Σ. ὁ - ΄ ὧν Η ΄ ὃν ἐπίςασθαι, οἷον ὅτι ἡ διάμετρος σύμμετρος. ἐκ πρώτων 
Η Α ν 3 Η ΄ ν Ψ, Ἀν ᾽ 

δ᾽ ἀναποδείκτων, ὅτι ὡς ἐπιφήσεται μὴ ἔχων ἀπόδειξιν αὖ- 
εγ Ν Ν ) », νιν Η ’ὔ ὥ:} Ν Ἂς τῶν" τὸ γὰρ ἐπίςασθαι ὧν ὠπόδειξίς ἐςι μὴ κατὰ συμβε- 

΄ ν,}Ψψ ποτ ᾽,΄} ἂν. οὖ λ ΄ βηκός, τὸ ἔχειν ἀπόδειξίν ἐςιν. αἰτιώ τε καὶ γνωριμώτερα, 
Ἁ λὰ Ἷ ἢ γὰρ ὑδὲν μαθήσεται ἢ ἃ οἶδεν. οὐ γὰρ δή, ὥς γέ τινες 30 δεῖ εἶναι καὶ πρότερω, αἴτια μὲν ὅτι τότε ἐπις μεθα ὅταν 

ἐγχεειροῦτι λύειν, λεκτέον. ἄρ᾽ οἶδας ἅπασαν δυάδα, ὅτι 
ἀρτία ἡ ἦ;; φήσαντος δὲ προήνεγκάν τινα δυάδα ἣν ὑκ ᾧετ᾽ 

ἐδαι, ὥς᾽ ὑδ᾽ ἀρτίαν. λύουσι γὰρ ὁ φάσκοντες εἰδέναι πῶ- 
σαν δυάδα, ὠρτίαν οὖσαν, ἀλλ᾽ ἣν ἴσασιν ὅτι δυαΐς. καΐτοι 

Τίι, ὑςέρων ἢ δευτέρων α Ο, 

τὴν αἰτίαν εἰδῶμεν, καὶ πρότερα, εἴπερ αἴτια, καὶ προγι- 
νωσκόμενα, μόνον τὸν ἕτερον τρόπον τῷ ξυνιέναι, ἀλλὰ καὶ 
τῷ εἰδέναι ὅτι ἔςιν. πρότερα δ᾽ ἐςὶ καὶ γνωριμώτερα διχῶς" 
ὦ γὰρ ταὐτὸν πρότερον τῇ φύσει καὶ πρὸς ἡμᾶς πρότερον, 

9. ὡσαύτως ΒΒ, ὡσαύτως δὲ Ο, Ἷ 11. ὅπερ] 8 6. ἢ 13. συνιέναι Ο,, Ἷ 1.. ἅπαν μὲν 8. Π 17. πρότερα 6. Ἷ 28. ὅτι τὸ καθόλου (Ο, 
13. τι οἵὰ Ο. ἢ 14. αὐτὸ 6. 1 20. ἐθέμεθα, Ο, ᾿1 21. καὶ αἰΐογαμν οχα Ο, {{ 24. γὰρ ἔςι 6. 1 25. δεῖ εἶναι οοΥτ ΑΑ. ἢ 30. δεῖ εἶναι 

καὶ τρότερα, οοττ 8, υδὶ ἰοουβ ρδασίοτίριϑ. 
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ἐδὲ γνωριμώτερον καὶ ἡμῖν γνωριμώτερον. λέγω δὲ πρὸς 
ἡμᾶς μὲν πρότερα καὶ γνωριμώτερα τὰ ἐγγύτερον τῆς αἰ- 

σθήσεως, ὡπλῶς δὲ πρότερα, καὶ γνωριμώτερα τὰ πορρώτε- 
ρον. ἔςι δὲ πορρωτάτω μὲν τὼ καθόλου μάλιςα, ἐγγυτάτω 

δὲ τὰ καθ᾿ ἔκαςα" καὶ ἀντίκειται ταῦτ᾽ ἀλλήλοις, ἐκ πρώ- 
των δ᾽ ἐςὶ τὸ ἐξ ἀρχῶν οἰκείων" ταὐτὸ γὰρ λέγω πρῶτον 
καὶ ᾽ ,ὔ ᾽ Ἀ δ᾽ 2 Ν Η δὶ ΄, κέ ἀρχήν. ἀρχὴ ἐςὶν ὠποδείξεως πρότασις ἄμεσος, 
ἄμεσος δὲ ἧς μή ἐςιν ἄλλη προτέρα. πρότασις δ᾽ ἐςὶν ὠπο- 

φάνσεως τὸ ἕτερον μόριον, ἕν καθ᾽ ἑνός, διαλεκτικὴ μὲν ἡ 
ὑμοίως λαμβάνουσα ὁποτερογῶν, ὠποδεικτικὴ δὲ ἡ ὡρισ- 

γ᾽ -" Η ,, 5, Ψ ε ’ὔ « 
μέως θώτερον, ὅτι ὠληθές. ἀπόφανσις δὲ ἀντιφάσεως ὁπο- 

»“» ᾽,΄ Α͂Η͂ΝΕ ὁ δὲ ᾽ [ Ὁ κ ν ΝΥ 
τερούῶν μόριον. ἀντίφασις δὲ ἀντίθεσις ἧς ὧς ἔςι μεταξὺ 

᾽ ς- 7 ΄,ὔ 5» ᾿ Ἀ ᾿ Ν ’ὔ 
καθ᾽ αὑτήν. μόριον δ᾽ ἀντιφάσεως τὸ μὲν τὶ κατά τινος κα- 
τάφασις, τὸ δὲ τὶ ὠπό τινος ἀπόφασις, ὠμέσου δ᾽ ἀρ- 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὉΣΤΕΡΩΝ Α, 

Ἁ γ᾽ ἀλλὰ μηδ᾽ ἄλλο αὐτῷ πιςότερον εἶναι μηδὲ γνωριμώτερον 
τῶν ἀντικειμένων ταῖς ὠρχαῖς, ἐξ ὧν ἔςαι συλλογισμὸς ὁ 
» "» 4 » 7 “Δ, 2 ,ὔ ε » ᾿ τῆς ἐναγτίας ἀπάτης, εἴπερ δεῖ τὸν ἐπις μενον ἁπλῶς ὠμε- 

τάπειςον εἶναι. 

Ἐνίοις μὲν ἕν διὰ τὸ δεῖν τὰ πρῶτα ἐπίςασθαι ἡ δυκεῖ ἃ 
ἐπιςήμη εἶναι, τοῖς δ᾽ εἶναι μέν, πάντων μέντοι ὠποδείξεις 

᾿ ἢ Ῥ εἶναι" ὧν ἀδέτερον ὅτ᾽ ἀληθὲς ἔτ᾽ ἀναγκαῖον. οἱ μὲν γὰρ 

5 

ΨῈ ,΄ ᾿ »“ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ὅλως ἐπίςασθαι, ὅτοι εἰς ἄπειρον ἀξίῷ- 
, ε ᾽ Ἀν» ΄ ν σ Ν Ν 

σιν ἀνώγεσθωι ὡς κ ἀν ἐπιςαμένους τὰ ὕςερω διὰ τὼ 
΄ ΜΝ » -" » δ᾿ , 7 Ν 10 πρότερα, ὧν μή ἐςι πρῶτα, ὀρθῶς λέγοντες" ὠδύνωτον γὰρ 
4 »ν , σ  Ὑ ἢ Η 7 7 τὼ ἄπειρα διελθεΐ. εἴ τε ἴξςαται καὶ εἰσὶν ὠρχαί, ταύτας 

᾽ , ᾿ “ἡ ᾿ ΄ ἈΝ Ψ »,, Ὁ μ 
ὠγνώς ους εἶναι ὠποδείζεώς γε μὴ ἴσης αὐτῶν, ὅπερ φασὶν 
μῳ 3 ὔ - » Νὰ ν ΨΚ Ν » ΝΖ 

εἶναι τὸ ἐπίςασθαι μόνον" εἰ δὲ μὴ ἔςι τὼ πρῶτα εἰδέναι, 
Ἀ -“ 

ὑδὲ τὰ ἐκ τούτων εἶναι ἐπίξασθαι ἁπλῶς ἐδὲ κυρίως, ἀλλ᾽ 
᾿ ΩΝ οΥ 3 

χῆς συλλογιςικῆς θέσιν μὲν λέγω ἣν μὴ ἔςι δεῖξαι, μηδ᾽ 15 ἐξ ὑποθέσεως, εἰ ἐκεῖνά ἐςιν. οἱ δὲ περὶ μὲν τῷ ἐπίς αθαι 
δ » 

ἀνάγκη ἔχειν τὸν μαθησόμενόν τι" ἣν δ᾽ ἀνάγκη ἔχειν τὸ ὁμολογῶσι" δὲ’ ὠποδείξεως γὰρ εἶναι μόνον" ἀλλὰ πάντων 
» τηκτὰ ΄΄ ᾿ 

ὁτιῶν μαθησόμενον, ἀξίωμα" ἔςι γὰρ ἔνια τοιαῦτα" τῦτο εἶναι ὠπόδειξιν ὑδὲν κωλύειν" ἐνδέχεσθαι γὼρ κύκλῳ γύε- 
μὴ ΄ Ν ,ὔ Ψ; Υ᾽ 

γὰρ μάλις᾽ ἐπὶ τοῖς τοιότοις εἰώθαμεν ὄνομα λέγειν. θέσεως σθαι τὴν ὠπόδειξιν καὶ ἐξ. ἀλλήλων. ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτε 
Ἂ Ἢ « » »Ἄ ͵7 » ᾽ ὔ᾿ ͵ὕ » 9 κι ᾽ Ν Ν »“ ᾽ ,ὔ τ δ᾽ ἡ μὲν ὁποτερονοῦν τῶν μορίων τῆς ὠποφάνσεως λαμβά- πᾶσαν ἐπιςήμην ἀποδεικτικὴν εἶαι, ἀλλὰ τὴν τῶν ὠμέσων 

Ω ν᾽ ’, .“" ,ὔ Ν 
γουσα., οἷον λέγω τὸ εἶναί τι ἢ τὸ μὴ εἶναί τι, ὑπόθεσις, ἡ 20 ἀναπόδεικτον. καὶ τῶθ᾽ ὅτι ἀναγκαῖον, φανερόν" εἰ γὼρ 

᾿ὮὟΥ͂ Ἷ « ἤν εἶδος ΝΟ ὃς θέ, δ τ οὶ ΤΕ ὁ ὲν ἐπίςασθ ι ΜΑΜΒΗΝΙ Ὶ ἐξ ὧν καὶ ἀχέδε. δ᾽ ἄνευ τούτου ὁρισμός. ὁ γὰρ ὁρισμὸς θέτις μέν ἐς τ" τίθε. ἀνώγκη μὲν ἐπίςασθαι τὼ πρότερα καὶ ἐξ ὧν ἡ ἀπόδειξις, 
4. ἀνἤ ὃ ᾿ ἐδὲ ὃ ὠδιαί, -“ ἈΝ. νον Ὁ δέ ΝΎ “Ὁ, δὲ, . , “ ται γὰρ ὃ ἀριθμητικὸς μονάδα τὸ ἀδιαίρετον εἶναι κατὰ τὸ ἴςαται δέ ποτε τὰ ἄμεσα, ταῦτ᾽ ἀναπόδεικτω ἀνάγκη εἶναι- 

Ψ Ν Ν ψο; ν τᾷ λ ΄, ΑῚ 
ποσόν" ὑπόθεσις δ᾽ ἐκ ἔςι" τὸ γάρ τί ἐςι μονὰς καὶ τὸ εἷς ταῦτα τ᾽ ἕν οὕτω λέγομεν, καὶ ὁ μόνον ἐπιςήμην ἀλλὼ 

,ὔ ἣν 7ὔ ᾿ ,ὔὕ “- ν, σ΄ να! μονάδα ὁ ταὐτόν. . καὶ ἀρχὴν ἐπιςήμης εἶναί τινά φαμεν, ἢ τοὺς ὅρους γνω- 
᾿Επεὶ δὲ δεῖ πιςεύειν τε καὶ εἰδένωι τὸ πρώγμω τῷ 25 ρίζομεν. κύκλῳ δ᾽ ὅτι ὠδύνατον ἀποδείκνυσθαι ἁπλῶς, δῆ- 

τοίῦτον ἔχειν συλλογισμὸν ὃν καλῦμεν ὠπόδειξιν, ἔςι δ᾽ 
τος τῷ τάδ᾽ εἶναι ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ἀνάγκη μὴ μόνον 

“προγινώσκειν τὰ πρῶτα, ἢ πάντα ἢ ἔνια, ἀλλὰ καὶ μᾶλ- 
λον" ἀεὶ γὰρ δι᾽ ὃ ὑπάρχει ἔκαςον, ἐκεῖνο μᾶλλον ὑπάρ- 

Ν 
λον, εἴπερ ἐκ προτέρων δεῖ τὴν ὠπόδειξιν εἶναι καὶ γνωριμω- 

,’ ’ Ν “ ξ ΄, τέρων' ἀδύνατον γάρ ἐςι τὰ αὐτὼ τῶν αὐτῶν ἅμα πρότεραν 
λον ,» 2 Νο τ δ, φ Ν τον Ἂν καὶ ὕςερα εἶναι, εἰ μὴ τὸν ἕτερον τρόπον, οἷον τὼ μὲν πρὸς 

ψὺ τἊν Χ « »“ -“ , ἘΡ 4 Ν “» ΄ ἡμᾶς τὰ δ᾽ ἑπλῶς, ὅνπερ τρόπον ἡ ἐπαγωγὴ ποιεῖ γνώρι- 
-“ Κ ἂ - αν -“ 

χει, οἷον δι᾽ ὃ φιλοῦμεν, ἐκεῖνο φίλον μᾶλλον. ὥς εἴπερ 30 μυν. εἰ δ᾽ οὕτως, ὧκ ἀν εἴη τὸ ἁπλῶς εἰδέναι καλῶς ὡρισι- 
ἴσμεν διὰ τὰ πρῶτα καὶ πιςεύομεν, κἀκεῖνα ἴσμεν τε καὶ 
πιςεύομεν μᾶλλον, ὅτι δὶ’ ἐκεῖνα καὶ τὰ ὕςερον. ὀχ, οἷόν 

τε δὲ πις εύειν μᾶλλον ὧν οἴδενφ ἃ μὴ τυγχάνει μήτε εἰδωὸς 

μήτε βέλτιον διακείμενος ἢ εἰ ἐτύγχανεν εἰδώς. συμβήσεται 

’ὔὕ ὰ μένον, ὠλλὰ διττόν" ἢ ἐχ ὡπλῶς ἡ ἑτέρω ἀπόδειξις γινο- 
μόη ἐκ τῶν ἡμῖν γνωριμωτέρων. συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι 

’ Ἁ ὔ -“ 
κύκλῳ τὴν ἀπέδειξιν εἶναι οὐ μόνον τὸ γῦν εἰρημένον, ἀλλ᾽ 

Ἵ. »ν» “-“ -“" 
δὲν ἀλλο λέγειν ἢ ὅτι τῦτ᾽ ἔςιν εἰ τὸτ᾽ ἔςιν" ὕτω δὲ πάντα, 

δὲ τῦτο, εἰ μή τις προγνώσεται τῶν δὶ’ ἀπόδειξιν πιςευόν- ἃς ῥῴδιον δεῖξαι." δῆλον δ᾽ ὅτι τῶτο συμβαίνει τριῶν ὅρων τε- 
-“ Ν ΟΡ Ὁ . ΄ » » -. ἃ » 

των" μαλλον γὙαρ ανώγκχκη πιςεύειν τῶις ἀρχωϊῖς ἡ πάσαις 

ἢ τισὶ τῷ συμπεράσματος. τὸν δὲ μέλλοντα ἕξειν τὴν ἐπι- 
φήμην τὴν δι’ ἀποδείξεως ἃ μόνον δεῖ τὰς ἀρχὰς μᾶλλον 

“ » ὦκα ΄, Ἀ » , 
γνωρίζειν καὶ μᾶλλον αὐταῖς πιςεύειν ἢ τῷ δεικνυμένῳ, 

θέντων" τὸ μὲν γὰρ διὰ πολλῶν ἢ δι’ ὀλίγων ἀνακάμπτειν 
φάναι ἐδὲν διαφέρει, δὲ’ ὀλίγων δ᾽ ἢ δυοῦ. ὅταν γὰρ τοῦ 

Η 2 γι. ν Ν ᾿ λ ἈΝ »“ Υ 
Α ὄντος ἐξ ἀνάγκης ἢ τὸ Β, τούτου δὲ τὸ Τ΄, τῷ Α ὄντος 

ἔςαι τὸ Τ', εἰ δὴ τῷ Α ὄντος ἀνάγκη τὸ Β εἶναι, τούτου δ᾽ 

6. ταντὸν δέ ἐςι πρῶτον Ο. ΠΠ 12. ἔςξι τι μεταξὺ καϑ' ἑαυτήν. μόρια Ο. ᾿Ϊ 16. τὸν ἑτιῶῦν μαθησέμενον Ο. ᾿ 17. ταῦτα 6, Ἰδ 18. ἔνομα, 
οτὰ Ἃ. ᾿ὶ 20. τὸ ροδὲ ἢ 

35. δι’ οῃ .8. 

οπὰ Ο. ᾿ἱ 21. μὲν οι Ο, [[ 30, εἴπερ] εἰπεῖν «4. 11 31. ἐκεῖνα Ο, ! 32. ὕςερα, Ο. 1} 33. πιςεύομεν ργ «(. 1} 

5. ἐπίςασθαι τὰ πρῶτα Ο. ἢ 8. ἄλλως ΑΒΟ, ΠΠ 10. ἔξαι Ο, 1 11. εἰ δὲ Ο. 1} ἴξανται Ο΄, ἴξαταται «Α. 1 14. ἐπίςασθαι εἶναι Β.. [ἢ 

ἐνδέχεται Ο. 1 18. ὑδὲ 8. 11 22. τὸ ἅμεσά ποτε Ο, Ἷ 23. τ᾽ 

τὸν 8. 1} 34. ῥάιδιον πάντα Ο, ᾿ὶ 37. δι’ ογαὰ Ὁ. 
- 

411. 

33. 

οτὰ Α. ΠΠ 25. δ᾽ ὅτι) τὸ τι 448. τὶ ὅτι Ο. 1 32. ἐκ] » ἐκ 5360. ἢ 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὙΣΤΕΡΩΝ Α. 13 

ἧντες τὸ Αὶ (τοῦτο γὰρ ἣν τὸ κύκλῳ), “κείσθω τὸ Α, ἐφ᾽ Ὁ ρον καὶ ἑτερόμηκες" καὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχμσιν ἐγ τῷ 
τὸ Τ᾿. τὸ ἕν τοῦ Β ὄντος τὸ Α εἶναι λέγειν ἐςὶ τὸ Τ' εἶναι λέ. λόγῳ τῷ τί ἐςι λέγοντι ἔνθα μὲν γραμμὴ ἔνθα δ᾽ ἀρι- 
γεῖιν, τοῦτο δ᾽ ὅτι τῷ Α ὄντος τὸ Γ' ἐς" τὸ δὲ Τ' τῷ Α τὸ θμός. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὰ τοιαῦθ᾽ ἑκάςοις καθ᾽ 

αὐτό. ὥστε συμβαίνει λέγειν τοὺς κύκλῳ φάσκοντας εναι αὑτὰ λέγω, ὅσα δὲ μηδετέρως ὑπάρχει, συμβεβηκότα, 
τὴν ἀπόδειξιν ὑδὲν ἕτερον πλὴν ὅτι τῷ Α ὄντος τὸ Α ἐς ἕν. 5 οἷον τὸ μουσικὸν ἢ λευκὸν τῷ ζῴῳ, ἔτι ὃ μὴ καθ᾽ ὑποκει- 
ἕτω δὲ πάντα δεῖξαι ῥᾷδιον. ὁ μὴν ἀλλ ὑδὲ τῦτο δυνατόν, μένε λέγεται ἄλλῃ τινός, οἷον τὸ βαδίζον ἕτερόν τι ὃν βα»- 
τλὴν ἐπὶ τότων ὅσα ἀλλήλοις ἕπεται, ὥσπερ τὰ ἴδια. ἑγὸς δίζον ἐςὶ καὶ λευκόν, ἡ δ᾽ ὑσία, καὶ ὅσα τόδε͵ τι σημαίνει, 

μὲν ὄν κειμώου δέδεικται ὅτι ἀδέποτ᾽ ἀνάγκη τι εἶναι ἔτε- ὑχ ἕτερόν τι ὄντα ἐςὶν ὅπερ ἐςύ. τὰ μὲν δὴ μὴ καθ᾿ ὑπο- 

μὸν (λέγω δ᾽ ἑνός, ὅτι ὅτε ὅρου ἑνὸς ὅτε θέσεως μιᾶς τεθεί- κειμένου καθ᾿ αὑτὰ λέγω, τὰ δὲ καθ᾽ ὑποκειμώου συμ- 
ση4). ἐκ δύο δὲ θέσεων πρώτων καὶ ἐλαχίςων ἐνδέχεται, 1ο βεβηκότα. ἔτι δ᾽ ἄλλον τρόπον τὸ μὲν δὶ αὐτὸ ὑπάρχον 
εἴπερ καὶ συλλογίσασθαι. ἐὰν μὲν ὃν τό τε Αὶ τῷ Β καὶ τῷ ἑκάςῳ καθ᾽ αὑτό, τὸ δὲ μὴ δ αὑτὸ συμβεβηκός, οἷον εἰ 
Τ' ἕπηται, καὶ ταῦτ᾽ ἀλλήλοις καὶ τῷ Α, ὕτω μὲν ἐνδέ. βαδίζοντος ἤςρωαψε, συμβεβηκός" ὦ γὼρ διὰ τὸ βαδίζειν 

χεται ἐξ ἀλλήλων δεικνύναι πάντα τὰ αἰτηθώτα ἐν τῷ ἥςρωαψεν, ὠλλὰ συνέβη, φαμέν, τῦτο. εἰ δὲ δὶ αὑτό, 
πρώτῳ σχήματι, ὡς δέδεικται ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ. καθ᾽ αὑτό, οἷον εἴ τι σφαττόμενον ὠπέθανε καὶ κατὰ τὴν 
δέδερεται δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις σχήμασιν ἢ οὐ γίνεται 15 σφωγήν, ὅτι διὰ τὸ σφάττεσθαι, ὠλλ' ὁ συνέθη σφαττό- 
συλλογισμὸς ἢ οὐ περὶ τῶν ληφθέτων. τὰ δὲ μὴ ἀντικατη- 

ἡορόμενα ὁδαμῶς ἔς δεῖξαι κύκλῳ. ὥς᾽ ἐπειδὴ ὀλίγα τοι- 
»“» » -- » λυ ,ὔ δ 

αὖτα ἐν ταῖς ἀποδείξεσι, φανερὸν ὅτι κενόν τε καὶ ἀδύνα- 

τον τὸ λέγειν ἐξ ἀλλήλων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ διὰ τῦτο 

πάντων ἐνδέχεσθαι εἶναι ἀπόδειξιν. 

4 Ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν εὖ ἐςὶν ἐπιςἡμη ὡπλῶς, 

ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὸ ἐπιςητὸν τὸ κατὰ τὴν ὠποδεικτικὴν ἐπι- 

μενον ἀποθανεῖν. τὰ ἄρα λεγόμενα ἐπὶ τῶν ὡπλῶς ἐπιςη- 

τῶν καθ᾿ αὑτὰ ὕτως ὡς ἐνυπάρχειν τοῖς κατηγορουμένοις 
ἢ ἐνυκάρχεσθαι δι᾽ αὑτά τέ ἐς! καὶ ἐξ ἀνάγκης. ὁ γὰρ 
, λει ͵ Ὰ ς »"»ἭἩ ν᾿» ͵ .- ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν ἢ ἁπλῶς ἢ τὰ ἀντικείμενα, οἷον 

2. γραμμῇ τὸ εὐθὺ ἢ τὸ καμπύλον καὶ ἀριθμῷ τὸ περιττὸν 
ἢ τὸ ἄρτιον; ἔςι γὰρ τὸ ἐναντίον ἢ ςέρησις ἢ ὠντίφασις ἐν τῷ 
αὐτῷ γένει, οἷον ἄρτιον τὸ μὴ περιττὸν. ἐν ἀριθμοῖς ἢ ἕπεται. 

φήμην. ἀποδεικτικὴ δ᾽ ἐσὶν ἣν ἔχομεν τῷ ἔχειν ἀπόδειξιν" ὥς εἰ ἀνάγκη φάναι ἢ ἀποφάναι, ἀνάγκη καὶ τὰ καθ᾽ 
ἐξ ἀναγκαίων ἄρα συλλογισμός ἐςιν ἡ ἀπόδειξις. ληπτέον “αὑτὰ ὑπάρχειν. 
ἄρα ἐκ τύων καὶ ποίων αἱ ὠποδείζξεις εἰσίν. πρῶτον δὲ διορί- 25 Τὸ μὲν ὅν κατὰ παντὸς καὶ καθ᾽ αὑτὸ διωρίσθω τὸν 
σωμεν τί λέγομεν τὸ κατὰ παντὸς καὶ τί τὸ καθ᾿ αὐτὸ καὶ τρόπον τῦτον" καθόλου δὲ λέγω ὃ ὧν κατὰ παντός τε 

τί τὸ καθόλου. ὑπάρχῃ καὶ καθ᾿ αὑτὸ καὶ ἢ αὐτό. φανερὸν ἄρα ὅτι ὅσα 
Κατὰ παντὸς μὲν ἦν τῦτο λέγω ὃ ἂν ἧ μὴ ἐπὶ τινὸς καθόλε, ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχει τοῖς πράγμασιν. τὸ καθ᾽ 

νι Κλ , δ δ ΝΣ, πο ΣΧ (ΩΝ “νιν, Ὁ "ΘΝ, “ » μὲν τοὺς δὲ μή, μηδὲ ποτὲ μὲν ποτὲ δὲ μή, οἷον εἰ κατὰὼ αὑτὸ δὲ καὶ ἢ αὐτὸ ταὐτόν, οἷον καθ᾽ αὑτὴν τῇ γραμμῇ 
Ἃ ᾽ ’ὔ »“" »» λ ,ἷ » ͵͵ κω ζΥ͂ ΓΒΕ Ὁ Ν ΔΝ. 547 ν “«Φ ΄7ὔ » 

παντὸς ἀνθρώπου ζῷον, εἰ ἀληθὲς τόνδ᾽ εἰπεῖν ἄνθρωπον, 3) ὑπάρχει ςιγμὴ καὶ τὸ εὐθύ" καὶ γὼρ ἢ γραμμή. καὶ τῷ 

ἀληθὲς καὶ ζῷον, καὶ εἰ νῦν θάτερον, καὶ θάτερον, καὶ εἰ ἐν τριγώνῳ ἧ τρίγωνον δύο ὀρθαί; καὶ γὰρ καθ᾽ αὑτὸ τὸ τρί. 
’ “Ἢ ,ὔ « ’΄ «- Ἁ Ἁ ,, 2 »ὅΡν Ν Λ « ᾿' ὔ ν 

πάσῃ γραμμῇ ςιγμή, ὡσαύτως: σημεῖον δέ" καὶ γὰρ τὰς Ὑγωνον δύο ὀρθαῖς ἴσον. τὸ καθόλε δὲ ὑπάρχει τότε, ὅταν 
». “ Ὡ . ν ν» δ" Ἀ..»» , 2» ,ὔ ΄΄ ’ . Ἂ Ὁ γ.8λ ὀςάσεις ὅτω φέρομεν ὡς κατὰ παντὸς ἐρωτώμενοι, ἢ εἰ ἐπί ἐπὶ τῷ τυχόντος καὶ πρώτα δεικνύηται. οἷον τὸ δύο ὀρθὰς 
τοι μή, ἢ εἴ ποτε μή. καθ᾿ αὑτὰ δ᾽ ὅσα ὑπάρχει τε ἔχειν ὅτε τῷ σχήματί ἐςι καθόλου" καΐτοι ἔςι δεῖξαι 

ἐν τῷ τί ἐςιν, οἷον τριγώνῳ γραμμὴ καὶ γραμμῇ ςιγμή (ἡ 3. κατὰ σχήματος ὅτι δύο ὀρθὰς ἔχει, ἀλλ᾽ ὁ τῷ τυχόντος 
γὰρ ὑσία αὐτῶν ἐκ τούτων ἐςΐ, καὶ ἐν τῷ λόγῳ τῷ λέγοντι σχήματος" ὁδὲ χρῆται τῷ τυχόντι σχήματι ὁ δεικνύς" τὸ 
τί ἐς» ἐυπάρχεὴ καὶ ὅσοις τῶν ἐγυπαρχόντων αὐτοῖς αὐτὼ γὰρ τετράγωνον σχῆμα μέν, ὑκ ἔχει δὲ δύο ὀρθαῖς ἴσας. 

ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχυσι τῷ τί ἐςι δηλῆντι, οἷον τὸ εὐθὺ τὸ δ᾽ ἰσοσκελὲς ἔχει μὲν τὸ τυχὸν δύο ὀρθαῖς ἴσας, ἀλλ᾽ 
« ,’ μος ὶ Ἁ ἐς Ὶ Ν "Ἶ Ὶ ᾽ τ! ᾽ ΝῚ Ἁ ’ ,ὔὕ ὰ ύυ Ν Δ ὑπάρχει γραμμῇ καὶ τὴ περιφερές, καὶ τὸ περιττὸν καὶ καὶ πρῶτον, ἀλλὰ τὰ τρίγωνον πρότερον. ὃ τοίνυν τὸ τυχὸν 
ἄρτιον ἀριθμῷ, καὶ τὸ πρῶτον καὶ σύνθετον καὶ ἰσόπλευ- λο πρῶτον δείκνυται δύο ὀρθὰς ἔχον ἢ ὑτιῶν ἄλλο, τότῳ πρώτῳ 

2. τοῦ οἵὰ «4. ἢ τὸ τὸ 7 44 δἱ οοἵῦ δὶ εἶναι οπλ 448. 1 ἅ. λέγαν Ῥοδῖ ἕτερον Ο. 1] 42. καὶ τῷ Α, οἵὰ γγ Ο. ἢ 48. ὅτι 
κἱ ΒΒ. Ἰ 11. τοιαῦτα ἐληα Ο, ἸἸ 20. ἐνδέχεται ΒΟ. ᾿ἱ 33. ἱρωτωμένου 48. ἢ 38, ὑπάρχουσι Ο. 

6. τὸ βαδίζαν ΜΒ. 1 29. αὑτῇ Β εἰ γε Ο. ἢ τὴν γραμμὴν ρΥ Ο. 11 34. ὕτε] ὅτε Α΄. { 86. ὁ οπλ ΒΟ. ἵ 37. ὀρθὰς Β. 

᾿ ΚΕ 



5 

τον; καὶ καθόλε τίνος. ἡ ἀπόδειξις: δῆλον ὅτι ὅταν ἄφαιν 

4 

ὑπάρχει καθόλυ, καὶ ἡ ἀπόδειξις καθ" αὑτὸ τύτυ καϑόλν 
ἐςί, τῶν δ᾽ ἄλλων τρόπον τινὰ ὁ καϑ' αὐτό" δὲ τῷ ἰσοσκε- 
λοῦς ὑκ ἔςι καθόλου ἀλλ᾽ ἐπὶ πλέον. 

Δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι πολλάκις συμβαύει δαμῶς δεῖξις. ᾿ 
τάνειν καὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ δεικνύμενον πρῶτον καδάλου, ἢ 5. Ἐἰ ἦν ἐξὶν ἡ ΤΕΓΌΠΕΣ ἐτιςήμη Γ ἀναγκαίων ἐδ 
δυκεῖ δεῤουσθαι καθόλε πρῶτον. ὠπατώμεθα δὲ ταύτην τὴν χῶν (ὃ ὃ νγὼρ ἐπίς αται, ἀ δυνατὸν ἄλλως ἔχεν), τὰ δὲ. καθ᾽ 

αὑτὰ ὑπάρχοντα ἀναγκαῖά τὸϊς πράγμὰσιν ὦ μὲν: γὰρ ὃ 

τῷ τί ἐςιν' ̓ὑπάρχει' τοῖς δ᾽ αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐςιν ὑπάρχει 
διαφόροις εἴδει πράγμασιν, ἥ ἢ τυγχίηῃ ὃ ὃν ὡς ἐν μέρει ὅλον κατηγορυμένις αὐτῶν, ὧν θάτερον τῶν ἀντικειμένων ἀνώγκὴ 
ἐφ᾽ ᾧ δεύενυται" τοῖς γὰρ ἐν μέρει ὑπάρξει μὲν ἡ ἀπάδει- τα ὑπάρχειν, φανερὸν ὅτε ἐκ τοιύτὼν τινῶν ἂν εἴη ὁ ἀποδεοι- 
ξις, καὶ ἔςαι κατὰ παντός, ἀλλ᾽ ὅμως ἊΣ ἔξαι τότε πρώ τικὸς συλλογισμόν εὦπαν “γὼρ ἢ ὕτως ὑπάρχει" ἢ ̓κατὼ 
τοῦ καθόλυ ἡ ἀπόδειξις. λέγω δὲ τότο πρώτυ, ἣ τῦτο, ὠπό-. συμβεβηκός, τὼ δὲ συριβεβηκότα ὁ ἐκ ἀναγκαῖα. εὐ Ἢ 
δειξιν, ὅταν ἤ πρώτα καθόλου. εἰ ὃν τις δείξειεν ὅ ὅτι αἱ ᾿Ε ᾿ Ἦ! δὴ ὅτω λεκτέον, ἢ ἀρὴν θεμένοις ὅτι ἡ ἀπόϑειξις 
θαὶ καὶ συμπίπτεσι, δόξειεν ἂν τότα εἶναι ἡ ἀπόδειξις διὰ τὸ ἀναγκαῖόν ἐςι, καὶ εἰ ἀποδέδεριται, ἐχ οἷόν τ᾿ ἄλλως 
ἐπὶ κασῶν εἶναι τῶν ὀρθῶν. ἐκ ἔς δέ, εἴπερ μὴ ὅτι ὡδὶ 15 ἔχειν" ἐξ ἀναγκαίων ἄρα δεῖ εἶναν τὸν συλλογισμόν. ἐξ. ἀλη 

ἴσαι γύεται τῶτο, ἀλλ᾽ ἢ ὁπωσῦν ἴσαι. καὶ εἰ τρίγωνον μὴ θῶν μὲν γὰρ ἔς: καὶ μὴ ἀποδεικνύντα συλλογίσασϑαι, ἐξ 

ἂν ἄλλο ἢ ἰσοσκελές, ἢ ἰσοσκελὲς ἂν ἐδόκει ὑπάρχειν. καὶ ἀνωγκαιίων δ᾽ ὧς ἔςιν ἀλλ ἢ ἀποδεικνύντα" τῦτο γὰρ ἤδη 

τὸ ἀνάλογον ὅτι δαλλώξ, ἦ ἢ ἀριθμοὶ καὶ ἧ γραμμαὶ καὶ ἀποδείξεώς ἐ ἐξιν. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἡ ἀπόδειξις. ἐξ ἀναγκαΐω, 
ἧ φερεὰ καὶ ἢ χρόνοι, ὥσπερ ἐδείκνυτό ποτε χωρίς, ἔγδε-. ὅτι καὶ τὰς ἐνςάσεις ὕὅτω φέρομεν πρὸς. τοὺς οἰομιένας ὠπο" 
χόμενόν γε κατὰ πάντων μιῷ ἀποδείξει δειχθῆναι" ὠλλ 29 δεικνύναι, ὅτι ὑκ ἀνάγκη, ἂν οἰώμεθα ἢ ἢ ὅλως ἐνδέχεσθαι 
διὰ τὸ μὴ εἶναι ὠνομασμένον τι πώντα ταῦτα, ἕν, ἀριθμοί ἄλλως ἢ δεκά γε τῷ λόγι. δῆλον δ᾽ ἐκ τότων καὶ ὅτι εὐή- 

μήκη χρόνος φερεώ, καὶ εἴδει διαφέρειν ἀλλήλων, χωρὶς ϑεις οἱ λαμβάνειν οἰόμενοι καλῶς τὰς ἀρχώς, ἐὰν ὥδοζος 

ἐλαμβάνετο. γῦν δὲ καθόλυ δεύενυται" ἀ γὰρ ἢ γραμμαὶ ἢ ἡ πρότασις καὶ ἀχηθής, οἷον οἱ σοφιςαὶ ὅ ὅτι “τὸ ἐπίτα- 

ΑΝΑΛΥΤΊΚΩΝ ὙΣΉΈΕΡΩΝ ἃ. 

ὀέντος καὶ - ω ἰσοσκελές. ἀλλ᾽ ὁ τῷ σχήματος ἢ πέραν, 
ἀλλ᾽. ἀ πρώτων. τίνοᾳ ὗν πρώτυ; εἰ ἰ δὴ τριγώνα, κατὼ τῦτο 
ὑπώρχει καὶ τοῖς ἄλλοις, "αἱ τότου καθόλου ἐπὶ ἡ ἡ ὠπό: 

ἀκώτην, ὅταν ἢ μηδὲν ἢ λαβεῖν ἀνώτερον παρὰ τὸ καθ" 
ὅιαςον ἃ τὰ καθ᾽ ἕκαςα, ἡ ἢ μέ. «Ἀλ᾽ -εὐνύκυμεν ἢ ἐκὶ 

ἡ ἢ “ἀριθμοὶ ὑ ὑπῆρχεν, ἀλλ' ἥ τοδί, ὃ καθόλκε ὑποτίθενται σθαι τὸ ἐπιςήμην ἔχειν. ὄ γὰρ τὸ ἔνδοξον ἢ μὴ ἀρχή ἐς, 
ὑπχάρχειν. διὰ τῦτο ἐδ᾽ ἁ ἂν τις δείξῃ καθ᾽ ἕκαςον τὸ τρίγω- 25 ἀλλὰ τὸ πρῶτον᾽ τὸ γόους περὶ ὃ δ. δείκνυται". καὶ τἀληθὲς 

γον ὠποδείξει ἢ μιῷ ἢ ἑτέρᾳ, ὅτι δύο ὀρθὰς ἔχει ἕκαςον, τὸ 
ἰσόπλευρον χωρὶς καὶ τὸ σκαληνὲς καὶ τὸ ἰσοσκελές, ὅπω 
οἷδε τὸ τρίγωνον ὅτι δύο ὀρθωῖς, εἰ μὴ τὸν σοφιςικὸν τρό- 
αον, ὑδὲ καθόλε ἡ νων; ὅδ᾽ εἰ μηδὲν ἐς παρὰ ταῦτα 

ὦ πᾶν οἰκεῖον. ὅτι" δ᾽ ἐξ ἀναγκαίων εἶναι δεῖ τὸν. σΟΆ ΟΕ 
σιμόν, φανερὸν καὶ ἐκ τῶνδε. εἶ γὰρ ὁ μὴ ἔχων λόγον τῇ 
διὰ τί ὅσης ἀποδείξεως ὑκ ἐπιςήμων, εἴη δ᾽ ἂν ὥςε τὸ Αὶ 

κατὼ τῷ Τ' ἐξ᾽ ἀνάγκης ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τὸ μέσον, δὲ 
τρίγωνον ἕτερον, οὐ γὼρ ἢ ΤΡΎΘΝΥ οἶδεν, ὁδὲ πᾶν τρίγωνον, 30 Ὁ ὠπεδείχθη, μὴ ἐξ ἀ ἀνάγκης, ὑκ οἶδε διότι. ὁ γάρ ἐςι τῦτο 

ἀλλ᾽ ἢ κατ᾽ ἀριθμόν' κατ᾽ εἶδος δ᾽ ὁ πᾶν, καὶ εἰ μηδό διὼ τὸ μέσον" τὸ ὴ μὲν γὰρ ὀδέχεται μὴ εἶναι, τὸ δὲ συμ- 
ἐςιν ὃ ὑκ οἶδεν. πότ᾽ ἕν. ὑκ οἷδε᾽ καθόλε, καὶ πότ᾽ οἷδε πῴασμα ἀναγκαῖον. ἔτι εἴ τις μὴ οἷδὲ γὺν ἔχων τὸν λόγον 
ἁπλῶς; δ Ν δὴ ὅ 1 εἰ ταὐτὸν ἣν τριγώνῳ. εἶναι καὶ ἰσο- καὶ σωζόμενος, σωϊζομέν τῷ πράγματος, μὴ ἡϑένῶ ἐνων 

ἕ 
πλεύρῳ ἢ ἑκάφῳ ἢ πᾶσιν. εἰ δὲ μὴ ταὐτὸν ἀλλ ἕτεροι, γος, ὁδὲ πρότερον ἥδει. φθδμεν: δ᾽ ἀν τὸ μέσον, εἰ μὴ 
ὑπάρχει δ᾽ ἣ ΤΡΏΒΝΝν; ὅκ οἶδεν, ἘΡΌΡΌΝ δ᾽ ἢ τρίγωνον ἢ Ἔ Δ , κα τὴν ὥςε ἴξε μὲν τὸν λόγον σωζόμενος σωζομένου 
᾿ 

ἰφυθμελόει, ὑπάρχει: καὶ πότε κατὼ τῦθ᾽ ὑπάρχει πρῶ- τῷ πράγματος, ὑχ οἶδε δέ, ὑδ᾽ ἄρα ἰμώμοι ἤδει. ἔ δὲ 

μὴ ἔφθαρται, ἐνδέχεται δὲ φέαρναι, τὸ ̓ συμβαῖνν ἃ ἄν εἴη 
ρεμέων ὑπάρξῃ πρώτῳ. οἷδν τῷ ἰσοσκέλεῖ χαλκῷ τριγώνῳ δυνατὸν καὶ ἐνδεχόμιενονε, ἀλλ᾽ ἔςιν ἀδύνατον ἕσως ἔχοντα 

ὑπαρζυει ὃ δύο ὀρθαί, ἀλλὰ καὶ τῇ χαλκῶν εἶαι- ἀφαιρε- εἰδέναι. ' : ' ' 

[ 

» 

΄. μηθὲν Ο ! 8. ἢ τὰ καθ᾿ ἕκαςα οἵα Ο. ᾿ 9. τυγχάνει ΜῈ. 1 46. ἡΐνονται. Ρτ αὶ 17. Ὁ] ὃ ὅν 4. 419. ὥσπερ καὶ ἐδείκνυτο δ. ἢ 
21. ταῦτα πάντα Ο. 1 26. ἀποδείξει οτχ 8. ἢ 27. σκαληὸν ΒΟ. ἢ 88... ταυτὸ δὰ ᾿ τλῆμον. 8. ϊ 36. ἢ ἢ οὔ᾿ 5. ̓  31. ̓ άφαι- 
ρουμένω Ο. 

3. τύτι] τῦ Α. 1 40. ὑπάρχει «4. 1} 43, ϑετέον οοιτ Ο, ἢ Ζὰ. ροκὶ γὰρ εἰ 25. τῶι 5 οἱ ρν αὶ 84. δὐδὲ ἄρα πρότεροὐ σοκ 
35. σωζέμενον σ. Β. 1.31. δὲ οἵα .8, 1} εἴη καὶ δυνατὸν Ο. 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὉΣΤΕΡΩΝ Α. 

᾿ Ὅταν μὲν Ὦ 
λύει τὸ μέσον μὴ ἀναγκαῖον εἶναι, δὲ Ὁ ἐδείχθη" ἔς!. γὼρ 
τὸ ἀναγκαῖον καὶ μὴ ἐξ ἀναγκαίς συλλογίσασθαι, ὥσπερ 
καὶ ἀληθὲς μὴ ἐξ ὠληθῶν. ὅταν δὲ τὸ μέσον ἐξ ἀνάγκης, 

ἔν τὸ συμπέρασμα ἐξ ἀνάγνας ἢ, ἐδὲν κων 

δ 

μενὸν, ὦ τὼ πάθη καὶ τὰ καθ᾿ αὐτὼ συμβεβηκότα, δηλοῖ 
ἡ ἀπόδειξις. ἐξ ὧν μὲν ὃν ἡ ἀπόδειξις, ἐνδέχεται τὰ αὐτὰ 
εἶναι" ὧν δὲ τὸ γένος ἕτερον, ὥσπερ ἀριθμητικῆς καὶ γεων 
μετρίας, ἀκ ἔςι τὴν ἀριθμητικὴν ὠπόδειξιν ἐφαρμόσαι ἐπὶ 

καὶ τὸ συμτέρασμω ἐξ ἀνάγχης, ὥσπερ καὶ ἐξ ἀληθῶν ἀλη- 5 τὰ τοῖς μεγέθεσι συμβεβηκότα, εἰ μὴ τὼ μεγέθη ἀριθμοί 
ἂς ἀεί ἔξω γὰρ τὸ Α κατὼ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, καὶ τῦτο 
κατὰ τῷ Τ'" ἀναγκαῖον. τοίνυν καὶ τὸ Α τῷ Τ' ὑπώρχειν. 
ὅταν δὲ μὴ ἀναγκαῖον ἢ. τὸ συμπέρασμα, ἀδὲ τὸ μέσον 
᾽ »"ἽἬ .Φ’ » Ν ἈΝ “« ΝΣ . ἢ 
ἀναγκαῖον οἷόν τ᾽ εἶναι. ἔξω γὰρ τὸ Α τῷ Τ' μὴ ἐξ ἀνάγ- 

εἰσι" πῦτο. δ᾽ ὡς ἐνδέχεται. ἐπί τινων, ὕςερον λεχθήσεται. 
« 3. -Ὑ ὦ νι» Ψ ᾽ ΕΩ Ν 7 ὰ .-» 3 ἡ δ᾽ ἀριθμητικὴ ἀπόδειξις ἀεὶ ἔχει τὸ. γένος περὶ ὃ ἡ ἀπό- 

δεῖξις, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως. ὥς ἢ ἁπλῶς ἀνάγκη τὸ 
. ;» 

αὐτὸ εἶναι γένος ἢ πῇ, εἰ μέλλει ἡ ἀπόδειξις μεταβαίνειν. 
κῆς ὑχάρχειν, τῷ δὲ Β,, καὶ τῦτο τῷ Τ' ἐξ ἀνάγκης" καὶ 10 ἄλλως δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, δῆλον’ ἐκ γὰρ τῷ αὐτῷ γώους 

ὔ ὔὕ ν 
τὸ Ὁ ἄρα τῷ Τ' ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει. ἀλλ᾽ ὑχ ὑπέκειτο. 
᾿ Ἃ Ζ ἐν 3 “ »"»» » 3 - : ἐσεὶ τούυν εἰ ἐπίξαται ὠποδεικτικῶς, δεῖ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρ: 

ἢ ΄" 
χαιν, δῆλον ὅτι καὶ διὰ μέσε ἀναγκαΐς δεῖ ἔχειν τὴν ἀπό- 

,..3..ὃ ΩΣ Ἂν Υ̓͂ - ΥΚΥ ἣγν ἣ  -ν , δειξιν": ἢ ὡς ἐπιςήσεται. ὅτε διότι ὅτε ὅτι ἀνάγκη ἐκεῖνο. εἶ- 

ἀνάγκη τὰ ἄκρα καὶ τὰ μέσα εἶναι. εἰ γὰρ μὴ καθ᾽ αὑτά, 
συμβεβηκότα ἔσαι. διὰ τῦτο τῇ, γεωμετρίῳ ἐκ ἔς δεῖξαι 

ὅτι τῶγ ἐναντίων μία ἐπιςήμη, ἀλλ᾽ ἀδ᾽ ὅτι- οἱ δύο κύβοι 

κύβος" ἀδ᾽ ἄλλῃ ἐπιςήμῃ τὰ ἑτέρας, ἀλλ᾽ ἢ ὅσα ὕτως 
ΚΥ 5 ψΨ', Ν ͵ Ν γ' ἢ; Ν 

ναι, ἀλλ᾽ ἢ οἰήσεται Ὡς. εἰδώς... ἐὰν ὑπολάβῃ ὡς ἀναγκαῖον α ἔχει πρὸς «ἄλληλα ὥς" εἶναι θάτερον ὑπὸ. θάτερον, οἷον τὼ 

τὸ μὲ ἀναγκαῖον, ἢ ἐδ᾽. οἰήσεται ὁμοίως, ἐάν τε τὸ ὅτι εἰδὴ 
διὰ μέσων. ἐάν τε τὸ διότι καὶ δὲ ἀμέσων. 

τῶν. δὲ συμιβεβηλότων: μὴ ἡ καθ᾿ αὑτά, ὃν τρόπον διω- 

Γ᾿ τὼ χαϑ᾽ αὑτά, ὑχ ἔςι. ἐπιξήμη ὠποδεικτική. ὁ γὰρ 

πν πρὸς γεωμετρίαν καὶ τὰ ὡρμοννεὶ πρὸς ἀριθμητι- 
γ, ἀδ’ εἴ τι ὑπάρχει ταῖς γραμμαῖς μὴ ἧ ἦ γραμμαὶ καὶ 

ἢ ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν ἰδῶν, οἷον εἰ καλλίςη. τῶν γραμμῶν 

ἡ εὐθεῖα" ἢ εἰ ἐναντίως ἔχει τῇ περιφερείᾳ" ὁ γὰρ ἢ τὸ 

ἔξυ ἐξ ἀνάγκης ϑέξαι. τὸ συμπέρασμα". τὸ συμβεβηκὰς 20 ἴδιον γώος αὐτῶν, ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἧ. κοινόν τι. 
γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπαάρχεῖν" περὶ τοιότα «γὰρ λέγω συμ’ 
βεβνκότος. καΐτοι τὠπορήσειεν ὧν τις ἴσως τύος ἕνεκ, ταῦτα 
δεῖ ἐρωτᾶν περὶ. τότων, εἰ μὴ ἀνάγκη τὸ συμπέρασμα εἶναι" 
ὑδὲν γὰρ διαφέρει εἴ τις ἐρόμενος τὼ τυχόντα. εἶτα εἴπειεν τὸ 

Φανερὸν δὲ καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ προτάσεις καθόλε ἐξ ὧνϑ 
4 τυΝ ὔὕ “ Ὁ. τὰ ᾿ Ν Ὁ 2)... ὁ συλλογισμός, ὅτι ἀνάγκη καὶ τὸ. συμπέρασμα ἀΐδιον 
εἶναι τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως καὶ τῆς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀπο- 
δείξεως: ὑκ ἔςιν ἄρα ἀπόδειξις τῶν φθαρτῶν ἀδ᾽. ἐπιςἤροη 

. “-«.- ες “ ᾽ νΨ ; 
φυμπόρασμα;. δεῖ, δ᾽ ἐρωτῶν ἐκ ὡς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τὰ 25 ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὕτως ὥσπερ κατὼ συμβεβηκός, ὅτι ὁ καθό- 
ἠρωτημένα : ἀλλ᾽, ὅτι Χέγειν ἀνάγκη "τῷ ἐκεῖνα λέγοντι» καὶ 
ἀληθῶς. λέγεια,. ἐὼν ἀληθῶς ἤ ὑπάρχοντα. - : : 

ἘἘπὲ δ᾽ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχει περὶ ἔκαςον γόος ὃ ὅσω 
καθ᾿ αὑτὰ ὑπάρχει, καὶ ἢ ἕκαςον, φανερὸν ὅτι περὶ τῶν 

λαυ ἀὐτῷ ἐςὶν ἀλλὰ ποτὲ καὶ πῶς.. ὅταν δ᾽ ἢ, ἀνάγκη 
τὴν ἑτέραν μὴ καθόλε εἶναι πρότασιν. καὶ φϑαρτήν, φθαρο 
τὴν μὲν ὅτι καὶ τὸ συμπέρασμα ὅσης, μὴ καθόλε δὲ 
ὅτι ᾧ μὲν ἔςαι ᾧ δ᾽ ὑκ ἔςαι ἐφ᾽ ὧν, ὥς ὧκ ἔςι συλ- 

καθ᾿ αὑτὰ ὑπαρχόντων αἱ ἐπιςημονικαὶ ἀποδείξεις καὶ ἐκ ἢ λογίσασθαι καθόλου, ἀλλ᾽ ὅτι νῦν. ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ 
τῶν τοιέτων εἰσίν. τὼ μὲν γὰρ συμβεβηκότα ὧκ ἀναγκαΐϊζῶ, περὶ. ὁρισμούς, ἐπείπερ ἐςὶν ὁ ὁρισμὸς ἢ ἀρχὴ ἀποδείξεως 
ὥς᾽ ὑκ ἀνάγκη τὸ συμπῴασμα εἰδέκωι διότι ὑπάρχει, ἀδ’᾽ ἣ ἀπόδειξις θέσει δια φέρεσα ἢ συμπέρασμά τι ἀποδείξεως. 

᾿εἰ ἀὰὴ εἴη, μὴ καθ᾿ αὐτὸ δέ, οἷον οἱ διὰ σημείων συλλογι- κεἰ δὲ τῶν πολλείκις γινομένων ὠποδείξεις καὶ ἐπιςῆμαι, οἷον, 
σμοΐί. τὸ γὰρ καθ᾽ αὐτὸ ὁ καθ᾽ αὑτὸ ἐπιςήσεται, ἀδὲ διότι. σελήνης ἐκλείψεως, δῆλον ὅτι ἢ μὲν τοιαίδ᾽ εἰσίν, ἀεί εἰσιν, 
τὸ δὲ διότι ἐπίςασθαι ἔςι τὸ διὰ τῷ αἰτίς ἐπίςασθαι. δὲ 35 ἢ δ᾽ ὑκ ἀεί, κατὰ μέρος εἰσίν, ὥσπερ δ᾽ ἡ ἔκλεγψις, ὥσαύ- 
αὑτὸ ἄρα, δεῖ καὶ τὸ μέσον τῷ τῆν καὶ τὸ πρῶτον τῷ ῷ μέσῳ τως τοῖς ἄλλοις. 
ὑπάρχειν. : Ἐπεὶ δὲ φανερὸν ὅτε ἕκαςον ἀποδεῖξαι. ὑκ ἔξω ἀλλ 9 

Οὐκ ἄρα ἔςιν ἐξ ἄλλα γος μεταβώπτα δέξαι, οἷον ἢ ἐκ: τῶν ἑκάςου ἀρχῶν, ἂν τὸ δεικνύμενον ὑπάρχρι ἢ ἐκεῖν, 

τὸ γεωμετρικὸν ἀριθμητικῇ. τρία γάρ ἐςι τὰ ἐν ταῖς ὠπο: ὑκ ἔςι τὸ ἐπίςασθαι τῦτο, ἀν ἐξ ἀληθῶν καὶ ἀναποδείκτων 
δείξεσιν, ἂν μὲν τὸ ὠποδεικνύμενον τὸ συμπέρασμα" τῦτο 40 δειχϑᾷ καὶ ὠμέσων. ἔςι γὰρ ἕτω δεῖξαι, ὥσπερ Βρύσων 
δ᾽ ἐξὶ τὸ ὑπάρχον γένει τινὶ καθ᾽ αὐτό. ἕν δὲ τὰ ἀξιώ- τὸν τετρωγωνισμόν. κατὰ κοινόν τε γὰρ δεικνύσσιν οἱ τοῖτοι 

ματα" ἀξιώματα δ᾽ ἐςὶν ἐξ ὧν. τρίτον τὸ γένος τὸ ὑποκεί. λόγοι, ὃ καὶ ἑτέρῳ ὑπάρξει" διὸ καὶ ἐπ᾿ ἄλλων ἐφαρ» 

ῷ. τὸν Ο. ἢ 5. καὶ δῖ τὸ οπὶ “4, ἢ 24. περὶ τῦ τοιύτυ 80, [Π 52. ἄν τις οσὰ Ο. 1 ἴσως ὡς τίος Ῥ. 11 35. διότι ἐπιςήσασθαι «Αἴ. 
9. μέλλοι 8. 1 23. καὶ τῆς--ἀποδείξεως οἵὰ ον Ο.. ἢ] 29. τῶ--τῷ ρχ' ΟἿ, τὸ--τὸ το. ᾿| 84. μύτοι ἐδ’ Αἴ, μὲν τοιῖδδ᾽ 8. 1 ἀ0. ὥσπερ ὃ βρύσων (. 

Κ2 
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μόττουσιν οἱ λόγοι : συγγενῶν. ὑκοῦν ὑχ ἢ ἐκεῖνο ἐκίτας 
ται, ἀλλὰ κατὼ συμβεβηκός" ὁ γὼρ ἂν ἐφήρμοττεν ἡ ὠπό- 
δεῖξις καὶ ἐπ᾿’ ἄλλο γόος. 

“Ἕκαςον δ᾽ ἐπιςώμεϑα μὴ κατὼ συμβεβηκός, ὅταν 

ΑΝΑΛΥΤΊΚΩΝ. ὉὙΣΤΕΡΩΝ Α., 

σει, κἀν μὴ κατὰ πάντων λαΐβη ἀλλ᾽ ἐπὶ μεγεθῶν μόνον, 
τῷ δ᾽ προς ἐπ᾽ ἐἐριθμιῶν. 

᾿ς ἜΣςι δ᾽ ἴδια μὲν καὶ ἃ λαμβάνεται εἶναι, περὶ ἃ ἡ 
᾽ 7) Ν ,ὕὔ ᾽ δ ὧν .- Ζζι,᾿, ἐπιςήμη θεωρεῖ τὰ ὑπ ῥλδοντα, καθ᾽ αὑταΐ, οἷον μονάδας ἡ 

κατ᾽ ἐκεῖνο γνώσκωμεν καθ᾿ ὃ ὑπάρχει, ἐκ τῶν ἀρχῶν 9 ἀριθμητική, ἡ δὲ γοωμειρία, σημεῖα καὶ γραμμάς. ταῦτωῳ 
»-- 

τῶν ἐκείνου ἡ ἐκεῖνο, οἷον τὸ δυσὶν ὀρθαῖς ἴ σὰς ἔχεν, ω 

ὑπάρχει καθ᾿ αὑτὸ τὸ εἰρημένον, ἐκ τῶν ὠρχῶν τῶν τότε. 
. Ν ιν ,ὔ ,ὔ΄ 

ὥς εἰ καθ᾿ αὑτὸ κἀκεῖνο ὑπάρχει ᾧ ὑπάρχει, ἀνάγκη 
-“᾽ “ ᾿Ά 

τὸ μέσον ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι. εἰ δὲ μή, ὠλλ᾽ ὡς 

γὰρ λαμβάνει τὸ εἶναι καὶ τοδὶ εἶναι. τὰ δὲ τότων πάθη 

καθ᾽ αὑτά, τί μὲν σημαϑει ἕκαςον, λαμβάνουσιν, οἷον ἡ 

«μὲν ἀριθμητικὴ τί περιττὸν δ ἄρτιον ἢ τετράγωνον ἢ κύβος, 

ἡ δὲ γεωμετρία τί τὸ ἄλογον ἢ τὸ κεκλάσθαι ἢ νεύειν, ὅτε 

τὰ ἁρμονικὰ δὶ ἀριθμητικῆς. τὰ δὲ τοιαῦτα δεΐωυται 0 δ᾽ ἔς, δειινύνσι διώ τε τῶν κοινῶν καὶ ἐκ τῶν ὠποδεδειγ- 
μὲν ὡσαύτως, διαφέρει δέ" τὸ μὲν γὼρ ὅτι ἑτέρας ἐπις ἡ- 
μης (τὸ γὼρ ὑποκείμενον γένος ἕτερον), τὸ δὲ διότι τῆς ἄνω, 
ἧς καθ᾿ αὑτὰ τὰ πάθη ἐςίν. ὥςε καὶ ἐκ τότων φανερὸν 

-“ Ἄ -“ 

ὅτι ὑκ ἔςιν ἀποδεῖξαι ἔκαςον ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τῶν ἑκώ- 
᾿ ἜΠΊΆΊΆΨᾳ.Ι: Ν , ε» Ν ,ὔ ςου ἀρχῶν. ἀλλὰ τούτων αἱ ἀρχαὶ ἔχουσι τὸ κοινόν. 

Εἰ δὲ φανερὸν τῦτο, 'φανερὸν καὶ ὅτι ἀκ ἔς τὼς ἑκά- 
38. ᾽ Ν Η ΟΥ̓ Ν  ν ε ςου ἰδίας ἀρχὼς ἀποδεῖξαι" ἔσονται γὼρ ἐκεῖναι ὡπάγτων 

ἀρχαί, καὶ ἐπιςήμη ἡ ἐκείνων κυρία, πάντων. καὶ γὰρ ἐπί- 
» ᾿»“ ,, »“ 

φοται μᾶλλον ὃ ἐκ τῶν ἀνώτερον αἰτίων εἰδώς" ἐκ τῶν 

μένων. καὶ ἡ ἀςρολογία ὡσαύτως, πᾶσα γὰρ ὠποδεικτικὴ 
ἐπιςήμη περὶ τρία ἐςίν, ὅσα τε εἶναι τίθεται (ταῦτα δ᾽ 
ἐςὶ τὸ γένος, Ὁ τῶν καθ’ αὑτὰ παθημάτων ἐςὶ θεωρητική), 

καὶ τὰ κοινὰ “λεγόμενα ἀξιώματα, ἐξ ὧν πρώτων ὠκοδεΐς 
; λ Ν - 

45 κνυσι, καὶ τρίτον τὰ πάθη, ὧν τί σημαύνει ἕἔκαςον λαμ 

βώνει. ἐνίας μέντοι ἐπιςήμας ἐδὲν κωλύει ἔνια τούτων παρον 
ρῶν, οἷον τὸ γόος μὴ ὑποτίθεσθαι εἶναι, ὧν ἢ φανερὸν ὅτι 
ἔςιν (ὁ γὰρ ὁμοίως δῆλον ὅτι ἀριθμός ἊΝ καὶ ὅτι ψυχρὸν 

καὶ ϑερμόη, καὶ τὰ πάθη μὴ ὶ λαμβάνειν τί σημαία, ἀνῇ ὗ δῆ- 

προτέρων γὰρ οἶδεν, ὅταν ἐκ μὴ αἰτιατῶν εἰδῇ αἰτίων. ὥς Ὦ λα" ὥσπερ ἀδὲ τὰ κοινὰ ὁ λαμβάνει τί σημαίνει τὸ ἴσα ἀπὸ 

εἰ μᾶλλον οἶδε καὶ μάλιςα, κἀν ἐπιςήμη ἐκείη εἴ καὶ 

μᾶλλον καὶ μάλιςα. ἡ δ᾽ ἀπόδειξις ὑκ ἐφαρμόττει ἐπ᾽ 
ἄλλο γος, ἀλλ᾽ ἢ ὡς εἴρηται αἱ γεωμετρικαὶ ἐπὶ τὼς 
μηχανὰς ἢ ὀπτικῶς καὶ αἱ ἀριθμητικαὶ ἐπὶ τὰς ἀρ- 
μονικάς. 

Χαλεπὸν δ᾽ ἐςὶ τὸ γνῶναι εἰ οἶδεν ἢ μή. χαλεπὸν 

γὼρ τὸ γνῶναι εἰ ἐκ τῶν ἑκάςου ἀρχῶν ἴσμεν ἢ μή" ὅπερ 
ἐςὶ τὸ εἰδέναι. οἰόμεθα, δ᾽, ἂν ἔχωμεν ἐξ ἀληθινῶν τινῶν 

συλλογισμὸν καὶ πρώτων, ἀεξανύαι τὸ δ᾽ Ὡς . ἔξω, ὠλλὼ 
συγγενῆ δεῖ εἶναι τοῖς πρώτοις. 

ἴσων ἀφελεῖν, ὅτι γνώριμον. ὠλλ᾽ ἀδὲν ἧττον τῇ γε φύσει τρία, 

ταῦτά ἐςι, περὶ ὅ τε δείκνυσι καὶ ἃ δεύονυσι καὶ ἐξ ὧν. 
Οὐκ ἔςι δ᾽ ὑπόθεσις ἀδ᾽ αἴτημα, ὸ ἀνώγκη εἶναι δ 

αὑτὸ καὶ δοκεῖν ἀ ἀνάγκη. ὐ γὰρ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἡ ὠπό- 

25 δειξις, ὠλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐπεὶ ἐδὲ συλλογισμός, 
ἀεὶ γὰρ ἔςιν ἐνςῆναϊ πρὸς τὸν ἔξω λόγον, ἀλλὼ πρὸς τὸν 
ν ,΄ ᾽ " { 2 ᾿ νΎ ,΄ ᾿ ἔσω λόγον ἀκ ἀεί, ὅσα μὲν ἕν δεικτὰ ὄντω λαμβάνει αὖ- 
τὸς μὴ δείξας, ταῦτ᾽, ἐᾶν μὲν δυκῆντα λαμβάνῃ τῷ μαν- 
θώνοντι, ὑποτίθεται, καὶ ἔςιν ὑχ ὡπλῶς ὑπόθεσις ἀλλὰ 

. 80 πρὸς ἐκεῖνον μόνον, ὧν δὲ ἢ μηδεμιᾶς ἐνότης δόξης ἢ καὶ 

40 Λέγω δ᾽ ἀρχὰς ἐν ἑκάςῳ γόει ταύτας, ἃς ὅτι ἕξι ἐναντίας ἐγόσης λαμβάνῃ τὸ αὐτὸ αἰτεῖται. καὶ τούτῳ δὴω- 
Νν» δέ: δεὶ τ δ, ΗΝ [4 Ὶ Α »“ Ὶ - 46 εἾ ν . ΓΚ Ν ᾿ ΜΝ : ΒΨ μὴ ἐνδέχεται δεῖξαι. τί μὲν ἦν σημαίνει καὶ τὼ πρῶτα καὶ φέρει ὑπόθεσις καὶ αἴτημα" ἔςι γὰρ αἴτημα τὸ ὑπεναντίον 

τὰ ἐκ τούτων, λαμβάνεται" ὅτι δ᾽ ἔςι, τὼς μὲν ἀρχὼς τῷ μανθάνοντος τῇ δόζῃ, ἢ ὃ ἄν τις ὠποδεικτὸν ὃν λαμυ- 

ἀνώγκη λαμβάνειν, τὼ δ᾽ ἄλλα δεικνύναι, οἷον τί μονὼς βαάνῃ καὶ χρῆται μὴ δείξας: 
ἢ τί τὸ εὐθὺ καὶ τρίγωνον" εἶναι δὲ τὴν μονάδα λαβεῖν καὶ 35 
μέγεθος, τὼ δ᾽ ἕτερα δεικνύναι. 

Οἱ μὲν ὅν ὅροι ἐκ εἰσὶν ὑποθέσεις (δὲ “γὼρ εἶναι ἢ μὴ 
λέγονται), ἀλλ᾽ ἐν ταῖς προτάσεσιν αἱ ὑποθέσεις. τοὺς δ᾽ 

Ἔςι δ᾽ ὧν ̓ ἀρῶπαι ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐ ἐπιςήμαις ὅρους μόνον ξυνίεσθαι δεῖ" τῦτο δ᾽ ὁχ ὑπόθεσις, εἰ μὴ καὶ 
"τὸ μὲν ἴδια ἑκάςης ἐπιςήμης τὰ δὲ κοινά, κοινὰ δὲ κατ' 

, ͵7 3: ,ὔ ,ὔ Ψ ; »““ςΝ» Ἂς ἜΝ ,ὔ΄ 
ἀναλογίαν, ἐπεὶ χρήσιμόν γε ὅσον ἐν τῷ ὑπὸ τὴν ἐπιςήμην 

Ν ΄ “ ,ὔ΄ Υ τὸ ἀκούειν ὑπόθεσίν τις εὗαι φήσει. ἀλλ᾽ ὅσων ὕντων τῷ 
ς ; 

ἐκεῖνα εἶναι γίνεται τὸ συμπέρασμα. ἀδ᾽ ὁ γεωμέτρης ψευδῇ 
γένει. ἴδια μὲν οἷον γραμμὴν εἶναι τοιανδί, καὶ τὸ εὐθύ, (0 ὑποτίθεται, ὥσπερ τινὲς ἔφασαν, λέγοντες ὡς ὁ δεῖ τῷ ψεύ- 

Ν τψἋΨ ὦ ΧΑ Ἁ Ἃ ἃ ’ὔ κοινὰ δὲ οἷον τὸ ἴσα ὠπὸ ἴσων ἂν ἀφέλῃ, ὅτι ἴσα τὼ λοιπά. 
. Ν ἊΨ , Ύ ἢ »“ ώ κ »»λ λ ΄ ἑκανὸν δ᾽ ἕκαςον τότων ὅσον ἐν τῷ γώει" ταὐτὸ γὼρ ποιή- 

δει χρῆσθαι, τὸν δὲ γεωμέτρην ψεύδεσθαι λέγοντα ποδὺ- 

αἴαν τὴν ὁ ποδιαίαν ἢ εὐθεῖαν τὴν γεγραμμένην οὐκ εὐθεῖτιν 

8. χακεύωι (806. ἢ 26. χαλεπὸν γὰρ τὸ γνῶναι οἵὰ Ο.. ΠΠ 35. καὶ τί τρέγωνον Ο. ἢ 31. οἷς οοῖτ Ο. ἢ ἀ0. τοιάνδε Ο' ἢ 41, τὼ Ο, 

81. ἐγσύσης οἵη .Β. 1 35. οὐδὲν 48. 



ΑΝΔΑΒΤΙΚΩΝ ὉΣΤΕΡΩΝ Α 

εὖσαν. ὁ δὲ ψιωμέτρης ἐδὲς συμχεράδεται ντῷ. τήνδε εἶναι 
γραμμήν, ἂν αὐτὸς ἔφθεγκται, ἀλλὰ τὰ δὰ τούτων δὴ- 

λύμενα. ἔτι τὸ αἴτημα καὶ ὑπόθεσις πᾶσα ἣ ὡς ὅλον ἢ ὡς 
, ἐγ μέρει, οἱ δ᾽ ὅ ὅροι ὑδέτερον τότων. ΄. 

Εἴδη μὲν ὧν εἶναι ἢ ὧν.τι παρὼ τὼ πολλὼ ἐκ ἀναγκη, 

εἰ ὠτόδειξις ἔςαι, εἶναι μώτοι ἐν κατὰ πολλῶν ἀλοιθὲς εἰ- 
πὴ ἀνώγκη" ὁ γὰρ ἔςαι τὸ καθόλε, ἂν μὴ τῦτο ἢ: ἐκ 
δὲ τὸ καθόλε μὴνῇ, τὸ μέσον ἐκ ἔςαι, ὥς ὑδ᾽ ὠπόδειξις, 

δεῖ ἄρα τι ἕν καὶ τὸ αὐτὸ ἐπὶ πλειόνων εἶναι μυὴ ὁμώνυμον, 

1Ἰ 

ὧν ἢ δείκνυταί τι. περὶ ὧν ἡ γεωμετρία ἐς», ἢ ἐκ τῶν 
αὐτῶν". δείκνυται τῇ γεωμετρίᾳ, ὥσπερ τὼ ὀπτικα, ὁμοίως 
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.. καὶ περὶ μὲν τότων καὶ λόγον ὑφε- ἡ 
κτέον ἐκ τῶν γεωμετριφῶν ἀρχῶν καὶ συμπερασμαΐτων, 

5 περὶ. δὲ τῶν ἀρχῶν λόγον ὑχ' ὑφεκτέον τῷ γεωμέτρῃ ὃ ἣ 
γεωμέτρης" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν. ὅτε 
πᾶν. ἄρα ἕκαςον ἐπιςήμονω ἐρώτημα, ἐρωτητέον, ὅθ᾽ ἅπαν ᾿ 
τὸ ἐρωτώμενον ὠπόκριτέον περὶ ἑκάςου, ἀλλὰ τὰ κατὼ τὴν 
ἐπιςήμην διορισθέτα. εἰ δὲ διαλέξεϊαι γεωμέτρῃ ἢ γεω- 

τὸ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα φάναι καὶ ὠποφάναι ὀδεμίω 10 μέτρης οὕτως, φανερὸν ὅτι καὶ κωλῶς, ἐὰν ἐκ τότων τι 
λαμίβώνει ἀπόδειξις, ἀλλ᾽ ἢ ἐὰν δέῃ δεῖξαι καὶ τὸ συμπέ-. δεικνύῃ, εἰ δὲ μή, ὁ καλῶς. δῆλον δ᾽ ὅτι ἐδ’ ἐλέγχει 

μάσμα ὅτως. δείκνυται δὲ λαβῦσι τὸ πρῶτον κατὰ τῷ μέν γεωμέτρην ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός, ὥς ἐκ ἂν εἴη ἐν 

φου, ὅτι ἀληθές, ἀποφάναι δ᾽ ὑκ ἀληθές, τὸ δὲ μέσον οὐ- ὠγεωμετρήτοις περὶ γεωμετρίας διαλεκτέον" λήσει γὼρ ὁ 
δὲν διαφέρει εαι καὶ μὴ εἶναι λαβεῖν, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ φαύλως πέεθας. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχει 
τὸ τρίτον. εἰ γὼρ ἐδύθη, καθ᾽ ἵ ἄνθρωπον ἀληθὲς εἰπεῖν, εἰ 15 ἐπιςημῶν. ; 

καὶ μὴ ἄνθρωπον ἀληθές, ὠλλ᾽ εἰ μόνον ἄνθρωπον ζῶον εἶ- Ἐπεὶ δ᾽ ἰπὶ γεωμετρικὰ ἐρωτήματα, ἄρ᾽ ἐςὶ καὶ 
τώ, μὴ ζῷον δὲ μή" ἔςαι γὼρ ἀληθὲς εἰπεῖν Καλλίαν, εἰ ὠγεωμέτρηται; καὶ παρ᾽ ἑκάφην ἐπιςήμοιν δε κατὼ τὴν 
καὶ μὴ Καλλίαν, ὅμως ζῷον, μὴ ζῷον δ᾽ ὅ.. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἄγνοιαν τὴν ποιῶν Ὑιωμετρικά ἐςιν ἢ ὠγεωμέτρητα; καὶ 
τὸ πρῶτον ὁ μόνον κωτὼ τῷ μέσου λέγεται ἀλλὰ καὶ κατ᾿ πότερον ὁ κατὼ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὁ ἐκ τῶν ἀντι: 
ἄλλου διὰ τὰ εἶναι ἐπὶ πλειόνων, ὥς᾽ ὑδ᾽ εἰ τὸ μέσον καὶ Ὦ κειμένων συλλογισμός, ἢ παραλογισμός, κατὰ γεωμετρίαν 
αὐτό ἐς! καὶ μὴ αὐτό, πρὸς τὸ συμπέρασμα ὑδὲν διαφέρει, δέ, ἢ ἐξ ἄλλης τέχνης, οἷον τὸ μουσικόν ἐςιν ἐρώτημα 
τὸ δ᾽ ἅπαν φάναι: ἢ ἀποφάναι ἡ εἰς τὸ ὠδύνατον ὠπόδειξις ὠγεωμέτρητον περὶ γεωμετρίας, τὸ δὲ τὼς παραλλήλους. 
λαμβάνει, καὶ ταὔτω ἀδ᾽ ἀεὶ καθόλου, ὠλλ᾽ ὅσον ἱκανόν, συμφίστειν οἴεσθαι γεωμετρικόν πως καὶ ὠγεωμέτρητον ἄλ-- 
ἱκανὸν δ᾽ ἐπὶ τοῦ γόους.. λέγω δ᾽ ἐπὶ τῷ γένους. οἷόν περὶ λον τρόπον; διττὸν γὰρ τῦτο, ὥσπερ τὸ ἀρρυθμον, καὶ τὸ 
ὃ γέώος τὰς ὠποδείξεις φέρει, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. 25 μὲν ἕτερον ὠγεωμέτρητον τῷ μὴ ἔχειν ὥσπερ τὸ ἄρρυθμον, 

Ἐπτικοινωτῦσι δὲ πᾶσαι αἱ ἐπιξήμαι ἀλλήλαις κατὰ 
-“ , 

τὰ κοινά. κοινὰ δὲ λέγω οἷς χρῶνται ὡς ἐκ τότων ἀπο- 
δειιγύντες, ἀλλ᾽ οὐ περὶ ὧν δεικνύουσιν οὐδ᾽ ὃ δεικνύουσιν., 
καὶ ἡ διαλεκτικὴ πάσαις. καὶ εἴ τις καθόλου πειρῷτο δὲι- 

τὸ δ᾽ ἕτερον τῷ φαύλως ἔχειν" καὶ ἡ ἄγνοια αὕτη, ἡ ἐκ 
τῶν τοιύτων ἀρχῶν, ἐναντία. ἐν δὲ τοῖς μαθήμασιν ἐκ ἔςτν 
ὁμοίως ὁ παραλογισμός, ὅτι τὸ μέσον ἐςξὶν ἀεὶ διττόν" 
κατά τε γὰρ τότε παντός, καὶ τῦτο πάλιν κατ᾽ ἄλλου 

γέ Ἁ ,ὔ .Ἀν . ἕν,» ’, “ δ 
κρύναι τὰ κοινά, οἷον ὅτι ἅπαν φάναι ἢ ὠποφάναι, ἢ ὅτι 30. λέγεται ταντός. 'τὸ δὲ κατηγορόμενον ὁ λέγεται πᾶν. ταῦτα 

Ἀν ᾿ 

ἴα ἀπὸ ἴσων, ἢ τῶν τοιότων ὦττα. ἡ δὲ διαλεκτικὴ ὑκ ἕξιν 
΄ « , -“ ᾽ ν,  εὰ ᾽ : ΕῊ 
ὕτως ὡρισμένων τινῶν, δὲ γόους τινὸς ἑνός. ὁ γὰρ ἀν ἠρώτα 

δ᾽ ἐςὶν οἷον ὁρᾶν τὴ νοήσει, ἐν δὲ τοῖς λόγοις λανθάνει. ἄρα 
πῶς κύκλος σχῆμα; ἂν δὲ γράψῃ, δῆλον, τί δέ; τὼ ἔπη 

ἀτοδευονύντα γὼρ ὑκ ἴξιν ἦρωτάν διὰ τὸ τῶν ἀντικειμένων κύκλος; φανερὸν ὅτι ἐκ ἔς:ν. 
ὄντων μὴ δείκνυσθαι τὸ αὐτό. δέδεικται δὲ τῦτο ἐν τοῖς Οὐ δεῖ δ᾽ ἔνςςασιν εἰς αὐτὸ φέρειν, ἄν ἦ ἡ πρότασις 
περὶ συλ) ογισμοῦ. 35 ἐπακτική. ὥσπερ γὰρ ὑδὲ πρότασίς ἐςιν ἢ μή ἐςιν ἐπὶ 

Εἰ δὲ τὸ αὐτό ἐςιν ἐρώτημα συλλογιςικὸν καὶ πρό- πλειόνων (ὁ γὰρ ἔςαι ἐπὶ πάντων, ἐκ τῶν καθόλε δ᾽ ὁ 
᾽ ,ὕ ΄ Δ ;» ς ΨΖ ᾿ ΄, , [2 ᾽ ν « Ε ν 

τασις ἀπτιφάσεως, προτάσεις δὲ καθ᾽ ἑκάςην ἐπιςήμην συλλογισμός), δῆλον ὅτι ἐδ᾽ ἔνξασις. αἱ αὐταὶ γὼρ προ- 

ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς ὁ καθ᾽ ἑκώςην, εἴη ἄν τι ἐρώτημα τάτεις καὶ ἐγς ἄσεις" ἢν γὼρ φέρει ἔνςασιν, αὕτη γόοιτ᾽ 
᾽ ΞΕ: ν ς »»ν , Ἀ ., ΔΑ.» ᾿ ν Δ ΄ 
ἐτιςημονικόν, ἐξ ὧν ὁ καθ᾽ ἑκώςην οἰκεῖος γίνεται συλλο- ὧν πρότασις ἢ ὠποδεικτικὴ ἢ διαλεκτική. 
ἡσμός. δῆλον ἄρα ὅτι οὐ πᾶν ἐρώτημα γεωμετρικὸν ὧν 20 Συμβαίνει δ᾽ ἐνίονς ὠσυλλογίςως λέγειν διὰ τὸ λαμ 
ὧι ἐδ’ ἰατρικόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ὠλλ᾽ ἐξ βάνειν ἀμφοτέροις τὼ ἑπόμενα, οἷον καὶ ὁ Ἑαινεὺς ποιεῖ 
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4λ. ὡσαύτως Ο. ἢ 16. εἐἾ ἢ Β. ἢ ἔἶναι κᾶν μὴ 46. ᾿ 48. ὁμοίως Β. ἢ 24. λέγω δ᾽ ἐπὶ τῷ γένους οπι Ὁ. 
4. ἢ ἃ κ ρυ Ο. ᾿| 1. ἔκαςου ἐχιξήμσια οτα ΡΥ Ο ἢ 13. ἀγεωμετρήτω Ο. ἢ 18. καὶ ἀγεωμέτρητα οἵα 486. ἢ 20. καὶ ὁ παρασυλλογν» 

σός 48. ᾿ 26. αὕτη καὶ ἡ Α560 ᾿! 28. ταρκσυλλογισμὸς «4. 11 ἀὰ τὸ διπτὸν 4.8 δἰ ρμγ Ο, ᾿ 29. γε Β. ἢ τέτου 8. ἢ 82, δαί; τὸ ἔπος Ο. 



Υ8 ΑΝΔΑΥΤΙΚΩ͂Ν ΟΞ ΠΙ ΕΒ Ναὶ ΧΑὰ 

ὅτι τὸ πῦρ ἐν τῇ πολλαπλᾳσίᾳ ἀκαλογίῳ" καὶ γὰρ «ὀνπῦρ τὸ ἐγγὺς εἶξαι, τὰ Α΄ τὸ μὴ ςίβθειν -ὑπάρχει «δὴ καὶ τὸ 
τωχῦ). γενῶται, . ὡς φησί, καὶ ὐὕτη ἡ ἀνκλογία.. ὅτω δ᾽ Ἐ τῷ Γ΄, καὶ τὸ Α τῷ. Β τὸ μὴ φίλβεν, ὥςε καὶ τῷ πα 
ἐκ ἔςι φυλλογισμός". ἀλλ᾿ εἰ. τῇ ιταχίςῃ. ἀναλογίᾳ ἔπε. τὸ ἃ, “καὶ ἔς: τῷ διότι ὁ συλλογισμάς". εἴληπται γὰρ τὸ 
ται ἡ πολλαπχάσιος. καὶ τῷ πυρὶ ταχίςη ἐκ τῇ κινήσει πρῶτον αἴτιον. πάλιν ὡς τὴν σελήνην. δεικνύεσιν, ὅτι σφα» 

ἐναχογία: ἐνίοτε μὲν ἦν ἐκ ἐγδέχετφι συλληγίσασθαι ἐκ τῶν ξὶ ροειδής, διὰ τῶν ταὐξήσεων: εἰ γάρ. τὸ αὐξανόμενον ὕτωϊ. 
εἰλημμένων, ὁτὲ. δ᾽ “ἐνδέχεται, ἀλλ᾽. ὑχ -ὁρῶται»" εἶ: δ ἦν σφαιροειδές, αὐξάνει. δ᾽ ἡὶ σελήνη: Φανερὸν ὅτι σφαιῤοεια 
ἀδύνατον" ἐκ ψεύδους «ὠλυδὲς δεῖξαι, ῥαΐδιον. ὧν ἦν τὸ ἀνως δής. ὕτω μὲν. ὃν τῷ ὅτι γέγονεν ὁ. συλλαγισμές;. ἀνάπαλιν 
λύειν" ἀντέςρεφε γὰρ ὧν ἐξ «ἀνάγκης. ἔξω γὰρ τὰ Αἱ ὄν: δὲ τεθέντος τῷ μέσου τὰ διότι’ ὦ γὰρ διὰ τὼς ὐὠξήσεις 
τούτου. δ᾽ ὄντος ταδί. ἐξὶν, ἃ οἶδα ὅτι ἔσιν,, οἷον τὸ Β. «ἐκ σφαιροειδής. :ἐςιν, ἀλλὰ διὰ πὸ σφαιροειδὴς εἶνωι -λαμβώ- 

τούτων ἄρα δείξω ὅτι. ἔςιν  ἐκεδο. ἀρτιςρέφει δὲ - μᾶλλον 1ὸ νει τὰς αὐξήσεις τοιαύτας. σελογη ἐφ᾽ ᾧ Γ΄, σφαιροειδὲς 

τὼ ἐν τοῖς μαθήμασιν, ὅτι ὑδὲν συμβεβηκὸς λαμβάνουσιν ἐφ᾽ ᾧ- ἢ, ᾿αὔξισις ἐφ᾽. ᾧ. Ἀ- ἐφ: ὧν ἃ τὰ μέσα μὰ 
(ἀλλὰ καὶ τότῳ. ἐν τῶν «ἐγ «τοῖς πλήθο, «ἀλλ᾽ ΒΕ ΜΡΝ καὶ ἔς: σγναριμώτερον: τὰ: ἀναίτιον... τὸ. ὅτι. μὲν 
ὁρισμιδύς. " τλνν υτολοτ ον δόουταις φὸ διότι «δ᾽ ᾧ.: ἔτι ἐφ’ ὧι τὸ μέσὸν ἔξω. τίθεται 

ἀἤρῳὶ ὃ. ̓  δὰ τῶν "Ἢ ἀλκὰ. "τῷ. ἱπροαλαμ; καὶ "γὰρ «ἐν᾿ σούτοις τῷ ὅτι καὶ ἐ τῷ διότι ἡ. ἀπόδειξις" ὑ 

βώνειν, οἷον τὸ Α τὰ Β, τῦτο δὲ τῷ Τ', πάλιν τῦτο τῇ Δ, γὰρ λέγεται τὸ αἴτιον.. οἷον διὰ «τί ἐκ ἀναπνέει ὁ τοῖχος; 

καὶ τὰτ᾽ εἰς ἄπειρον,. καὶ εἰς. τὸ 'πλφγιον, οἷον τὸ; ̓ Ά, καὶ ὅτι καὶ ζῶον, -εἰ γὰρ τῶτο. τῷ -μὴ ἀναπνέειν αἴτιον, ἔδει τὰ 
κατὰ “ὦ Τ΄ καὶ κατὰ τῷ Ἐ,. οἷον ἔςν. χἐριδμὰς τποσὸφ: ἢ ἴον εἶαι αἴτων τῷ: ἀνωπνεῖν, οἷον οἱ ἡ: ἀπόφασις αἰτία τὰ 

καὶ ἄπειρος ἤπο ἐφ᾽ ΓΑ; ὁ βεριπτὸς ἀριθμὸς. “ποσὲς: ἐφ. μὰ ὑπάρχειν, ἡ ἡ κωτώφασις τὰ τῷ ὑπάρχειν, ὅστε! εἰ τὸ᾿ ἀσύμα- 

εὖ Β, ἀριθμὸς: Ξερατὰς ἐφ᾽. οὗ Τι. ἔξ ἄρα τὸ Α κατὰ μέτρα. εἶναι τὼ. θερμέὶ. καὶ ψυχρὰ τὰ μιὰ ὑγιαίνει, τὸ 

τῷ Τ'. καὶ ἔςιν ὁ ἄρτιος ποσὺρ ἀριόμδε. ἐφ᾽. οὗ Δ' δ: ἄρο τὸ σύμμετρα εἶναι τῷ ὑγιαίνειν. ὁμοίως. δὲ καὶ εἰ. ἡ κατάφα; 
γιος ἀριθμὸς ἘΦ «οὖ: Ἐ". ἔςιν. ἄρα τὸ Ὁ κατὰ τῷ ΒΞ. . σις τῷ. ὑπάρχειν; καὶ ἀπόφασις τῷ, μὴ ὑπάρχεω. ἐπὶ δὰ 

2 Τὸ δ᾽ ὅτι. δαφέ καὶ τὸ διότι ἐπίςασθαι,. πρῶτον τῶν οὕτως ἀποδεδομένων νὐ. συμίθαζει' τὸ: λεχθέν" οὐ γὰρ 
μᾺν ὃν ἐν τῇ αὐτῇ. ἐπιξήμῃν καὶ. ἐν τωΐτλ᾽ δεχῶς γελδρι. ἮΝ ἅπαν ὠνωπνεῖ ζῷον. δ᾿ δὲ τυλλόγισμὸς. Ὑόεται τῆς: τοιαύς 

τρόπον ἐὰν ἊΝ δὲ ἀμέδων γύηται ὃ φυχλογισμός, ἀ γὰβ τῆ: αἰτίαν ἐ ἐν τῷ μέσῳ “χήματι.. οοἷον ἔξω τὸ Ὁ: ζῷον», ἐφ 
᾿βββξητάι γὸ- πρῶτον αἴτιον, ἡ δὲ πῦ διότι ἐκις μη κατὰ ὃν τὸ Β. τὸ :ὠνωνεῖν, ἐφ' ᾧ Τ' τοῖχος. τῷ μὲν οὖν: Β Ξαντὴ 
τὸ πρῶτόν αἴτιον), ἄλλον δὲ εἰ δ᾽ ἀμέσων μέν ἀλλὰ ὑπάρχμι τὸ ἃ (τῶ γὰρ τὸ εἐναπγέον ζβοὴ.: τῷ δὲ: Τ' οὐ- 
μὴ διὰ τῷ αἰτίου. ἀλλὰ τῶν ὠντιςρεφόντων διὰ τῷ γνωριΣ θεΐ;. ὥξε ἐδὲ τὸ Β: τῷ Τ' οὐβενί" οὐκ ἄρα ἀναπνεῖ ὁ: τοῖς 

Μλπεροῦς ες κωλύει γὰρ ἀδὲν τῶν ὠποιατηγθρουμιένων 5!» “ιδξ:. ἐοίκασι δ -αἱ ποιαῦται τῶν αἰτιῶν τοῖς καθ᾽ ὑπῖρ- 

μώτερον εἶναι ἐνίοτε τ" δ5 αἴτιον, ὧξ᾽ ὅφαι δια τούτου. ἡ βολὴν: εἰρημένοις" τὗτο. δ᾽ ἔς, τὸ «λέον ἀποςήσαντα τὸ ὁ μέ: 

ἀπόδειξις, οἷον ἅτι ἐγγὺς οἱ πλάνητες διὰ τῷἍ μὴ τύβενῖ Ὁ σὸν εἰπεῖν. οἷον τὸ τῷ ̓ Αναχαίρσιος;. ὅτι ἐν, "Σκύθαις ὁ ἐκ εἰ- 

ἕξω με ᾧ Τ' πλανητεὲ, ἐφ᾽ “ὦ πὸ ἢ μὴ ςβειν, ἐφ᾽ ᾧ σὶν αὐλοηταί, ἀδὲ γὰρ. ἄμπελοι. ᾿ ᾿ ; Ὡς 

Ἃ τὸ ἔγγὺε" ̓εἶαι. ἀληβὲς δὴ τὸ Ἐ κατὰ τῷ Τ'. εἰπεῖν" ᾿ των Κατὰ, βὲκ δὴ. τὴν αὐτὴν ἐτιξήμην καὶ κατὼ τὴν τῶν 

γὰρ “λάνητες Ὶ τλρυσις ἀλλὰ καὶ τὸ Α κατὰ τῷ Β΄ τὸ μέσων θέσιν αὕται ἀιαφοβμει εἰσι τῷ ὅτι πρὸς τὸν τὸ διότε 

γὼρ μὴ. ςύλβον ἐγγύς ἐσε τῦτό δ᾽ εἰλίφθω δι ἐπαγὰ συλλογισμόν" ἄλλον δὲ τρόπον διαφέρει τὸ διότι τῷ ὅτε 
γῆς ἢ δ αἰσθήσεως. ἀνάγκη ἦν τὸ ἃ τῷ Τ' ὑπάρχειν, ὥς" 35 τὸ δι᾿ ἄλλης ἐπιςήμης ἑκάτερον θεωρεῖ, τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν 
ἀποδέδεικται ὅτι οἱ πλάνητες. ἐγγύς εἰσιν. οὗτος ἦν ὁ συλ: ὅσα ὕτως ἔχει πρὸς ἄλλα ̓ὥς᾽ εἶναι. τρτὴν ὑπὸ. θάτε-. 

λογισμὸς ὁ τῷ διότι ἀλλὰ τῷ ὅτι ἐςίν" ὁ γὰρ διὰ τὸ μὴ ρὸν, οἷον τὼ ὀπτριὰ πρὸς γεωμετρίαν καὶ τὰ μηχανικοὰ 
ςίλβεν ἐγγύς εἰσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι ὁ ξύχβυσιν; πρὸς ςερεομετρίαν. καὶ τὰ ἀρβμονραὼ πρὸς ἀριθμητικὴν καὶ 
ἐγχωρεῖ δὲ καὶ διὰ θατέρου θάτερον δειχθῆναι, καὶ ἕξαι τὼ φαινόμενα. πρὸς ὠφρολογυκήν. σχεδὸν δὲ συνώνυμοΐ εἶ- 
Ὄ διότι, ἡ ἩΒΈΝΟΝΣΙΣ δἰὸν πὸ 4δ:1' πλάνητες, ἐφ᾽ ᾧ Β 40 σιν ἔνιαι τούτων -τῶν ἐπιςημῶν, οἷον ὠςρολογίω ἥ τε μα» 

2. δ᾽ οτὰ ὑγ 6. ἢ 18. ὦ τὸ « Ο, ἢ 25, ἡ--26. αἴτιον οαχ Ο, [{ 80. διὰ.--31. πλάνητες οτὰ «4. ἢ 30. τὸ Ο. || 31. ξη--͵  β6 11 

85. ΓΤ] β Α΄ εἰ ρν 8. 
Ὡ. καὶ τὸ Α τῷ Β τὸ μὴ ςίλβειν Ῥοβῖ 3. Α 4135. Ἰ. τὸ α τῷ γ ΒΒ. 1 7. οὖν οτα 8. {Π 11. δὲ οἱ ριὶ 6... ἢ 14. τὸ ἔτι ἘΒ. 1} 

15. οἷον ὅτι διὰ Ο, ἢ 46. ἀναπνεῖν Ὁ. ἢ 19. ψυχρὰ καὶ θερμὰ Ο' ἢ τὰ 4866. ἢ .21. ἐπὶ] εἰ .8. 1} 25. τὸ αἰϊόνυπι οτὰ Ο. ἢ 36. τῷ δὰ 
ΤΊ τὸ δὲ βὶ 4. ἢ 21. ὅτε 41. ἢ 80. ἀναχάρσιδος Ο. ἢ 82. τῶν οχ Ο. 1} 838. μέσων] αὐτῶν 48 οἱ τὲ Ο ᾿ 40. δια 8. 



ΑΙΝΧΑΤΙΚΩΝ ΤΣΤΕΡΏΣΙΛΧ,Λ τ 

ὀρεωτοοὴ καὶ αὶ ναύτυϑί,. καὶ ὑρμάνικὴ. δ΄ τὲ μαθηρια πρὶ Ανπαντὶ το τ", τῷ δὲ. μηδενί, οὐδεὴὶ τῶν: Β!': τὸ΄ Α, ὁμοίωμα 

καὶ ἡ κατα τὴν' ἀκοήν." ταῦθα, γὰρ' τὸ μὲν ὅτ᾽ τῶν κἰσθηὰς δὲ: καὶ εἰ τὸ Ὁ ἔν. ὅλῳ, τᾷ ἐφξὶν;. οἷον. ἐν τῷ Α΄. τὸ μὲν 
τικῶν. εἰθένα:,λτὸ" δὲ διότι. τῶν. μαθηματικῶν" ὅτοι γὰρ ἔχοσξ γὰρ Δ παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, τὸ. δὲτ.Α, ὑδενὴ τῶν ΔΑ, ὥς 
τῶν αἰτίων τὰς ἀποδείξεις, καὶ πολλάκις ᾳκς ἴξαιξι τὸ ὅτι, καὶ τὸ Α,οὐδενὴὴ τῶν Β. ὑπάρξει. διὼ. συλλαγισμοῦ."- τὸν αὐτὸν 

βάώπερ οἱ τὸ καθόχε θεωρύζεες: πολλοίκια ἔκυ φῶν καβ' ὥνας δϊ 5. δὲ τρόπον δειχθήσετιρς καὶ εἰ ἄμφω ἐν ὅλω τινί ἐς :ν. ὅτι 
ἀκ ἴσασι δι᾽ ἀνεπισκεψίαν.- ἔςι δὲ ταῦτα ὅσω ἐτερόρ"τὶ ὄντ δ᾽ ἐνδέχοτωλ τὸ Βι μὴ -ἐἶάι ἐν ᾧζ ὅλῳ ἐςὶ πὸ Α, ἢ πάλιν 
τὴν ὑσίω "κέχρηται τοῖς εἴδεσιν, τὰ γὼρ μονα εαοσον εἶδῳ τὸὶκ ἐν ᾧ τὸ, φανερὸν ὥς τῶν συςοὐχιῶν, ὅσαι: μὴ ἐκαλ- 
ἐξόν: ὑγὰρ καθ ὁ ὑποκειμιέιφρός:. εἰ γὼ καὶ κα ὑποκδὴρ χιῤετούγιν ᾿ιἀλλήλαιςο: τε γὼρ μηδὲν τῶν ἐν. τῇ, ΔῈ Δ αυ- 
αὐόθ τὰ γειυμετρικαί ἐς, ἀλλ' ὑῤ ἢ γε καθ' ὑποκειροέν ςουχίᾳ κατὼ μηδενὸς ϑιατηγορεῖξαῃ. τῶν-ν τῇ ΒΈ Ζ. τὲ 
"ἔχει δὲ καὶ πρὸς τὴν ὀπτρνήν, ὡς αὗτα πρὸς. «τὴν γεωμεῖα δὲ Ἀ-ἐν ὅχκω"ἐςξὶ τῷ Θ᾽ συςοίχω" ὄντι, φανερὸν. ὅτι τὸ Β 

Ῥίον ἄλλη «ρὸς ταύτηχ, θζον τὰ περὶ τῆς ἴμδυσ᾽ σὸ μὲν, ὥς ἔς αιοέν. τῷ “Θ’υἐκαλλάξεσι γὰρ αἱ συςοιχίαι. ὁμοίως 
γὰρ ὅτε φυσρά εἰδέκιε,. τὰ δὰ! διότι, ὀπτικᾷ, τὴ ὡπλῶς ἂς ὅδ καὶ εἰ τὸ. ἐκ ἔκ τοί. Ἐπὶ ἐὰν δὲ μηδέτερον". ἦ ἂν 
αὐτὰ τὸ μάθημα. -ποχλαᾳὶ δὲ: καὶ τῶν μὴ ὕπτ ἀλχάλαφ ὅλῳ. μοδενά, μὴ ὀνάρχῃ δὰ. τὸ τῷ Β., ἀνάγκη ἀτόμως 
ἐβιχημῶν ἔχρυξιν "ὅτων, "οἷον ν ἰαιπροοὴ πρὸς γεοϊκεήρίων τῶτε μὴ- εὐπείρ χει" εἰ. γὰρ ἔξαιίσκ μέσον; ̓βράγι. θάνερον αὖς- 
βὸ γὰρ τῷ ἕλχη. τὼ περιφερῆ" βραδύτερον ὑγιώζεταϊ,: τοῦ 5 Τῶν ἐρ᾿ ὅλῳ: τοὶ εδαϊ." ἢ γὰρ «ἐν᾿ τῷ προτρ- ὠχήμιατε ἢ ἐν 
ἰατρὰ εἰδέναι, διότι δὲ τῷ γεωμέτρα. “τὺ τ τ τον φῶς βέεῳ: ἔξαι, ὃ. συλλογισμός. εἰ μὰν ὗ ἵν ἐν τῷ πρώτῳ, : 

4 -- Τῶν δὲ σχημάφων ἐπιςνροονπτὸν μαλιιφα: ὃ πρῶτόν τὸς ἔςας ἐν ὅλῳ τικξ (κατὰ φατικὴν γὼρ δεῖ τὴν πρὸς τῦτό 
ἔζυ. αἵ τὲ γὰρ “μαθημιυτοιαὶ τῶν ἐκιξημῶν. δι -τούταα ἡδεόθαι" πρότασιν), εἰ δ᾽ ᾧ᾽ τῷ μέσᾳ,. ὁπότερον ἔτυχεν" 
φύνσι τὰς ἀποδείξεις, οἷον ἀριθμητικὴ Ἀαὶ γεωμετρία, καὶ ἀρὺς ̓ ἄμφοτόρος γάρ: χηφθόμες τοῦ: φερηταϊ, Ὑύεται. συλ: 
ὀκτρί, - καὶ σχεδὸν" ὧὲ ὧκ εἰκεῖς ὅσαι τῷ: διότι. "ποιοῦνται - τὸὴκ 1 δ τς ἀμφντέρων. δ᾽ ἀποφατικῶν᾽ εὐσῶχ οι. ἔξω. ο- 

ἐχέψιν" ἢ γὰρ ὕλως ἢ ὡς: ἐπὶ τὸ ποχὺ καὶ ἐν τοῖς πλεΐδς τ " Φοκρὺν ἶα, ὅτι ἐνδέχεταί. τε ἄλλῳ! μὴ ὑποίρχειν ἀτός 
φοις διὰ τούτου τὸ σχήματος ὁ τῷ διότι νολλόγισμόςο. ἅςε βὰν, λα), πότ᾽ ἐνδέχεταε καὶ πῶς, εἰρήκαμεν. 
χὰ διὰ τῦτ᾽ εἶ. μάλιςα᾽ ἐπιρημονδαν" κυριώτατον γὰξβ ἤΑηνοια δ' ἡ μὴ κατ᾿ ἀπόφασιν ἀλλὰ κατὰ διώθε- 16 
2 εἰδέναι τὸ: διότι θεωρεῖν. «εἶτα τὴν τῷ τί ἐσὶῪ ἐκιζήμηλ σϑ᾽ λυγομέν ἔς: μὲν ἡ. διὰ συλλογισμιοῦ γινομένη ἀπάτη, 
διὰ μόνου τούτου θηρεῦσαι δυνατόν, ὧν μὲν γὰρ τῷ “μέξια αὕτη δὲ ἐκ μὲν πποῖς «ραΐτωως ὑπάρχουσιν ἢ μὴ ὑπάρχασι 
σχήματι οὐ τγόται κατηγορικὸς συλλογισμός, ἡ δὰ τῷ συμβαύει. ὀχῶς" ἢ ἢ γὰρ ὅταν ὡπλῶς ὑπολώβη ὑπάρχειν 
τί ἐςν ἐπιφήμη καταφάσεως" ἱὲν: δὲ "τῷ ἐσχτῷ᾽ Ὑπτῶ ἡ μὴ. ὑπάρχειν, ἢ ὅταν διὰ συλλργισμοῦ λάβῃ τὴν' ὑπό- 
μὲ᾿ ἀλλ᾽ ὁ καθόλου, τὸ δὲ τί ἐς: τῶν καθέχου: ἐξίν" «οὐ χυμίν. τῆς μὲν ὃν ἁπλῆς ὑπολήψεὼς ὡπλῆ ἡ ἀπάτη, τῆς 

γὰρ πῇ ἐςὶ ζῷον δίπουν ὁ. ἄνθρωπος. ἔτι τῦτα "μὲν ἐκεθων δὲ διὼ συλλογισμοῦ πλείους. μυὴ ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α μη» 

οὐδὲν πρεσδεῖται, ἐκεῖνα; δὲ διαὶ τούτου καταπυκνοῦτας καὶ 30 δενὶ τῶν Β ἀτόμως" ὑκῦν ἐὰν συλλογίζηται ὑπάρχειν τὰ 
αὔξεται, ἕως ἀν εἰς τὰ. ἄμεσα ἔλθη. Φανερὸν ὅν ὅτι, κυ Αἰ τῷ Β., μέσον λαβὼν. τὸ Τ' ἠπατημένος ἔ ἔξαι διὰ συλ 
γιώτῳτον τοῦ ἐκίξασθαι τὸ πρῶτον; σχῆμα." “τ. λοψισμαῦ,: ἐρδέχροται: μὲν. ὅν ἀμφοτέρας τὰς. προτάσεις εἶ 

45 "Ὥσπερ δὲ ὑπάρχειν. τὸ Αἰ τῷ Β. ἐνεδέχοντο. ἀξόμιως, ὕτω ναι ευδεῖξ, "ἐνδέχεται δὲ τὸν ἑτέραν." μόνον. «οἱ γὰρ. μήτε 

καὶ μὴ ὑπάρχειν ἐγχωρεῖν λέγω δὰ τὸ ὠτόμως ὑπάρχειν ἢ τὸ Ἀὶ μηδενὶ τῶν Γ' ὑπάρχει “μήτε τὸ Τ' μηδενὶ τῶν Β., εἶ- 
μὰ ὑπάρχειν. τὸ μὴ ἐΐναι “αὐτῶν » ὅτω γὰρ ψκότι ἔς αἱ.35 λήπται δ᾽ ἑκατέρα ἀνάπαλιν, ἄμφω ὙΟΝΙΕ ἔσονται. ἐγ- 
κατ᾽ ἄλλο. τὸ ὑπάρχεϊν ἥ. μὴ ὑπάρχειν ὅταν μὲν ὧν ἄτθα : χιρρεὶ Σ δ᾽ ὕτως ὅλαι. τὸ Τ' πρὸς τὸ Α καὶ Β ὥςε μήτε ὑπὸ 
ἢ τὸ ὃ ὅλῳ τοὶ ᾧ Ὁ ἢ καὶ: :ὦμφω, ὧκ ἐνδύεται τὰ Α τῷ τὲ Α- εἶρωι: ΤΙΣ καθόλου τῷ Ά.΄ τὸ μὲν γὰρ Β ἀδύνωτον. 

Β λιμοὶ μὴ ὑπάρχειν. ἔξω γὼρ τὸ αὶ ὃν ὅλῳ. τῷ, ἐν ὅλῳ τοΐ:: πρώτως Ὑὰρ ἐλέγετα αὐτῷ τὸ αὶ μὴ ὑπώρ- 
εἰ τὸ Κ μή" ἐξὶκ ἐν ὅχῳ τῷ Τ'. (ὀγχώρεῖ γὰρ τὸ ἀπο ρὶ ἄν" -«ὐνδὲ Α δι ὠνύγκη πᾶσι τοῖς σιν. ἐδωι καθόλου, 

ἣν: εἶνα: ἕν τινῖ ὅλῳ, τὸ δὲ Β μὴ εἶναι ἐν. τούτῳλν συλλυν οι ὥφ' ὠμφότεραι ψευδεῖς, ἀλλᾷ καὶ τὴν ἑτέραν ὀνδέχεται 
ἡισμὸς ἔςαι τῷ μὴ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Β᾽ εἰ γὼρ τῷ μὲν ἀληθῆ λαμβάνειν, οὐ μέντοι ὁποτέραν ἔτυχεν, ἀλλὰ τὴν 

ἀ. αἰτιῶν δ 9. πα με: 48, ΜΈΝΘΕΝ να Ἔ ὑχ ἢ ἐκ 8. ." 35.: τῷ Ρὺ αὶ : 
. ἃ. τῶγ--- ἡ ὑδεὴ οτὰ «4.8. ἢ 1.- υςοἴχων Βι 11. δ. ἡκτὼ) καὶ δατιξ. 423. Δ}λ11... 0] εὖθ ,κ(. 1 46. δ᾽ οπὰ ΨῚ ἢ 4ἀ. ἐνώτονι Ὁ. οὖν 35. 

μὲ ὑπάρχνσι Οἵχ ὉΓ Ο. ἢ 84. ὑπάρχειν «4, ὑπάρχηι Β. 11 837. τῷ] τοῦ οοττ Ο. ἢ ἀ1. ὅδ μύτοι γε ὉΟ.Ψ Ὁ 



80 ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὉΣΤΕΡΩΝ Ἁ, 

ΑΥ ἡ γὰρ Τ'Β πρότασις ἀεὶ ψευδὴς ἔξαι διὰ τὸ ἦν μη- τὸ Τ', τῷ δὲ Β ὅλῳ μὴ ὑτάρχειν, ἡ μὲν Τ' Α ἀληθὴς ἔξαις 
δινὶ εδαι τὸ Β, τὴν δὲ ΑΥ᾽ ἐγχωρεῖ, οἷον εἰ τὸ Α καὶ τῷ ἡ δὲ Τ'Β ψευδής. πάλιν ὃ τῷ Β μηδενὶ ὑπάρχει, ὑδὲ τῷ 
Τ' καὶ τῷ Β ὑπάρχει ἀτόμως. ὅταν γὰρ πρώτως κατὴ- ΑἈ παντὶ ὑπάρξει" εἰ γὰρ τῷ Α,, καὶ τῷ Β΄ ὠλλὶ ὑχ ὑπῆρ- 
γορῆται ταὐτὸ πλειόνων, οὐδέτερον οὐδετέρῳ ἔςαι. διαφέ- χχεν. ἐὰν ὄν ληφθῇ τὸ Τ' τῷ μὲν ἃ ὅλῳ ὑπάρχειν, τῷ δὰ 
βει δ᾽ ὑδέν, ὑδ᾽ εἰ μὴ ἀτόμως ὑπάρχει. 5 Β μηδενί, ἡ μὲν Τ'Β πρότασις ἀληθής, ἡ δ᾽ ἑτέρα ψευ- 

Ἡ μὲν ἦν τὸ ὑπάρχειν ἀπάτη διὼ τούτων τε καὶ δής. ὁμοίως. δὲ καὶ μετατεθέντος τῷ ςερητικῖ. ὃ. γὰρ μὴν" 
ὅτω γίεται μόνως (ὁ γὰρ ἦν ἐν ἄλλῳ σχήματι τοῦ ὑπώῤ- δὲενὶ ὑπάρχει τῷ Α, ὑδὲ τῷ Β᾽ ὑδενὶ ὑπάρξει" ἐὰν ὅν λιν: 
χεῖν συλλογισμός), ἡ δὲ τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἔν τε τῷ πρώ: φθῇ τὸ Τ' τῷ μὲν Α ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β ὅλῳ. 
τῷ καὶ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι. πρῶτον ὧν εἴπωμεν ποσα- ὑπάρχαιν, ἡ μὲν ΑΤ' “πρότασις ὠληθὴς ἔςαι, ἡ ἑτέρα δὲ 
χῶς ἐν τῷ πρώτῳ γύεται, καὶ πῶς ἐχουσῶν" τῶν πρστά- 10 ψευδής. καὶ πάλιν, ὃ παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, μηδενὶ λα- 
σεων. ἐγδέχεται μὲν ἦν ἀμφοτέρων ψευδῶν σῶν, οἷον εἰ τὸ βεῖν τῷ Α ὑπάρχον ψεῦδος. ἀνάγκη γώρ, εἰ τῷ Β παντί, 
[Α καὶ τῷ Τ' καὶ τῷ Β ὑπάρχει ἀτόμωφ' ἐὰν γάρ ληφθῇ καὶ τῷ ᾿Α τινὶ ὑπαῤχειν᾽ ἐὰν ἦι ληφϑῇ τῷ μὲν Β πκαντὴ 
τὸ μὲν Α τῷ Τ' μηδενί, τὸ δὲ Τ' παντὶ τῷ Β, ψευδεῖς ὑπάρχειν. τὸ Τ', τῷ δὲ Α μηδενί. ἡ μὲν ΓΒ ἀληθὴς ἔςξιαι, 
αἱ. προταΐσεις. ἐνδέχεται δὲ καὶ. τῆς ἑτέρας ψευδοῦς ὕσης, ἡ δὲ ΤΑ ψευδής. φα φανερὸν ἦν ἦν ὅτι καὶ ἀμφοτέρων ὑσῶν 
καὶ ταύτης ὁποτέρας ἔ: ἔτυχεν. ἐγχωρεῖ γὰρ τὴν μὲν ΑΤ' 15 ψευδῶν καὶ τῆς ἑτέρας μόνον ἔξαι συλλογισμὸς ἀκατη- 
ὠληθὴ εἶναι, τὴν δὲ Τ' Β ψευδῆ, τὴν μὲ ΑἸ' ἀληθὴ ὅτι τικὸς ἐν τοῖς ἀτόμοις. 
ἀ πᾶσι τοῖς ὄσιν ὑπάρχει τὸ Α,, τὴν δὲ Τ'Β ψευδῆ ὅτι Ἔν δὲ. τοῖς μὴ ἀτόμως ὑπάρχουσιν ἢ ἥ μὴ ὑπάρχου- 11 
ἀδύνατον ὑπάρχει τῷ Β τὸ 1, ᾧ μηδρὴ ὑπάρχει. τὸ Α' σιν, ὅταν μὲν διὰ πῇ οἰκείς μέσου γύηται τῷ ψεύδους ὁ ὁ 
ὦ γὰρ ἔτι ἀληθὴς ἔςαι ἡ ΑΤ' πρότασις" ἅμα δέ, εἰ καὶ συλλογισμός, ὑχ αἷόν τε ἀμφοτέρας ψευδεῖς εἶναι τὼς ᾿ 
εἰσὶν ἀμφότεραι ἀληθεῖς, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔςαι ἀλοιθές. 0 προτάσεις, ἀλλὰ μόνον τὴν πρὸς τῷ μείζονι ἄκρῳ. λέγω 
ἀλλὰ καὶ τὴν ΓΒ. :ὀδέχεται ἀληθῆ εἶμι τῆς ἑτέραν ὕσης δ᾽ οἰκεῖον μέσον δὲ οὗ γύεται τῆς ἀντιφάσεως ὁ συλ- 

ψευδοῦς, οἷον εἰ τὸ Β καὶ ἐν τῷ Τ' καὶ ἐν τῷ ἃ ἃ ἐξίν λογισμός. ὑκαρχέτω γὰρ τὸ Α τῷ Β διὰ μέσου τὸ Τ', 
ἀνάγκη γὰρ θάτερον ὑπὸ θάτερον εἶαι, ὥς᾽ ἂν λάβῃ τὸ ἐπεὶ ἦν ἀνάγκη τὴν ΓΒ καταφατικὴν λαμβάνεσθαι αυλ-- 
Α μηδεὴ τῶν Τ' ὑπάρχειν, ψευδὴς. ἔξαι ἡ πρότασις. φα- λογισμοῦ Ὑιομένς, δῆλον ὅτι ἀεὶ αὕτη ἔξαι ἀληθής" οὐ 
γερὸν ὅν ὅτι καὶ τῆς ἑτέρας ψευδυῦς οὔσης ΚΑῚ ἀμφοῖν ἔςαι 25 γὰρ ἀντιςρέφεται. ἡ δὲ Α΄' ψευδής" ταύτης γὼρ ἀντι" 
ψευδὴς ὁ συλλογισμός. φρεφομέης ἐναντίος Ὑδεῖαι ὁ συλλογισμός. ὁμιοίως δὲ καὶ 

Ἔν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι ὅλας μὲν εἶναι τὼς προτάσεις εἰ ἐξ ἄλλης συςοιχίας ληφθεῖ τὸ μέσον, οἷον τὸ Δ εἰ 
ἀμφοτέρας ψωδῆξ ὁ ἐκ ὀϑγλάται" ὅταν γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ καὶ ὦ τῷ Α ἐὰν ἐξὶ καὶ κατὰ τῷ Β κατηγορεῖται παν- 

Β ὑπάρχῃ, ὑδὲν ἔξαι λαβεῖν ὃ τῷ μὲν ἑτέρῳ παντὶ ῥατέρῳ τός" “ἀνάγκη γὼρ τὴν μὲν ΔῈ πρότασιν μένειν, τὴν δ᾽ 

δ᾽ ὑδεὶ ὑπάρξει" δεῖ δ᾽ οὕτω λαμβάνειν τὰς προτάσεις ἢ) ἑτέραν ἀντιςρέφεσθαι, ὥσθ᾽ ἡ χω ἀεὶ ὠληθής, ἡ δ᾽ ἀεὶ 

ὥςε τῷ μὲν ὑπάρχειν τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν, εἴπερ ἔξαι συλ- ψευδὴς. καὶ σχεδὲν ἥ γε τοιαύτη ὠπάτη ἡ αὐτή ἐςι τῇ 
λογισμός. εἰ ἦν ὕτω λαμβαχόμεναι ψευδεῖς, δῆλον ὡς ἐναν- διὰ τῷ οἰκεία μέσου. ἐὰν δὲ μὴ διὼ τῷ οἰκείν μέσου γίνη- 
τίως ἀνάπαλιν ἔξουσι" τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. ἐπί τι δ᾽ ἑκα- ται ὁ συλλογισμός, ὅταν μὲν ὑπὸ τὸ Α ἢ τὸ μέσον, τῷ 
τέραν ἀδὲν κωλύει ψευδῆ εἶναι, οἷον εἰ τὸ Υ' καὶ τῷ Α καὶ δὲ Β μηδενὶ ὑπάρχῃ, ἀνάγκη ψευδεῖς εἶαι ἀμφοτέρας, 
τῷ Β τοὶ ὑπάρχοι" ὧν γὰρ τῷ μὲν Α παντὶ ληφθῇ ὑπάρ- 35 ληπτέαι γὰρ ἐναντίως ἢ ὡς ἔχουσιν αἱ προτάσεις, εἰ μέλ-- 
χον, τῷ δὲ Β μηδενί, ψευδεῖς μὲν ἀμφότεραι αἱ προτώ- λει συλλογισμὸς ἔσεσθαι" ὕτω δὲ λαμβανομόων ἀμφό- 

δεῖς, ὁ μέντοι ὅλαι ἀλλ᾽ ἐπί τι. καὶ ἀνώπαλιν δὲ τεθό-- τεραι γίνονται ψευδεῖς. οἷον εἰ τὸ μὲν Α ὅλῳ τῷ Δ ὑπρρ-- 
τὸς τῷ ςερητικῇ ὡσαύτως. τὴν δ᾽ ἑτέραν εὔωι ψευδῇ καὶ χει, τὸ δὲ Δ μηδεὴ τῶν Β᾽ ἐντιςραφότων γάρ τούτων 
ὁποτερανὸν ἐνδέχεται. ὃ γάρ ὑπάρχει τῷ Α παντί, καὶ συλλογισμός τ᾽ ἕξαι καὶ αἱ προτάσεις ἀμφότεραι ψιυ- 
τῷ Β ὑπάρξει" ἐὼν ἦν ληφθῇ τῷ μὲν Α ὅλῳ ὑπάρχειν δεῖς, ὅταν δὲ μὴ ἦ ὑπὸ τὸ Α τὸ μέσον, οἷον τὸ Δ, ἡ 

2. τῷ] τὸ Β. Τ 3. γὰρ οοὐτ Ο. ἢ πρῶτον 48. 1 4. διαφέρει -- 5. ὑώα δα μὴν πὐρὼ ἢ 8. τε οπιὶ Ο. ἢ 16. βὴ 8. 
29. ἔςι Ο. ἢ 33. ἱκάτερον (8. 11 37. δὲ οὐλ Ο. ἢ ἀθ0. ὑπάρχει 56. ; 

δ. βγη 8. 41. ἀτόμοις Β. ἘΡΡΟΘΙΧΟΕ ΘΥΊΕΝ, ᾿ 23. βὴ ΒΕ ὃ 9ὰ τὰν Ο ἢ 85. μῶν Ὁ. ἢ 36. ἀμφοτέρων Β. 
39. τ᾽ οἵχ Ο. 



Ὁ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

μὲν ΑΔ ἀληθὴς ἔςαι, ἡ δὲ ΔΒ ψευδής ἡ μὲν γὰρ ΑΔ 

ἀληθής, ὅ ὅτι ὑκ ἦν ἐντῷ Α τὸ Δ, ἡ δὲ ΔΒ ψευδής, ὅτι; 

εἰ ἦν ἀληθής, κἂν τὸ ονμαῤ λιν ἥν ἀληθές" ἀλλ᾽ ἣν 
ψεῦδος. 

Διὰ δὲ τοῦ μέσου σχήματος γινομώης τῆς ὠπάτης, 

ὠμφοτέρας μὲν ὧκ ἐνδέχεται ψευδεῖς εἶναι τὰς προτάσεις 

ὅλας (ὅταν γὰρ ἢ τὸ Β ὑπὸ τὸ Α, ἐδὲν ἐνδέχεται τῷ μὲν 

ταντὶ τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχειν, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότε- 

ρον}, τὴν ἑτέραν δ᾽ ἐγχχωρεῖ, καὶ ὁποτέραν ἔτυχεν. εἰ γὰρ 

τὸ Τ' καὶ τῷ Α καὶ τῷ Β ὑπάρχει, ἐὰν ληφθῇ τῷ μὲν Α 10 
ὑπάρχειν τῷ δὲ Β μὴ ὑπάρχειν, ἡ μὲν ΑΤ' ὠληθὴς ἔς αι, 

ἡ δ᾽ ἑτέρα ψευδής. πάλιν δ᾽ εἰ τῷ μὲν Β ληφθεί τὸ Τ' 

ὑπάρχον, τῷ δὲ Α μηδενί, ἡ μὲν Τ'Β ὠληθὴς ἔςαι, ἡ δ᾽ 

ἑτέρα ψευδής. 
Ἐὰν μὲν ἕν ςερητικὸς ἦ τῆς ὠπάτης ὁ συλλογισμός, 15 γόμενωι ὑποθέσεις αὗταί εἰσι" 

ν ’, λ δὶ λει, » ὅ-ἃ τ ἢ ᾽Ν ᾿ ἔρηται πότε καὶ διὰ τίνων ἔςαι ἡ ἀπάτη" ἐὰν δὲ κατα- 
φατικός, ὅταν μὲν διὰ τῷ οἰκεία μέσου, ἀδύνατον ἀμφοτέ- 

ρας εἶναι ψευδεῖς" ἀνάγκη γὰρ τὴν Τ' Β μόειν, εἴπερ ἔςαι 
συλλογισμός, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρέτερον. ὥςε ἡ Τ' Α. 

ὉΣΥΎΥΕΡΩΝ ἃ. 81 

ξις ἐκ τῶν καθόλε, ἡ δ᾽ ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν κατὰ 'μέρος" 
ἀδύνωτον δὲ τὰ καθόλν θεωρῆσαι μὴ δι᾽ ἐπαγωγῆς, ἐπεὶ 

καὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα ἔςαι δι᾽ ἐπαγωγῆς γνώ- 
ριμα ποιεῖν, ὅτι ὑπάρχει ἑκώς ῳ γόει ἔνια, καὶ εἰ μὴ χω- 

5 ριςά ἐςιν, ἢ τοιονδὶ ἔκαςον. ἐπαχθῆναι δὲ μὴ ἔχοντας αἴ. 
σθησιν ἀδύνωτον. τῶν γὰρ καθ᾽ ἕκαςον ἡ αἴσθησις" καὶ γὰρ 

ἐνδέχεται λαβεῖν αὐτῶν τὴν ἐπιςήμην" ὅτε γὰρ ἐκ τῶν κα- 

θόλε ἄνευ ἐπαγωγῆς, ὅτε δ ἐπαγωγὴς ἄνευ τῆς αἱ- 
σθϑήσεως, 

δεικνύναι δυνάμενος ὗ ὅτι ὑπώρχει τὸ Α τῷ Τ' διὼ τὸ ὑπαρ- 

Χειν τῷ Β καὶ τῦτο τῷ Τ', ὁ δὲ ςερητικός, τὴν μὲν ἑτέραν 
’ὔ Ψ ᾽ὔ ᾿ Υ 

πρότασιν ἔχων ὅτι ὑπάρχει τι ἄλλο ἄλλῳ, τὴν δ᾽ ἑτέραν 
΄ ᾽ Ξ ’ὔ ν Φπ-σ « ᾿ ; λ ᾿ ς 

ὅτι ὑχ, ὑπάρχει. φανερὸν ὅν ὅτι αἱ μὲν ἀρχαὶ καὶ αἱ λε- 
΄ Ν “ .4 

λαβόντα γὼρ ταῦτα οὕτως 
’ὔ ὔ φΦ Ν » ὔὕ “ἢ 

ἀνώγκη δεικνύναι, οἷον ὅτι τὸ Α τῷ Τ' ὑπάρχει διὰ τῷ Β, 
ἊΝ ΄ Ἄς Υ͂ 

πάλιν δ᾽ ὅτι τὸ Α τῷ Β δι᾽ ἄλλου μέσου, καὶ ὅτι τὸ Βὶ 
“ « ’ὔ Ἁ Ἁ "κ Ἂ 

τῷ Τ' ὡσαύτως... κατὼ μὲν ὅν δόξαν συλλογιζομένοις καὶ 
ΓΑ » » ὔ 

μόνον διαλεκτικῶς δῆλον ὅτι τῦτο μόνον σκεπτέον, εἰ ἐξ ὧν 

ἀὲ ἔςαι ψευδής" αὕτη γάρ ἐςιν ἡ ἀντιςρεφομόη. ὁμοίως 20 ἐνδέχεται ἐνδοξοτάτων γίεται ὁ συλλογισμός, ὥς εἰ καὶ 
δὲ καὶ εἰ ἐξ ἄλλης συςοιχίας λαμβάνοιτο τὸ μέσον, ὥσ-- 

τερ ἐλέχθη καὶ ἐπὶ τῆς ςερητικῆς ὠπάτης" ἀνάγκη γὼρ 

μὴ ἔςι τι τῇ ἀληθείᾳ τῶν ΑΒ μέσον, δοκεῖ δὲ εἶναι, ὁ 
διὰ τούτε συλλογιζόμενος συλλελόγις αι διαλεκτικῶς" πρὸς 

Ἔςι δὲ πᾶς συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὅρων, καὶ ὁ μὲν1ά 

τὴν μὲν ΔΒ μένειν, τὴν δ᾽ ΑΔ ὠντιςρέφεσθαι, καὶ ἡ δ᾽ ἀλήθειαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων δεῖ σκοπεῖν. ἔχει δ᾽ ὕτως. 
ἀπάτη ἡ αὐτὴ τῇ πρότερον. ὅταν δὲ μὴ διὰ τῷ οἰκεία, ἐὰν ἐπειδὴ ἔςιν ὃ αὐτὸ μὲν κατ᾽ ἄλλου κατηγορεῖται μὴ κατὰ 

μὲν ἢ τὸ Δ ὑπὸ τὸ Α, αὕτη μὲν ἔςαι ὠληθής, ἡ ἑτέρα δὲ 25 συμβεβηκός, --- λέγω δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ λευ- 

ψευδής" ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α πλείοσιν ὑπάρχειν, ἃ ἀκ ἔςιν 
ὑπ᾽ ἄλληλα. ἐὰν δὲ μὴ ἢ τὸ Δ ὑπὸ τὸ Α, αὕτη μὲν ὠεὶ 
ὥπλον ὅτι ἔἔςαι ψευδής (καταφατικὴ γὰρ λαμβανεταὴ, 

τὸν δὲ Β Δ ἐνδέχεται καὶ ἀληθῆ εἶναι καὶ ψευδῇ" οὐδὲν 

κόν ποτ᾽ ἐκεῖνό φαμεν εἶναι ἄνθρωπον, ἀχ ὁμοίως “λέγοντες 

καὶ τὸν ἄνθρωπον λευκόν" ὁ μὲν γὰρ ὄχ, ἕτερόν τι ὧν λευ- 
κὄν ἐςι, τὸ δὲ λευκόν, ὅτι συμβέβηκε τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι 

λευκῷ, ἔςιν ὅν ἔνια τοιαῦτα ὥςε καθ᾽ αὑτὰ κατηγορεῖσθαι. 

γὰρ κωλύει τὸ μὲν Α τῷ Δ μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Δ΄30 ἔξω δὴ τὸ Τ' τοιοῦτον, ὃ αὐτὸ μὲν μηκέτι ὑπάρχει ἄλλῳ, 

τῷ Β παντί, οἷον ζῶον ἐπιςἡήμῃ, ἐπιςήμη δὲ μουσικῇ. ὑδ᾽ 

αὖ μήτε τὸ Α μηδεὴ τῶν Δ μήτε τὸ Δ μηδενὶ τῷ Β. 

φανερὸν ἦν ὅτι μὴ ὄντος τοῦ μέσου ὑπὸ τὸ Α καὶ ὠμφο- 
τέρας ἐγχωρεῖ ψευδεῖς εἶναι καὶ ὁποτέραν ἔτυχεν. 

’ , 4 Υ. ,ὔ 
τούτῳ δὲ τὸ Β πρώτῳ, καὶ ὑκ ἔςιν ἄλλο μεταξύ. καὶ 

πάλιν τὸ Ἐ τῷ Ζ ὡσαύτως, καὶ τῦτο τῷ Β. ἀρ' ὧν τῦτο 
,» “ “ Ἁ ἐγδὲ. ἀν ἰό. ᾿ Ὶ , ᾽ ἀνάγκη ςῦναι, ἢ ἐνδέχεται εἰς ἄπειρον ἰδαι; καὶ πώλιν εἰ 
“ ,ὔ Ν »“ 

τῷ μὲν αὶ μηδὲν κατηγορεῖται καθ᾿ αὑτό, τὸ δὲ Α τῷ Θ 
Ποσαχῶς μὲν οὖν καὶ διὰ τίνων ἐγχωρεῖ γίνεσθαι τὰς 35 ὑπάρχει πρώτῳ, μεταξὺ δὲ μηδενὶ προτέρῳ, καὶ τὸ Θ τῷ 

’ὔ Ψ 1} κατὰ συλλογισμὸν ἀπάτας ἔν τε τοῖς ὠμέσοις καὶ ἐν τοῖς 
᾽ ᾽ ὔ 

δι’ ὠποδείξεως, φανερὸν. 
᾿ Ν 2 ᾿ 

Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι, εἴ τις αἰσθησις ἐκλέλοιπεν, ἀνάγκη 
ὔ ἃ ,ὕ ᾽ 

καὶ ἐπιςἡήμην τινὼ ἐκλελοιπέναι, ἣν ἀδύνατον λαβεῖν, εἴπερ 

Ἡ, καὶ τῦτο τῷ Β, ἄρα καὶ τῦτο ἴςασθαι ἀνάγκη, ἢ καὶ 

τοῦτ᾿ ἐνδέχεται εἰς ἄπειρον ἰέναι; διαφέρει δὲ τῦτο τοῦ πρό- 
»“ Ψ Ν 3 τ Ὁ Σ » 

τερον τοσοῦτον, ὅτι τὸ μέν ἐςιν, ἄρα ἐνδέχεται ὠρξαμένῳ 

ὠπὸ τοιότε ὃ μηδενὶ ὑπάρχει ἑτέρῳ ἀλλ᾽ ἄλλο ἐκεύῳ, ἐπὶ 

μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἀποδείξει. ἔςι δ᾽ ἡ μὲν ὠπόδει- 40 τὸ ἄνω εἰς ἄπειρον ἰέναι, θάτερον δὲ ὠρξάμενον ἀπὸ τοιότε 

4. ἴςαι οτὰ Ο. { βὲ Ο, ἢ ἡ μὲν --- 2. ψευδής ογαὰ Ο. ἢ 2. βὸ. 48. 1 3. καὶ 48. 1 1. μὲν α παντὶ Ο. ἢ 9. δ᾽ ἑτέραν Β. Ἶ 13. βῪ 
8. 18. βγ ΒΒ. Ἰ 25. δὲ ἑτέρα Ο. 11 36. τε οπὶ Ο. ἢ 38. φανερὸν] δῆλον (. 

5. εἰσν Ο, ἢ 6. τῶν οπι Β,, ροβὶ γὰρ Ῥοπῖς 4.121. μὴ οπὶ Ο. 1] δὲ μὴ εἶναι σοττ Ο. 1| 30. ὃ τὸ αὐτὸ Ο. ἢ 31. τὸ] τῶι 8. 1 

32. τῷ ε τὸ ζ Ο. ἢ] 317. προτέρου Ο[. Ἰ 38. ἄρα ἐνδέχεται οτα Ο. ἢ ἀρξάμενον Ὁ. [Ἢ 39. ἀπὸ τοῦ τοισύτου 2., 

1 
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82 ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὙΣΤΕΡΩ͂Ν Α. 

ὃ αὐτὸ μὲν ἄλλου, ἐκεύου δὲ μηδὲν κατηγορεῖται, ἐπὶ τὸ μηδενὶ ὑπάρχει, ἐκεύῳ δὲ ἄλλο, οἷον τὸ 2) μήτε ὠκὸ τῷ 
κώτω σκοπεῖν εἰ ἐνδέχεται εἰς ἄπειρον ἰέναι. ἔτι τὰ μεταξὺ πρώτῳ ἐπὶ τὸ ὕςατον (λέγω δὲ πρῶτον ὃ αὐτὸ μὲν κατ᾽ 
ἄρ᾿ ἐνδέχεται ἄπειρα, εἶτωι ὡρισμέων τῶν ἄκρων; λέγω δ᾽ ἄλλου, κατ᾽ ἐκείνι δὲ μηδὲν ἄλλο). εἰ δὴ ταῦτ᾽ ἐς, καὶ 
4. Η Ἁ »“» « ᾿ :] » » Ἁ “" ἃ Δ »" ᾽ “ ,’΄ » μ ΄ὔ Ἁ οἷον εἰ τὸ Α τῷ Τ' ὑπώρχει, μέσον δ᾽ αὐτῶν τὸ Β, τοῦ ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως ςήσεται. τριχῶς γὼρ δείκνυται μὴ 
δὲ Β καὶ τοῦ Α ἕτερα, τούτων δ᾽ ἄλλα, ἄρα καὶ ταῦτα 5 ὑπάρχον. ἢ γὰρ ᾧ μὲν τὸ Γ', τὸ Β ὑπάρχει παντί, ᾧ δὲ 
εἰς ἄπειρον ἐνδέχεται ἰέναι, ἢ ἀδύνατον; ἔςι δὲ τῶτο σκο- τὸ Β, ὑδὲενὶ τὸ Α, τῷὸ μὲν τούυν ΒΙ', καὶ ἀεὶ τὰ ἑτέρου 

-» :΄Ν ». .ε» », " ,“' ;» », ἐς Ν ν πεῖν ταὐτὸ καὶ εἰ αἱ ἀποδείξεις εἰς ὄπειρον ἔρχονται, καὶ διαςήματος, ἀνάγκη βαδίζειν εἰς ἄμεσα" κατηγορικὸν γὰρ 
εἰ ἔςιν ὠπόδειξις ἅπαντος, ἢ πρὸς ἄλληλα περαΐεται. τῦτο τὸ διάςημα. τὸ δ᾽ ἕτερον δῆλον ὅτι εἰ ἄλλῳ ὑχ ὑπάρ- 

Ὁμοίως δὲ λέγω καὶ ἐπὶ τῶν ςερητικῶν συλλογισμῶν χει προτέρῳ, οἷἂν τῷ Δ, τῦτο δεήσει τῷ Β παντὶ ὑπάρ- 

καὶ προτάσεων, οἷον εἰ τὸ Α μὴ ὑπάρχει τῷ Β μηδενί, ἤτοι τὸ χειν. καὶ εἰ κάλιν ἄλλῳ τῇ Δ προτέρῳ ὑχ ὑπάρχει, ἐκεῖνα 
΄ὔ ἂν 4 ᾿ ε , φ᾽ ᾽ ,ὔ -“ Ἀν ποῖ “ Ὃν» ὶ ἜὩῸ ἋΣ ) Ν ,΄ - πρώτῳ, ἢ ἔςαι τι μεταξὺ ᾧ προτέρῳ ὑχ ὑπάρχει, οἷον εἰ δεήσει τῷ Δ παντὶ ὑπάρχειν. ὥς᾽ ἐπεὶ ἡ ἐπὶ τὸ κάτω ἷἴςα- 

Ν ὰ .“ ᾿ς Ψ. 7 ᾿Ὶ Λ δ, Υ͂ , .Ἀ ΣΝ ΤῊΣ ΚΑ" λγ ΄ ΓΥ »“ τὸ Ἡ, ὃ τῷ Β ὑπάρχει παντί, καὶ πάλιν τούτου ὅτι ἄλλῳ κι ὁδός, καὶ ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω ςήσεται, καὶ ἔςαι τι πρῶτον, 
προτέρῳ, οἷον εἰ τὸ Θ, ὃ τῷ Ἡ παντὶ ὑπάρχει. καὶ γὰρ ᾧ ὑχ ὑπάρχει. πάλιν εἰ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Α, τῷ δὲ Τ' 
ἐπὶ , ἊἌὼἋὼν δ᾽ι », λο δενί. ᾿ς »“ ὑδενὶ ὑκά, Λ “ ἰ δεῖ διὰ ἐπὶ τούτων ἃ ἄπειρω οἷς ὑπάρχει προτέροις, ἢ ἴςτται, μηδενί, τὸ Αὶ τῷ Τ' ὑδενὶ ὑπάρχει. πάλιν τῦτο εἰ δεῖ δεῖ. 

Ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιςρεφόντων ὑχ ὁμοίως ἔχαι. οὐ γὰβ 15 ζαι, δῆλον ὅτι ἢ διὰ τῷ ἄνω τρόπου δειχθήσεται ἢ διὰ 
ἔςιν ἐν τοῖς κατηγορουμένοις οὗ πρώτου κατηγορεῖται ὶ τούτε ἢ τοῦ τρίτου. ὁ μὲν οὖν πρῶτος εἴρηται, ὁ δὲ δεύτε- 
τελευταίκ" πάντα γὰρ πρὸς πάντα ταύτῃ γε ὁμοίως ἔχει, εἰ ρος διιχϑήσεται. οὕτω δ᾽ ἀν δειανύοι, οἷον ὅτι τὸ Δ τῷ μὲν 
ἐςξὶν ἄπειρα τὼ κατ᾽ αὐτῷ κατηγορούμενα, εἶτ᾽ ἀμφότερά ἐξε Β παντὶ ὑπάρχει, τῷ δὲ Τ' ὑδενί, εἰ ἀνάγκη ὑπάρχειν τι 
τὼ ἀπορηθέντα ἄπειρα" πλὴν εἰ μὴ ὁμοίως ἐνδέχεται ἀντι- τῷ Β. καὶ πάλιν εἰ τῦτο τῷ Τ' μὴ ὑπάρξει, ἄλλο τῷ Δ 
ςρέφειν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς συμβεβκκός, τὸ δ᾽ ὡς κατηγορίαν, 2. ὑπάρχει, ὃ τῷ Τ' οὐχ ὑπάρχει. ὑκοῦν ἐπεὶ τὸ ὑπώρχειν 

20 τι μὲν ἕν τὰ μεταξὺ ἐκ ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, εἰ ἀεὶ τῷ ἀνωτέρω ἴξαται, ςήσεται καὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν. ὁ 

ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω ἴξανῖαι αἱ κατηγορίαι, δῆλον. δὲ τρίτος τρόπος ἦν" εἰ τὸ μὲν Α τῷ Β παιτὶ ὑπάρχει, τὸ 

λέγω δ᾽ ἄνω μὲν τὴν ἐπὶ τὸ καθόλου μᾶλλον, κάτω δὲ δὲ Τ' μὴ ὑπώρχει, οὐ παντὶ ὑπάρχει τὰ Τ' ᾧ τὸ Α, πώ- 
τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος. εἰ γὰρ τῷ Α κατηγορουμένου κατὰ λιν δὲ τῦτο ἢ διὰ τῶν ἄνω εἰρημένων καὶ ὁμοίως δειχθήσεται. 
ἢ 2 ἄπειρα τὰ μεταξύ, ἐφ᾽ ὧν Β, δῆλον ὅτι ἐνδέχοιτ᾽ Ὡς ἐκείως μὲν δὴ ἴςαται, εἰ δ᾽ οὕτω, πάλιν λήψεται τὸ Β 
ἀν ὥςε καὶ ἀπὸ τῷ Α ἐπὶ τὸ κάτω ἕτερον ἑτέρου κατηγο- τῷ Ἐ ὑπάρχειν, ᾧ τὸ Τ' μὴ παντὶ ὑπάρχει. καὶ τῦτο πά- 
ρεῖσθαι εἰς ἄπειρον (πρὶν γὰρ ἐπὶ τὸ 2 ἐλθεῖν, ἄπειρα τὰ λιν ὁμοίως. ἐπεὶ δ᾽ ὑπόκειται 'ςασθαι καὶ ἐπὶ τὸ κάτω, 
μεταξύ) καὶ ἀπὸ τῷ 2 ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα, πρὶν ἐπὶ τὸ α δῆλον ὅτι ςήσεται καὶ τὸ Τ' ἐχ ὑπάρχον. 

ἐλθεῖν. ὥς" εἰ ταῦτα ἀδύνατα, καὶ τῷ Α᾿ καὶ 2, ἀδύνατον Φανερὸν δ᾽ ὅτι καὶ ἐὰν μὴ μιᾷ ὁδῷ δερινύηται ἀλλὰ πώ- 
ἄπειρα εἶναι μεταξύ. οὐδὲ γὰρ εἴ τις λόγοι ὅτι τὰ μόν ἐςι30 σαῖς, ὁτὲ μὲν ἐκ τῷ πρώτα σχήματος, ὁτὲ δὲ ἐκ τῷ δευτέρα 
τῶν ΑΒ ἐχόμενα ὠλλήλων ὥςε μὴ εἶα! μεταξύ, τὰ δ' ὑκ ἢ τρίτε, ὅτι καὶ ὅτω ςήσεται" πετερασμέναι γάρ εἰσιν αἱ 
ἔςι λαβεῖν, οὐδὲν διαφέρει. ὃ γὰρ ὧν λώβῳ τῶν Β, ἔξαι ὁδοί, τὰ δὲ πεκερωσμώα πεκερωσμενώκις ἀνάγκη πεπε- 

πρὸς τὸ Α ἢ πρὸς τὸ Φ ἢ ἄπειρα τὼ μεταξὺ ἢ ὕ. ἀφ᾽ ρώναι πάντα. 
ἦ δὴ πρῶτον ἄπειρα, εἴτ᾽ εὐθὺς εἴτε μὴ εὐθύς, ὑδὲν διαφέ- Ὅτι μὲν ἦν ἐπὶ τῆς ςερήσεως, εἴπερ καὶ ἐπὶ τῇ ὑπαρ- 
ρει" τὼ γὰρ μετὼ ταῦτα ἄπειρά ἐς:ν. 35 χειν, ἴςαται, δῆλον. ὅτι δ᾽ ἐπ᾽ ἐχεύων, λογικῶς μὲν 

21 Φανερὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ςερητικᾶς ὠποδείξεως ὅτι ςἧ- θεωροῦσιν ὧδε φανερόν. 
σεται, εἴπερ ἐπὶ τῆς κατηγορικῆς ἴςαται ἐπ᾿ ἀμφότερα. Ἐπὶ μὲν ὧν τῶν ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορουμένων δῆλον" 2, 
᾿ἔξω γὰρ μὴ ἐνδεχόμενον μήτε ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπὸ τῷ ὑςά- εἰ γὰρ ἔςιν ὁρίσασθαι ἢ εἰ γνωςὃν τὸ τί ἦν εἶναι, τὼ δ᾽ 
τοῦ εἰς ἄπειρον ἰέναι (λέγω δ᾽ ὕςατον ὃ αὐτὸ μὲν ἄλλῳ ἄπειρα μὴ ἔςι διελθεῖν, ἀνώγκη πεπεράνθαι τὰ ὦ τῷ τί 
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ΔΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΨΧΤΈΡΩΝ Α. 

ἐςὶ κατηγορούμενα. αθύλω δὲ ὧδε λέγομεν. ἔςι γὰρ εἰ- 
πεῖν ἀληθῶς τὸ λευκὸν βαδίζειν καὶ τὸ μέγα ἐκεῖνο ξύλον 
εἶναι, καὶ πάλιν τὸ ξύλον μέγα εἶναι καὶ τὸν ἄνδρωπον βαω- 

᾽ὔ 
δίχζειν. ἕτερον δὴ ἐςι τὸ οὕτως εἰπεῖν καὶ τὸ ἐκεύως. ὅταν 

83 

σεται, ὁἷὴν ἢ γώος ὃν ἢ διαφορὰ τῷ κατηγορεμόν. ταῦτα 
δὲ δέδεικται ὅτι ὑκ ἔς ψι ἄπειρα, ὄτ᾽ ἐπὶ τὸ κάτω οὔτ᾽ ἐπὶ 
τὸ ἄνω. οἷον ἄνθρωπος δίπουν, τῦτο ζῷον, τῶτο δ᾽ ἕτερον" 

ὑδὲ τὸ ζῷον κωτ᾽ ἀνθρώπου, τῦτο δὲ κατὼ Καλλήι, τῦτο 
μὲν γὰρ τὸ λευκὸν εἶναι φῶ ξύλον, τότε λέγω ὅτι ᾧ συμ- 5 δὲ κατ᾽ ἄλλου ἐν τῷ τί ἐςιν. τὴν μὲν γὰρ οὐσίαν ἅπαταν 
βέβηκε λευκῷ εἶναι ξύλον ἐςΐίν, ἀλλ᾽ ἐχ, ὡς τὸ ὑποκείμε- 

νον τῷ ξύλῳ τὸ λευκόν ἐςι" καὶ γὰρ ὅτε λευκὸν ὃν ὅθ᾽ ὅπερ 

λευκόν τι ἐγένετο ζύλον, ὥς ὧς ἔςιν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβε- 

βιηκός. ὅταν δὲ τὸ ξύλον λευκὸν εδαι φῶ, οὐχ, ὅτι ἕτερόν 

ἔςιν ἐρίσασθαι τὴν τοιαύτην, τὰ δ᾽ ἄπειρα οὐκ ἔς! διεξελ-- 

ϑεῖ νοοῦντα. ὥς" οὗτ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ κάτω ἄπειρα" 
νι. δ' ν,» Υ . - νΨ ἐκεήην γὰρ ὥς ἔςιν ὁρίσασθαι, ἧς τὼ ἄπειρα κατηγορεῖται. 
ὡς μὲν δὴ γόη ἀλλήλων οὐκ ἀντικατηγορηθήσεται" ἔςιαι 

τί ἐςι λευκόν, ἐκείνῳ δὲ συμβέβηκε ξύλῳ εἶναι, οἷον ὅταν 10 γὰρ αὐτὸ ὅπερ αὐτό τι. ὑδὲ μὰν τῷ ποιοῦ ἢ τῶν ἄλλων 
τὸν μουσικὸν λευκὸν εἶναι φῶ τότε γὰρ ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
λευκός ἐςιν, ᾧ συμβέβηκεν εἶναι μουσικῷ, λέγω" ἀλλὼ 
τὸ ξύλον ἐςὶ τὸ ὑποκείμενον, ὅπερ καὶ ἐγένετο, ἐχ ἕτερόν 
τι ὃν ἢ ὅπερ ξύλον ἢ ξύλον τί εἰ δὴ δεῖ νομοθετῆσαι, ἔξω 

ἐδ, ἂν μὴ κατὼ συμβεβηκὸς κατηγορηθῆ" πάντα γὰρ 
ταῦτα συμβέβηκε καὶ κατὰ τῶν ὑσιῶν κατηγορεῖται. ἀλλὰ 

ἡ ὅτι ἐδ’ εἰς τὸ ἄνω ἄπειρα ἔξαι" ἑκαίςου γὰρ κατηγορεῖς 
ται ὃ ἂν σημαίνῃ ἢ ποιόν τι ἢ ποσόν τι ἥ τι τῶν τοιούτων 

τὸ οὕτω λέγειν κατηγορεῖν, τὸ δ᾽ ἐκεύως ἤτοι μηδαμῶς 15 ἢ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ" ταῦτα δὲ πεπέρανται, καὶ τὰ γόη τῶν 
κατηγορεῖν, ἢ κατηγορεῖν μὲν μὴ ἁπλῶς, κατὰ συμβεβη- κατηγοριῶν πεπέρανται" ἢ γὰρ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ πρός τι ἢ 
κὸς δὲ κατηγορεῖ. ἔςι δὲ ὡς μὲν τὸ λευκὸν τὸ κατηγορού. ποιοῦν ἢ πάσχον ἢ ποῦ ἢ ποτέ, ὑπόκειται δὲ ὃν καθ᾽ ἑνὸς 
μενον, ὡς δὲ τὸ ξύλον τὸ οὗ κατηγορεῖται. ὑποκείσθω δὴ κατηγορεῖσθαι, αὐτὼ δὲ αὑτῶν, ὅσα μὴ τί ἐςι, μὲ κατη- 
φὸ κατηγορούμενον κατηγορεῖσθαι ἀεί, οὗ κατηγορεῖται, γορεῖσθωι. συμβεβηκότα γάρ ἐς: πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν 
ἐτλῶς, ἀλλὰ μὴ κατὼ συμβεβηκός" ὕὅτω γὰρ αἱ ἀποδεΐ Ὁ καθ᾿ αὐτά, τὰ δὲ καθ᾽ ἕτερον τρόπον" ταῦτα δὲ πάντα 

ξεις ἀποδεικνύνστιν. ὥςε ἢ ἐν τῷ τί ἐςιν ἢ ὅτι ποιὸν ἢ πο- καθ᾽ ὑποκειμόν τινὸς κατηγαυρεῖσθαί ᾧαμεν, τὸ δὲ συμβε- 

σὶν ἢ πρός τι ἢ ποίῶν αὶ πώσχρν ἢ ποῦ ἢ ποτέ, ὅταν ὃν καθ᾽ 
ἑνὸς κατηγορηθῇ. 

Ἔτι τῷ μὲν ὑσίαν σημαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὕπερ 

βηκὸς ἐκ εἶναι ὑποκείμενόν τι᾿ ὑδὶὲν γὰρ τῶν τοιούτων τίς 
ϑεμεν εἶναι, ὃ ὑχ ἕτερόν τι ὃν λέγεται ὃ λέγεται, ἀλλ 
αὐτὸ ἄλλου καὶ ἄλλ᾽ ἅττα καθ᾿ ἑτέρου. οὔτ᾽ εἰς τὸ ἄνω 

᾿ γ. ν, 

ἐκεῖνό τὶ σημαίνει, καθ᾽ οὗ κατηγορεῖται" ὅσα δὲ μὴ οὐ- 5 ἄρα ἣν καθ᾿ ἑνὸς ὅτ᾿ εἰς τὸ κατω ὑπάρχειν λεχθήσεται. 

φἴκν συμκῦτι, ἀλλὼ κατ᾽ ἄλλου ὑποκειμέου λέγεται, 
ὅ μή ἐξι μήτε ὅπερ ἐκεῖνο μήτε ὅπερ ἐκεδό τι, συμβε- 
βηκότα, οἷον κατὰ τὸ ἀνθρώπου τὸ λευκόν, οὐ γαῤρ ἐς!ν 
ὁ ἀἄνόρωτος ἔτε ὅτερ λευκὸν ὅτε ὅπερ λευκόν τι. ἀλλὰ ζῷον 

καθ᾿ ὧν μὲν γὼρ λέγεται τὸ συμβεβηκότα, ὅσα ἐν τῇ οὐ- 
σίᾳ ἑκάςου" ταῦτα δὲ ἐκ ἄπειρα. ἄνω δὲ ταῦτά τε καὶ 
τὼ συμβεβηκότα, ἀμφότερα ὡς ἄπερα. ἀνάγκη ἄβα εἶναι 

: »“» ὔ᾿ “ καὶ , δ ΩΝ"Ἤ τι Ὦ πρῶτόν τι κατηγορεῖται τούτου ἄλλο, καὶ τῦτο 
ως" ὅπο γὰρ ζῷόν ἐςν ὁ ἄνθρωχος. ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν Ὁ ἴξωσθαι, καὶ εδαί τι ὃ ὑκέτι ὅτε κατ᾽ ἄλλου προτέρου ὅτε 

σημκύει, δεῖ κατά τινος ὑποχειμένσυ κατηγορεῖσθαι, καὶ 
μὴ εἶνκί τι λευκόν, ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν λευκόν ἐςιν. τὼ 

γὰρ εἴδη χχειρέτω" τερετίσματά τε γάρ ἐςι, καὶ εἰ ἔςιν, 
οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον ἐξόν" αἱ γὰρ ὠποδείζεις περὶ τῶν τοι- 
οὕτων εἰνύ. 

ἜΈ εἰ μή ἐςὶ τὔτο τουδὶ ποιότης κἀκεῖνο τούτυ, μηδὲ 

κατ᾽ ἐκείν ἄλλο πρότερον κατηγορεῖται. 
Εἷς μὲν ὄν τρόπος λέγεται ἀποδείξεως οὗτος, ἔτι δ᾽ 

ἄλλος, εἰ ὧν πρότερα ἅττα κατηγορεῖται, ἔςι τούτων ἀπό- 

δειξις ὧν δ᾽ ἐςὶν ἀπόδειξις, ὅτε βέλτιον ἔχειν ἐγχωρεῖ 
ἃς πρὸς αὐτὰ τῷ εἰδέναι, ὅτ᾽ εἰδέναι ἄνευ ἀποδείξεως. εἰ δὲ 

τόδε διὰ τῶνδε γνώριμον, τάδε δὲ μὴ ἴσμεν μηδὲ βέλτιον 
ποιότητος ποιότης, ἀδύνατον ἀντικατηγορεῖσθα ἀλλήλων ἔχομεν πρὸς αὐτὰ τῇ εἰδέναι, ἀδὲ τὸ διὰ τύτων γνώριμον 
ὅτως. ἀλλ᾽ ἀληθὲς μὲν ἐνδέχεται εἰπεῖν, ὠἀντοιατηγορήσαι ἐπιςησόμεθα. εἰ ἕν ἔςι τι εἰδέναι δι᾿ ἀποδείξεως ἁπλῶς 

δ΄ ἀληδῶς οὐκ δέχεται. ἢ γάρ τοι ὡς οὐσία κατηγορηθά- καὶ μὴ ἐκ τινῶν μοιδ᾽ ἐξ ὑποθέσεως, ἀνώγκο ἴξςασθαι τὰς 
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; Ν 
κατηγορίας τὰς μεταζύ. εἰ γὰρ μὴ ἴξανται, ὠλλ᾽ ἔςιν ἀεὶ 
»“ ,’ » 7 ε,. ) Υ π. ὦ ψ' ἃ.» Ν 
τῷ ληφθέντος ἐπάνω, ἁπάντων ἔςαι ἀπόδειξις" ὥς εἰ τὰ 

ἄπειρα μὴ ἐγχωρεῖ διελθεῖν, ὧν ἐςὶν ἀπόδειξις, ταῦτ᾽ ὑκ 

εἰσόμεθα δὶ᾽ ἀποδείξεως. εἰ ἦν μηδὲ βέλτιον ἔχομεν πρὸς 

αὐτὰ τῷ εἰδέναι, ὧκ ἔςαι ὑδὲν ἐπίςασθαι δι’ ἀποδείξεως 5 γορουμένε θατέρε κατὰ θατέρου, ἢ μηδαμῶς ἢ 
΄ὔὕ 

ὡπλῶς ἀλλ ἐξ ὑποθέσεως. 
»  » ΄, Υ͂ ͵ὕ Α ὮΝ 

ΔΛογικῶς μὲν ἦν ἐκ τούτων ἄν τις πιςεύσειε περὶ τοῦ 
ἃ Ἂς Ν ." 

λεχθέντος, ἀναλυτικῶς δὲ διὰ τῶνδε φανερὸν συντομώτε- 
“ ᾿γ } Ν ΝΥ , νν Ν Δ ΄,ὔ γ Ἁ 

ρον, ὅτι ὅτ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω ὅτ᾽ ἐπὶ τὸ κάτω ἀπειρα τὰ κατη- 
͵7 » δέ- ᾿ 3 ΄“-͵ ᾽ δὶ - Σ ,ὔ 

γορόμενα ἐνδέχεται εἶναι ἐν ταῖς ὠποδεικτικαῖς ἐπιςήμαις, 
Ἁ ΄' ͵ »““κ 

περὶ ὧν ἡ σκέψις ἐςύ. ἡ μὲν γὰρ ἀπόδειξίς ἐςι τῶν ὅσα 
- ΄, χ ε“ ΝὦΝ -», ΄,΄ θ᾽ .- ἊΝ δὲ δὶ νιν 
ὑπάρχει καθ᾽ αὐτὼ τοῖς πρώγμασιν. καθ᾽ αὑτὰ δὲ διττῶς 
[ δ ἘΝ: ,ὔ 2 ,ὔ ᾽ “ 7» λ "ν᾿ ψ .Ἅ, 
ὅσα τε γὰρ ἐν ἐκείνοις ἐνυπάρχει ἐν τῷ τί ἐςι, καὶ οἷς αὐτὰ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν ΥΣΤΕΡΩΝ ἀ, 

ΟΣ, ΔΝ Ἂ. ΑΝ ᾿ Δ φ 
τηγορίαι ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ὅτι δὲ ἴςανται, δέδερο- 

» ᾿" ’ὔ ᾿ “ δ 
ται λογικῶς μὲν πρέτερον, ἀναλυτικῶς δὲ νῦν. 

΄ ’ Ν ΄ Ν ἈΝ 
το Δεδειγμένων δὲ τούτων φανερὸν ὅτι, ἐάν τι τὸ αὐτὸ 2 
δὺυ Ἂν ε ΄ Φ Ἀ -“ ᾿ - ἣν 

σίιν ὑπάρχῃ, οἷον τὸ τῷ τε Τ' καὶ τῳ Δ, μὴ κατη- 
Ἀ ᾿, Χ 

μὴ κατὰ 
’ὔ Σ΄ ᾽ ᾽. Ν ,ὔ . 7, Φ »» 

παντός, ὅτι ὑκ ἀεὶ κατὰ κοινόν τι ὑπάρξει. οἷον τῷ ἰσο- 
»“» »" Ν ᾿ -«“ν Υ ἈΝ 

σκελεῖ καὶ τῷ σκαληνῷ τὸ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν κατὼ 
’,ὔ ΄ - “ ΄,ὔ ΄ ᾿ 

κοινόν τι ὑπάρχει" ἢ γὰρ σχῆμά τι, ὑπάρχει, καὶ οὐχ 
΄ “-“ ᾽ ᾽ 1 ᾿ Ψ ἣν, Ἂς 
ἕτερον. τῶτο δ᾽ οὐκ ἀεὶ οὕτως ἔχει. ἔξω γὰρ τὸ Β καθ᾽ 

“Νὴ Ἁ ’ὔ ς ΄ὔ Ύ ἈΝ ὃ τὸ Α τῷ ΓΔ ὑπάρχει. δῆλον τοίνυν ὅτι καὶ τὸ Β τῷ 
δ ΑΥ̓͂ ΄ὔ Υ Γ' καὶ τῷ Δ κατ᾽ ἄλλο κοινόν, κὠκεῖνο καθ᾿ ἕτερον, ὥς ε 

ὦ ΝΕ, Ἀν» ,ὔ τὰ ᾽ » ΟΝ 
δύο ὅρων μεταξὺ ἄπειροι ἀν ἐμπίπτοιεν ὅροι. ἀλλ᾽ ἀδύνω- 

ΝῚ Χ ,ὔ ΄ὔ ,ὔ 
τον. κατὰ μὲν τοίνυν κοινόν τι ὑπάρχειν οὐκ ἀνάγκη ἀεὶ 

“ “ »“ Ἁ Ἁ Ἁ ’, Ψ ἐς 
ἐν τῷ τί ἐςιν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς, οἷον τῷ ἀριθμῷ τὸ περιτ- τὸ αὐτὸ πλείοσιν, ἐπείπερ ἔξαι ἄμεσα διαςήματα. ἐν μέ»- 

ἃ ἢ “ Ψ' ᾿ Χ » »»» ͵ ᾿ “ “ ΄, ’,ὔ ν τόν, ὃ ὑπάρχει μὲν ἀριθμῷ, ἐνυπάρχει δ᾽ αὐτὸς ὁ ἀριβ- 15 τοι τῷ αὐτῷ γένει καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀτόμων ἀνώγκη τοὺς 
ν΄ 2 “ ͵ὔ ,» ) ΛΜ γ6 ΕΥ Ν δὶ Ν [2 ᾿ »-» θ᾽ ΓΝ ΠῚ ,ὕὔ ΓΕ ν 

μὸς ἐν τῷ λόγῳ αὐτῷ, καὶ πάλιν πλῆθος ἢ τὸ διαιρετὸν ὅρους εἶναι, εἴπερ τῶν καθ᾽ αὑτὰ ὑπαρχόντων ἔςαι τὸ κοι- 
» » »“ “ 7 ΄ ΄ ἐ ») Ν Υ Υ “ Ν ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἀριθμοῦ ἐνυπάρχει. τότων δ᾽ ὀδέτερα ἐν- νόν" οὐ γὼρ ἣν ἐξ ἄλλε γόους εἰς ἄλλο διαβῆναι τὼ δεωκ- 

Υ̓ 2 Ν “ “ ’ὔ Ψ; 

δέχεται ἄπειρα εἶναι, ὅθ᾽ ὡς τὸ περιττὸν τῇ ἀριθμοῦ" πώ- γύμενα. . 
᾿ Ν Ων “ “ Υ " - “ ΄, λιν Ν »“ ΄, 
λιν γὰρ ὧν ἐν τῷ περιττῷ ἄλλο εἴη, ᾧ ἐνυπῆρχεν ὑπάρ- Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι, ὅταν τὸ Α τῷ Β ὑπάρχῃ, εἰ 

»“᾿ 2 »“» Ν ὔ Η ,ὔ ν Ν »“» ΄ὔ 
χοντι" τῦτο δ᾽ εἰ ἔςι, πρῶτον ὁ ἀριθμὸς ἐνυπάρξει ὑπάρ- 20 μών ἐςί τι μέσον, ἔςι δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει. καὶ 

,» »“ 3 Ψ ΝΣ», Υ μμ ἈΠ ,ἷ χουσιν αὐτῷ. εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται ἄπειρα τοιαῦτα ὑπάρ- 
Υ Υ̓ Ν Ν χεῖν ἐγ τῷ ἑνί, ὑδ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω ἔςαι ἄπειρα. ἀλλὰ μὴν 

᾿ -ὖ ,ἷ ΚΕΦ ἃ » ΄, ᾿ »,"» θ “ ἀνάγκη γε πάντα ὑπάρχειν τῷ πρώτῳ, οἷον τῷ ἀριθμῷ 
’ ἈΝ ΄, κἀκείνοις τὸν ἀριθμόν, ὥς ἀντιςρέφοντα ἔςαι, ἀλλ᾽ ὑχ 

- Γι 5» Ὶ » ᾿ θ᾽ Ω͂ ᾿ Ἐν « 
ςοιχείω τουτου εςὶ ταυτὰ καὶ τοσαυῦ σὰ μεσα ες" αἱ 

ν ᾿ - Ἄ “ Ὁ ε Λ ᾽ 
γὰρ ἄμεσοι προτάσεις ςοιχεῖα, ἢ πᾶσαι ἢ αἱ καθόλου. εἰ 
δὲ μή ἐςιν, οὐκέτι ἔςιν ἀπόδειξις, ὠλλ᾽ ἡ ἐπὶ τὰς ἀρχὼς 

Ν [2 » . ’ ἥν τον »“» νει ὁδὸς αὕτη ἐςίν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Α τῷ Β μὴ ὑπάρχει, 
,, Ν ν, ΚΝ , Ν Ψ λ λ - ΄ὔ Ψ ΄ ὑπερτείνοντα. ὑδὲ μὴν ὅσα ἐν τῷ τί ἐςιν ἐγυπάρχει, ὑδὲ 25 εἰ μὲν ἔςιν ἢ μέσον ἢ πρότερον ᾧ ὕχ, ὑπάρχει, ἔςιν ὠπό- 

Υ ν ἃ Κ , ."» ταῦτα ἄπειρα" ὑδὲ γὰρ ἀν εἴη ὁρίσασθαι. ὥς᾽ εἰ τὰ μὲν 
΄ " ἈΝ ,ὔ᾿ Ἃ κατηγορούμενα καθ᾿ αὑτὰ πάντα λέγεται, ταῦτα δὲ μὴ 

Υ͂ ᾿ μ᾿ Ἀλλ νἋ«Ψ [μὰ ᾿ ἘΣ ἈΝ Ε του, ὙΛῊΝ ἡ ἄπειρα, ἴςαιτο ἂν τὼ ἐπὶ τὸ ἄνω, ὥςε καὶ ἐπὶ τὸ κάτω. 
λ “ ,, λ Εἰ δ᾽ οὕτω, καὶ τὰ ἐν τῷ μεταξὺ δύο ὅρων ἀεὶ πε- 

ΝῚ ,ὔ Μ Ν ἥν 
δειξις, εἰ δὲ μή, ὑκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ἀρχὴ καὶ ςοιχεῖα τοσαῦτ᾽ 

᾽ὔ ,ὔ ᾽ 
ἐςὶν ὅσοι ὅροι" αἱ γὰρ τούτων προτάσεις ἀρχαὶ τῆς ἀπο- 

, “ ὕ “ Μ ᾽ » ᾽ ΄,ὔ - 
δείξεώς εἰσιν. καὶ ὥσπερ ἔνιαι ἀρχαί εἰσιν ἀναπόδεικτοι, ὅτι 

΄ , , Γ᾽ 
ἔςι τόδε τοδὶ καὶ ὑπάρχει τόδε τῳδί, ὅτω καὶ ὅτι ὑκ ἔς: 

περασμόώα. εἰ δὲ τῦτο, δῆλον ἤδη καὶ τῶν ὠποδείξεων ὅτι 30 τόδε τοδὶ ἀδ᾽ ὑπάρχει τόδε τῳδί, ὥσθ᾽ αἱ μὲν εἶγαί τι, αἱ 
» .Χ᾽ 2 ΄, » δ ΤᾺ " δ το 
ἀνάγκη ἀρχάς τε εἶναι, καὶ μὴ πάντων εἶναι ὠπόδειξιν, 
ὃ 2 ὧ » Σ ,ὔ 2 ὔ ᾽ ᾽ 7ὔ 
περ ἔφαμέν τινας λέγειν κατ᾽ ἀρχαῖς. εἰ γώρ εἰσιν ἀρχαί, 

μΆ Ὁ. δ Ἢ δὲ Ν' » Ψ' «’ Ν Ν 
ὅτε παντ᾽ ἀποδεικτὰ ὅτ᾿ εἰς. ἄπειρον οἷόντε βαδίζειν" τὸ 

ν, ΟὟ ΄ ε »ν ΟΝ Υ “κα Φ Ὰ ὦν 
γαρ εἶναι τούτων ὁποτερούῆν ἀδὲν ἄλλο ἐςὶν ἥ τὸ εἶναι μη- 

δὲ μὴ εἶναί τι ἔσονται ἀρχαί. ὅταν δὲ δέῃ δεῖξαι, ληπτέον 
ἀκ δι ν » - ἤ ν γ᾽ το τξεν ον 
ὃ τῷ Β πρῶτον κατηγορεῖται. ἔςω τὸ Τ', καὶ τούτυε, ὁμοίως 

ΓΑ 
τὸ Α. καὶ οὕτως ἀεὶ βαδίζοντι ὁδέποτ᾽ ἐξωτέρω πρότασις 

’ “ -“ 
ἐδ’ ὑπάρχον λαμβάνεται τῷ Α ἐν τῷ δεικκύναι, ὠλλ᾽ ὠεὶ 

Δ ὔ γ ᾿ ὔ 7 “ μ 2 
δὲν διάςημα ἄμεσον καὶ ἀδιαίρετον, ἀλλὰ πάντα διαιρετά. 35 τὸ μέσον πυκνοῦται, ἕως ἀδιαίρετα γένηται καὶ ἕν. ἔς! δ᾽ 

» .. Ἂν Ἂν ΔΛ. “ “ 
τῷ γὰρ ἐντὸς ἐμβάλλεσθαι ὅρον, ἀλλ᾽ οὐ τῷ προσλαμ- 

᾿ ΕΣ ,ὕ ΟΕ γ. α τἂν λέ τα , Ὁ 
βάνεσϑαι ἀποδείκνυται τὸ ὠποδεικνύμενον. ὥς εἰ τῦτ᾽. εἰς 
γ μ ΄, Υ̓́ ἄπειρον ἐνδέχεται ἰέναι, ἐνδέχοιτ᾽ ὧν δύο ὅρων ἄπειρα με- 

ν Χ “ ’ ταξὺ εἶναι μέσα. ἀλλιὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον, εἰ ἴςανται αἱ κα- 

ἦν, ὅταν ἄμεσον γέηται καὶ μία πρότασις ὡπλῶς ἡ ἀμε- 
σος. καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἡ ἀρχὴ ὡπλῶν, τοῦτο δ᾽ 

οὐ ταὐτὸ πανταχοῦ, ἀλλ᾿ ἐν βάρει μὲν μνᾶ, ἐν δὲ μέλει 
δίεσις, ἄλλο δ᾽ ἐν ἄλλῳ, οὕτως ἐν συλλογισμῷ τὸ ἂν 

Ω 

ἀ, μηδὲν Β. 1 5. ἕξιν Ὁ. 11 6. ἀλλ᾽ ογὰ .4. 11 11. τῶν αὕτη 418, οτι Ὦ. 15. ὃ ἀριθμὸς οπὶ Ὁ. ᾿ 16. ἀδιαίρετον γ᾽ Ὦ. ἵ 

411. Ὀνπάρχειν Β. 1} 19. ἄν οτχὰ 418, Ῥοβὶ περιττῷ ροπΐξ Ὁ. {ἐν οαὰ Ὁ. 20. πρῶτος Ὁ. [ 28. ἴξαιντο Β. ᾿ τὰ κάτω Ὁ. ἢ 
81. τε οἵ Ὁ. 1] 32. κατ᾽] καὶ τὰς 418. 11 34. ὑθὲν Ὁ. 11 εἶναι τούτων μηθὲν Ὁ. 1 35. διαιρετὸν «4. 1}. 38. ἄπειρα τὰ μεταξὺ Ὁ. 
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ἈΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὉΣΤΕΡΩΝ Α, ὲ 

πρότασις ἄμεσος, ἐν δ᾽ ἀποδείξει καὶ ἐπιςήμῃ ὁ νοῦς. ἐν 
ἣν, »“ »“» ““Ψ ΟΝ ςε 7 ν δὰ μὲν ὅν τοῖς δεικτικοῖς συλλογισμοῖς τῷ ὑπάρχοντος ὑδὲν ἔξω 

,ὕ ᾿ Ν », » ὰ »ν 2 πίπτει, ἐν δὲ τοῖς ςερητικοῖς, ἔνθα μὲν ὃ δεῖ ὑπάρχειν, 

ὑδὲν τούτου ἔξω πίπτει, οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β διὰ τῷ Τ' μή. 

εἰ γὰρ τῷ μὲν Β παντὶ τὸ 1', τῷ δὲ Τ' μηδενὶ τὸ Α, πά- 
ὰ , κ΄ -» Ἀ ᾽ δ τ λιν ἀν δέῃ ὅτι τῷ Τ' τὸ Α ὑδενὶ ὑπάρχει, μέσον ληπτέον 

τῇ Α καὶ Τ', καὶ ὕτως ἀεὶ πορεύσεται. ἐὰν δὲ δέῃ δεῖξαι 

ὅτι τὸ Δ τῷ Ε ὑχ ὑπάρχει τῷ τὸ Τ' τῷ μὲν Δ παντὶ 

ὑπάρχειν, τῷ δὲ Ἑ μηδενὶ ἢ μὴ παντί, τῷ Ἐ ἀδέποτ᾽ ἔξω 
. “ ν'. 5.5 - ᾽ »νε . » δ δ Ὁ , χεσεῖται" τῦτο δ᾽ ἐςὶν ᾧ οὐ δεῖ ὑπάρχειν. ἐπὶ δὲ τῷ τρίτε 

τρόπου, οὔτε ἀφ᾽ οὗ δεῖ οὔτε ὃ δεῖ ςερῆσαι ὑδέποτ᾽ ἔξω 

βαδιεῖται. 

Οὔσης δ᾽ ἀποδείξεως τῆς μὲν καθόλου τῆς δὲ κατὰ 

μέρος, καὶ τῆς μὲν κατηγορικῆς τὴς δὲ ςερητικῆς, ἀμφι- 
σβητεῖται ποτέρα βελτίων" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ περὶ τὴς ἀπο- 

δερούναι λεγομένης καὶ τῆς εἰς τὸ ὠδύνατον ἀγούσης ἀπο- 
δείξεως. πρῶτον μὲν ἦν ἐπισκεψώμεθα περὶ τὴς καθόλου 

καὶ τῆς κατὼ μέρος" δηλώσαντες δὲ τοῦτο, καὶ περὶ τῆς 

δειχνύξμε λεγομόης καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον εἴπωμεν. 
Δόξειε μὲν ἵν τάχ᾽ ἄν τισιν ὡδὶ σκοποῦσιν ἡ κατὰ 

μέρος εἶναι βελτίων. εἰ γὰρ καθ᾿ ἣν μᾶλλον ἐπιςάμεθα 

ἀπόδειξιν βελτίων ἀπόδειξις (αὕτη γὰρ ἀρετὴ ἀποδείξεωφ), 
μᾶλλον δ᾽ ἐπιςάμεθα ἕκαςον, ὅταν αὐτὸ εἰδῶμεν καθ᾽ 
τὰ ὅν γᾷ [ οἱ Ν Ν , υ 

αὑτὸ ἡ ὅταν κάτ ἀλλο, οἱον τὸν μουσικὸν Κορίσκον, ὑταν 
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πεδὸν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτώ τὴ εἰ ὃν καθόλου μὲν. μᾶλλον 
{ ππ - »"» Ν Ὶ » “ αὕτη, περὶ ὄντος δ᾽ ἧττον τὴς κατὰ μέρος καὶ ἐμποιεῖ δόξαν 

᾿ δ ον ἐδ ΄ “ ᾿Ὶ ,, 
ψευδῆ, χείρων ἂν εἴη ἡ καθόλου τῆς κατὰ μέρος. 

Ἢ πρῶτον μὲν ὑδὲν μᾶλλον ἐπὶ τῷ καθόλυ ἢ τῇ κατὰ 

5 μέρος ἅτερος λόγος ἐςΐν. εἰ γὰρ τὸ δυσὶν ὀρθαῖς ὑπάρχει ρος ἅτερος λόγος ἐςύ. εἰ γὰρ Ρ ρχ 
δ Ν μὴ ἢ ἰσοσκελὲς ἀλλ᾽ ἢ τρίγωνον, ὁ εἰδὼς ὅτι ἰσοσκελὲς ἣτ- 

Ὰ Ν Ν τον οἶδεν ἢ αὐτὸ ἢ ὁ εἰδὼς ὅτι τρίγωνον. ὅλως τε, εἰ μὲν μὴ 
γ - 4 » ΄ ᾽ ὰ ν Η “δὲ Η δὲ ὄντος ἢ τρίγωνον εἶτω δείκνυσιν, ὑκ ἂν εἴη ἀπόδειξις, εἰ δὲ 
Υ̓͂ ᾿ 7, -“ Ν 
ὄντος, ὁ εἰδὼς ἔκας ον ἢ ἕκαςον ὑπάρχει μᾶλλον οἶδεν. εἰ δὴ 

10 τὸ τρίγωνον ἐπὶ πλέον ἐςί, καὶ ὁ αὐτὸς λόγος, καὶ μὴ καθ᾽ 
ς ,ὔ Ν , λε ͵’ 3 ,ὔ Ν δύ ὁμωνυμίαν τὸ τρίγωνον, καὶ ὑπάρχει παντὶ τριγώνῳ τὸ δύο, 

ἃ Ἀν ἌΝ Ω ὑκ ἂν τὸ τρέγωνον ἢ ἰσοσκελές, ἀλλὼ τὸ ἰσοσκελὲς ἢ τρίγωνον, 
Ψ, Ν έ Ν -»Ἥ ἔχοι τοιωὕὔτας τὰς γωνίας. ὥςε ὁ καθόλου εἰδὼς μᾶλλον 

-“-ι ΄ Ἃ ε Ν Ν , , Υ ε ,ἷ οἶδεν ἢ ὑπάρχει ἢ ὁ τὸ κατὰ μέρος. βελτίων ἄρα ἡ καθό- 
(5 λου τῆς κατὰ μέρος. ἔτι εἰ μὲν εἴη τις λόγος εἷς καὶ μὴ 

ἢ , Α: θά ν ἃ ᾽ δὲ - », “ Ν ὁμωνυμία τὸ καθόλου, εἴη ὧν οὐδὲν ἧττον ἐνίων τῶν κατὼ 
Ἀ λ »"Ἢ ΑὟΟΝΝ ὁ ΄, μέρος, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, ὅσῳ τὼ ἄφθαρτα ἐν ἐκείνοις 

ΝΙΝ ΝῚ “ , ἐςί, τὼ δὲ κατὰ μέρος φθαρτὰ μᾶλλον. ἔτι τε οὐδεμία 
ΠΛῊΝ ἡ « ΄,ὕ » ζγἢ ἈΝ “Ἤ υ4 ΟΥ̓ ἀνάγκη ὑπολωμβάνειν τι εἶναι τῦτο παρὰ ταῦτα, ὅτι ἕν δὴ- 

0 λοῖ, ὑδὲν μᾶλλον ἢ ἐπὶ τῶν ὥλλων, ὅσα μὴ τὶ σημαύει 
ὠλλ᾽ ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποιεῖν. εἰ δὲ ἄρα, ὕχ, ἡ ἀπόδει- 

ζις αἰτία ἀλλ᾽ ὁ ὠκούων. 
Ἔτι εἰ ἡ ἀπόδειξις μέν ἐςι συλλογισμὸς δεικτικὸς αἰ- 

τίας καὶ τῷ διὰ τί, τὸ καθόλου δ᾽ αἰτιώτερον" ᾧ γὰρ καθ᾽ 
ν, ἃ Υ ΄ Ν , “ Λ ὅτι ὁ Κορίσκος μουσικὸς ἢ ὅταν ὅτι ἄνθρωπος μουσικός" 25 αὑτὸ ὑπάρχει τι, τῦτο αὐτὸ αὑτῷ αἴτιον" τὸ δὲ καθόλου 

“.«1 λ ΪΥ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ἡὶ δὲ καθόλε ὅτι ἄλλο, ὑχ 
σ ΨΝ ᾿ , Α φ ω Ν» εἶ ᾽ μ4 ὅτι αὐτὸ τετύχηκεν ἐπιδείδονυσιν, οἷον ὅτι τὸ ἰσοσκελὲς ὑχ ὅτι 
ἰγοσκελὲς ὠλλ' ὅτι τρίγωνον, ἡ δὲ κατὰ μέρος ὅτι αὐτό" εἰ 
δὴ βελτίων μὲν ἡ καθ’ αὑτό, τοιαύτη δ᾽ ἡ κατὰ μέρος τῆς 

Ύ Ν ΄. πρῶτον" αἴτιον ἄρα τὸ καθόλου. ὥςε καὶ ἡ ὠπόδειξις βελ- 
Ν πω ωῚ τίων" μᾶλλον γὰρ τῷ αἰτίου καὶ τῷ διὰ τί ἐς ιν. ἔτι μέχρι 

͵ »“» Ἁ ὁ ΄, 7) ΥΣ μ τούτου ζητῶμεν τὸ διὰ τί, καὶ τότε οἰόμεθα εἰδέναι, ὅταν 
Υ » ᾿ ᾿ Ὰ 

μὴ ἧ ὅτι τι ἀλλο τοῦτο ἤ γινόμενον ἢ ὄν" τέλος γὰρ καὶ 

καθόλου μᾶλλον, καὶ βελτίων ἀν ἡ κατὰ μέρος ἀπόδειξις 3) πέρας τὸ ἔσχατον ἤδη οὕτως ἐς. οἷον τίος ἕνεκα, ἦλθεν; 

ἐπ. ἔτι εἰ τὸ μὲν καθόλου μή ἐςί τι παρὰ τὰ καθ᾿ ἕκαςα, ὅπως λάβῃ τἀργύριον, τῦτο δ᾽, ὅπως ἀποδῷ ὃ ὥφειλε, τῦτο 

ἡ δ᾽ ἀπόδειξις δύξαν ἐμποιεῖ εἶναί τι τῦτο καθ᾿ ὃ ὠποδεῦ.- δ᾽, ὅπως μὴ ἀδικήσῃ" καὶ ὕτως ἰόντες, ὅταν μηκέτι δὶ 
,ὔ [4 « ,ὔ Η », ᾽ν ΄ φ τῦσι, καί τινα φύσιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὖσι ταύτην, οἷον 

΄ Ν Ν Ἁ ἢ Ν Ν ἈΝ τριγώνου παρὼ τὰ τινὼ καὶ σχήματος παρὰ τὰ τινὰ καὶ 
ἄλλο μηδ᾽ ἄλλου ἕνεκα, διὰ τοῦτο ὡς τέλος φαμὲν ἐλ- 
θεῖν καὶ εἶναι καὶ γίνεσθαι, καὶ τότε εἰδέναι μάλις διὰ τί 

ἀριθμοῦ παρὼ τοὺς τινὰς ὠριθμούς, βελτίων δ᾽ ἡ περὶ ὄν- 35 ἦλθεν. εἰ δὴ ὁμοίως ἔχει ἐπὶ πασῶν τῶν αἰτιῶν καὶ τῶν διὰ 
τος ἃ μὴ ὄντος καὶ δὲ ἣν μὴ ἀπατηθήσεται ἢ δὲ’ ἥν, ἔςι 

δ᾽ ἡ μὲν καθόλου τοιαύτη (προϊόντες γὰρ δεικνύσυσιν, ὥσπερ 
) ,“ ΤῸΝ ,, φΦ [2 ὰ ἃ ᾿ “ 2 ΙΝ 

τερὶ τῷ ἀνὰ λόγον, οἷον ὅτι ὃ ἀν ἥ τι τοιοῦτον ἔςαι ἀνὰ 
, ἃ ἊΨ ν Υ»ν»ν » Ἁ γ Ν γ»» 

λέγον, ὃ οὔτε γραμμὴ οὐτ᾽ ἀριθμὸς οὔτε ςερεὸν οὐτ᾽ ἐπί- 

,ὕἷ » Ὶ δὲ ἡ Ἂν Γ᾿ “ ε - ΓΑ ἕ ες 

τί, ἐπ᾿ τῶν ὑσὰ αἰτιώ οὕτως ὡς οὐ ἕνεκα, οὕτως ἰσμεν 
Υ. λ “»“ ΚΡ'Ἱ πὸ ᾿ γ᾿ σ΄ 

μάλιςα, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἄρα τότε μάλιςα ἴσμεν, ὅταν 
΄ »" Υ ν ξ΄ 

«μηκέτι ὑπά τοῦτο ὅτι ἄλλο. ὅταν μὲν ἕν γινώσκωμεν Ἶ 
Γ Ἁ, 

ὅτι τέτταραιν αἱ ἔξω ἴσαι, ὅτι ἰσοσκελές, ἔτι λείπεται διὼ 
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τί τὸ ἰσοσκελές, ὅτι τρίγωνον, καὶ τοῦτο, ὅτι σχῆμα εὐὖ- 
θύγραμμεν. εἰ δὲ τῦτο μηκέτι διότι ἄλλο, τότε μάλιςα 
ἴσμεν. καὶ καθόλευ δὲ τότε᾽ ἡ καθόλου ὦρα βελτίων. ἔτι 
ὅσῳ ὧν μᾶλλον κατὼ μέρος ἢ, εἰς τὰ ἄπειρα ἐμπίπτει, ἡ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὙΣΤΕΡΩΝ Α. 

ΒΙ' Δ ὅτι τὸ Α τῷ Ἑ ὑπάρχει, καὶ δὲ διὰ τῶν ΖΗ ὅτι 
τὸ Α τῷ Ἐ. ὁμοίως δὲ ἔχει τὸ ὅτι τὸ Α τῷ Δ ὑπάρχαι 
καὶ τὸ α τῷ Ἑ. τὸ δ᾽ ὅτι τὸ Α τῷ Δ πρότερον καὶ γνγώ- 

΄ λυ Ν “ ΡΒΗΝΣ ἢ ΄ » ᾿ν ᾽ ριμώτερον ἢ ὅτι τὸ Α τῷ ἘΠ᾿ διὼ γὰρ τούτου ἐκεῖνο ἀπο- 
δὲ κωθόλου εἰς τὸ ἁπλοῦν καὶ τὸ πέρας. ἔςι δ᾽, ἦ μὲν δ δείκνυται, πιςότερον δὲ τὸ δὶ οὗ. καὶ ἡ διὰ τῶν ἐλατ- 
ἄπειρα, ὧκ ἐπιξητά, ἢ δὲ πεπέρανται, ἐπιςητά. ἧ ἄρα κα- 
ϑόλε, μᾶλλον ἐκιςντὼ ἢ ἢ κατὰ μέρος. ἀἐποδεικτὰ ἄρα, 
μᾶλλον τὰ καθόλου. τῶν δ᾽ ἀκοδεικτῶν μᾶλλον μῶλλον 
ἀπόδειξις" ἅρια γὰρ μᾶλλον τὼ πρός τι. βελτίων ἄρα ἡ 
καθόλε, ἐπείπερ καὶ μᾶλλον ἀπόδειξις. ἔτι αἱρετωτέρα καθ᾽ 10 
ἣν τοῦτο καὶ ἄλλο ἢ καθ᾿ ἣν τῦτο μόνον οἶδεν" ὁ δὲ τὴν 

καθόλου ἔχων οἶδε καὶ τὸ κωτὼ μέρος, οὗτος δὲ τὸ καθό- 
λον ἀκ οἶδεν. ὥςε κὠν ὕτως αἱρετωτέρα εἴη. ἔτι δὲ ὧδε. 
τὸ γὰρ καθόλου μαλλὸν δεικνύναι ἐςὶ τὸ διὰ γιέσου δὲι- 

τόπυν ἄρα ἀπόδειξις βελτίων τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὑπαρ- 
χόντων. ἀμφότεραι μὲν ἕν διωώ τε ὕρων τριῶν καὶ προτώ- 
σεὼν δύο δείκνυντῳι, ἀλλ᾿ ἡ μὲν εἶζαί τι λαμβάνει, ἡ δὰ 

καὶ εἶγωι καὶ μὴ εἶναί τι" διὰ πλειόνων ἄρα, ὥςε χείρων. ᾿ 
Ἔτι ἐπειδὰ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον ἀμφοτέρων οὐσῶν 

ξερητριῶν τῶν προτάσεων γενέσθαι συλλογισμόν, ἀλλὰ τὴν 
μὲν δεῖ τοιαύτην εἶνωι, τὴν δ᾽ ὅτι ὑπάρχει, ἔτι πρὸς τούτῳ 
δεῖ τόδε λαβεῖν. τὰς μὲν γὰρ κατηγορικὸς αὐξανομένης τὴς 
ἀποδείξεως ἀναγκαῖον γίεσθαι πλείους, τὼς δὲ ς ρητοιὼς 

κυύναι ἐγγυτέρω ὄντος τῆς ἀρχῆς. ἐγγυτάτω δὲ τὸ ὧριε- ἃ ἀδύνατον πλείους εἶναι μιᾶς ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ. ἔξω 
σὸν το δ᾽ ὠρχή. εἰ ἦν ἡ ἐξ ὠρχῆς τῆς μὴ ἐξ ἀρχῆς, γὰρ μηδεὴ ὑπάρχον τὸ Α ἐφ᾽ ὅσων τὸ Β, τῷ δὲ Γ' ὑπάρ- 
ἡ μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς τῆς ἧττον ἀκριβεςέρα ἀπόδειξις. ἔςξι χον παντὶ τὸ Β, ὧν δὴ δέῃ πάλιν αὔξειν ἀμφοτέρας τὼς 
δὲ τοιαύτη ἡ καθόλου μᾶλλον" κρείττων ἄρ᾽ ἐν εἴη ἡ κα προτώσεις, μέσον ἐμβλητέον. τῷ μὲν ἈΒ ἔςω τὸ Δ, τῷ δὲ 
θόλου. οἷον εἰ ἔδει ἀποδεῖξαι τὸ Α κατὰ «ὖ Δ΄. μέτα τὲ ΒΤ' τὸ Ε. τὸ μὲν δὴ Ἐ φανερὸν ὅτι κατηγορικόν, ' δὲ ἃ 
ἐφ᾽ ὧν ΒΤ ὠνωτέρω δὴ τὸ Β, ὥςε ἡ διὼ τούτου καθόλν Ὦ τῇ μὲν Β κατηγορικόν, πρὸς δὲ τὸ Α ὡς ςερητικὸν κεῖται. 
μῶλλον. τὸ μὲν γὰρ Δ παντὸς τοῦ Β, τὸ δὲ Α ὑδενὶ δεῖ τῶν Δ 

᾿Αλλὰ τῶν μὲν εἰρημένων ἔπι λογικώ ἐξι" μάλιςα ὑπάρχαιν, γίεται ἦν μία ςερητικὴ πρότασις ἡ τὸ ΑΔ. ὁ 
δὲ δῆλον ὅτι καὶ καθόλου κυριωτέρα, ὅτι τῶν προτάσεων τὴν δ᾽ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέρων συλλογισμῶν. ἀεὶ γγὰρ 
μὲν προτέραν ἔχυντες ἴσμεν πως καὶ τὸν ὑξέραν καὶ ἔχομεν τὸ μιέσον τῶν κατηγορικῶν ὅρων κατηγορικὸν ἐπ᾿ ἀμφότερα" 
δυνάμει, οἷον εἴ τις οἶδεν ὅτι πᾶν τρίγωνον δυσὶν ὀρθειῖς, ἃς τοῦ δὲ ςερητιχοῦ ἐπὶ θάτερα ςερητηκὸν ἀναγκαῖον εἶαι, ὥςε 
υἷδέ πως καὶ τὸ ἰσοσκελὲς ὅτι δύο ὀρθαῖς, δυνώμει, καὶ αὕτη μία τοιαύτη γίνεται πρότασις, αἱ δ᾽ ἄλλαι κατηγο- 

εἰ μυὴ οἷδε τὸ ἰσοσκελὲς ὅτι τρέγωνον᾽ ὁ δὲ ταύτην ἔχων ρικαί, εἰ δὴ γνωριμώτερον ὃν ὃ δαίκνυται καὶ πις ὅτερον, 
τὴν πρότασιν τὸ καθόλου οὐδαμῶς οἶδεν, ὅτε δυνώμει οὔτ᾽ δεύωνται δ᾽ ἡ μὲν ςερητικὴ διὰ τῆς κατηγορικῆς, αὕτη δὲ 
ἐνεργείᾳ. καὶ ἡ μὲν καθόλου γοητή, ἡ δὲ κατὰ μέρος οἰς δὲ ἐκείνης οὐ δεύουται, προτέρα καὶ γνωριμωτέρα οὖσαι 
αἴσθησιν τελευτᾶν ῷὸ καὶ πιξοτέρα βελτίων ἂν εἴη. ἔτι εἰ ἀρχὴ συλλογισμῦ ἡ 

25 ὌὉτι μὲν οὖν ἡ καθόλου βελτίων τὴς κατὰ μέρας, τος παθόλα πρότασις ἄμεσος, ἔςι δ᾽ ἐν μὲν τῇ δεριτικῇ κω»- 
σαῦθ᾽ ἡμῖν εἰρήσθω" ὅτι δ᾽ αὶ δεικτικὴ τῆς ςερητικῆς., ἐντεῖ!- 

'ϑεν δῆλον. ἔξω γὰρ οὕτη ἡ ἀπόδειξις βελτίων τῶν ἄλλων 

τῶν αὐτῶν ὑκαρχόντων, ἡ ἐξ ἐλωττόνων αἰτημώτων ἢ ὑπο- 
ϑέσεων ἢ Ἐρυτασεων. εἰ γὼρ γνώριμοι ὁμοίως, τὸ θῶττον ἃ ριμος, καὶ προτέρᾳ ἡ 

γνῶναι διὼ τότων ὑπάρξει" τῦτο δ᾽ αἱρετώτερον. λόγος δὲ 
τῆς προτάσοως, ὅτι βελτίων ἡ ἐξ ἀλαττόνων, καθόλου δ" 

εἰ γὼρ ὁμοίως εἴη τὸ γνώριμα εἶναι τὼ μέσα, τὰ δὲ πρό- 
χερὼ Ὑνωριμώτερα, ἔφω ἡ μὲν διὰ μέσων ἀπόδειξις τῶν 

, τὸ Ὀπὶ Ζὰ {Π|2. τότε 68) 

ταφατικὴ ἐν δὲ τῇ ςερητικῇ ὠποφατικὴ ἡ καθόλου πρό- 
τιῦσις, ἡ δὲ καταφατικὴ τῆς ἀποφατικῆς προτέρα καὶ 
γαυριμωτέρα" διὰ γὰρ τὴν κατάφασιν ἡ ἀπόφασις Ὑ ὦ- 

ἡ κατάφασις, ὥσπερ καὶ τὸ εἶναι 
τοῦ μὴ εἶναι" ὥςε βελτίων ἡ ἀρχὴ τῆς δεικτυτῆς ἢ τῶς 
ςτρητικῆς᾽ ἡ δὲ βελτίοσιν ἀρχαῖς χρωμόη βελτίων. ἔτι 
ἀρχρειδεςἔροαι" τάνευ γὰρ τῆς δεικνυούσης οὐκ ἐςιν ἡ ζα- 
ρπτική. 

. ἢ 4. τὼ ὁζὰ Ὁ. ἢ 6. ἐχιφητὰ τὰ ἀἁποδεμιτὰ ἢ 1. {{|Ἀ8. τῶν ἀποδεικτῶν δὲ Ὁ. ἢ μᾶλλον αἰξεγῦτα οαχὰ 
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26 Ἐπεὶ δ᾽ ἡ' κατηγορικὴ τὴς ςερητικῆς βελτίων, δῆλον τῶν μήθ᾽ ἕτεραι ἐκ τῶν ἑτέρων. τότου δὲ σημεῖον, ὅταν εἰς 

ὅτι καὶ τῆς εἰς τὸ ὠδύνατον ἀγούσης. δεῖ δ᾽ εἰδέναι τίς ἡ τὰ ἀναπόδεικτω ἔλθῃ" δεῖ γὼρ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ γῴώει εἶς 
διαφορὰ αὐτῶν. ἔξω δὴ τὸ Α μηδενὶ ὑπάρχον τῷ Β, τῷ ναὶ τοῖς ἀποδεδειγμένοις. σημεῖον δὲ καὶ τούτου, ὅταν τὰ 
Ὁ Γ τὸ Β παντί: ἀνάγκη δὴ τῷ Τ' μηδενὶ ὑπάρχειν τὸ. δεικνύμενα δι᾽ αὐτῶν ἐν τἀὐτῷ γόει ὦσι καὶ συγγενῆ. 
ὕτω μὲν ὄν ληφθέντων δεικτικὴ ἡ ςερητικὴ ὧν εἴη ἀπόδειξις 5 Πλείους δ᾽ ἀποδείξεις εὖ εἶναι τὸ αὐτῷ ἐγχωρεῖ οὐ μόνον 29 

ὅτι τὸ Α τῷ Τ ὑχ ὑπάρχει. ἡ δ᾽ εἰς τὸ ἀδύνατον ὧδ᾽ ἐκ τῆς αὐτῆς συφοιχίας λαμβάνοντι μὴ τὸ συνεχὲς μέσον, 

ἔχει. εἰ δέοι δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Β ἐχ ὑπάρχει, ληπτέον οἷον τῶν ΑΒ τὸ Τ' καὶ Δ καὶ Ζ, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἑτέρως. οἷον 
ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β τῷ 1, ὥςε συμβαίνει τὸ Αὶ τῷ Ττ' ἔξω τὸ Α μεταβάλλειν, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Δ κινεῖσθαι, τὸ δὲ Β 

ὑπάρχειν. τῦτο. δ' ἔξω γνώριμον καὶ ὁμολογούμενον ὅτι ἥδεσθαι, καὶ πάλιν τὸ Ἡ ἠρεμίζεσθαι. ἀληθὲς ἶν καὶ τὸ Δ 
ἀδύνατον. ὧς ἄρα οἷόν τε τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν. εἰ ἕν τὸ τὺ τῷ Β καὶ τὸ Α τῇ Δ κατηγορεῖν" ὁ γὰρ ἡδόμενος κινεῖται 
Β τῷ Τ' ὁμολογεῖται ὑπάρχειν, τὸ Α τῷ Β ἀδύνατον ὑπάρ- καὶ τὸ κινούμενον μεταβάλλει. πάλιν τὸ Α τῷ Η καὶ τὸ Η 
χεν. αἱ μὲν οὖν ὅροι ὁμοίως τάττονται, διαφέρει δὲ τὰ τοῦ Β ἀληθὲς κατηγορεῖν" πᾶς γὰρ ὁ ἡδόμενος ἠρεμίζεται 
ἑποτέρα ἂν ἢ γνωριμωτέρα ἡ πρότασις ἡ ςερητική, πότερον καὶ ὁ ἠρεμιζόμενος μεταβάλλει, ὥςε δὶ᾿ ἑτέρων μέσων καὶ 
ὅτι τὸ Α τῷ Β ἐχ ὑπάρχει ἢ ὅτι τὸ Α τῷ Τ, ὅταν μὲν ἐκ ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχίωας ὁ συλλογισμός. οὐ μὲν ὥςε μη- 
ἦν ἦ τὸ συμπέρασμα γνωριμώτερον ὅτι ἕκ ἔςιν, ἡ εἰς τὸ 6 δέτερον κατὰ μηδετέρου λέγεσθαι τῶν μέτων" ἀνάγκη γὰρ 
ἀδύνατον γύεται ἀπόδειξις, ὅταν δ᾽ ἡ ἐν τῷ συλλογισμῷ, τῷ αὐτῷ τοὶ ἄμφω ὑπάρχειν. ἐπισκέψασθαι δὲ καὶ διὰ 
ἡ ἀκοδερκτική. φύσει δὲ προτέρα καὶ ὅτι τὸ Α τῷ Β ἢ ὅτι τῶν ἄλλων σχημάτων, ἑσαχῶς ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ γενέσθαι 
τὸ τῷ ΓΤ, πρότερα γάρ ἐςι τῷ συμπεράσματος, ἐξ ὧν συλλογισμόν. 
τὸ συμπέρασμα" ἔςι δὲ τὸ μὲν Α τῷ Τ' μ ὑπάῤχειν συμ- Τοῦ δ᾽ ὠπὸ τύχης οὐκ ἔςιν ἐπιςήμη δὶ ὠποδείξεως. 30 

τύασμα, τὸ δὲ Α τῷ Ὁ ἐξ ὃ τὸ συμπέρασμα. οὐ γὰρ Ὦ ἔτε γὰρ ὡς ἀναγκαῖον οὐθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἀπὸ τύχης 
ἐἰ συμβαίνει ἀναιρεῖσθαί τι, τῆτο συμπέρασμά ἐς, ἐκεδα ἐς, ἀλλὰ τὸ παρὼ ταῦτα γινόμενον" ἡ δ᾽ ἀπόδειξις θα-- 
δ ἐξ ὧν. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐξ οὗ, συλλογισμός ἐςιν, ὃ ὧν τέρου τούτων. πᾶς γὰρ συλλογισμὸς ἃ δὲ ἀναγκαίων Ἄ 
οὕτως ἴχῃ ὅ ὥς: ἢ ὅλον πρὸς μέρος [ ἢ μέρος πρὸς ὅλον ἔραν, διὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προτάσεων" καὶ εἰ μὲνναἱ προτάς-. 
αἱ δὲ τὸ ΑΤ' καὶ ΑΒ προτάσεις ὑπ ἔχουσιν οὕτω πρὸς σεις ἐπέγκαϊαί, καὶ τὸ συμπέασμα ἀναγκαῖον, εἰ δ᾽ ὡς 
ἀλλήλας. εἰ οὖν ἡ ἔκ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων κρείττων, 25 ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τὰ συμπέρασμα τοιοῦτον. ὥς" εἰ τὸ ἀπὲ 
ἐσὶ δ᾽ ἀμφότεραι ἐκ τὸ μὴ εἶναί τι πιςαί, ἀλλ᾿ ἡ μὺ τύχης μήθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μήτ᾽ ἀνωγκαῖον, ὧν ὧν εἴη 

ἂι προτέρου ἡ δ᾽ ἐξ ὑςέρου, βελτίων ὡπλῶς ἂν εἴη τὴς αὐτὰ ὠπόδειξις. 

ἐς τὸ ἀδύνατον ἡ ςερητικὴ ἀπόδειξις, ὥςε καὶ ἡ ταύτης Οὐδὲ δ᾿ αἰσθήσνως ἔτη ἐτίξασθαι. εἰ γὰρ καὶ κυϑις 

βελτίων ἡὶ κατηγορικὴ δῆλον ὅτι καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατόν ἡ αἴσθησις τῇ τοιοῦδε καὶ μὴ τῦδέ τινος, ἀλλ᾽ αἰσθαάνεσθαΐ 

ἐξι βελτίων. 80 γε ἀναγκαῖον τόδε τι καὶ ποῦ καὶ νῦν. τὸ δὲ καθόλου καὶ 

2] . ᾿Αχριβεξέρα δ᾽ ἐπιςήμη ἐκιςήμης καὶ προτέρα, ἢ τε ἐκὶ πᾶσιν ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι" οὐ γὰρ τόδε ὑδὲ νῦν" 
ὅτι καὶ διότι ἡ αὐτή, ἀλλὰ μὴ χωρὶς τῷ ὅτι τῆς τοῦ γὰρ ὧν ἦν καθόλου" τὸ γὰρ ἀεὶ καὶ πανταχεῦ καθόλου 

διότι, καὶ ἡ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένου τῆς καθ᾿ ὑποκειμένου, φαμὲν εἶναι. ἐπεὶ ἦν αἱ μὲν ὠποδείξεις καθόλου, ταῦτα δ᾽ 
οἷον ἀριθμητικὴ ἁρμονικῆς, καὶ ἡ ἐξ ἐλαττόνων τῆς ἐκ προς ἐκ ἔς αἰσθάνεσθαι, φανερὸν ὅτι ὑδ᾽ ἐπίξασθαι δὶ αἰσϑή- 
σϑέσεως, οἷον γεωμετρίας ἀριθμηηριή. λέγω δ᾽ ἐκ προσθέ- 35 σεως ἔς. ἀλλὰ δῆλον ὅτι καὶ εἶ ἣν αἰσθάνεσθαι τὸ τρί- 
σεως, οἷον μενὰς ὑσία ἄθετος, ΕΡΣ δὲ οὐσία θετός" ταύ- γωνον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὼς γωνίας, ἐζατῦμεν ἀν 
τὴν ἐκ τρσόσεως ἀπόάδειϊξια καὶ ἐχ ὥσπερ φασί τινες ἀπιςάμεθα" αἰσθάνε- 

8. Μᾶ δ᾽ ἐπιςήμη ἰὴ ἡ ἡ δὸς γόους, ὅ ὅσα ἐκ τῶν πρώ- σθαι μὲν γὰρ ἀνάγκη καθ᾽ θϊλξοῖ; ἡ δ᾽ ἐπιςήμη τῷ τὸ 
τῶν σύγκειται καὶ μέη ἐ ἐν ἢ πάθη τότων καθ᾽ αὑτά. ἑτέρᾳ καθόλου γνωρίζειν ἐςύ. διὸ καὶ εἰ ἐπὶ τῆς σελήνης ὄντες 
δ᾽ ἐκιςήμη ἐςὶν ἑτέρας, ὅσων αἱ ἀρχαὶ μήτ᾽ ἐκ τῶν αὐ- μὴ ἑωρῶμεν ἀντιφράττονσαν τὴν γῆν, ἀκ ὧν ἤδειμεν τὴν αἰτίαν 
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88 ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ὉΣΤΕΡΩΝ Α, 

τῆς ἐκλεάψεως, ἠσθανόμεθα γὼρ ἄν ὅτι νῦν ἐκλείπει, καὶ οἷον τὸ πᾶν φάναι ἢ ἀποφάναι. τὰ γὰρ γέη τῶν ὄντων 
ὦ διότι ὅλως" ἀ γὰρ ἥν τῷ καθόλου αἴσθησις. ὁ μὴν ἀλλ' ἕτερα, καὶ τὰ μὲν τοῖς ποσοῖς τὰ δὲ τοῖς ποιοῖς ὑπάρχει 
ἐκ τῷ θεωρεῖν τῦτο πολλάκις συμβαῖνον τὸ καθόλου ἀν θη- μόνοις, μεθ᾿ ὧν δείενυται διὰ τῶν κοινῶν. ἔτι αἱ ἀρχαὶ οὐ 

τῶν συμπερασμάτων" ἀρχαὶ μὲν γὰρ αἱ 
προτάσεις ὴ προσλαμβανομένς ὅρε ἢ ἐμ- 

βαλλομόε εἰσί. ἔτι τὰ συμπερώσματα ἄπειρα, οἱ δ᾽ ὅροι 

Ν “ »“» 
ρεύσαντες ἀπόδειξιν εἴχομεν" ἐκ γὼρ τῶν καθ’ ἕκαςα πλει- πολλῷ ἐλάττους 

“" , 
ὄνων τὸ καθόλου δῆλον. τὸ δὲ καθόλυ τίμιον, ὅτι δηλοῖ τὸ 5 προτάσεις, αἱ δὲ 

λ » “ , 7 » αἴτιον' ὥςε περὶ τῶν τοιούτων ἡ καθόλου τιμιωτέρα τῶν αἰ- 
΄ λ “ ,ὔ ΄ -Ὁ Ἂς γᾶν, Β᾿ Ὶ δὲ ν - » Ὶ ς . Ὧ, ς ᾽ σθήσεων καὶ τῆς γοήσεως, ὅσων ἕτερον τὸ αἴτιον" περὶ πεπερασμένοι. ἔτι αἱ ἀρχαὶ αἱ μὲν ἐξ ἀνώγκης, αἱ δ᾽ ἐν- 

᾿ ἀ γ ΄, τῶν πρώτων ἄλλος λόγος. 
Δ ,ὔ ’ὔ Φανερὸν ὧν ὅτι ἀδύνατον τῷ αἰσθάνεσθαι ἐπίς ασθαΐ τι 

» ,ὕ Ν Ω ΄ὔ ,΄ Ν 
τῶν ὠποδεικτικῶν, εἰ μή τις τὸ αἰσθάνεσθαι τῶτο λέγει, τὸ 10 

Υ ὁτ ν Η ,ἷ ἔςι μέντοι ἔνια ἀναγόμενα 
΄ ν Ν » προβλήμασιν. ἔγια γὰρ εἰ 

ἐπιςήμην ἔχειν δι᾿ ἀποδείξεως. 

εἰς αἰσθήσεως ἔκλειψιν ἐν τοῖς 
-“ Ὰ “ Ψ »“ 

ἑωρῶμεν ὥκ ὧν ἔζητῦμεν, ὀχ, ὡς εἰδότες τῷ ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ὡς 
ΝῚ , Σ “Οοι΄ς-»"ν φΦ ᾽ ν σ΄ 

ἔχοντες τὸ καθόλου ἐκ τῷ ὁρᾶν. οἷον εἰ τὴν ὕελον τετρυπη- 

δεχόμεναι. 

Οὕτω μὲν ἦν σκοπεμόνοις ἀδύνατον τὼς αὐτὰς εἶναι 
πεπερασμένας, ἀπείρων ὄντων τῶν συμπερασμάτων. εἰ δ᾽ 
Υ͂ 
ὥλλως πως λέγοι τις, οἷον ὅτι αἷδὶ μὲν γεωμετρίας αἰδὶ δὲ 

»“ Ἀ 
λογισμῶν αἱδὶ δὲ ἰατρικῆς, τί ὧν εἴη τὸ λεγόμενον ἄλλο 

Α, -. ΣΝ 2 λ »“ 2 “᾿ Ἁ Ἀ ᾽ Ν ,ὔ 

πλὴν ὅτι εἰσὶν ὠρχαὶ τῶν ἐπιςημῶν; τὸ δὲ τὰς αὐτὰς φά- 
»͵ Υ͵ ἶ « », ε ᾽ ἧς ’ὔ ἈΝ “ ναι γελοῖον, ὅτι αὐτϑὶ αὑταῖς αἱ αὐταί" πάντα γὰρ ὅτω 

-“ ε »“» Ἀ ,ὔ ,ὔ 
μένην ἑωρῶμεν καὶ τὸ φῶς διιόν, δῆλον ὧν ἦν καὶ διὰ τί 5 γίεται ταὐτά. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ τὸ ἐξ ἁπάντων δείκνυσθαι 

καίει, τῷ ὁρῶν μὲν χωρὶς ἐφ᾽ ἑκαςης, νοῆσαι δ᾽ ἅμα ὅτι 

ἐπὶ πασῶν οὕτως. 

Τὰς δ᾽ αὐτὰς ἀρχὰς ἁπάντων εἶναι τῶν συλλογισμῶν 
ὠδύνατον, πρῶτον μὲν λογικῶς θεωροῦσιν. οἱ μὲν γὰρ ὠλη- 

θεῖς εἰσὶ τῶν συλλογισμῶν, οἱ δὲ ψευδεῖς. καὶ γὰρ ἔςιν 20 

ὠληθὲς ἂς ψευδῶν συλλογίσασθαι, ἀλλ᾽ ἅπαξ τῦτο γίνεται, 

οἷον εἰ τὸ Α κατὰ τοῦ Τ' ὠληθές, τὸ δὲ μέσον τὸ Β ψεῦ- 
δος" ὅτε γὰρ τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει ὅτε τὸ Β τῷ Τ΄. ἀλλ᾽ 
ἐὰν τούτων μέσα λαμβάνηται τῶν προτάσεων, ψευδεῖς 

ἔσονται διὰ τὸ πᾶν συμπέρασμα ψεῦδος ἐκ ψευδῶν εἶναι, 25 

τὰ δ᾽ ἀληθὴ ἐξ ἀληθῶν, ἕτερα δὲ τὰ ψευδῆ καὶ τἀληθὰ. 

εἶτα ὁδὲ τὰ ψευδὴ ἐκ τῶν αὐτῶν ἑαυτοῖς" ἔςι γὰρ ψευδῆ 
ἀλλήλοις καὶ ἐναντία καὶ ὠδύνατα ἅμα εἶναι, οἷον τὸ τὴν 

δικαιοσύνην εἶναι ὠδικίαν ἢ δειλίαν, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἵππον 

ἢ βοῦν, ἢ τὸ ἴσον μεῖζον ἢ ἔλαττον. ἐκ δὲ τῶν κειμένων Ὁ 

ὧδε" οὐδὲ γὰρ τῶν ἀληθῶν αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πάντων. ἕτεραι 

γὰρ πολλῶν τῷ γένει αἷ᾽ ἀρχαί, καὶ οὐδ᾽ ἐφαρμόττουσαι, 

ς.- »» 2 ᾿ - « ΄ ᾿ κ Ν ΞΕ ᾽ ΄ ὁτίῶν, τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ Ὠητεῖν ἁπάντων εἶναι τὼς αὐτὰς ἀρχάς" 
ῃ 4, »", “ λίαν γὼρ εὔηθες. ὅτε γὰρ ἐν τοῖς φανεροῖς μαθήμασι τῦτο 

’ Ἵ γ» “Σ», , δὺυ ΙΝ ς Ν Υ̓ γίεται, ὅτ᾽ ἐν τῇ ἀναλύσει δυνατόν" αἱ γὼρ ἄμεσοι προ- 

τάσεις ἀρχαί, ἕτερον δὲ συμπέρασμα προσληφθείσης γύε- 
Γὰ ᾽ ,΄ 2 δὲ , Ὰ , 2 ΓΑ 

ται προτώσεως ἀμέσου. εἰ δὲ λέγοι τις τὰς πρώτας ὠμέσας 

“ροτάσεις ταύτας εὗαι ἀρχάς, μίᾳ ἐν ἑκάςῳ γόει ἐς ν. εἰ 

δὲ μήτ᾽ ἐξ ἁπασῶν ὡς δέον δείκνυσθαι ὁτίῶν μήθ᾽ ὅτως ἑτέ- 
σ΄ ἢ δ ; ,ὔ μ. ε ἐ ᾽ὔ 2 

ρᾶς ὥσθ᾽ ἑκάςης ἐπιςήμης εἶναι ἑτέρας, λείπεται εἰ συγ- 

γενεῖς αἱ ὠρχαὶ πάντων, ἀλλ᾽ ἐκ τωνδὶ μὲν ταδί, ἐκ δὲ 

τωνδὶ ταδί, φανερὸν δὲ καὶ τῦθ᾽ ὅτι ὑκ ἐνδέχεται" δέδει- 
΄. ᾿ -“ » 

κται γὰρ ὅτι ἄλλαι ἀρχαὶ τῷ γόει εἰσὶν αἱ τῶν δια φό- 
-“ , ΄ Ν Η Ὶ δὶ ’ Ὁ σ΄ λ ) ΟΡ ρὼν τῷ γένει. αἱ γὼρ ἀρχαὶ διτταί, ἐξ ὧν τε καὶ περὶ ὅ 

ὰ ᾽ αἱ μὲν ὄν ἐξ ὧν κοιναί, αἱ δὲ περὶ ὃ ἴδιαι, οἷον ὠριθμός, 
μέγεθος. 

Τὸ δ᾽ ἐπιςητὸν καὶ ἐπιςήμη διαφέρει τῷ δοξαςῷ καὶ 53 
,ὔ 

δόξης, ὅτι ἡ μὲν ἐπιςήμη καθόλε καὶ δι᾿ ἀναγκαίων, « τὸ 
᾽ -» ᾽ Υ ᾽ 

δ᾽ ἀναγκαῖον ἐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. ἔςιι δέ τινα ἀληθῆ 

οἷον αἱ μονάδες ταῖς ςιγμαῖς ἀκ ἐφαρμόττουσιν' αἱ μὲν μὲν καὶ ὄντα, ἐνδεχόμενα δὲ καὶ ἄλλως ἔχειν. δῆλον οὖν 
νῦν , ἱ δὲ ἢ ,. ἡ ΜΞ ΞΕΙΝ ΟΝ ΝΑΙ οι ΟΣ αὐ σοι οι Τῆς ον γὰρ ὑκ ἔχουσι θέσιν, αἱ δὲ ἔχουσιν. ἀνάγκη δέ γε ἢ εἰς ὅτι περὶ μὲν ταῦτα ἐπιςήμη ὁκ ἔξιν" εἴη γὼρ ὧν ἀδύνατα, 

ς Ὰ ᾽ ᾽ »“ 
μέσα ἁρμόττειν ἢ ἄνωθεν ἢ κάτωθεν, ἢ τοὺς μὲν εἴσω ἔχειν 35 ἄλλως ἔχειν τὰ δυνατὰ ῴλλως ἔχειν. ὠλλὰ μὴν ἀδὲ γῆς " 

τοὺς δ᾽ ἔξω τῶν ὅρων. ἀλλ᾽ ὁδὲ τῶν κοινῶν ἀρχῶν οἷόν τ᾽ λέγω γὰρ γν ἀρχὴν ἐπιςήμης. ἀδ᾽ ἐπιςήμη ἀναπόδεικτος " 
ὔ -“ -»“ ᾽ 

εἶναί τινας, ἐξ ὧν ἅπαντα δειχθήσεται" λέγω δὲ κοινὼς τῦτο δ᾽ ἐστὶν ὑπόληψις τῆς ὠμέσου προτάσεως. ὠληθὴς δ᾽ 
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ΑΝΔΛΑΥΤΙΚΩΝ ὙΣΤΕΡῺΝ Α, 

ἐστὶ νοῦς καὶ ἐπιστήμη καὶ δύξα καὶ τὸ διὼ τούτων λεγό- 
μαον" ὥστε λείπεται δόξαν εἶναι περὶ τὸ ὠληθὲς μὲν ἢ ψεῦ- 

ὃς, ἐνδεχόμενον δὲ καὶ ἄλλως ἔχειν. τῦτο δ᾽ ἐστὶν ὑπό- 

ληψις τῆς ὠμέσου προτάσεως καὶ μὴ ἀναγκαίας. καὶ ὁμο- 
λογούμενον δ᾽ ὕτω τοῖς φαινομένοις" ἥ τε γὰρ δόξα ἀβέ. 

βαιόν, καὶ ἡ φύσις ἡ τοιαύτη. πρὸς δὲ τούτοις οὐδεὶς οἷε- 

ται δυξάζειν, ὅταν οἴηται ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ὠλλ᾽ ἐπί 

ςασθαι" ἀλλ᾽ ὅταν εἶναι μὲν ὕτως, ὶ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλως 
ὑδὲν κωλύειν, τότε δοξάζειν, ὡς τῷ μὲν τοιύτου δόξαν ὅσαν, 
τὸ δ᾽ ἀνωγκαίου ἐπιστήμην. 

᾿ Πῶς ἦν ἔστι τὸ αὐτὸ δοξάσαι καὶ ἐπίστασθαι, καὶ διὰ 
τέ ἐς ἔστιν ἡ δόξα ἐπιστήμη, εἴ τις θήσει ἅπαν ὃ οἶδεν ἐν- 
δίχεσθαι δοξάζειν; ἀκολκθήσει Ὑ8Ρ ὁ μὲν εἰδὼς ὁ δὲ διξά- 

ἰῳ διὰ. τῶν μέσων, ἕως εἰς τὰ ἄμεσα ἔλθῃ, ὥς: εὐδία 

΄ 
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ἄλλως ἔχειν καὶ μὴ ἄλλως τὸ αὐτό" ὕπερ ὑκ ἐνδέχεται, 
ἐν ἄλλῳ μὲν γὰρ ἑκάτερον εἶναι ἐνδέχεται τοῦ αὐτῷ, ὡς εἴς 

ἔξει γὰρ ὑπόλο- 
΄ φ -΄ εΥγ ω “ νι ν ψΦ' Ν 

μΝ ἅμα, οἷον ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅπερ ζῶν (τϑτο γάρ ἣν τὸ 

» “ , Ἦν ὖἷνν» ὦ «, " 
ταὶ [22 δὲ τω ἄαυτω ὑδ' στως οἷον τε 

᾽ Ἂ ᾿ 

5 μὴ ὀδύρεσθαι εἶναι μὴ ζῷον) καὶ μὴ ὅπερ ζῷον" τῶτο γὰρ 

ἔσται τὸ ἐνδέχεσθαι. ; 

Τὰ δὲ λοιπὰ πῶς δεῖ διανεῖμαι ἐπί τε διανοίας καὶ 
-“ ᾽ ᾽ὔ Ἁ ,΄ ,ὔ γοῦ καὶ ἐπιστήμης καὶ τέχνης καὶ φρονήσεως καὶ σοφίας, 

τὰ μὲν φυσικῆς τὰ δὲ ἠθικῆς θεωρίας μᾶλλον ἐστύ. 
Ἡ δ᾽ ἀγχίῥοιά ἐστιν εὐστοχία. τις ἐν ἀσκέπτῳ χρόνῳ 34 

τῷ μέσου, οἷον εἴ τις ἰδὼν ὅτι ἡ σελήνη. τὸ λαμπρὸν ἀεὶ ἔχει 
πρὸς τὸν ἥλιον, ταχιὺ ἐνενόησε διὰ τί τῦτο, ὅτι διὰ τὸ λάμ- 

πεῖν ὠπὸ τῷ ἡλίκ᾽ ἢ διαλεγόμενον πλεσίῳ ἔγνω διότι δα- 

νείζεται" ἢ διότι φίλοι, ὅτι ἐχθροὶ τῷ αὐτῇ. πάντα γὰρ 
ἐκεδος οἶδε, καὶ ὁ δοξάζων οἶδεν. ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ ὅτι 15 τὼ αἴτιω τὰ μέσα ὁ ἰδὼν τὰ ἄκρα ἐγνώρισεν. τὸ λαμπρὸν 

ἀξαζειν ἔστι, καὶ τὸ διότι" τῦτο δὲ τὸ μέσον. ἢ εἰ μὲν 
οὕτως ὑπολήψεται τὰ μὴ ἐνδεχόμενα «ἄλλως ἔχειν ὥσπερ 

ἔχιν τὸς ὁρισμὸς δι᾿ ὧν αἱ ἀποδείξεις, ἃ δοξάσει ἀλλ᾽ ἐπι- 
,ὔ ν 3 ᾽ “ ᾿ ΄ -- » »᾿ Ὁ 

στήσεται" εἰ δ᾽ ἀληθὴ μὲν μὐκέν δ' μεπόν ταῦτα ἦν αὐτοῖς 

ὑπάρχειν κατ᾽ ὑσίαν καὶ κατὰ τὸ εἶδος, ἀξαλὰ καὶ οὐκ Ὦ διὰ τῷ Β. 

ἐσιστήσεται ἀληθῶς, καὶ τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι, ἐὰν μὲν διὰ 

εἶναι τὸ πρὸς τὸν ἥλιον ἐφ᾽ Ὦ Α, τὸ λάμπειν ἀπὸ τῇ ἡλίν 

Β, σελήνη τὸ ΓΤ, ὑπάρχει δὴ τῇ μὲν σελήνη τῷ Τ' τὸ Β, 
τὸ λάβετε ὠπὸ τοῦ ἡλίκ' τῷ δὲ Β τὸ Α, τὸ πρὸς τοῦτ᾽ 
εἶναι τὸ λαμπρόν, ἀφ᾽ οὗ ἐλομε ὥςε καὶ τῷ Γ' τὸ ἃ 

Β. τῶν ἀμέσων δοξαση" 
μόνον δοξάσει; τοῦ δ᾽ αὐτῷ δόξα καὶ ἐπιςήμη οὐ παάγτως 

ἐὰν δὲ μὴ διὰ τῶν ὠμέσων, τὸ ὅτι 
Τὰ Ὀπούμενά ἐστιν ἴσα τὸν ἀριθμὸν ὅσαπερ ἐπιστά- ἃ 

ἐστίν, ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ ψευδὴς καὶ ἀληθὴς τοῦ αὐτοῦ τρό- μεθα. ζητῶμεν δὲ τέτταρα, τὸ ὅτι, τὸ διότι, εἰ ἔστι, τί 

τον τινα͵, ἕτω καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα τοῦ αὐτῷ. καὶ γὰρ 25 ἐξιν. ὅταν μὲν γὰρ πότερον τόδε ἢ τόδε ζητῶμεν, εἰς ἀρι- 
δέξαν ἀληθὰ καὶ ψευδῆ ὡς μέν τινες λέγουσι. τοῦ αὐτοῦ θμὸν θώτες, οἷον πότερον ἐκλείπει ὁ ἥλιος ἢ οὖ; τὸ ὅτι ζη- 

ὦσι, ἄτοπα συμβαίνει αἱρεῖσθαι ἄλλα τε καὶ μὴ δοξά- τῶῦμεν. σημεῖον δὲ τούτου" εὑρόντες γὰρ ὅτι ἐκλείπει πε- 

ζιν ὃ δοξάζει ψευδῶς" ἐπεὶ δὲ τὸ αὐτὸ πλεοναχῶς λέγε- παύμεθα" καὶ ἐὰν ἐξ ἀρχῆς εἰδῶμεν ὅτι ἐκλείπει, ὁ ἴητῦ- 

ται, ἔστι μὲν ὡς ἐνδέχεται, ἔστι δ᾽ ὡς οὖ. τὸ μὲν γὰρ μεν πότερον. ὅταν δὲ εἰδῶμεν τὸ ὅτι, τὸ διότι ζητῶμεν, οἷον 
σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἀληθῶς δοξαζειν ἄτοπον" Ὦ εἰδότες ὅτι ἐκλείπει καὶ ὅτι κινεῖται ἡ γῇ, τὸ διότι ἐκλείπει 

ἀλλ᾽ ὅτι ἡ διάμετρος, περὶ ἣν αἱ δόξαι, τὸ αὐτό, οὕτω τῷ 

αὐτὰ, τὸ δὲ τί ἂν εἶναι ἑκατέρῳ κατὰ τὸν λόγον ἡ τὸ αὐτό. 
ε ; Δ 2 ͵ὔ ᾿Ὶ ᾿ » » “Ὁ ς ἢ δ. 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα τοῦ αὐτῷ. ἡ μὲν γὰρ 

ἢ διότι κινεῖται Ὠυτοῦμεν, ταῦτα μὲν ἵν ὅτως, ἔνια δ᾽ ὧλ- 
λον τρόπον ζητοῦμεν, οἷον εἰ ἔςιν ἢ [ μή ἐςι κέταυρος ἢ ε ϑεός, 

τὸ δ᾽ εἰ ἔςιν ἢ μὴ ἁπλῶς λέγω, ἀλλ᾽ οὐκ εἰ λευκὸς ὴ μή. 

οὕτως τοῦ ζῴκ ὥστε μὴ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι ζῶον, ἡ δ᾽ Ὑόντες δὲ ὅτι ἔςι, τί ἐςι ζητῶμεν, οἷον τί ὃν ἐςὶ θεός, ἢ 
ὥστ᾽ ἐνδέχεσθαι. οἷον εἰ ἡ μὲν ὅπερ ἀνθρώποῦ ἰστύ, ἡ δ᾽ 35 τί ἐστιν ἄνθρωπος; 
ἀνθρώπου μέρ, μὴ ὅπερ δ᾽ ἀνθρώπου. τὸ αὐτὸ γὰρ ὅτε δ ἄν» δὰ μὲν ζητῶμεν καὶ ἃ εὑρόντες ἴσμεν, ταῦτα καὶ 

ὅρωτος, τὸ δ᾽ ὡς ἃ τὸ αὐτό. τοσαῦτά ἐστιν. ζητῦμεν δέ, ὅταν μὲν ζητῶμεν τὸ ὅτι ἢ τὸ 
Φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτων ὅτι οὐδὲ δοξάζειν ἅμα τὸ αὐτὸ εἰ ἔςιν ἁπλῶς, ἄρ᾽ ἔστι μέσον αὐτῷ ἢ ὧς ἔςιν' ὅταν δὲ γνόν- 

καὶ ἐπίστασθαι ἐνδέχεται. ἅμα γὰρ ἂν ἔχοι ὑπόληψιν τῇ τες ἢ τὸ ὅτι ἢ εἰ ἔστιν ἢ τὸ ἐπὶ μέρες ἢ τὸ ὡπλῶς, πάλιν 
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πὸ διὰ τί ζητῶμεν ἢ τὸ τί ἐστι, τότε ζητῦμεν τί τὸ- μέσον. 
λέγω δὲ τὸ ὅτι ἡ εἰ ἔστιν ἐπὶ μέρους καὶ ὡπλῶς, ἐπὶ μέ. 

ραυς μέν, ἄρ᾽ ἐκλείπει ἡ σελήνη ἢ αὔξεται; εἶ γὰρ ἔςι τι 
λ νΚ Η - , “« τ » » »ὮΚ ἢ μὴ ἔςι τι, ἐν τοῖς τοιούτοις ζητῶμεν" ἁπλῶς δ᾽, εἰ ἔςιν 

ΑΝΑΑΥΤΙΚΩΝ ὩΣΈΕΡΩΝ Β: 
“- ἘΚ «ΚΕ " τς τ πον ἥπερ ἐςὶν οἰκειοτάτη τῶν ἐχομένων λόγων. ἀπορήσειε “γὼρ 
᾿ “ Ν γΝ τον »Ν ε “ ἄν τις, ἄρ᾽ ἔςι τὸ αὐτὸ καὶ κατὼ τὸ αὐτὸ ὁρισμῷ εἰδέναι 
) ᾽ δὶ λιν δώ ς« ᾿ ν ες Ν ““.27» καὶ ἀποδείξει, ἢ ἀδύνατον; ὁ μὲν γὼρ ὁρισμὸς τῷ τί ἐςιν 

" » ΝΟ 2» “ λ ᾿ ᾿ς εἶναι δοκεῖ, τὸ. δὲ τί ἐξὶν ἅπαν καθόλου καὶ κατηγορικόν 

ἢ μὴ σελήνη ἢ νύξ. συμβαύει ἄρα ἐν ἁπάσαις ταῖς ζη- 5 συλλαγισμοὶ δ᾽ εἰσὶν “οἱ μὲν ςερητικοί, οἱ δ᾽ οὐ καθόλου, 
ὕ -» ἃ »»γΨῪ ἕ Ἀν» Ἀ ͵ὕ Ν Α τήσεσι ζητεῖν ἢ εἰ ἔξι μέσον ἢ τί ἐςι τὸ μέσον. τὸ μὲν 

Ἕ Ψν Ν » 
γὰρ αἴτιον τὸ μέσον, ἐν ἅπασι δὲ τῦτο ζητεῖται. ἄρ᾽ ἐκ- 

, “Ὁ΄»ν᾿ ν Δικ Ν » , ΄΄ν 
λείπει; ἄρ᾽ ἔςι τι αἴτιον ἢ οὗ; μετὼ ταῦτα γνόντες ὅτι ἔς: 

"ἦ -" τι, τί ὄν τοῦτ᾽ ἔςι ζητῦμεν. 
Ν τοδὶ 

΄ἤ λ . ὔ Ν ῷ 

λά τι τῶν καθ᾽ αὑτὸ ἢ κατα συμβεβηκός, τὸ μέσον ἐς ἵν. 

Ν Ν τὸ γὼρ αἴτιον τοῦ εἶναι μὴ 

λέγω δὲ τὸ μὲν ὡπλῶς τὸ ὑποκείμενον, οἷον σελήνην ἢ γὴν 
ἢ ὅλιον ἢ τρίγωνον, τὸ δὲ τὶ ἔκλειψιν ἰσότητα, ἀγισότητα;, 
» ἂ .«, » α Ἀ ’ ᾽ Ω ΄ 

εἰ ἐν μέσῳ ἢ μή. ἐν ἅπασι γὰρ τούτοις φανερόν ἐς!ιν ὅτι 

φ « Ν Σ -“᾿ δὶ ἐ ΄ὔ ᾿ ὕὔ « δ᾽ οἷον οἱ μὲν ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι ςερητικοὶ πάντες, οἱ 
» Λ » [ὁ 

«ἐν τῷ τρίτῳ ὁ καθόλκ. εἶτα οὐδὲ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχή- 
» ,ὔ δὰ 

ματι κατηγορικῶν ἁπάντων ἐςὶν ὁρισμός, 
΄, Ν , γωνγον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει. τούτου δὲ λόγος, ὅτι τὸ ἐπί. 

φΦ 2 ΜΝ ΄ 
οἱον ὅτι ἼΩΥ Τρί- 

μι » μι » » Σ 
ἢ τοδὶ ὠλλ᾿ ὡπλῶς τὴν ὑσίαν, ἢ τὸ μὴ ἁπλῶς ὠλ- ο ςασθαί ἐςι τὸ ὠποδεικτικῶς τὸ ἀπόδειξιν ἔχειν, ὥς" εἰ ἐπὶ 

τῶν τοιότων ὠπόδειξίς ἐςι, δῆλον ὅτι οὐκ ἀν εἴη αὐτῶν καὶ 

ὁρισμός" ἐπίςαιτο: γὰρ ἄν τις καὶ κατὼ τὸν ὁρισμόν, οὐκ 
ἔχων τὴν ἀπόδειξιν" οὐδὲν γὰρ κωλύει μὴ ἅμα ἔχειν. ἱκανὴ 

δὲ πίξις καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς" οὐδὲν γὰρ πώποτε ὁρισά- 
Ν ν Α ,ὔ ΓΑ Υ Ν Υ͂ » 

τὸ αὐτό ἐςι τὸ τί ἐςι καὶ διὰ τί ἐςτιν. τί ἐςιν ἔκλειψις; 15 μενοι ἔγνωμιεν, ἅτε τῶν καθ᾽ αὑτὸ ὑπαρχόντων ὅτε τῶν συμ- 

ςέρησις φωτὸς ἀπὸ σελήνης ὑπὸ γῆς ἀντιφράξεως. διὰ 
τί ἔςιν ἔκλειψις, ἢ διὰ τί ἐκλείπει ἡ. σελήνη: διὰ τὸ 

᾽ ὔ Ν “ 2 ͵ὔ »" “ » ἀπολείπειν τὸ φῶς. ἀντιφραττέσης τῆς γῆς. τί ἐς συμ- 
φωνία; λόγος ὠριθμῶν ἐν ὀξεῖ ἢ βαρεῖ. διὰ τί συμφω- 

βεβηκότων. ἔτι εἰ ὁ ὁρισμὸς οὐσίως τις γνωρισμός, τώ γε 
τοιαῦτα φανερὰν ὅτι ὧκ οὐσίαι. 

“Ὅτι μὲν ἕν οὐκ ἔςιν ὁρισμὸς ἅπαντος οὗπερ καὶ ἀπό- 
δειξις, δῆλον. τί δ᾽, Ὗ ὁρισμός, ἄρα παντὸς ἀπόδειξίς ἐς 

νεῖ τὸ ὀξὺ τῷ βαρεῖ; διὰ τὸ λόγον ἔχειν ἀριθμῶν τὸ ὀξὺ Ὁ ἢ ἔ; εἷς μὲν δὴ λόγος καὶ περὶ τούτου ὁ αὐτός. τῷ γὰρ 
καὶ τὸ βαρύ. ἄρ᾽ ἔςι ὠἔτ νη τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ; ὧρ᾽ 

ἐξὺ ἐν ἀριθμοῖς ὁ ὁ λόγος αὐτῶν; λαβόντες δ᾽ ὅ ὅτι ἔςι, τίς 

ἦν ἐςὶν ὁ λόγος; ᾿ 
“Ὅτι δ᾽ ἐςὶ τοῦ βάτου ἡ ζήτησις, διλοῖ ὅσων τὸ μέ- 

ς«" “-“"ν ,ὔ Σ ζ σ: κΚὶ ΝΣ, ΝΣ 
ἑνός, ἢ ἕν, μία ἐπιςήμη. ὥς εἴπερ τὸ ἐπίς ασθαι τὸ ἀπο- 

Ν Ἁ ΄,ὔ Υ ᾽ ,ὔ 
δευκτὸν ἐςὶ τὸ τὴν ἀπόδειξιν ἔχειν, συμβήσεταί τι ἀδύνα- 

"" “5 Ἁ Ν τ Ψ ν Ψ Υ “ ᾽ 3 , τον" ὁ γὰρ τὸν ὁρισμὸν ἔχων ἄνευ τῆς ἀποδείξεως ἐπιςήσε- 
.-Ψν ε » “ Ω . 7 φ' ἐν' ᾽ ται, ἔτι αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων ὁρισμοί, ὧν ὅτι ἐκ ἔσον- 

σὸν αἰσθητόν. ζητοῦμεν γὰρ μὴ ἠσϑημένοι, οἷον τῆς ἐκλεί- 25 ταὶ ὠποδείξεις δέδεικται πρότερον. ἢ ἔσονται αἱ ἀρχαὶ ἀπο- 

ψεως, εἰ ἔςιν ἢ μή. εἰ δ᾽ ἦμεν ἐπὶ τῆς σελήγης, ὑκ ἂν ἐζη- 

φοῦμεν οὔτ᾽ εἶ γύεται οὔτε διὰ τί, ἀλλ᾽ ἅμα δῆλον ἣν ἄν. 

ἐκ γὰρ τῷ αἴσθεσθαι καὶ τὸ καθόλου ἐγένετο ἂν ἡμῖν εἰδέ- 
« Ν Ψ Υ »“ Ἦ ,ὔ : Α Ἁ γαι. ἡ μὲν γὼρ αἰσθησις ὅτι νῦν ἀντιφράττει" καὶ γὰρ δῆ- 

δεικταὶ καὶ τῶν ἀρχῶν ἀρχαί, καὶ τῦτ᾽ εἰς ἄπειρον βαδὶ- 
εἶται" ἢ τὰ πρῶτα ὁρισμοὶ ἔσονται ἀναπόδεικτοις 

ἦΑλλ᾽ ἄρα, εἰ μὴ παντὸς τι: αὐτοῦ, ἀλλά τινος τῷ 

αὐτῷ ἐςὶν ὁρισμὸς καὶ ἀπόδειξις; ἢ ἥ ὠδύνατον; ἀ γάρ ἐςιν 

λον ὅσί γῦν ἐκλείπει" ἔκ δὲ τούτου τὸ καθόλου ὧν ἐγένετο. 30 ἀπόδειξις οὗ ὁρισμός. ὁρισμὸς μὲν γὰρ τοῦ τί ἐςτ καὶ οὐ- 
“Ὥσπερ ὅν λέγομεν, τὸ τί ἐς!ν εἰδέναι ταὐτό ἐς! καὶ 

διὰ τί ἐςιν. τῦτο δ᾽ ἢ ἁπλῶς καὶ μὴ τῶν ὑπαρχόντων τι, 
ἂ » ες ὔ “ἊΨ δί ὀρθ. τσ Ἀ ἢ τῶν ὑπαρχόντων, οἷον ὅτι δύο ὀρθαί, ἢ ὅτι μεῖζον ἢ 

ἔλαττον. 

9 

σίας" αἱ δ᾽ .ὠποδείξεις φαίνονται πᾶσαι ὑποτιθέμεναι καὶ 
λαμβάνουσαι τὸ τί ἐςιν, οἷον αἱ μαθηματικαὶ τί μονὰς καὶ 
τί τὸ περιττόν, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως. ἔτι πᾶσα ὠπόβειξις 
τὶ κατά τινος δείκνυσιν, οἷον ὅτι ἔςιν ἢ οὐκ ἔςιν- ἐν δὲ τῷ 

Ὅτι μὲν ἕν πάντα τὰ ζητούμενα, μέσου ζήτησίς ἐςι, 35 ὁρισμῷ οὐδὲν ἕτερον ἑτέρου κατηγορεῖται, οἷον οὔτε τὸ ζῷον 

δῆλον" πῶς δὲ τὸ τί ἐςι δείκνυται, καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς 

ἀναγωγῆς, καὶ τί ἐς ιν ὁρισμὸς καὶ τίνων, εἴπωμεν, διαπο- 
κατὼ τῷ δίποδος οὗτε τῦτο κατὰ τῷ ζῴν, ὁδὲ δὴ κατὼ τῷ 
ἐπιπέδου τὸ σχῆμα" ὁ γάρ ἐςι τὸ ἐκίπεδον σχῆμα, ὑδὲ 

-“ » Ἁ » »“ 

ρήσαντες πρῶτον περὶ αὐτῶν. ἀρχὰ δ᾽ ἔξω τῶν μελλόντων, τὸ σχῆμα ἐπίπεδογ. ἔτι ἕτερον τὸ τί ἐς: καὶ ὅτι ἐςὶ δεῖξαι. 

4. οοάΐοε5 ζητῦμεν. [{ 2. ἢ εἰ ἔςιν οὐχ 48. 1 6. ἢ ρτῖαϑ οπι Ὁ. 1 8. νων «4. 1 1ἀ. εἰ οπι «4. 415. ἔξιν οὰχ Ὁ. 417. ἡ 
σελήνη ἐκλείπει Ὁ. 119. 5] καὶ Ὁ. ἢ 21. σύμφωνον Ὁ. ᾿ 2΄. ἴσον 4. [[ 26. ἐπεζητῦμεν Ὁ. 11 27. ἵτ᾽ εἰ διὰ 48}. ἢ τἂν ογὰ 

Ὁ. 11 28. αἰσθέσθαι Ὁ. 1 ἔγνετο Β.. ἢ 30. ἐκ] εἰ Α΄. 181. ταὐτέν 2. 11 32. τι ἢ τῶν ὑπαρχόντων] τισιν Ὁ. || 35. ἅπαντα Ὦ. 

4. εἴπερ 48. ἢ 2. καὶ οπι Ὦ. || 4. ἅπαν] ἅπαν καὶ Ὁ. Ἱ 8. οἷον οἵχὰ Ὦ. [ 9. τὸ οπλ Ὦ. || 10. τὸ οπι 8. ᾿{ ἀποδειετι- 
κὸν Α. Π11. καὶ οπὶ Ὁ. ἢ 12. τις. οπὶ 448. 1} 13 εἰ 4ἡ. ὑθὲν 2. }} 16. ὁ οπι Β εἴ ργ Ὁ. ἢ τις] τινος 8), οτὰ «4. 1} ἡνώ- 

ρμιμος ΑΒ. 411. σἰσία 19. ᾿ 18. οὗν] τούυν Ὁ. ᾿ 49. δ᾽] δαὶ 8. 1] οὗ] οὖ ὁ 10. 11 20. ὁ αὐτός οτὰ .Α. 1} 21. ἀποδεικτικόν «2. ἢ 

25. ἀπόδειξις Α΄. ἢ αἱ οχα Ὁ. ἢ 35. οὐθὲν 1. ΠΠ 36. ἐδὲ δὴ] οὔτε Ὁ. 
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ὃ. μὲν ἕν ὁρισμὸς τί ἐςι δηλοῖ, ἡ δὲ. ἀπόδειξις. ὅτι ἢ ἔςὶ 
τόδι κατὰ τῦδε ἢ ὑκ ἔςιν, ἑτέρου δὲ ἑτέρα ἀπόδειξις, ἐὰν 
μὴ ὡς μέρος ἥ τι τῆς ὕλης. τῦτο δὲ λέγω, ὅτι δέδεικται 
τὸ ἰσοσκελὲς δύο ὀρθαῖς, εἰ πᾶν τρίγωνον δέδεικται" μέρος 
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ναῦντω, οὕτως ὡς τὸ αὐτὸ ὄν. οὐ γὰρ εἰ ἀκολυθεῖ τὸ Αὶ 
τῷ Β καὶ τῦτο τῷ Τί, ἔςαι τῷ Τ'. τὸ Α τὸ τί ἦν εἶναις 
ἀλλ᾽ ἀληθὲς ἣν εἰπεῖν ἔςαι μόνον. οὐδ᾽ εἰ ἔςι τὸ Αἰ ὅπερ τι 

καὶ κατὰ τοῦ Β κατηγορεῖται παντός. καὶ γὰρ τὸ ζῴῳ εἷ- 
γέ, τὸ δ᾽ ὅλον. ταῦτα δὲ πρὸς ἄλληλα ὅκ ἔχει οὕτως, 5. ναὶ ἡράθ κλύει κατὰ τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι" ἀληθὲς γὰρ πᾶν 
τὸ ὅτι ἔςι καὶ τί ἐςιν᾿ οὐ γάρ ἐςι θατέρου θώτερον μέρος. 

Φανερὸν ἄρα ὅτι οὔτε Ὁ ὁρισμός, τούτου παντὰς ὠπό- 
δεζις, ὅτε ὃ ἀπόδειξις, τούτου παντὸς ὁρισμός" ὥςε ὅλως 
τῷ αὐτῷ ὑδενὸς ἐνδέχεται ἄμφω ἔχειν. ὥξε δῆλον ὡς δὲ 

τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι ζῴῳ εἶναι, ὥσπερ καὶ πάντα ἄνθρωπον ᾿ 
ζῷον, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ὥςε ἣν εἶναι. ἐὰν μὲν ἦν μὴ οὕτω 
λάβη, οὐ συλλογιεῖται ὅτι τὸ Α ἐςὶ τῷ Τ' τὸ τί ἦν. εἶναι 

Α Ν - “»" 
καὶ ἡὶ ὑσία. ἐὰν δὲ ὕτω λάβη, πρότερον ἔξαι εἰληφὼς τῷ 

Ἢ Υ͂ Ν ν Υ ἈΝ ἕ 
ὁρισμὸς καὶ ἀπόδειξις ὅτε τὸ αὐτὸ ἂν εἴη ὅτε θάτερον ἐν θα- 10 Τ' τί ἐςι τὸ τί ἣν εδαι τὸ Β. ὥς᾽ ὧς ἀποδέδεικται" τὸ γὰρ 

τέρῳ᾽ καὶ γὰρ ἀν τὰ ὑποκείμενα ὁμοίως εἶχαν. ᾿ 
ἀ Ταῦτα μὲν οὖν μέχρι τούτου διηπορήσθω" τοῦ δὲ τί 

ἐξὶ πότερον ἔςι συλλογισμὸς καὶ ἀπόδειξις ἢ ἐκ ἔςι, κα-- 
βάτῳ νῦν ὁ λόγος ὑπέθετο; ὁ μὲν γὼρ συλλογισμὸς τὶ κατά 

2 ᾽ “Δ 
ἕν ἀρχῇ ἐϊληφεν. 

᾿Αλλὼ μὴν οὐδ᾽ ἡ διὰ τῶν διαιρέσεων ὁδὸς συλλογί- ὅ 

ζεται, καθάπερ ἐν τῇ ἀναλύσει τῇ περὶ τὰ σχήματα εἴ- 
, 

ρηται.. ὑδαμοῦ γὰρ ἀνάγκη γύεται τὸ πρῶγμα ἐκεῖνο εἶναι 
τοος δείκνυσι διὰ τῷ μέσου" τὸ δὲ τί ἐςιν ἴδιόν τε, καὶ ἐν 15 τωνδὶ ὄντων, ὠλλ᾽ ὥσπερ ὁδ᾽ ὁ ἐπάγων ἀποδεύενυσιν. ὁ γοὼρ 

τῷ τί ἐςι κατηγορεῖται. ταῦτα δ᾽ ἀνάγκη ἀντιςρέφειν. εἰ 
γὰρ τὸ Αὶ τῷ Τ' ἴδιον, δῆλον ὅτι καὶ τοῦ Β καὶ τῦτο τῷ Τ', 

ὕςε πάντα ἀλλήλων. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ τὸ Α ἐν τῷ τί ἐς ν 
ὑπάρχει παντὶ τῷ Ἀ, καὶ καθόλου τὸ Β παντὸς τῷ Τ' ἐν 

ἐλ λ᾽ 

, », Β “. .ψ,ῳ ᾿ Ἄ Ν “,«χᾳ τες» ,ὔ 
ἀνάγκη εἶναι ἐκείνων ὉΠῸΝ, καν Ἂ φῇ ὁ ἀποκρινόμενος. 

ἄρ᾽ ὁ ἄνθρωπος ζῷον ἢ [ ἄψυχον; εἶτ᾽ ἔλαβε ζῷαν, ἡ συλ 

λελόγιςαι. πάλιν ἅπαν ζῷον ἣ πεζὸν ἢ ἔνυδρον" ἔλαβε 

δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐρωτᾶν, ἀδὲ τῷ δοῦναι εἶναι" 

δ “ “ ΄ ν χ' “ , 
τῷ τί: ἐςι λέγεται, ἀγάγκη καὶ τὸ Α ἐν τῷ τί ἐςι τῷ Τ' 2 πεζόν. καὶ τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον, τὸ ὅλον, ζῷον πεζόν, ὑκ 
λέγεται. εἰ δὲ μὴ οὕτω τις λήψεται διπλώσας, ῥκ ἀνάγκη 
ἕξαι τὸ Α τῷ Τ' κατηγορεῖσθαι ἐν τῷ τί ἐςιν, εἰ τὸ μὲν Α' 

τῷ Β ἐν τῷ τί ἐξι, μὴ καθ᾿ ὅσων δὲ τὸ Β ἐν τῷ τί ἐςιν. 

τὸ δὴ τί ἐςιν ἄμφω ταῦτα ἔξει. ἔςαι ἄρα καὶ τὸ Β κατὰ 

ἀνάγκη ἐκ τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ λαμβάνει καὶ τοῦτο. δια- 
φέρει δ᾽ ὑδὲν ἐπὶ πολλῶν ἢ ὀλίγων ὕτω ποιεῖν" τὸ αὐτὸ 
γάρ ἐςιν. ἀσυλλόγιςος μὲν ὅν καὶ ἡ χρῆσις γύεται τοῖς 

ὕτω μετῶσι καὶ τῶν ἐνδεχομένων συλλογισθῆναι. τί γὰρ 
Ἁ λ Ἁ νΨ Ὑ ἮἯ “ ἢ Δ Δ ν. » 

Τὰ Τ', τὸ τί ἐς τιν. εἰ δὴ τὸ τί ἐςι καὶ τὸ τί ἥν εἶναι. ἄμφω 25 κωλύει τοῦτο ἀληθὲς μὲν τὸ πᾶν εἶναι κατὰ τῷ ἀνθρώπου, 

ἔχει, ἐπὶ τοῦ μέσου ἔςαι πρότερον τὸ τί ἣν εἶναι. ὅλως τε, 
εἰ ἔςι δεῖξαι τί ἐξιν ἄνθρωπος" ἔςω τὸ Τ' ἄνθρωπος, τὸ δὲ 

Ἀ τὸ τί ἐςιν, εἴτε. ζῷον δίπουν εἴτ᾽ ἄλλο τι. εἰ τοίνυν συλ- 
λεγιεῖται, ἀνάγκη κατὼ τῷ Β τὸ Α παντὸς κατηγορεῖσθαι. 

μὴ μθτοι τὸ τί ἐςι μηδὲ τὸ τί ἣν εἶναι δηλοῦν; ἔτι τί κω- 

λύει ἢ προσθεῖναί τι ἢ ἀφελεῖν ἢ ὑπερβεβηκώαι τῆς ὁσίας; 

Ταῦτα μὲν ἕν παρίεται μέν, ἐνδέχεται δὲ λῦσαι τῷ 
, » “ῳ:φ »,» [4 ΒΕ ν» ον -“ 

λαμβώνειν ἐν τῷ τί ἐςι πάντα, καὶ τὸ ἐφεξῆς τῇ διαιρέζει 

τούτου δ᾽ ἔςαι ἄλλος λόγος μέσος, ὥρχε καὶ τῦτο Εὐδρ τί 30 ποιεῖν, αἰτούμενον τὸ ΒΡΟΤΟΙ͂Σ καὶ μηδὲν. παραλείπειν, τῦτο 

ὯΝ ἄνθρωπος. ἡ λαμβώνει ἦν ὃ δεῖ δεῖξαι" καὶ γὰρ τὸ Β 
ἐξὶ τί ἐς ιν ἄνθρωπος. 

Δεῖ δ᾽ ἐν ταῖς δυσὶ προτάσεσι καὶ τοῖς πρώτοις καὶ 
μάλιςα γὰρ φανερὸν τὸ λεγόμενον γίνε- ,» “ 

αμέσοις σΧΟΊΤΕΙ 

δ᾽ ἀναγκαῖον, εἰ ἅπαν εἰς τὴν διαίρεσο ἐ ἐμπίπτει καὶ μηδὲν 

ἐλλείπει" τῆτο δ᾽ ἀναγκαῖον, ὥτομον γὰρ ἤδη δεῖ εἶναι. ἀλλὰ 

συλλογισμὸς ὅμως ὑκ ἕνεςιν, ὠλλ᾽ εἴπερ, ἄλλον τρόπον 

γνωρίζειν ποιεῖ; καὶ τῦτο μὲν οὐδὲν ὦτοπον" οὐδὲ γὰρ ὃ, 
ται. οἱ μ᾽; ἦν διὰ τῷ ἀντιςρέφειν δεικνύντες τί ἐςι ψυχὴ 35 ἐπάγων ἴσως ὠποδείκνυσιν, ὠλλ᾽ ὅμως δηλοῖ τι. συλλογι- 
3 λγ “ "“Υ̓́ - 
ὦ τί ἐξιν ἄνθρωπος ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν ὄντων, τὸ ἐξ ἀρχῆς 

) ὦ Φ ν ᾽ , Ἅ, ᾽ν, Ν ἊΝ ε» 
αἰτοῦνται, οἷον εἴ τις ἀξιώσειε ψυχὴν εἶναι τὸ αὐτὸ αὑτῷ 

Ν Ἂς αἴτιον τῷ ζῆν, τῶτο δ᾽ ἀριθμὸν αὐτὸν αὑτὸν κινῶντα " ἀνδγκη 
δ Ἁ Ἀ Ἁ γὰρ αἰτῆσαι τὴν ψυχὴν ὅπερ ὠριθμὸν εἶναι αὐτὸν αὑτὸν κι- 

σμὸν δ᾽ οὐ λέγει ὁ ἐκ τῆς διαιρέσεως λέγων τὸν ὁρισμόν. 
, Α 

ὥσπερ γὼρ ἐν τοῖς συμπεράσμασι τοῖς ἄγευ τῶν 'μέσων, 
». Ψ, -΄ ΄ Υ ΕΝ ἡ δὲ - » δέ . ἐάν τις εἴπῃ ὅτι τούτων ὄντων ἀνάγκη τοδὶ εἶναι, ἐνδέχεται 
ἐρωτῆσαι διὰ τί, οὕτως καὶ ἐν τοῖς διαιρετικοῖς ὅροις. τί ἐς ιν 

3. ἥ ὥς τι Α΄. 11 ἀ. δίδεκται Ὁ. 1 1 οἱ 8. πάντως Ὦ. ἢ 9. ὑθεὸς Ὁ. 1 11. ἔχειν Αἱ. ᾿|Ο 18. καὶ] κἄν 2. 1] 19. ὑπάώρχη Ὁ. ἢ 

9ὲ, ἃ ..8 εἰ ρυ Ὁ. || 25. δὲ ρν Ὁ. || 33. καὶ ἐν τοῖς Ὦ. [ 35. οὗν] δὴ Ὁ. 
1, σὺ γὰρ εἰ] εἰ γὰρ Α(. 1} ἀ, ζῶιον ΑΔ, οπιῖδ80. εἶναι. ΠΠ 5. ἀληθὲς --6. ζῴῳ εἶναι ἴὰχ τηδγρὶπε ρομὶξ 1). 1] 5. πᾶν τὸ] παπὶ Ὁ. 1" 

ἴ. ν᾿ ἐἶρα.) ἐνεῖναι ΑἹ. ἵ 45. τῶν διειόντων «4. ὁ οἵὰ ΑΑ. ἢ 18. εἴτ᾽ 48. ᾿ 22 εἰ 34, ὑθὲν 2. 1 23. καὶ οπι 2. |[.26. ἔςι γε 

» 1 
ΜΔ. 1 δεῖ ομλ «(, ροϑὲ εἶναι ροηῖὶ 2. ἢ! 33. ἔςιν 2. 

21. καὶ ἀφελεῖν τι 2. 1 28. παρεῖται 2. | 29. τῷ 2. ᾿ἰ 30 εἰ 31. μηθὲν 2. 1 30. παραλιπεῖν 48. 1 32. γὰρ οτα ΑΛ. ἢ 
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ἄνθρωπος; ζῷον θνητόν, ὑπόπουν, δίπεν, ἅπτερον. διὰ τί; ἐς! δεόουσιν, ἀλλ ὅτι ἢ ἔςιν ἢ οὐκ ἔςιν. τίς οὖν ἄλλος τρό-: 

παρ᾿ ἑκάςην πρόσθεσιν" ἐρεῖ γάρ, καὶ δείξει τῇ διαιρέσει; 'πος λοιπός; οὐ γὼρ δὴ δείξει γε τῇ αἰσθήσει ἢ τῷ ἐν 
ὡς οἴεται, ὅτι πᾶν ἡ θηπὸν ἢ ἢ ἀθάνατον. ὁ δὲ τοιῶτος λό- κτύλῳ. 

γος ἅπας ὑκ ἔςιν ὁρισμός. ὥς" εἰ καὶ ἀπεδείκνυτο τῇ δὶα:-" Ἔτι πῶς δείζει τὸ τί ἐς τιν; ἀνάγκη γὰρ τὸν εἰδότα τὸ 
ρέσει, ἀλλ ὅ γ᾽ ὁρισμὸς οὐ συλλογισμὸς γύεται. 5 τί ἐςιν ἀνῦρωπος ἢ ἄλλο ὁτιοῦν, εἰδέναι καὶ ὅτι ἔςιν" τὸ γὰρ 

6 ᾿Αλλ ἄρα ἔςι καὶ ἀποδεῖξαι τὸ τί ἐςι κατ᾽ ὑσίαν, μὴ ὃν οὐδεὶς οἶδεν ὅ τι ἐςίν, ἀλχὰ τί, μὲν σημαίνει ὁ λόγος 

ἐξ ὑποθέσεως δέ, λαβόντα τὸ δὰ τί ἦν εἶναι τὸ ἐκ τῶν ἐν. ἢ τὸ ὅνομα, ὅταν εἴπω τρωγέλαφος, τί δ᾽ ἔςι τραγέλω- 
τῷ τί ἐ ἐςξιν ἰδίων, ταδὶ δὲ ἐν τῷ τί ἐξι μένα, καὶ ἴδιον τὸ ε Φφοο, ἀδύνατον εἰδέναι. ἀλλὰ μὴν εἰ δείξει τί ἐςτ καὶ ὅτι 

πῶν; τῦτο γάρ ἐξι τὸ εἶναι ἐκεῳ. ἢ πάλιν εἴληφε τὸ τί ἔςι, πῶς τῷ αὐτῷ λόγῳ δείξει; ; ὅ τε γὰρ ὁρισμὸς ὦν τι 
ἦν εἶναι καὶ ἐν τούτῳ; ἀνάγκη γὰρ διὰ τῷ μέσου δεῖξαι. 10 δηλοῖ καὶ καὶ ὠπόδειξις" τὸ δὲ τί ἔςιν ἄνθρωπος καὶ τὸ εἶναι 

, ἢ 

ἔτι ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν συλλογισμῷ λαμβάνεται τί ἐςτ τὸ συλ- Α ἀντ οΣ 
λελογίσθαι (ἀεὶ γὰρ ὅλη ἢ μέρος ἡ πρότασις, ἐξ ὧν ὁ συλ- 
λογισμός), οὕτως οὐδὲ τὸ τί ἥν εἶναι δεῖ ἐνεῖναι ἐν τῷ συλ- 
λογισμῷ, ἀλλὰ χωρὶς τῦτο τῶν κειμένων εἶναι, καὶ πρὸς 

᾽ ἄνθρωπον ἀλλο. 
5 εἰ χ ΄ » ’ Εἶτα καὶ δι᾿ ἀποδείξεως φαμεν ἀναγκαῖὸν εἶναι δεῖς 

2 [2 ν 3 Ἁ ᾿ ἢ ν Ν " ,. κνυσθαι ἅπαν ὅτι ἔςιν, εἰ μὴ οὐσία εἴη. τὸ δ᾽ εἶναι οὐκ 
οὐσία οὐδενί" οὐ γὰρ γένος τὸ ὄν. ἀπόδειξις ἄρ’ ἔςαι ὅτι 

τὸν ἀμφισβητοῦντα εἰ συλλελόγις αἱ. ἢ μὴ τῦτο, ἀπαντᾶν 15 ἔςιν. ὅπερ καὶ γῦν ποιῶσιν αἱ. ἐπιςῇμαι. τί μὲν γὰρ σημαΐ- 

ὅτι" τοῦτο γὰρ ἣν συλλογισμός. καὶ πρὸς τὸν ὅτι καὶ τὸ τί 
ἣν εἶναι συλλελόγιςαι, ὅτι ναί" τοῦτο γὰρ ἔκειτο ἴμὴ τὸ 

τί ἣν εἶναι. ὥς ε ἀνάγκη καὶ ἄνευ τῷ τί συλλογισμὸς ἢ τ 
τί ἣν εἶναι συλλελογίσθαί τι. 

γει τὸ τρίγωνον, ἔλαβεν ὁ γεωμέτρης, ὅτι δ᾽ ἔςι, δείκνυσιν. 
τί ὄν δείξει ὁ ὁριζόμενος τί ἐσιν; ἢ τὸ τρίγωνον; εἰδὼς ἄρα 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον. 
Φανερὸν δὲ καὶ κατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν ὅρων. ὡς ὁ 

τις. ὁρισμῷ τί ἐς ιν, εἰ ἔξ ὑκ εἴσεται. 

Κἂν ἐξ ὑποθέσεως. δὲ δεικνύη, οἷον εἰ τῷ κακῷ ἐςὶ τὸ 2ι δεικνύνσιν οἱ ὁριζόμενοι ὅτι ἔςιν. εἰ γὰρ καὶ ἔς:ιν ἐκ τὸ μέ- 

διαιρετῷ εἶναι, τῷ δ᾽ ἐναντίῳ τὸ τῷ ἐναντίῳ εἶναι, ὅσοις ἔςι 
τι ἐναντίον" τὸ δ᾽ ἀγαθὸν τῷ κακῷ .ἐγαντίον καὶ τὸ ἀδιαίρε- 

τὸν τῷ ἀν ὐὐὴ ἔςιν ἄρα τὸ ἀγαδὸ εἶν εἶναι τὸ ἀδιαιρέτῳ εἷς 

ναι. καὶ γὰρ ἐνταῦθα λαβὼν τὸ τί ἣν εἶναι δείκνυσι" πέμε 

χ Ν Ν “ 
σου τὸ ἶσον, ἀλλὰ διὰ τί ἐς! τὸ. ὁρισθέν; καὶ διὰ τί τοῦτ᾽ 

, : ν. Ἅ Λ ΄ ν᾽ ΄ὔ ἔς, κύκλος; εἴη γὰρ ὧν καὶ ὀρειχάλκου φαΐναι. εἶναι αὐτόν. 
Υ͂ ᾿ ΄ὔ “ 
τε γὰρ ὅτι δυνατὸν εἶναι. τὸ δ ραν ἐπροέδηλθηδευ οἱ 

ὅροι, οὔτε ὅτι ἐκεῖνο οὗ φασὶν εἶναι ὁρισμοί. ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔξεςι 

βώνει δ᾽ εἰς. τὸ δεῖξαι τὸ τί ἦν εἶναι. τῶν: μότοι ἔςω" 15 λέγειν τὸ διὰ τί, 

καὶ γὰρ ἐν ταῖς ὠποδείζεσιν, ὅτι ἐςὶ τόδε κατὰ τῦδε, ἀλλὰ 
Ἂς ᾧ ψο ἜΣ ΘΙ. ν λιν» ΝΣ μὴ αὐτό, μηδὲ ᾧ ὁ αὐτὸς λόγος, καὶ ἀντιςρέφει. πρὸς ἀμ- 

Εἰ ἄρα ὁ ὁριζόμενος δείκνυσιν ἢ τί ἐςιν ἢ τί σημαΐει 

τοὔνομα, εἰ μή ἐξι μηδαμῶς τοῦ τί. ἐςιν, εἴη ἂν ὁ ὁρισμὸς 
, Χ ΄ ,ὕἷ ΄ὔ Ν Ν , Υ̓͂ »“» φοτέρους δέ, τόν τε κατὼ διαίρεσιν δεικνύντα καὶ πρὸς τὸ λόγος ὀνόματι τὸ αὐτὸ σημαίνων. ὠλλ᾽ ἄτοπον. πρῶτον 

΄ , ᾿ ἘΠῚ ΨΟΟ - δὶ ς νιν. .ινγ " Ν Ὶ ν»»»Ἁ" ἂἃἂ ν ) »“ ΝΥ ε ΄ ὕτω συλλογισμόν, τὸ αὐτὸ ἀπόρημα᾽" διὰ τί ἔςαι ὁ ἄνθρω- μὲν γὰρ καὶ μὴ ὑσιῶν ἀν εἴη καὶ τῶν μὴ ὄντων" σημαίνειν 
“ιν ἈΝ , γὰρ δ λ ιΟΣ Ν “ ν, τ ΡΝ ἼΞ ΄ὔ΄ εἰς ε ν 

χοὸς ζῷοζ δίπουν πεζόν, ἀλλ᾽ ὁ ζῷον καὶ πεζόν; ἐκ γὰρ τῶν 3) γάρ ἔςι καὶ τὰ μὴ ὄντα. ἔτι πάντες οἱ λόγοι ὁρισμοὶ ὧν 

λαμβανομένων ἐδεμία ἀνάγκη ἐςὶν ἐν γύεσθαι τὸ κατήγο- 

ρούμενον, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀν τω ὁ αὐτὸς εἴη Μουσυιὸς 
καὶ γραμματικός. 

νὰ πῶς οὖν δὴ ὁ ὁριζόμενος δείξει τὴν οὐσίαν ἢ τὸ τί 

ἐς»; οὔτε γὰρ ὡς ἀποδεικγὺς ἐξ ὁμολογουμένων εἶναι δᾷ- 35 

λον ποιήσει ὅτι ἀνάγκη͵ ἐκείνων ὄντων ἕτερόν τι εἶναι, ἀπό- 

εἶεν" εἴη γὰρ ὧν ὄνομα θέσθαι ὁποιῳῶν λάγῳ, ὥς ε ὅρυς ἂν 
διαλεγοίμεθα, πάντες καὶ ἡ Ἰλιὰς ὁρισμὸς ὧν εἴη. ἔτι οὐδὲ- 

μία ἐπιςήμη ἀποδείξειεν ἂν ὅτι τοῦτο τοὔνομω τουτὶ δηλοῖ" 

οὐδ᾽ οἱ ὁρισμοὶ τοίνυν τῦτο προσδηλῦσων, 
Ἐκ μὲν τοίνυν τύτων ὅτε ὁρισμὸς καὶ σριλλογισμὸς 

φαύεται ταὐτὸν ὄν, ὅτε ταὐτῷ συλλογισμὸς καὶ ὁρισμός" 
δειξις γὰρ τοῦτο, οὔθ᾽ Ἢ ὁ ἐπώγων διὰ τῶν καθ᾽ ὕκαςα πρὸς δὲ τότοις, ὅτι ὅτε ὁ ὁρισμὸς ὀδὲν ὅτε ἀποδείκνυσιν ὅτε 

δήλων ὄντων, ὅτι πᾶν οὕτως τῷ μηδὲν ἄλλωφ' οὐ γὰρ τί δείκυσιν, ὅτε τὸ τί ἐςτν ὕθ᾽ ὁρισμῷ ὅτ᾽ ὠποδείζει ἔ ἔςι γνῶναι. 

8. καὶ ργίαβ. οπὲ 2. [Π ἀἅ. ἔξ] ἔτι 4.8. ἢ 5. συλλογισμῷ Ὁ. ΠΤ 14. ἐν ογχ «418. 11 13. εἶναι Ὁ. 1} 18. τί ἰςι συλλογισμὸς 2. 1 " 

τὸ Α. 1 20. τὸ 8. ἢ" 22. τι οπὶ 2. ἢ] τῷ διαιρετῶ τὸ ἀδιαίρετον Ὁ. 23. τὸ] τῷ 29, οτῖ «(. τῶι «4. 11 24. λαμβάνεν 48}. 
25. μέτι 480. 21. αὐτῶι 418, τὸ αὐτὸ Ὁ. ᾿] 29. ταυτὸν Ὁ. ἢ ἔξαι τε ὁ Ὁ. ἸΠ 31. ἵν γίνεσθαι] ἐγγίνεσθαι ΑΒ. 1 32. ἂν οἵα 5, 

Ῥοβὲ εἴη ροηΐτ 2. {Π- 34. ὁ οπι ...}8. }} 35. ὡς ὁ ἀποδεικνὺς 2. 11 38. πάνθ᾽ 2. 1} μηθὲν 2. 

2. "λοιπὲς] λόγων Ὁ, {Π ἅ. τὸ Δἰ᾽διῸπι ομα 4. ἢ 6. ἢ] εἰ 48. ἢ} 9. πῶς] καὶ πῶς 48. ἢ 10. τέδε Φ. ἢ 44. ὑϑείί 2. 1 21. τὸ 

ἴσον] τι ἴσον ΑΙ. 1 26. δείκνυσιν 5] δείκνυσιν εἴ Α΄. ἢ 27. εἴη ὧν ὁ] ἦν ἂν 48. ἢ 32. ἔτι] ἔτι ὅτι 2. 1| “38. ἱπιφήμη οτχ «48. ἢ 

ἀπόδειξις εἴη 2. ᾿ὶ 37. ὑδὲ 418. 1 ἐθὲν 2. ν 
᾿ 
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Πάλιν δὲ σκεπτέον τί τότων λέγεται καλῶς καὶ τί οὐ σκιὰν μηδενὸς μεταξὺ ἡμῶν ὄντος, τούτῳ δὲ τὸ Αὶ τὸ ἐκλε- 

καλῶς, καὶ τί ἐςιν ὁ ὁρισμός, καὶ τῇ τί ἐςιν ἄρώ πως ἕξιν λοιπόαι, ὅτι μὲν ἐκλείπει δῆλον, διότι δ᾽ οὔπῳ, καὶ ὅτι 

ἀτόδειξις καὶ ὁρισμὸς ἢ ὑδαμῶς. ἐπεὶ δ᾽ ἐςό, ὡς ἔφαμεν, μὲν ἔκλειψίς ἐςιν ἴσμεν, τί δ᾽ ἐςὶν οὐκ ἴσμεν. δήλου δ᾽ ὅὄν- 
ταὐτὸν τὸ εἰδίναι τί ἐςι καὶ τὸ εἰδίναι τὸ αἴτιον τῷ τί ἐςι" τος ὅτι τὸ Α τῷ Τ ὑπάρχει, ἀλλὼ διὰ τί ὑπάρχει, τὸ ζη- 

λόγος δὲ τότε, ὅτι ἔςι τι τὸ αἴτιον" καὶ τῦτο ἢ τὸ αὐτὸ ἢ 5 τεῖν τὸ Β τί ἐςι, πότερον ἀντίφραξις ἢ ςροφὴ τῆς. σελήνης 

ἄλλο, κἀν ἢ ἄλλο, ἢ ἀποδεικτὸν ἢ ἀναπόδεικτον" εἰ τοῦυν ἢ ἀπόσβεσις. τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὁ λόγος τῷ. ἑτέρου ἄκρου, οἷον ἐν 

ἐξὶν ἄλλο καὶ ἐνδέχεται ἀποδεῖξαι, ἀνάγκη μέσον εἶαι τούτοις τοῦ Α΄ ἔς: γὰρ ἡ ἔκλειψις ἀντίφραξις ὑπο γῆς. τί 
τὸ αἴτιον καὶ ἐν τῷ σχήματι τῷ πρώτῳ δείκνυσθαι" κα- ἐςι βροντή; πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν νέφει. διὰ τί βροντᾷ; διὰ 
βόλου τε γὰρ καὶ κατηγορικὸν τὸ δεικνύμενον. εἷς μὲν δὴ τὸ ὠποσβένυσθαι τὸ πῦρ ἐν τῷ νέφει. νέφος Τ', βροντὴ Α,, 
τρόπος ἄν εἴη ὁ νῦν ἐξητασμένος, τὸ δι᾿ ἄλλα τὸ τί ἐςι δεῖ. 10 ἀπόσβεσις πυρὸς τὸ Ά. τῷ δὴ Τ' τῷ νέφει ὑπάρχει τὸ Β΄ 
κυυσθαι. τῶν τε. γὰρ τί ἐςιν ἀνάγκη τὸ μέσον εἶναι τί ἐςι, ἐποσβένυται γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ πῦρ. τούτῳ δὲ τὸ Α, Ψψό- 

καὶ τῶν ἰδίων ἴδιον. ὥςε τὸ μὲν δείξει, τὸ δ᾽ ὁ δείξει τῶν τί ᾧος. καὶ ἴξι γε λόγος τὸ Β τοῦ Α τοῦ πρώτου ἄκρου. ἂν 
ἦν εἶναι τῷ αὐτῷ πράγματι. . ον δὲ πάλιν τούτου ἄλλο μέσον ἦ ἥν, ἐκ τῶν παραλοίπων ἔς αἱ 

Οὗτος μὲν ὅν ὁ τρόπος ὅτι ὑκ ἂν εἴη ἀπόδειξις, εἴρηται λόγων... 
πρότερον" ἀλλ᾽ ἔςι λογικὸρφ συλλογισμὸς τῷ τί ἐςιν. ὃν δὲ 15 Ὡς μὲν τούυν λαμβάνεται τὸ τί ἐςι καὶ γύεται γκρ 
τρόπον ἐνδέχεται, λέγωμεν, εἰπόντες πώλιν ἐξ ὠρχῆς. ὥσ--. ριμον, - εἴρηται, ὥςε συλλογισμὸς μὲν τοῦ τί ἐςὶν ὁ γίνεται 
τιρ γὰρ τὸ διότι ζητῶμεν ἔχοντες τὸ ὅτι, ἐνίοτε δὲ καὶ ἅμα οὐδ᾽ ἀπόδειξις, δῆλον μώτοι. διὰ συλλογισμοῦ καὶ δι᾽ ὠπο- 

, λα γθεται, ἀλλ᾽ ὅτι πρότερόν γε τὸ. διότι δυνατὸν ωρῖ- δείζεως" ὥς, αὔτ᾽ ἀνεύ ὠποδείξεως ἔς γνῶναι τὸ τί ἐς ν, 
“ φα τῷ ὅτι, δῆλον ὅτι ὁμοίως. καὶ τὸ τί ἦν εἶναι οὐκ ἄνευ τὰ οὗ ἐςιν αἴτιον ἄλλο, ὅτ᾽ ἔςιν ἀπόδειξις αὐτῷ, ὥσπερ καὶ 

ἦτ ἐςΐν" ἀδύνατον γὰρ εἰδέναι τί ἐςιν, ἀγθοῦντας εἰ ἕξιν. 20 ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἴπομεν, ᾿ 
τὸ δ᾽ εἰ ἔςιν ὁτὲ μὲν. κατὰ συμβεβηκὸς ἔχρμεν, ὁτὲ δ᾽ Ἕςι δὲ τῶν μὲν ἕτερόν τι αἴτιον, τῶν δ᾽ οὐκ ἔςιν. ὥς ε9 

ἐδ τι αὐτοῦ τῷ πράγματος, οἷον βροντήν, ὅτι ψόφος δῆλον ὅτι καὶ τῶν τί. ἐςι τὰ μὲν ἄμεσα καὶ ἀρχαί εἰσιν, 
τις νεφῶν, καὶ ἔκλειψιν, ὅτι ςέρησίς τις φωτός, καὶ ἄνθρως ἃ καὶ εἶαι καὶ τί ἐςιν ὑποθέσθαι δεῖ ἢ ἄλλον τρόπον 
αον, ὅτι ζῷόν τις καὶ ψυχήν, ὅτι: αὐτὸ αὐτὸ κινῶν. ὅσα μὲν φανερὰ “σοιῆσαι. ὅπερ ὁ ἀριθμητικὸς ποιεῖ" καὶ γα τί 

ὧν κατὰ συμβεβηκὸς οἴδαμεν ὅτι ἕξιν, ἀναγκαῖον μηδαμῶς 25 ἐς τὴν μοτώδα ὑποτίθεται, καὶ ὅτι ἔςιν. τῶν δ᾽ ἐχόν- 
ἔχειν πρὸς τὸ τί ἐςιν" οὐδὲ γὰρ ὅτι ἔςιν ἴσμεν" τὸ δὲ ζητεῖν τῶν μέσον; καὶ ὧν ἐςί τι ἕτερον αἴτιον τῆς οὐσίας, ἔς! δὲ᾽. 

τί ἐςι μὴ ἔχοντας, ὅτι ἔςι, μηδὲν ζητεῖν ἐς. καθ᾿ ὅσων δ᾽ ἀποδείξεως, ὥσπερ εἴπομεν, δηλῶσαι, Ὡ τὸ τί ἐς ιν ἀπο- 
ἰχομέν τι ῥᾷον. ὥξε ὡς ἔχομεν ὅτι ἴξόνν ὅτως ἔχομεν καὶ δεικνύντας. 

τρὸς τὸ τί ἐςιν. ὧν ἦν ἔχομέν τι τῷ τί ἐςιν, ἔξω πρῶτον μὲν ἱΟρισμὸς δ᾽ ἐπειδὴ λέγεται εἶ εἶναι ελόγθρ τί ἐςι, φω: 10 
ὧδε" ὅλψις ἰφ᾽ οὗ τὸ Α., σελήνη ἐφ᾽ οὖ Ι, ττίρραξίς αὶ νερὸν ὃ ὅτι ὁ μῷ τις ἕςαι λόγος τῷ τί σ"μαύει τὸ ὄμμα ἢ λό- 
γῆς ἐφ᾽ οὖ Β. τὸ μὲν ὅν πότερον ἐκλείπει ἢ οὖ, τὸ Β ἰκὰ γος ἕτερος ὑνοματώδης, οἷον τὸ τί σημαίνει, τί ἐςιν ἣ τρίς 
τιν ἐς, ἄρ᾽ ἔςιν ἢ οὗ, τῶτο δ᾽ ὑδὲν διαφέρει Ὁποῦ ἢ ἤ εἰ Ὑωνον. ὅπερ ἔχοντες ὅτι ἔςι, ζυτοῦμεν διὰ τί ἐς». χαλε- 
ἕξι θεὸ αὐτοῦ. καὶ ἐὰν ἢ τῦτο, κἀκεῖνό φαμεν εἶναι. ἢ πὸν δ᾽ οὕτως ἐςὶ λαβεῖν ἃ μὴ ἴσμεν ὅτι ἔςιν. ἡ δ᾽ αἰτία 

ποτέρας τῆς ἀντιφάσεις ἐςιν ὁ λόγος, πότερον τὸ ἔχειν δύο εἴρηται ἡ ἀνῇ τῆς χαλεπότητος, ἅτι οὐδ᾽ εἰ ἔξυ. ἢ μὴ 

ὀρθὰς ἢ τῷ μὴ ἔχειν. ὅταν δ᾽ εὕρωμεν, ἅμα τὸ ὅτι καὶ τὸ 35 ἴ ἶσμεν, ἀλλ ὠλλ᾽ ἢ κατὼ συμβεβηκός. λόγος δ᾽ εἷς ἐςὶ διχῶς, 

διότι ἴ ἴσμεν, ἂν διὰ μέσων ἧ. εἰ δὲ μή, τὸ ὅτι, τὸ διότι δ᾽ ὁ μὲν συθένμῳ, ὥσπερ ἡ Ἰλιάς, ὁ δὲ τῷ ἣν νύν. ἑνὸς ὃν 
οὖ. σελήνη Γ, ἔκλεμψις Α, τὸ πασσελήνου. σκιὰν μὴ δύ- λοῦν μὴ κατὰ συμβεβηκός. 

νασθαι ποιεῖν μηδενὸς ἡμῶν μεταξὺ ὄντος φανεροῦ, ἐῷ οὗ Εἷς Ἀ δὴ ὅρος ἐςὶν ὅρου ὁ εἰνημῴος, ἄλλος δ' ἐξὶν 
Β. εἰ τούυν τῷ Γ' ὑπάρχει τὸ Β τὸ μὴ δύνασθαι ποιεῖν ὅρος λόγος ὁ δηλῶν διὰ τί ἐςτν.  ὥςε ὁ μὲν πρότερος σημαΐ- 

8. καὶ) ἢ Ὁ. Ἰ 4. τοῦ τι] τοῦ εἰ Α' εἰ οοὐτ 8. 1Π 5. τὸ αἰγυάχυθ τὰ 2. ἢ 6. ἢ] εἰ 3}. ἢ ἀκποδεικτικὸν Ὁ. ἥ 9. δὴ] τοίνυν ».ἱ 

41. τὸρ οὐκ Ἐ. 1} 2λ. ψνχὴ Β, ογτὰ «Α. ἢ Ζὅτι ογχὰ «412. 1] 21. ἦσον Β. 1 238. ἑάδιον Ὁ. ἢ 30. τὸ οτα 2. Γ΄ .] τὸ γ 8. ἢ 34, πρό- 

τερον ΑΒ. κὶ 32. οὐδὲν Ὡ. ᾿ἱ εἰ οπλ 4. ἢ 35. τοῦ] τὸ 4.8. 11 37. πωνσελήνου 8. 11 38. μηθενὸς Ὁ. 

4. μηθενὸς 2. 1 11. σβέννται 2. ἢ τοῦτο 48. 138. ἢ 10. 1} 21. οὐκ ἔς] οὐ . ἢ 23. τέπον 41. ὶ 26. μέσων. «ἰ. ἢ 
21. ὥσπερ καὶ εἴπομεν ., ᾿ 29. ἱπὰ 2. 1} 31. τὸ ογταὰ 2. ἢ οτι 8. ἵ 33. ὕτος Α. 1} 35. ἀλλὰ κατὼ ΒΒ. ἢ 36. σνιδισμῶν Ὁ. 
τὸ Ὁ. δρῶν 2. ᾿ὶ 38. προειρημένος Ὦ. 
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γεὶ μό, δεόνυσι δ᾽ ὕ, ὁ δ᾽ ὕςερος φανερὸν ὅτι ἔςται οἷον εἰς Σάρδεις μετ᾽ ᾿Ἐρετριέων ἐνέβαλον" τοῦτο γὰρ ἐκύησε 
ἀπόδειξις τοῦ τί ἐςι, τῇ θέσει διαφέρων τὴς ὠποδείξεως. πρῶτον, πόλεμος ἐφ᾽ οὗ Α, προτέρους εἰσβαλεῖν Β, ᾿Αδη-- 

διαφέρει γὰρ εἰπεῖν διὰ τί βροντᾷ καὶ τί ἐςι βροντή" ἐρεῖ ναῖοι τὸ Τ, ὑπάρχει δὴ τὸ Β τῷ Γ', τὸ πρότερον ἐμβαλεῖν 
γὰρ ὅτω μὲν διότι ἀποσβένυται τὸ πῦρ ἐν τοῖς νέφεσι" τοῖς ᾿Αθηναίοις, τὸ δὲ Α' τῷ Β᾽ πολεμοῦσι ᾿γὰρ τοῖς πρό- 
τί δ᾽ ἐςὶ βροντή; ψόφος ὠποσβενυμένου τυρὸς ἐν νέφεσιν. 5. τερον ἀδικήσασιν. ὑπάρχει ἄρα τῷ μὲν Β τὸ Α, τὸ πολε- 

ὥςε ὁ αὐτὸς λόγος ἄλλον τρόπον λέγεται, καὶ ὡδὶ μὲν ἀπό- μεῖσθαι τοῖς πρότερον ἄρξασι" τῦτο δὲ τὸ Β τῷ Γ' τοῖς 
δειξις συνεχής, ὡδὶ δὲ ὁρισμός. ἔτι ἐςὶν ὅρος βροντῆς ψό- ᾿Αθηναίοις" πρότερον γὰρ ἦρξαν. μέσον ρα καὶ ἐνταῦθα 
φος ἐν νέφεσι" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τῆς τοῦ τί ἐςιν ἀποδείξεως συμ- τὸ αἴτιον τὸ πρῶτον κινῆσαν. ὅσων δ᾽ αἴτιον τὸ ἕνεκά τινος, 

πέρασμα. ὁ δὲ τῶν ἀμέσων ὁρισμὸς θέσις ἐςὶ τῷ τί ἐξιν οἷον διὰ τί περιπατεῖ, ὅπως ὑγιαΐνη" διὰ τί οἰκία ἐςΐν; 
ἀνωπόδεικτος. ! 10 ὅπως σωώζηϊαι τὼ σκεύη" τὸ μὲν ἦτκα τῷ ὑγιαίνειν, τὸ δ᾽ 

Ἔςιν ἄρα ὑρισμὸς εἷς μὲν λόγος τοῦ τί ἐςιν ἀναπό- ἕνεκα τοῦ σώζεσθαι. διὰ τί δὲ ὠπὸ δείπνου δεῖ περιπατεῖν, 
δεικτος, εἷς δὲ συλλογισμὸς τοῦ τί ἐςι, πτώσει διαφέρων καὶ ἕνεκα τίνος δεῖ, ἀδὲν διαφέρει. περίπατος ἀπὸ δείπνου 

τῆς ἀποδείξεως, τρίτος δὲ τῆς τοῦ τί ἐςιν ἀποδείξεως συμ. Τ', τὸ μὴ ἐπιπολαζειν τὰ σιτία ἐφ᾽ οὗ Β, τὸ ὑγιαίνειν ἐφ᾽ 

πέρασμα. φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ πῶς ἔς! τῷ τί οὗ Α. ἔςω δὴ τῷ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν ὑπάρχον τὸ ποι- 

ἐξιν ἀπόδειξις καὶ πῶς ὑκ ἔςι, καὶ τίνων ἔςι καὶ τίνων ὑκ 16 εἶν μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία πρὸς τῷ ςόματι τῆς κοιλίας, 
ἔςιν, ἔτι δ᾽ ὁρισμὸς ποσαχῶς τε λέγεται καὶ πῶς τὸ τέ καὶ τῦτο ὑγιεινόν. δοκεῖ γὰρ ὑπάρχειν τῷ περιπατεῖν τῷ Τ' 
ἐπι δείκνυσι καὶ πῶς ὕ, καὶ τίνων ἐςὶ καὶ τύων ὅ, ἔτι δὲ τὸ Β τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὼ σηπία, τούτῳ δὲ τὸ Αὶ τὸ ὑγι» 
τρὸς ἀπόδειξιν. πῶς ἔχει, καὶ πῶς πϑυχείαι τοῦ αὐτῷ εἶαε εἰνόν. τί ἂν αἴτιον τῷ Τ' τοῦ τὸ Α ὑπάρχειν τὸ οὔ ἕνεκα: 

καὶ χῶς ὑκ ἐνδέχεται, τὸ Β τὸ μὴ ἐπιπολαίζευι τοῦτο δ᾽ ἐςὶν. οτῖ ἐχείνου λό- 
41 Ἐπεὶ δὲ ἐπίςασθαι εὐμέθα ὅταν εἰδῶμεν τὴν ἈΠΝ 2 γ᾽ τὸ γὰρ Α οὕτως ἀπαδυθήφεται διὰ τί τὸ Β τῷ Τ᾽ 

αἰτίαι δὲ τέτταρες, μία μὲν τὸ τί ἦν εἶναι, μία δὲ τὸ των ἐςΐν; ὅτι τοῦτ᾽ ἔςι τὸ ὑγιαίνειν, τὸ ὕτως ἔχειν. δεῖ δὰ 
ὄντων ἀνάγκη τοῦτ᾽ εἶναι, ἑτέρα, δὲ ἅ. τι. πρῶτον. ἐχύασε, τε- μεταλαμβάνειν τοὺς λόγους, καὶ ὕτως μᾶλλον ἕκαςα 
τάρτη δὲ τὸ τίνος ἕνεκα, πᾶσαι αὗται διὰ τοῦ μέσου δεί- ψαντδε αἱ δὲ γνέσεις ἀνώπαλιν ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τῶν 

κνυντᾶι. τό τε γὼρ ὀὗ ὄντος τοδὶ ἀνάγκη εἶναι μιᾶς μὲν κατὼ κίνησιν αἰτίων" ἐκεῖ νὰ γὰρ τὸ μέτον δεῖ γειέσθας 

προτάσεως, ληφθείσης οὐκ. ἔςι, δυοῖν. δὲ τοὐλάχιςον" Ῥδρέπον, ἐνταῦθα δὲ τὸ Τ' τὸ ἔσχατον" ἡβ οξω δὲ τὸ 

τὅτὸ δ᾽ ππθὶ ὅταν ἂν μέσον ἔχωσα. τούτου. οὖν ἑνὸς ληφ- οὗ ὄεκα. ᾿ - 

βώτος τὸ συμπέρασμα ἀνάγκη εἶναι. δῆλον δὲ καὶ ὧδε, Ἐνδέχεται δὲ τὸ αὐτὸ καὶ δεκαά τινος εἶναι καὶ ἐξ 
διὰ τί ὀρθὴ ἡ ἐν ἡμουκλίῳ; ἢ τίνος ὄντος ὀρθή; ἔςω δὴ ὀρθὴ ἀνάγκης, οἷον διὰ τῷ λαμπτῆρος τὸ φῶς" καὶ γὰρ ἐξ ἀνάγ- 
ἐφ᾽ ἧς Α, ἡμίσεια δυοῖν ὀρθαΐν ἐφ᾽ ἧς Ἐν ἡ ἐγ ἡμιωυκ- κῆς διέρχεται τὸ μειρομερέςερον διὰ τῶν μεϊζόνων πόρων, 

λίῳ ἐφ᾽ ἧς Τ΄, τῷ δὴ τὸ Α τὴν ὀρθὴν ὑπάρχειν τῷ Τ' τῇ ἢ ἘτῸ φῶς γύεται τῷ διιέναι, καὶ ἧεκά τινος, ὅτως μὴ 

ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ αἴτιον τὸ Β. αὕτη μὲν γὰρ τῇ Α ἴση, ἡ πταίωμεν. ἄρ᾽ ὧν εἰ εἶναι ἐνδέχεται, καὶ γίνεσθαι ἐνδέχιε- 

δὲ τὸ Τ' τῇ Β' δύο γὰρ ὀρθῶν ἡμίσεια. τοῦ Β. οὖν ὄντος ται; ὥσπερ εἰ βροντᾷ ἀποσβενυμένου τε τοῦ πυρὸς ἀνάγκη 
ἡμίσεος. δύο ὀρθῶν. τὸ Α τῷ Τ' ὑπάρχει" τῶτο δ᾽ ἦν τὸ ἐν σίζειν καὶ ψοφεῖν, καὶ εἰ ὡς οἱ Πυθαγόρειοί φασιν ὠπεε- 

ἡμικυκλίῳ ὀρθὴν εἶναι. τῶτο δὲ ταὐτόν ἐςι τῷ τί ἣν εἶναι, λῆς ἕνεκα τοῖς ἐν τῷ ταρτάρῳ, ὅπως φοβῶνται. πλεῖξα 
τῷ τῦτο σημαίνειν τὸν λόγον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ τί ἥν εἶναι 35 δὲ τοιαῦτ᾽ ἐς, καὶ μκίλιςα ἐγ τοῖς κατὼ φύσιν συνιξαμέ- 

αἴτιον δέδεικται τὴ μέσον. τὸ δὲ διὰ τί ὁ Μηδικὸς πόλεμος νοις. καὶ συνεςῶσιν᾽ ἡ μὲν γὰρ διεκώ του ποιεῖ φύσις, ὶὴ 

ἐγώετο ἐκώχυου τίς αἰτία τὰ πολεμεῖσθαι ᾿Αθηναίους; ὅτι δ᾽ ἐ ἄ ἀνάγκης. ἡ δ᾽ ἀνάγκη διττή" ἡ μὲν γὰρ κατὰ φύ- 

3. ἰρεῖ μὶν γὰρ 48. 11 1. ὰὰ εἰ ἴξιν Β. ᾿Π 10. ἀποδεικτικές Α΄. 1 41. ἄρα ὃ ἐἑρισμὸς «(. ΠΠ ἀναποδείκτα Α΄. ἢ 13. τί οἷα Β. ἢ 
41. καὶ τίνων ἰξὶ οἵὰ «(. ἢ 22. ἢ ογτὰ Ὁ. ἢ 25. δυσὶ 8. 1] 26. οὖν τοῦ ἑνὸς Ὁ. || 28. ἡ οπὶ .48. 1} 29. ἧς Α] οὗ « Ὁ. Ι᾿ 30. ἧς 
Γ] οὗ 7 Ὁ. ἵ 32. τὸ οπι Ὁ. Ἶ 33. ἡμίσεως 48. ! τὸ ἢ] τῶν ἐν “4. }}| 84. τούτωι 4. ΠΠ| τὸ 48}. 11 35. τὸ] τοῦ 48. 1 

81. ἀβηναίοις Β. 

οος ἃ, ἐκινήθη “αἵ, ἢ 2. εἰσβάλλειν }. ἢ 3. προτέροις ΒὉ. 11 ἱμβάλλεν ὮΏ. 1 5. ἀδικήμασιν (. ΠΤ 6. προτέροις 48. 11 τούτω «Α(, τοῦ 

νεῖ τούτου μ᾽ Ὁ. 1! τῶ τεὶ τοῦ ργ. Ὁ ἢ τῷ Γ΄ οπὶ .48 εἰ ργ 2. ἢ 1. πρότεροι 1). ἢ 8. αἰτιον ἐν οἷς τὲ αἴτιον τὲ 5. ἢ 114, τί δεῖ ἀπὸ 

δείπνα ΤῸ. Ἱ᾿ τί δεῖ ἀπὸ δείπνε Ὁ. 12. ἀθεν Ὁ. ἢ 44. τὸ Β. 1 16. ὑπάρχει τὸ .4, ὑπάρχει δὴ τὸ ΜΒ, ὑπάρχει δὲ τῷ 1. ΠΠ 117. τοῦτο Β. ἢ 

τῶι ἃ Α.. ἢ ὑγιάδνειν Ὁ. ἢ 29. λεκτομερέςερον Ὁ). ΠΠ 30. διεῖναι 4.8. 1] 34. τῆς ,44.}} 35. 3] ἅμα ἰν “4, ἐπὶ Ὁ. ἢ 36. τνήεῶσι! 4: Ἢ ποιεῖν δ. 

πομῖ ἡ Ὦ. 



ἈΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν ὉΣΤΕΡΩΝ Β. 

σιν καὶ τὰν ὁρμήν, ἡ δὲ βίᾳ, ἡ παρὰ τὴν ὁρμήν, ὥσπερ λί- 
ὃος ἐξ ἀνάγκης καὶ ἄνω καὶ κάτω φέρεται, ἀλλ᾽ ὁ διὰ 
τὴν αὐτὴν ἀνάγκην. ἐγ δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας τὰ μὲν ὑδέποτε 

ν.»ν ΄, ’ Φ ἃ 7] ἀπὸ τῷ αὐτομάτου ὑπώρχει, οἷον οἰκία ἢ ἀνδριάς, ἐδ᾽ ἐξ 
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μέσον" Μαῦδος γὰρ ἔςαι τὸ εἰπεῖν ἐν τῷ μεταξύ, ἐπισκει 
“τέον δὲ τί τὸ συνέχον, ὥςε μετὰ τὲ γεγονέναι τὸ γίεσθαᾳ 
ὑπάρχειν ἐν τοῖς πράγμασιν. ἢ δῆλον ὅτι οὐκ ἔςιν ἐχόμε- 
γον γεγονότος γινόμενον οὐδὲ γὰρ γενόμενον γενομένου" πέ- 

΄,ὕ ᾿Ὶ ’ Υ̓͂ ΄, ἀνάγκης, ἀλλ᾽ ἐνεκώ του, τὼ δὲ καὶ ὠπὸ τύχης, οἷον ὑγί- 5 ρατα γὰρ καὶ ἄτομα. ὥσπερ οὖν οὐδὲ ςιγμαί εἰσιν ὠλλής- 
εἰα καὶ σωτηρία. μάλιςα δὲ ἐν ὅσοις ὀδίχζεται καὶ ὧδε, 
καὶ ἄλλως, ὅταν μὴ ἀπὸ τύχης ἡ ἡ γώεσις ἢ ἢ», ὥςε τὸ τος 

ἀγαθὸν ἔνεκώ του γίνεται καὶ ἢ φύσει ἢ τέχνη. ἀπὸ τύ- 

χὴς δ᾽ οὐδὲν ἕνεκα του γύεται. 

λων ἐχόμεναι, οὐδὲ γενόμενα" ἄμφω γὰρ ἀδιαίρετα. ὑδὲ 

δὰ. γινόμενον γεγενημένου διὼ τὸ αὐτό" τὸ μὲν γὰρ γινόμϑ- 
γον διαιρετόν, τὸ δὲ γεγονὸς ἀδιαίρετον. ὥσπερ ἦν γραμμὴ 
πρὸς ςιγμὴν ἔχει, οὕτω τὸ γινόμενον πρὸς τὸ γεγονός" ἐγυ- 

4. ἘὙὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιόν ἐςτ τοῖς γινομώοις καὶ τοῖς γεγενη- 10 πάρχει γὰρ ἄπειρα γεγονότα ἐν τῷ γινομώῳ. μῶλλον δὲ 
μέροις καὶ τοῖς ἐσομώοις ὕπερ καὶ τοῖς οὖσι" τὸ γὰρ μέ 
σὸν αἴτιον, πλὴν τοῖς μὲν οὖσιν ὄν, τοῖς δὲ γινομένοις γυό- 
μένον, τοῖς δὲ γεγεγημώοις γεγενημώον καὶ ἐσομένοις ἐτό-. 

φανερῶς ἐν τοῖς καθόλου περὶ κινήσεως δεῖ λεχβῆναι περὶ 
τούτων. 

Περὶ μὲν τ οὖν τῷ πῶς ἀν ἐφεξῆς γινομένης τὴς γρέ: 
μιῖνον. οἷον διὰ τί γέγονεν ἔκλειψις; διότι ἐν μέσῳ γέγονεν σεως ἔχοι τὸ μέσον τὸ αἴτιον ἐπὶ τοσοῦτον εἰλήφθω. ἀγάγκη 
καὶ ὙΥ᾽ γύεται δὲ διότι γίνεται, ἔς αι δὲ διόξι ἔςαι ἐν μέσῳ, ι5 γὰρ καὶ ἐν τούτοις τὸ ΜΑΤῸῈ καὶ τὸ τῶτω ἄμεσα εἶναι, 

καὶ ἔ ἴσι δὲ ὅτι ἔς ιν. τί ἐξὶ κρύφαλλος; εἰλήφθω δὴ ὅτι ἄνα οἷον τὸ Αὶ γέγονεν, ἐπεὶ τὸ Τ' γέγονε. ὥςερον δὲ τὸ Τ' γέ- 
᾿ἀετηγός. ὕδωρ ἐφ᾽ οὗ Τ', πεπηγὸς ἐφ᾽ οὗ Α, αἴτιον τὸ Ὑγόνεν, ἔμπροσθεν δὲ τὸ Α. ἀρχὴ δὲ τὸ Ι' διὰ τὸ ἐγγύτερον 

μέσον ἐφ᾽ οὗ Β, ἔκλειψις θερμοῦ παντελής. ὑπάρχει δὲὶὲ τὖ νῦν εἶναι, ὅ ἐςιν ἀρχ τοῦ χρόνου. τὸ δὲ Τ' γέγονεν, εἰ 
τῷ Γ' τὸ Β, τούτῳ δὲ τὸ πεπηγέναι τὸ ἐφ᾽ οὗ Α. γύεται τὸ Δ γέγρνε. τοῦ δὴ Δ γενομένα ἀνάγκη τὸ Α γεγονέγαι. 
ἃ κρύςαλλος γινομώου τῷ Β, γεγόώηται δὲ γεγενημένου, ἢ αἴτιον δὲ τὸ Τ'" τοῦ γὰρ Δ γοβθευ τὸ Τ' ἀνάγκη γεγο-᾿ 
ἕξαι δ᾽ ἐσομώου. γέναι, τοῦ δὲ Τ' γεγονότος ἀνάγκη πρότερον τὸ Α, γεγονέναι. 

Τὸ μὲν οὖν οὕτως αἴτιον καὶ οὗ αἴτιον ἅμα γίνεται, οὕτω δὲ λαμβάνοντι τὸ μέσον ςήσεταί που εἰς ἄμεσον, ἃ 
ὅταν γύηται, καὶ ἔςιν, ὅταν ἦ" καὶ ἐπὶ τοῦ γεγονέναι καὶ ἀεὶ παρεμπεσεῖται διὰ τὸ ἄπειρον; οὐ γάρ ἐςιν ἐχόμενον 
ἔσισθαι ὡσαύτως. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ἅμα ἀρ’ ἔςιν ἐν τῷ συ- γεγονὸς γεγονότος, ὥσπερ ἐλέχθη. ἀλλ᾽ ἀρξασθαί γε ὅμως 
πχεῖ χρόνῳ, ὥσπερ δυκεῖ ἡμῖν, ἄλλα ἄλλων ἀΐτια εἶναι, 25 ἀνάγκη ἀπὸ μέσου καὶ ὠπὸ τοῦ γὺν πρώτου. ὁμοίως δὲ 
τῷ τόδε γενέσθαι ἕτερον γενόμενον, καὶ τῇ ἔσεσθαι ἕτερον ἐσό.- καὶ ἐπὶ τοῦ ἔςαι. εἶ γὰρ ὠληθὲς εἰκεῖν ὅτι ἔςαι τὸ Δ, 

μενον, καὶ τῷ γύεσθαι δέ, εἴ τι ἔμπροσθεν ἐγένετο; ἔςι δὴ ἀναγκη πρότερον ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τὸ Α ἔςαι. τούτου δ᾽ 
ἐπὸὴ τοῦ ὕςερον γεγονότος ὁ συλλογισμός. ἀρχὴ δὲ καὶ αἴτιον τὸ Τ'" εἰ μὲν γὰρ τὸ Δ ἔςαι, πρότερον τὸ Τ' ἔςαι" 
τούτων τὰ γεγονότα. διὸ καὶ ἐπὶ τῶν γινομόων ὡσαύτως. εἰ δὲ τὸ Τ' ἔςαι, πρότερον τὸ Α ἔςαι. ὁμοίως δ᾽ ἄπειρος 
ἐτὸὲ δὲ τοῦ προτέρου ἀκ ἔςιν, οἷον ἐπεὶ τόδε γέγονεν, ὅτι 3) ἡ τομὴ καὶ ἐν τούτοις" οὐ γάρ ἐςιν ἐσόμενα ἐχόμενα ὠλ- 
τόδ᾽ ὕςερον γέγονεν. καὶ ἐπὶ τῷ ἔσεσθαι ὡσαύτως. οὔτε λήλων. ἀρχὴ δὲ καὶ ἐν τούτοις ἄμεσος ληπτέα, ἔχει δὲ 
γὰρ ἀορίςου οὔθ᾽ ὁρισθέντος ἔς ται τῷ χρόνου, ὥς᾽ ἐπεὶ τὰτ᾽ οὕτως ἐπὶ τῶν ἔργων. εἰ γέγονεν οἰκία, ἀνάγκη τετμῆσθαι 

ἀληθὶς εἰπεῖ γεγονέναι, τόδ᾽ ἀληθὲς εἰπεῖν γεγονέαι τὸ λίθους καὶ γεγονέναι. τῦτο διὰ τί; ὅτι ἀνάγκη θεμέλιον 
ὕςερον. ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ ψεῦδις ἔ ἔςαι τὸ εἰπεῖν τοῦτο, γεγονέναι, εἴπερ καὶ οἰκίαν γεγονέναι. εἰ δὲ θεμέλιον, πρός 
ἤδη θατέρου γεγονότος. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐσο- 35 τερον λίθους γεγονέναι ἀνάγκη. πάλιν εἰ ἔςαι οἰκία, ὡσαύ- 
μέν. οὐδ᾽ ἐπεὶ τόδε γέγονε, τόδ᾽ ἴξαι. τὸ γὰρ μέσον τως πρότερον ἔσονται λίθοι. δείκνυται δὲ διὰ τὸ μέσου 

ὁμόγομον δεῖ εἶναι, τῶν γνρμένων γενόμενον, τῶν ἐσομένων ὁμοίως" ἔς αι γὰρ θεμέλιον πρότερον. 
ἐσόμενον, τῶν γινομέων γινόμενον, τῶν ὄντων ὄν" τοῦ δὲ γέ- . Ἐπεὶ δ᾽ ὁρῶμεν ἐν ταῖς γινομύοις κύκλῳ τινὼ γένεσιν 
ον καὶ τοῦ ἔςαι οὐκ ἐνδέχεται ἐαι ὁμόγονον." ἔτι ὅτε οὖσαν, ἐγδέχεται τῶτο εἶσαι, εἴπερ ἕποιντο ἀλλήλοις τὸ μέ- 

ἀόριςοον ἐνδέχεται εἶναι τὸν χρόνον τὸν μεταξὺ οὔθ᾽ ὡρισ- 40 σον καὶ οἱ ἄκροι" ἐν γὼρ τούτοις τὸ ἀντιςρέφειν ἐς ίν. δέ- 

1. καὶ κατὰ τὴν 2. Π ὥσπερ ὁ λίθος Ὁ. ἃ ἃ. 3] ὑδ᾽ 2. 1} 7. τὸ τέλος τὸ ἀγαθὸν 2. ἢ] 9. οὐθὲν 2. 11 14. γέγονεν ἐν μέσω Ὁ. 1} 16. δὲ 
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δεικταῖ δὲ τῦτο ἐν τοῖς πρώτοις, ὅτι ἀντιςρέφει τὰ συμ- 
περάσματα" τὸ δὲ κύκλῳ τῦτό ἐςιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων 
φαίνεται ὧδε. βεβρεγμέης τῆς γῆς ἀνάγκη ὠτμίδα γίε- 
σθαι, τούτου δὲ γενομένε νέφος, τούτε δὲ γενομένε ὕδωρ" 

ἈΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Β. 

τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τῇ δυάδι, πάντα δὲ οὐδενί, ἐπὲὶ δὲ 
δεδήλωται ἡμῖν ἐν τοῖς ἄγω ὅτι ἀναγκαῖα μέν ἐςι τὰ ἐν 
τῷ τί ἐςι ̓ κατηγορέμενα,Ἤ τὼ καθόλυ δὲ ἀναγκαῖα, τὴ δὲ 
τριάδι καὶ ἐφ᾽ ἵἴ ἄλλε ὅτω λαμβάνεται ἐν τῷ τί ἐς! τὼ 

τότα δὲ γενομένς ἀνάγκη βεβρέχθαι τὴν γῆν᾽ τῶτο δ᾽ ἦν τὸ 5 λαμβανόμενα, ἕτως ἐξ ἀνάγκης μὲν ἂν εἴη τριὰς ταῦτα. 
ἐξ ἀρχῆς, ὥςε κύκλῳ περιελήλυθεν" ἑνὸς γὰρ αὐτῶν ὁτεῦν 
ὄντος ἕτερόν ἐςι, κἀκείνου ἄλλο, καὶ τούτου τὸ πρῶτον. 

Ἔςι δ᾽ ἔνια μὲν γινόμενα καθόλου (ἀεί τε γὰρ καὶ 

ἐπὶ παντὸς ὕτως ἢ ἔχει ἢ γίνεται), τὰ δὲ ἀεὶ μὲν οὖ, ὡς 

͵7͵ νι κῃ ,ὔ ,ὔ “᾿ μῳ 
ὅτι δ᾽ ὑσία, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἀνάγκη γάρ, εἰ μὴ τῦτο ἦν 

͵7 » .,4 Ε - -“ Ἄν Ἃ..» 2, τριάδι εἶναι, οἷον γένος τι εἶναι τῦτο, ἢ ὠνομασμένον ἢ ἀνώ- 
Υ Ψ Δ - Ἄ» ΄ . 7 - γυμον. ἔςαι τούυν ἐπὶ πλεῖον ἢ τῇ τριώδι ὑπάρχον. ὑπο- 

,ὔ Δ “ Ν ΄,΄ Ν ῇ κείσθω γὰρ τοίστον εἶναι τὸ γόος, ὥςε ὑπάρχειν κατὰ δύ- 

ἐπὶ τὸ πολυ δέ, οἷον ἡ πῶς ἄνθρωπος ἀρρὴν τὸ γένειον τρι- το ναμιν ἐπὶ πλεῖον. εἰ τούυν μηδενὶ ὑπάρχει ἄλλῳ ἢ ταῖς 
δ Ν τὰ ᾿Ὶ Ἄ 

χοῦται, ἀλλ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τῶν δὴ τοιότων ἀνάγκη καὶ 
τὸ μέσον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι. εἰ γὰρ τὸ Α κατὰ τὰ Β 

,ὔ ὔ ΕΥ ὔ ΄ δὴν ἢ 
ἀτόμοις τριώσι, τῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ τριώδι εἶναι. ὑποκείσθω γὰρ 

᾿ “ .» ἐ Ἃ ; ὦ 4 τὰ ἀν ᾧ « 
καὶ τῦτο, ἡ ὑσία ἡ ἑκάςου εἶναι ἡ ἐπὶ ταῖς ἀτόμοις ἔσχα»- 

καθόλε κατηγορεῖται, καὶ τῦτο κατὰ τῷ Τ' καθόλε, ἀνάγκη - τος τοιαύτη κατήγορίαᾳ. ὥςε ὁμοίως καὶ ἄλλῳ ὁτῳῦν τῶν 

καὶ τὸ Α κατὰ τῷ Τ' ἀεὶ καὶ ἐπὶ παντὸς κατηγορεῖσθαι" 

τῦτο γάρ ἐςι τὸ καθόλε, καὶ ἐπὶ παντὶ καὶ ἀεί, ἀλλ᾽ ὑπέ. 15 

κειτο ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" ἀνάγκη ἄρα καὶ τὸ μέσον ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ εἶναι τὸ Ἵ: οὗ τὸ Β. ἔσονται τοίνυν καὶ τῶν ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἀρχαὶ ἄμεσοι, ὅσα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὕτως ἔς ν 
ἢ γύεται. 

σ ᾿ 2 Ν » “ν΄ Ψ᾽ 

ὕτω δειχθέντων τὸ αὐτῷ εἶναι ἔς αι. : 

Χρὴ δέ, ὅταν ὅλον τι πρωγματεύηταί τις, διελεῖν τὸ 
ὧν ᾽ ν Υ͂ »“» ἴδε, Ἀ » φι ᾽ θ Ν » γένος εἰς τὰ ἄτομα τῷ εἴδει τὰ πρῶτα, οἷον ἀριθμὸν εἰς 

τριάδα καὶ δυάδα, εἶθ᾽ ὕτως ἐκείνων ὁρισμὸς πειρῶσθαε 
λαμβάνειν, οἷον εὐθείας γραμμῆς καὶ κύκλε καὶ ὀρθῆς γώ- 
γίας, μετὰ δὲ τῦτο λαβόντα τί τὸ γένος, οἷον πότερον τῶν 

Πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἐςτν εἰς τὸς ὅρυς, Σλϑδοταις καὶ 20 ποσῶν ἢ τῶν ταν, τὰ ἴδια πάθη βεμρεῦ διὰ τῶν κοινῶγ 

τίνα τρόπον ἀπόδειξις ἢ ὁρισμὸς ἔςιν αὐτῷ ἢ οὐκ ἔςιν, εἰρη- 
΄, ἷ ἂν. δὲ δεῖ θη ΄ ν», “ 2.» ται πρότερον" πῶς εἶ θηρεύειν τὰ ἐν τῷ τί ἐςι κατη- 

γορόμενα., γῦν λέγωμεν. 
-“ , 

Τῶν δὴ ὑπαρχόντων ἀεὶ ἑκάςῳ ἔνια ἐπεκτείνει ἐπὶ 

πρώτων. τοῖς γὰρ συντιθεμένοις ἐκ τῶν ἀτόμων τὼ συμ- 
βαΐνοντα ἐκ τῶν ὁρισμῶν ἔςαι δῆλα, διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι 

’, Ν - Ἁ ὶ ν ες » " »" ς - » 
πάντων τὸν ὁρισμὸν καὶ τὸ ὡπλὸν καὶ τοῖς ἁπλοῖς καθ 

Ν ,ὔ Ν ,ὔ Υ αὑτὰ ὑπάρχειν τὰ συμβαίνοντα μόνοις, τοῖς δ᾽ ἄλλοις κατ 

πλέον, οὐ μέτοι ἔξω τῷ γένος. λέγω δὲ ἐπὶ πλέον ὑπάρ- 25 ἐκεῖνα. αἱ δὲ διαιρέσεις αἱ κατὰ τὰς διαφορὰς χρήσιμαΐ 
χειν, ὅσα ὑπάρχει μὲν ἑκάςῳ καθόλου ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ 

ἄλλῳ. οἷον ἔςι τι ὃ πάσῃ τριάδι ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ μὴ 
ὡ ,ὕ σ΄ ν ἃ « ’ὔ “ , ᾽ ν ᾿ Ν 
χριάδι, ὥσπερ τὸ ὃν ὑπάρχει τῇ τριάδι, ἀλλὰ καὶ μὴ 

ἀριθμῷ. ἀλλὰ καὶ τὸ περιττὸν ὑπάρχει τε πάσῃ τριάδι 

εἰσιν εἰς τὸ ἕτω μετιώαι. ὡς μέντοι δεικνύεσιν, εἴρηται ἐν 
ἕν δ ,ὕ "ἂν «- , ΟΝ 

τοῖς πρότερον. χρήσιμοι δ᾽ ἂν εἶεν ὧδε μόνον πρὸς τὸ συλ-- 
λογίζεσθαι τὸ τί ἐςιν. καίτοι δόξειέν γ᾽ ἀν ἀδέν, ἀλλ᾽ εὖ- 

δ ,ὕ Ἀ ᾽ “ 
θὺς λαμβάνειν ἅπαντα, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς ἐλάμβανέ 

καὶ ἐπὶ πλέον ὑπάρχει" καὶ γὰρ τῇ πεντάδι ὑπάρχει. ἀλλ᾽ 3 τις ἄνευ τῆς διαιρέσεως. διαφέρει δέ τι τὸ πρῶτον καὶ ὕς:ε- 

ἐκ ἔξω τῷ γόες" ἡ μὲν γὰρ πεντὼς ἀριθμός, ὑδὲν δὲ ἔξω ρον τῶν κατηγορεμόώων κατηγορεῖσθαι, οἷον εἰπεῖν ζῷον ἥμεε-- 
᾽ “» ,ὔ Ν δὲ “ ἐ έ ͵ ἕι δί Ὰ δ “ Υ̓ ᾽ ν ζ Η δύ. »ν ,ἷ 
ἀριθμοῦ περιττόν. τὰ δὴ τοιαῦτα ληπτέον μέχρι τότε, ἕως ρον δίπον ἢ δίπεν ζῷον ἥμερον. εἰ γὰρ ἅπαν ἐκ δύο ἐς, 
τοσαῦτα ληφθῇ πρῶτον, ὧν ἕκαςον μὲν ἐπὶ πλεῖον ὑπάρξει, καὶ ἕν τι τὸ ζῷον ἥμερον, καὶ πώλιν ἐκ τότο καὶ τῆς ὃχα»- 
΄“ ἊΝ ον ἡ ὩΣ τες ’ ν» “] ν ““ “,“ «μ«τειε΄ῃἵ ἂν δ ιτ κι τις , ᾽ ἅπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον" ταύτην γὰρ ἀνάγκη ὑσίαν εδαι φορᾶς ὁ ἄνθρωπος ἢ ὅ τι δήποτ᾽ ἐςὶ τὸ ἕν γινόμενον, ἀναν-- 
»“» ΄, .- 7, χὐν ὦ ᾽ ΄ Ν -" ΄ ΜΠ ψ Ν λ Ν -» 
τὸ πρώγματος. οἷον τριάδι ὑπώρχει πάσῃ ἀριθμός, τὸ πε- 35 καῖον διελόμενον αἰτεῖσθαι. ἔτι πρὸς τὸ μηδὲν παραλιπεῖν 
ριττόν, τὸ πρῶτον ἀμφοτέρως, καὶ ὡς μὴ μετρεῖσθαι ἀρι- 

» « ἣῚ “ ᾽ ᾽ » » ͵ὕ γΑᾳ.- 

ἐμῷ καὶ ὡς μὴ συγκεῖσθαι ἐξ ἐριθμῶν. τῦτο τοίνυν ἤδὰ 
ἐςὶν ἡ τριαΐς, ἀριθμὸς περιττὸς πρῶτος καὶ ὡδὶ πρῶτος. τύό- 
τῶν γαρ ἕκαςον, τὰ μὲν καὶ τοῖς περιττοῖς πᾶσιν ὑπάρχει, 

᾽ “,,29 ῳ ΄, ᾽ δέ σ᾽ ν Ν “ ἐν τῷ τί ἐςιν ὕτω μόνως ἐνδέχεται. ὅταν γὰρ τὸ πρῶτον 
, Δ δ “ δά 

ληφθῇ γένος, ἀν μὲν τῶν κατωθέν τινα διαιρέσεων Ἀαιμν- 
,ὔ γ᾽ ᾽ ΄ 4 ᾽ » φΦ. ᾽ “ “ βάνῃη, ὑκ ἐμπεσεῖται ἅπαν εἰς τῦτο, οἷον ὁ πᾶν ζῷον ἢ 

Ἀ , Ν ὁλόπτερον ἦ σχιζόπτερον, ὠλλὰ πτὴῆνον ζῶον ὥπαν' τύτα 

8. γοέσθαι 8. ᾿ 9. οὕτως οἵὰ ΑἹ, ἢ οτὰ 88. ἢ 14. καὶ ἐπὶ] τὸ ἐπὶ 2. 1 17. τὸ τεγιϊυτὰ οἱ τῶν οὶ Ὁ. [[.18. ὡς οὰ Ὁ. ἢ} 

22. δὴ] δὴ 418. ἢ 23. λέγομεν 2. ἱ 25 εἰ 34. πλεῖον Ὁ. |[ 28. καὶ οπι .(΄. ΠΠ 33. ληφθείη 41}. 1 35. πάση ὑπάρχει... 

4. οὐθεί Ὁ. ἢ 2. ὅτι οτλ «4. ἢ 8, πλίον Φ. ἢ 10. πλέον 48. ἢ 17. καὶ δυάδα οαι ΑἹ. 418. καὶ ῥτίιβϑ. οἷα Ὁ. ἢ 

88. "πᾶν Β΄. οτὰ «(. ἢ ἑρισμῶν 48. ἣ 28.. δ' ΜΒ, οπι 2. [{ οὐθὲν . ἢ 29. ΝΉΣΩΝ τὰ τὸς 30. τὸν 4. Ἀ 38. κοὰ ἔπε 
τῆς 2. 0 834. ὁ οἵὰ «(. 1! 35. παραλείπειν Ὁ. |.39. ἀλλ᾽ ὑ πτηνὸν Δ. 



᾿ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν. ΥΣΤΕΡΩΝ Β. 

γὰρ διαφορὰ αὕτη. πρώτη δὲ διαφορά ἐς ζῴου, εἰς ἣν 
ἅὦταν ζῷον ἐμπίπτει. ὁμοίως- δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάςου, 
χα “- ». Σ »"Ὕ -» » Φ. ᾿ ᾽ ΕΝ τῶν ἔξω γενῶν καὶ τῶν ὑπ’ αὐτό, οἷον ὄρνιθος, εἰς ἣν 
ἅτας ὄρνις, καὶ ἰχθύος, εἰς ἣν ἅπας ἰχθύς. ὕτω μὲν οὖν 

97, 

δῆλον γὰρ ὅτι ὅτε πλεῖον. πρόσκειται" πάττα γὰρ ἐν τῷ τί 
ἐςιν εἴληπται τότων' ὅτε ὠπολείκει ὀδέν" ἢ γὰρ γώος ἢ 
διαφορὰ ἂν. εἴη. γόος μὲν ὅν τό τε. πρῶτον, καὶ μετὰ 
τῶν διαφορῶν τῦτο προσλαμβανόμενον. αἱ διαφοραὶ δὲ πῶ- 

βαδίζοντι ἔςιιν εἰδέναι ὅτι οὐδὲν παραλέλειπται" ἄλλως δὲ 5 σαι ἔχονται" “ὁ γὰρ ἔτι ἐςὶν ὑςέρα" εἶδει γὰῤ ἂν διέφερε 
καὶ παραλιπεῖν ἀναγκαῖον καὶ μὴ. εἰδέναι. δὲν δὲ δεῖ τὸν 
. ν ἢ τινος ον ῃ ΩΝ αὶ Ὡ.7 ἑριζόμενον καὶ διαιρούμενον ἅπαντα εἰδέναι τὼ ὄντα. ᾿καί 

τοι ὠδύνατόν φασί τινες εἶναι τὰς διαφορὰς εἰδέναι τὰς πρὸς 
2 Ν ΣΝ ΄ κ᾿ »“ »Ἢ ᾽ » 
ἕχαςον μὲὴ εἰδότα ἕκαςον᾽ ἄνευ δὲ τῶν διαφορῶν οὐκ εἶναι 

τὸ τελευτάϊον, τοῦτο δ᾽ εἴρηται μὴ διαφέρειν. 

Ζητεῖν δὲ. δεῖ ἐπιβλέποντα ἐπὶ τὰ ὅμοια καὶ ἀδιά- 
φόρω, πρῶτον τί ἅπαντα ταὐτὸν ἔχουσιν, εἶτα πάλιν ἐφ᾽ 
ἑτέροις, ἃ ἐν ταὐτῷ μὲν γόει ἐκείνοις, εἰσὶ δὲ αὐτοῖς μὲν 

Ν ᾿ ᾿ 
ἕκαςον εἰδέναι" ὃ γὰρ μὴ διαφέρει, ταὐτὸν εἶναι τύτῳ, ἧ δὲ 10 ταὐτὰ τῷ εἴδει, ἐκείνων δ᾽ ἕτερα. ὅταν δ᾽ ἐπὶ τούτων λη» 
διαφέρει, ἕτερον τότε. πρῶτον μὲν Ὧν τῦτο ψεῦδος" ὁ γὰρ 
κατὰ πᾶσαν διαφορὰν ἔτερον᾽ πολλαὶ γὰρ διαφοραὶ ὑπάρ- 
χρυσι τοῖς αὐτοῖς τῷ εἴδει, ἀλλ᾽. οὐ κατ᾽ οὐσίαν ἀδὲ καθ᾽ 
αὐτώ. εἶτα ὅταν λαΐβηῃ. τἀντικείμενα καὶ τὴν. διαφορὰν καὶ 

ὔ “, Ὑ. , “ 
φϑῇ τι πάντω ταὐτόν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ἐπὶ τῶν 

εἰλημμένων πώλιν σκοπεῖν εἰ ταὐτόν, ἕως ἂν εἰς ἔνα ἔλθῃ 
σι... Ὁ ν, ΨΚ “ “7 ἢ πιὰ ΣΝ ΔΩ Δ λάγον" ὅτης γὰρ. ἔξαι τοῦ πράγματος ὁρισμός. ἐὰν δὲ μὴ 

Ἃ. ΩῚ 
βαδίζῃ εἰς ἔνα ἀλλ᾽ εἰς δύο ἢ πλείω, δῆλον ὅτι ὁκ ὧν εἴη 

, »"ὝὟ5 Ἄ ΄ τ 

ὅτι πᾶν ἐμπίπτει ἐνταῦθα ἢ ἐνταῦθα, καὶ λάβῃ ἐν θατέρῳ 15 ἐν τι εἶναι τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ πλείω. οἷον λέγω, εἰ τί 
τὸ ζητέμενον εἶναι, καὶ τῶτα γινώσκῃ, ὑδὲν διαφέρει εἰδέ- 

ναὶ ἃ μὴ εἰδόαι ἐφ᾽ ὅσων κατηγοροῦνται. ἄλλων αἱ δια- 

φοραί. φανερὲν γὰρ ὅτι ἀν οὕτω βαδίζων ἔλθῃ. εἰς ταῦτα 

ὧν μηκέτι ἐςὶ διαφορά, ἔξει τὸν λόγον. τῆς οὐσίας. τὸ δ᾽ 

ἐςι μεγαλοψυχία ζητοῖμεν, σκεπτέον ἐπί τινων μέγαλο- 

ψύχων, ὃς. ἴσμεν, τί ἔχρυσιν ἕν πάντες ἢ τοιοῦτοι. οἷον εἰ 
᾿Αλκιβιάδης μεγαλόψυχος ἢ ὁ ̓ Αχιλλεὺς. καὶ ὁ Αἴάς, τί 
ἂν ἅπαντες; τὸ μὴ ἀνέχεσθαι: ὑβριζόμενοι" ὁ μὲν γὰρ ἐπο-: 

᾿ λ » 7, ΠΡΨ, ΄, : Γ᾿ ὅταν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν, ἀν ἥ ἀντικείμενα ὧν μή Ὁ λέμησεν, ὁ δ᾽ ἐμήνισεν, ὁ δ᾽ ἀπέκτεινεν ἑαυτόν. πώλιν ἐφ᾽ 
Η ΄ ᾽ Υ μὲ , ἢ, Ν μή ᾽ θα ἤ ἐξι μεταξύ, οὐκ αἴτημα" ἀνάγκη. γὰρ ἅπαν ἐν θατέρῳ 
αὐτῶν εἶναι, εἴπερ ἐκείνου διαφορὰ ἔς αι. 

Εἰς δὲ τὸ κατασκευάζειν ἕω διὰ τῶν διαιρέσεων τρῶν 
δεῖ φοχιζεσθαι, τ λέξιν τὰ κατηγορούμενα ἐν τῷ τί 
ἐπι, ̓καὶ ταῦτα. τάξαι τί πρῶτον ἢ δεύτερον, καὶ ὅτι 
πάντα. ἔς! δὲ τούτων ἂν πρῶτον διὰ τῷ. δύνασθαι, 

τρὸς συμβεβηκὸς συλλογίσασθαι ὅτι ὑπάρχει, καὶ 
΄ἷ Ν Ν η ς »ν»» γόους κατασκευάσαι. τὸ δὲ τάξαι ὡς δεῖ ἔς αι, 

πρῶτον λάβῃ. το δ᾽ ἕςαι, ἐὰν ληφθῇ ὃ πῶσιν ἀκολου- 

ὥσπερ 

ν» 
διὰ τῷ 
᾽Ν Ἀ 
ξαν τὸ 

ἑτέρων, οἷον Αυσανδρε ἢ Σωκράτος. εἰ δὴ τὸ ἀδιάφοροι εἷς 
ναί εὐτυχρῖντες καὶ ἀτυχῶντες, ΄ ταῦτα δύα λαβὼν σκοπῶ 
τί τὸ αὐτὸ ἔχουσιν ἥ τε ἀπάθεια ἡ περὶ τὰς τύχας καὶ 

ἡ μὴ ὑπομονὴ ἀτιμαϊζομένων. -εἰ δὲ Ὑ9 ̓ δο ἀμ ὰ ἀν εἴη 
ταῦτα 25 τῆς μεγαλοψυχίας. 

Αἰεὶ δ᾽ ἐξὶ πᾶς. ὅρος καθόλε: ὄ γάρ τινι τε Ἰφθαλμῷ 

λέγει τὸ ὑγιεινὸν ὁ ἰατρός, ἀλλ᾽ ἢ παντὶ ἢ εἴδει ἀφορίσας. 

ῥᾷόν τε τὸ καθ᾿ ἔκαςον ὁρίσασθαι ἢ. τὸ καθόλε, διδ᾽ δεῖ 
᾿ «ἂς “Ὁ »,-»Ἂκῦ ᾽ν Ν 7. , ἀπὸ τῶν καθ αὔδα ἐπὶ τὰ καθόλου μεταβαίνειν" καὶ 

θεῖ, ἐκείνῳ δὲ μὴ πάντα". ἀνάγκη γὰρ εἶναί τι τοίξτον. 30 γὰρ αἱ ὁμωνυμίαι λανθάνεσι μᾶλλον ἐν τοῖς καθόλι ἢ ἡ ὦ 

ληφθέντος δὲ τούτου ἤδη ἐπὶ τῶν κάτω ὁ αὐτὸς τρόπος" 

δεύτερον γὰρ τὸ. τῶν ἄλλων πρῶτον. ἔςαι, καὶ τρίτον τὸ 
τῶν ἐχομένων" ἀφαιρεθέντος γὰρ τῷ ἄνωθεν τὸ ἐχόμενον 
τῶν ἄλλων πρῶτον ἔςαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

τοῖς ἀδιαφόροις. ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι δεῖ τό γε 
’, ς , Υ͂ Ω »ν, ὦ Ν συλλογίσασθαι ὑπάρχειν,. ὅτω καὶ ἐν τοῖς ὅροις τὸ σαφές. 

-»“ » 2Ν Ν “ .Δ’. σ ᾽ ᾽ν ΄ 

τοῦτο δ᾽ ἔςαι, ἐὰν διὰ τῶν καθ᾿ ἕκαςον εἰρημένων ἢ τὸ ἐν 

ἑκάςῳ γέρει ὁρίζεσθαι χωρίς, οἷον τὸ ὅμοιον μὴ πᾶν ἀλλὼ 
-»"ἢ »- Ἄν Ψ ἌΝ 

ὅτι δ᾽ ἅπαντα ταῦτα, φανερὸν ἐκ τῇ λαβεῖν τό τε πρῶ- 35. τὸ ἐν χρώμασι καὶ σχήμασι, καὶ ὀξὺ τὸ ἐν φωνῇ, καὶ 

τον κατὰ διαίρεσιν, ὅτι ἅπαν ἢ τόδε ἢ τόδε ζῷον, ὑπάρ- 
χει δὲ τόδε; καὶ πάλιν τότε ὅλου τὴν διαφοράν" τοῦ δὲ 
τελευταίου μηκέτι εἶναι διαφοράν, ἢ καὶ εὐθὺς μετὰ τῆς. 
τελευταίας διαφορᾶς τοῦ συνόλου μὴ διαφέρειν εἴδει τῦτο. 

ὕτως ἐπὶ τὸ κοινὸν βαδίζειν, εὐλαβέμενον μὴ ὁμωνυμίῳ 
ἐντύχῃ. εἰ δὲ μὴ διαλέγεσθαι δεῖ μεταφοραῖς, δῆλον ὅτι 
ὁδ᾽. ὁρίζεσθαι ὅτε. μεταφοραῖς ὅτε ὅσα λέγεται μεταφοραῖς" 
διαλέγεσβαι γὰρ ἀνάγκη ἔς αι μεταφοραῖς. 

8. ὑφ᾽ αὐτὸ Ὁ. ἢ ἡ. πᾶς Ὁ αἰνονίᾳυο. [5 εἰ 16. ἐθὲν 2). ἢΠ 6. παραλείπειν Ὁ. ΠΠ 6. δὲ οπι .8. 11 10. οὐ γὰρ μὴ διαφέρηι «(. ἢ 
τῖτο δ. ὁ ὑ 4.8.1 .1ἅ. ὅτα οπχ «. 11 τὰ ἀντικείμενα Ὁ. ἢ 15. ἐμπίπτει ἢ ὑταῦθα ἢ Ὁ. 1 19. ἕξαι Β. 1 25. 3] ἢ τί Ὁ. "" ὅτι 
τάντα ταῦτα ἦν Ὦ. || 29. ἅπασιν Ὁ. 835. δὲ πάντα Ὁ. [Ϊ 36. κατὰ] καὶ τὸ ΑἹ. 1] 39. εἴδει!) εἴ τι .4,, εἴδει ἔτι Ὁ. 

4. χλείν Ὁ. 1" 2. ἅτε] δὲ ἀ Ἷ ὑθδὰν 2. ἢ} 7. ὙΠΈΡ οἷον πρῶτον Ὦ. ᾿ϊ 8. ἐάντα Ὁ. ᾿ἰ 9. ἃ οτὰ «4. ἢ 11. πάντη Ὦ. ἰἰ ἐπὶ α]- 

ἱεγαῖα οὐ Ὁ. ᾿ 12. εἰ η 8. 13. ἰξι Ὁ. ᾿ 1. ὃ ν ΠΕ 15. λέγω δὲ οἷον Ὁ. Π 18. ὁ υἱγαπηχοβ οτὰ Ὁ ἢ 21. οἷον] ἢ Ὁ. ἴ 
24. μηδὲν 1). [{28. δὲ 2. ᾿Π 81. ἀδῆνο ρὺ 8. ᾿ὶ 32. συλλελογίσθαι 8. 11 35. χρώμασιν ἃ σχ. Ὁ. "! 31. μὴ] μηδὲ 4. 

Ν 
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14. Πρὸς δὲ τὸ: ἔχειν πὰ προβλήματα ἐκλέγειν δεῖ τς φύλλα, τῷ δ᾽ διλείπειν τὸ τὴν γὴν ἐν μέσῳ εἶναι. εἰ γὰρ 
τε ἰνατομὰς καὶ τεὶς διαιρέσεις, ὕτω δὲ ἐκλέγειν, ὑποθέμετ μὴ ὑπάρχαι, ἄλλο. τι. ἔξαι τὸ. αἴτιον αὐτῶν. εἴτε τὸ αἴτιον 
νον φὴ γάος. τὸ καινὸν «ὡπτίντων, οἷον. εἰ ζῷᾳ εἴη. τὰ τεδεω- ὑπάρχει, ἅμα καὶ τὸ αἰτιατόν, οἷον. εἰ ἐν μέσῳ ἡ γῆ, ὧν 
ἐπμώα, ποῖα παντὶ ζῴῳ ὑπάρχει. λοιφθέντων δὲ τούτων; λείπει, ἢ εἰ πλασύφυλλον, φυλλορροεῖ. εἰ δ᾽ ὅτως, ἅμ 

τάλιν τῶν λοιπῶν τῷ “πρώτῳ παῖ παντὶ ἕπεται, αἷον-εἰ 5 ὧν εἴη καὶ᾽ δχρινύοιτο δ΄ ἀλλήλων. ἔξω γὰρ τὸ .φυλλορ- 
τῦτο ὄρνις, παῖω παντὶ ἕπεται ὄρνιθι. καὶ ὕτως ἀεὶ τῷ ἐγ- ροεῖν ἐφ᾽ ὖ Α,, τὸ δὲ πλατύφυλλον ἐφ᾽ ὃ Β, ἄμπελος 
Ὑύτωτα' δῆλον “γὰρ ὅτι ἔζομεν ἤδη λέγειν τὸ διὰ τί ὑπάρ- δὲ ἐφ᾽ ὧ Γ΄. εἰ δὴ τῷ Β ὑπάρχει τὸ Α (πᾶν γὰρ πλατύφυλο 
χει τὼ ἑπόμενοι τοῖς ὑπὸ πὸ κοινόν, οἷον -διὼ τί ἀνθρώπῳ δον φυχλορραεῖ), τῷ δὲ Τ' ὑπάρχει τὸ αὶ (τᾶφα γὼρ ἄμπε: 
ἢ ἵππῳ ὑχάρχει. ἔξω δὲ Ἰῷον ἐφ᾽ οὗ Α,, τὸ δὲ Β τὰ λος πλατύφυχλλος), τῷ Γ' ὑπάρχει τὸ Α, καὶ πᾶσα ἀμ» 
ἑπόμενα πειντὶ ζῴῳ, ἐφ᾽ ὧν δὲ ΓΔῈ τὰ τινὰ ζῷα. δῷν 10 πελος φυλλορροεῖ αἴτιον δὲ τὸ Β τὸ μέσον. ἀλλὰ καὶ 
λον δὴ διὰ τί τὸ Β ὑπώρχει τῷ Δ’ διῶ γὰρ τοῦ Α, ὁμοίως ὅτι πλατύφυλλον ἡ ἄμπελος, ἔςι διὰ τὰ φυλλορροεῖν ἀπο- 
δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις. καὶ ἀεὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς λόγος. δεῖξαι. ἔςῳ γὼρ τὸ μὲν “Δ᾽ πλατύφυλλον, τὸ δὲ Ἐ᾿ τὸ 

Νῦν μὲν ἔν κατὼ. τὰ παραδεδομῴνω κοινὰ ὀνόματα φνυλλορροεῖν,. ἄμπελος δὲ ἐφ᾽ ἵ Ζ. τῷ δὴ Ζ ὑπάρχει τὸ 
λέγομεν, δεῖ δὲ μοὶ μόνον ἐπὶ τούτων σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἙΕ (φυλλορροεῖ γὼρ πᾶσα ᾿ἄμπεχο!), τῷ δὲ Ἑ' τὸ Δ (ὦπαν 
ὧν ἄλλο τι ὀφθῃ ὑπάρχον φιοινόν, ἐκλαμίβανοντα, εἶτα. τίσι 15 γὰρ τὸ φυλλορροῦν πλατύφυλλον)" πῶσα ἄρα ἄμπελος 
τῶτ᾽ ἀκολουθεῖ καὶ ποῖα τούτῳ ἕπεται, οἷον τοῖς κέρατε πλατύφυλλον αἔτιον δὲ τὸ φυλλορροεῖν. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται 
ἔχουσι τὸ. ἔχειν ἐχῦκν, τὸ μὴ ὠμφώδοντ᾽ εἶαι. πάλιν τὸ αἴτια εἶναι ἀλλήλων (τὸ γὰρ αἴτιον πρότερον Ὦ αἴτιον),᾿ καὶ τῇ 

κέρατ᾽ ἔχειν τίσιν ἕπεται; δῆλον γὰρ διὰ τί ἐκείνοις ὑπάῤ- μὲν ἐχλείπειν αἴτιον τὸ ἐν μέσῳ τὴν γὴν εἶναι, «τῷ δ᾽ ἐν. μέσῳ 
ζει τὸ εἰρημένον" διὰ γὰρ τὸ πᾳιέρατ᾽ ἔχειν ὑπάρξει. Ά ΟΝ ν .} ᾿ἦ τὴν γὴν εἶναι ὑκ αἴτιον τὸ ἐκλείπειν. εἰ ἔν ἡ μὲν διὼ τὰ αἰτίρ 

Ἔκι δ' ἄλλος τρόπος ἐςὶ κατὰ τὸ ἀνάλογον ἐκλέγειν. 2 ἀπόδειξις τοῦ διὰ τί, ἡ δὲ μὴ διὰ τοῦ αἰτίου. τῷ ὅτι, ὅτι 
ἕν γὰρ λαβεῖν ἐκ ἔς! τὸ αὐτό, ὃ δεῖ καλέσαι σήπειον καὶ 

ἅμανθαν καὶ ὁςοῦν" ἔς δ᾽ ἑπέμενα «καὶ τούτῳς ὥσπερ 
μεᾶς τοὺς φύσθε τῆς τοιαύτης ἔσῃς: 

15. Τὰ δ᾽ αὐτὰ προβλήματα, ὦ τὼ μὲν τῷ τὸ αὐτὸ 
μέσον ἔ; ἔχειν. οἷον ὅτι “πάντα ἀντιπερίς δὶς. τότων δ᾽ ἔγια 25 . 

τῷ γώει ταὐτά, ὅσα ἔχει διαφοριὸς τῷ ἄλλων ᾧ ἄλλως 
εἶχοι, οἷαν διὼ τί ἠχεῖ, ἢ διὼ τί ἐμφαδεται, καὶ διὰ τί 

ὥις" ἅπαντα γὰρ. ταῦτα τὸ αὐτὸ πρόβλημα ἐςι γόει 
(χάντα γὰρ ἀνάκλασις), ἀλλ᾽ εἴδει ἕτερα. τὰ δὲ τῷ τὸ 

μὲν ἐν ἐ μέσῳ, εἶδε, διότι δ' ἵ, ὅτι δ᾽ ἃ τὸ ἐκλείπειν αἴτιον 

τὸ ἐν μέσῳ, ἀλλὰ τοῦτο τὰ ἐκλείπειν, φανερόν" ἐν γὰρ τῷ 
λόγῳ τῷ τὸ ἐκλείπειν ἐνυπάρχει τὸ ἐν μέσῳ, ὥςτε δῆλον ὅ ὁτι 

" δια τέτου ἐκεῖνο γνωρίζεται. ἀλλ᾽ ἀ τῦτο δι᾿ ἐκεΐκ.. 

Ὦ ὀδέχεται ἑνὸς πλείω αἴτια εἶαι; καὶ με εἰ ἔςι 

τὸ αὐτὸ πλειόνων πρώτων κατηγορεῖσθαι, ἔξω τὸ Α τῷ Β 
πρώτῳ ὑπάρχον, καὶ τῷ Τ' ἄλλῳ πρώτῳ, καὶ ταῦτα τοῖς 
ΔΕ. ὑπάρξει ἄρα τὸ Α τοῖς ΔῈ αἴτιον δὲ τῷ μὲν Δ τὸ 
Β, τῷ δὲ Ἑ τὸ Γ΄’ ὥςε τῷ μὲν αἰτίς ὑπάρχοντος ἀνώγκη 

εὐέσον ὑπὸ τὸ ἕτερον μέσον εἶναι διαφέρει τῶν προβλημα΄- 30 τὸ πρᾶγμα ὑπάρχειν, τῷ δὲ πρώγματος ὑπκάρχαεντος οὐκ 
πων, οἷον διὼ τί ὁ Νεῖλος. φθίνοντος τοῦ «μηρὸς μᾶλλον ῥεῖς 

» » ἃ δφδΖέ γ᾽ ν Η ᾽ ᾽ ΄ὔ ᾽ “- 
ἄγωγκη παν ὃ ἂν ἢ «ἕὠμτιον; ἀλλ αἴτιον μένον μέτοι πᾶν. 

διότι χειμεριώτερος φθίνων ὁ μήν. δχὼ τί δὲ χειμεριώτερος ἃ εἰ ἀεὶ καθόλον: τὸ πρόβλημά ἐςι, καὶ τὸ αἴτιον ὅλον τε, 
φθίων; διότι ἡ σελήγη. ἀπολείπει. ταῦτα γὰρ ὕτως ἔχει 

“«ρὸς ἄλληλα. 
καὶ ἦ αἴτιον, καθόλε. οἷον τὸ φυλλαρροεῖν ὅλῳ τινὶ ἀφωρισμι- 
γον, κἀν εἴδη αὐτὰ ἧ, καὶ τοισδὶ καθόλυ, ἡ φυτοῖς ἢ τοιοῖσ δὲ 

46 Περὶ δ᾽ αἰτίου καὶ οὗ αἴτιον ὠπορήσειε μὲν ὧν τις, 35 φυτοῖς, ὥς: καὶ τὸ μέσον ἴσον δεῖ εἶναι ἐπὶ τότων, καὶ Ὁ αἴτιον, 
Υ Π , ΝΣ ; 7 ᾿ ὟΞΑ « ὔ Υ̓ ἄρα ὅτε ὑπάρχει τὸ αἰτιατόν, καὶ τὸ αἴτιον ὑπάρχει, ὥς- καὶ ὠντις ρέφειν. οἷον διὶ τί τὰ δένδρα, φυλλορροεῖ; εἰ δὰ διαὶ 

αερ εἰ φυλλορροεῖ ἢ ἐκλείπει, καὶ «τὸ αἴτιον τῷ ἐκλείπειν πῆξιν τῇ ὑγρῶ, εἴτε φυλλορροεῖ δένδρον, δεῖ ὑπάρχειν πῆξιν, 

ἢ φυλλορροεῖν. ἔξαι. . οἷον εἰ τῦτ᾽ ἔς, τὸ πλατέα ἔχειν τὼ εἴτε πῆξις ὑπάρχει μὴ ὁτῳῶν ἀλλὰ δένδρῳ, φυλλορροεῖν. 

. 
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ΑΝΑΛΥΎΤΙΚΩΝ. ὉΣΤΕΡΩΝ 8. 

41. άτερον δ᾽ ἐνδέχεται μὴ τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶδαι τῷ αὐτῷ 

πᾶσιν ὠλλ᾽ ἕτερον, ἢ ὁ; ἃ εἰ μὲν καθ᾽ αὐτὸ. ὠποδέδεικται 

καὶ μὴ κατὰ σημεῖον ἃ συμβεβηριός, ἐχ οἷόν τε" ὁ γὰρ λό- 
γος τὰ ἄκρου τὸ μέσον ἐς ν᾽ εἰ δὲ μὴ ὅτως, ἐνδέχεται. ἔς τ 

ει.998 

Α παντί, ᾧ δὲ τὸ Α, ἑ παντὶ τὸ Ἐς: διὰ τί, γὰρ ἐκ ἔς αἱ 
τἰ αἴτιον; οἷον τὸ Αἰ ὑπάρχει πᾶσι τοῖς Δι ἀλλ᾽ ἄρα καὶ 

τὼ Ἐ, ἔςαι τι ἕν; ἐπισκέψασθαι δεῖ τοῦτο, “καὶ ἔξω τὸ Ἐ'; 
ἐνδέχεται δὴ τοῦ αὐτῇ πλείω αἴτια εἶναι, ἀλλ᾽ ἀ τοῖς αὐ» 

δὶ καὶ οὗ αἴτιον καὶ ᾧ. σιοπεῖν κατὰ συμβεβηριός" ἀ μὴν 5 τοῖς τῷ εἴδει, οἷον τῇ. μακρόβια. εἶπαι τὰ μὲν τετράποδα 

δικαῖ προβλήματα εἶναι. εἰ δὲ μή, ὁμοίως ἔξει τὸ μέσον" 
ἐ μὲν ἑμώυμᾳ, ὁμώνυμον τὸ «μέσον, εἰ. δ᾽ ὡς ἐν γόει, 

τὸ μὴ ἔχειν χολήν, τὰ δὲ πτηνὰ τὸ ξηρὰ. εὗαι ἢ: ἔπορόν 
τις εἰ δὲ εἰς τὸ ἄτομον. μι εὐθὺς ἕξ ἔρχονταὶ καὶ μιὴ. μόνον 

ὁμοίως ἕξει. οἷον. διὰ τί καὶ ναλλὰξ ἀνάλογον: ἄλλο γὼρ ἣν τὸ μέσον. ἀλλὰ πλείω, καὶ τὰ αἴτια πλείω. 
αἴτιον ἐν γραμμαῖς καὶ ἀριθμοῖς" καὶ τὸ αὐτό γε, ἧἦ μὲν Τπδτερον δ᾽ αἴτιον τῶν μέσων. τὸ δ πρὸς ' τὸ καθόλε πρῶ: 18 
γραμμαί, ἄλχο, ἢ δ' ἔχον αὔξησιν τοιανδί, τὸ αὐτό, σῦτ: το τον ἢ τὸ πρὸς τὸ καθ᾽. ἔκαςον τοῖς καϑ' ἔκαςον; δῆλον δὴ ὅτε 

τῶς ἐπὶ πάντων. τὰ δ'"» ὅμοιον εδαι χρῶμα χρώματι καὶ τὰ ἐγγύτατα ἑκάςῳ ᾧ αἴτιον. τῷ γὰρ τὸ πρῶτον ὑπὸ τὰ 
σχῆμα σχήματι ἄλλο. ἄλλῳ. ὁμώνυμον. γὰρ τὸ ὅμοιον καθόλν ὑπάρχειν, ταῦτο αἴτιον, οἷον τῷ Δ τὸ ̓ ὶ τὸ τὸ 3 
ἐπὶ τούτων" ἔγθα μὲν γὰρ ἴσως τὸ ἀνάλογον ἔχειν τὼς πλευ-: ὑπάρχειν. αἴτιον. τῷ. μὲν ̓ Δ. τὸ Υ' αἰτοῦ τ ΤῈ Α, ἐδ ων 
ρὸς καὶ σας τὰς γωνίας,. ἐπὶ δὲ χρωμάτων τὸ τὴν αἶνό- τὸ Β., τούτῳ δὲ. αὐτό. . ... - 
σν μίαν εἶναι ἡ τι ἄλλο τοῦτον. τὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν τὰ ι5 ᾿ Ἐφὶ μὴν ὗν συλλογισμῆ Ξ: πὶ ΕΣ Ἴε: τ ὐκάς19 
αὐτὰ ναὶ. τὸ μέσον ἔξει κατ᾽. ἀναλογίαν. ἔχει δ᾽ ὅτω τὸ τεράν «ἐςς καὶ πῶς γύεται,: φανερόν, ἄμα: δὲ. καὶ περὶ ἔπμε 
παρακολουθεῖν τὸ αἴτιον ὠλλήλοις καὶ οὗ αἴτιον καὶ ᾧ αἴ. ςήἥμης ὠποδερετικῆς" ταὐτὸν γαρ᾽ ἐςὶν. περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν 

τιον, καθ᾿ ἕκαςον μὲν λαμβάνοντι τὸ οὗ αἴτιον ἐπὶ τλίοι, πῶς τε γίνονται γνώριμοι καὶ τίς ἡ γνωρίζεσα ἕξις, ἐγτεῦ- 
οἷον τὸ τέτταρειν ἴσας τὼς ἴζω ἐπὶ πλέον ἢ τρίγωνον. ἢ τε-. θέν ἐςι δῆλον προαπορήσασι πρῶτον. 

τρώγωνον, ἅπασι δὲ ἐπ᾿ ἴσον" ὅσα γὰρ τέτταρσιν ὑρθαῖς Ὁ ὧΟτι μὲν ἦν ὥς ἐνδέχεται ἐπίςασθαι δὶ ἀποδείξεως 
ἴσας τὰς ἔξω, καὶ τὸ μέσον ὁμοίως. ἔς! δὲ τὸ μέσον λό- μὴ γιώσκοντι τὰς πρώτας ἀρχὰς τὼς ἀμέσους, εἴρηται 
Ὑςς τῷ πρώτου ἄκρου, διὸ πᾶσαι αἱ ἐπιςῆμαι δὲ ὁρισμῖ πρότερον, τῶν δ᾽ ,(μίων τὴν γνῶσιν, καὶ πότερον ἡ αὐτή 
γίγνονται. οἷον τὸ φυλλορροεῖν ἅμα, ἀκολουθεῖ τῇ ἀμπέλῳ Ἢ ἢ ὑχ λα αὐτή, διαπορήσειεν ἄν τις, καὶ πότερον ἐπι- 
καὶ ὑπερέχει, καὶ συκῇ, καὶ ὑπερέχει" ἀλλ ἃ πάντων, ςήμη διατέρε ἢ ἢ ὕ, ἃ τῷ μὲν ἐ ἐπιςήμη τῷ δ᾽ ἑτερόν τι γέ- 

ἀλλ᾽ ἴσον. εἰ δὴ λάβοις τὸ πρῶτον μέσον, λόγος τῷ φυλ- 2 νος, καὶ πότερον ὑκ ἐγῦσαι αἱ ἴζεις ἐγγίνονται ἢ ἐνοῦσαι 

λορροεῖν ἐςΐν. ἔς αι γὰρ πρῶτον μὲν ἐπὶ θάτερα, μέσον, ὅ ὅτι λελεήασιν. εἰ μὲν δὴ ἔχομεν αὐτάς, συμβαΐει, 
τοιαδὶ ἄπιστα" εἶτα τύτου. μέσον, ὅτι ὑπὸς πήγνυται ἤ τι γὰρ ἀκριβεςέρας. ἔροντας. γαύσεις ἀλοδείξεως "λαυθανειὰ, 
ἄλλα τοΐτον. τί δ᾽ ἐ τ τὸ" φυλλομρσιὴ τὸ Ἀττι τὸν. εἰ δὲ χαμβάνομεν μὴ. ἔχοντες. πρότερα, πῶς ἂν ᾿γνωρίζοι-: 
ἢν τῇ συνάψει τὰ σπέρματος. οὐπόν. ᾿ς μὲν καὶ μανθάίοιμεν ἐ ἐχ μὴ προῦπαρχρήδης. ἡνώσεωᾳ;: ὠδύε 

ἸΕαὶ δὲ τῶν. σχημάτων ὧδε ἀποδώσει ὑπό τὸν ταῦθ τατον γάρ, ὥσατρ. παὶ ἐπὶ τῆς ὀπαδεΐξεως. ἐλόγομσα φὼ- 
ρακολόθησιν τῷ αἰτίου καὶ οὗ αἴτισε, -ἔξω τὸ αὶ τῷ Β' ὑπάρ-- νερὸν τοίνυν “ὅτι ὅτ᾽ ̓  ἔχειν οἷδὺ τὲ, "ὅτ᾽: ἀγνοῦσὶ καὶ μήδεμίαα 
χεκ ταντί, τὸ δὲ Β ἰκάξῳ τῶν Δ΄ ἐπὶ 'χλεϊον δέ." τὸ μὲκ ἔχεσι. ἔξιν ἐἔγγύεσθαι. ᾿ἀνέγκη ἄ ἄρι ἕξειν μέντα δύιως: 

δὲ Β' καθόλε ἂν εἴη τοῖς Δ΄ τῶτο γὰρ χέγω- καθόλν. ὃ: μιν, μὴ τοιαύτην δ᾽ ἔχειν ἢ ἔςιαι τούτων τιμιωτέρα καὶ: 
μὴ εἰντιςρέφει, πρῶτον δὲ καθόλν ᾧ ἕκαςον. μὰν. μὴ ἀν. ὠἀκρέθειατ; φαΐνεται δὲ τῦτό γε πᾶσιν ὑπάρχον ταῖς ζῴοις. 
τιςρέφει, ἅπαντα δὲ ἀντιςρέφει καὶ παρεκτεῖπι. τοῖς. δὴ 35 ἔχει. γὰρ δύναμιν σύμφυτον “κριτινοήν; ἣν καλῶσιν αἰσθησιν 
Δ αὔτιον τῷ Α τὸ Β.. δεῖ ἄρα ««ὸ Αὶ ἐπὶ πλέον τοῦ Β πα- ἐνέσης δ᾽ αἰσθήσεως τοῖς μὲν τῶν ζῴων ἐγγίνεται μονὴ τ: 

ρεκτεδεν" εἰ δὲ μή, τί. μᾶλλον αἴτιον: ἔξαε τῦτο ἐκεῖκ; εἰ αἰσθήματος, τοῖς δ᾽. Ὡς. ἐγγύεται.΄ ὅσοις. μὲν ἔχ. ραὶ. ἐγγίης 
δὲ κῶσιν ὑπάριχει τοῖς Ἐ τὸ ἃν ἔξαν:τι ἐκεῖνα ὃν. ἅπαντα: νεέραν, ἢ ὕλως ἢ περὶ ἃ μὴ ἐγγίετάι, ἐκ ἔςε τότοις «γκῶ 
ἄλλο -τῷ Β..- εἶ: γὰρ μή, πῶν. ἔξωι τυ ὦ τὸ Ὡς, τὸς σφ ἔζω τῷ αἰχθάνέσθαι" ἐν εἷς δ᾽, ἔνεχινναἰσθανομόοις: ἔχιν. 
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ἔτι ἐν. τῇ ψυχῇ. πολλῶν δὲ τοιότων γινομένων ἤδη διαφορά 
τις. γύεται, ὥςε τοῖς μὲν γύεσθαι λόγον ἐκ τὴς τῶν τοιότ 
Τῶν μονῆς, τοῖς δὲ μή. ἐκ μὲν ἦν αἰσθήσεως γίνεται μνήμη, 

ὥσπερ λέγομεν, ἐκ δὲ μνήμης πολλάκις τῷ αὐτῷ γινομέ: 
γης ἐμπειρία" αἱ “γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τῷ ἀριθμῷ ἐμπειρία 

μία ἐςό. ἐκ δ᾽ ἐμπειρίας ἢ ἐκ παντὸς ἠρεμήσαντος τῷ κατ 

θόλμ ἐν τῇ ψυχῇ. τῇ ἑνὸς παρὰ τὰ πολλά, ὃ ἀν ἐν ἅπα- 
σιν ἣν ἐνῇ ἐκείνοις τὸ αὐτό,. τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιςήμης, 

ἐὰν μὲν περὶ γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιςήμης. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. ΥΣΤΕΡΩΝ Β. 

ἐςίν, οἷον ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ὁ Καλλίς ἀνθρώπι) παάλὶν ἐν τό- " 
ια » ι ν.: ΡΕ,. ΩΝ “Ὡ “ Φ ἃ τοις ἰξαται; ἕως ὧν τὰ ὠμερὴ ςὴ καὶ τὼ καθόλι, οἷον τὸ!» 

ονδὶ ζῷον, ἕως ζῷον" καὶ ἐν τότῳ ὡσαύτως. δᾷλον δὴ ὅτι 
ε΄ αὶ : ἊΨ ᾿ “ ᾽ Ἁ ἡμῖν τὰ πρῶτα ἐπαγωγῇ γνωρίζειν ἀναγκαῖον" καὶ γὰρ 

5 καὶ αἰσθησις ὅτω τὸ καθόλυ ἐμποιεῖ. ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ τὴν 
διάνοιαν ἕξεων, αἷς ἀληθεύομεν, αἱ μὲν ἀεὶ ἀληθεῖς. εἰσέν, 

αἱ δὲ: ἐπιδέχονται τὸ ψεῦδος, αἷον δόξα καὶ λογισμός, ἀληθῆ 
δ᾽ ἀεὶ ἐπιςήμη καὶ νὰῆς, καὶ ὑδὲν ἐπιςήμης ἀκριβές ερον 

ἄλλο γένος ἢ νῦς, αἱ δ᾽ ἀρχαὶ τῶν ὠποδείξεων γνωριμώ- 
ὅτε δὴ ἐγυκάρχεσιν ἀφωρισμένα: αἱ ἕξεις, οὔτ᾽ τἰπ’ ἄλ--Ἴὸ τεραι, ἐπιςήμη δ᾽ ὥτασα μετὼ λόγε ἐςί, τῶν ἀρχῶν ἐπι 
λων ἔξεων γίνονται γνωςυκωτέρων, ὠλλ' ὠπὸ αἰσθήσεως, 
- ᾿ ’,ὔ »“» τὰ ’,ὔ » ν ᾽ 

οἷον ἐν μάχῃ τροπῆς γενομένης ἑνὸς ςὦτος ἕτερος ἔςη, εἶθ᾽. 
ἕτερος, ἕως ἐπὶ ἀρχὴν ἦλθεν. ἡ δὲ ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη: 
ἦσα οἷα δύνασθαι πάσχειν τῶτο. ὃ δ᾽ ἐλέχθη μὲν πάλαι»; 

ςήμη -μὲν ἀκ ἄν εἴη, ἐπεὶ δ᾽ ἀδὲν ἀληθέςερον ἐνδέχεται -εἶ- 

γα! ἐπιςήμης ἢ γῶν, νὰ ἀν εἴη: τῶν ἀρχῶν, ἔκ τε τότων 
σκοπῦσι καὶ ὅτι ὠποδείξεως ἀρχὴ ὧκ ἀπόδειξις, ὥς οὐδ᾽ 
᾿ , ᾿ , ᾽ῃΨ' νον ὅς ς »Σ , , ἐπιςήμης ἐπιςήμη. εἰ ἕν μηδὲν ἄλλο παρ᾽ ἐπιςήμαν. γέ- 

οὐ σαφῶς δὲ ἐλέχθη, πάλιν εἴπωμεν. ςαντος. γὼρ τῶν 15 νος ἔχομεν ἀληθές, γὺς ἄν εἶ ἐπιςήμης ἀρχή. καὶ ἡ μὲν 
ἀδιαφόρων ἑνός, πρῶτον μὲν ἐν τῇ. ψυχῇ καθόλε. φιαὶ γὼς 

αἰσθάνεται μὲν τὸ καθ᾿ ἕκαςον, ἡ δ᾽ αἴσθησις τῷ καθόλι 

ν.» ᾿ “ ν»νΨ - δ. “ Ρ, Ν Ν 
ἀρχὴ τῆς ἀρχὰς εἶα ὧν, ἡ δὲ πᾶσα ὁμοίως ἔχει πρὸς τὸ 

ἅπαν πράγμα. 

ΤΟΠΙΚΩΝ Α. 

ἫἩ μὲν χρόθεσις τῆς. πραγματείας μέθοδον εὑρεῖν, ἀφ᾽ ἧς 
δυνησόμεθα συλλογίζεσθαι περὶ παντὸς τῇ προτεθέντος προ- 

δὰ. ἀληθὴ μὲν καὶ πρῶτα τὰ μὴ δὶ ἑτέρων ἀλλὰ δι᾽ αὐ- 
τῶν ἔχοντα τὴν πίςιν᾽ οὐ δεῖ γὰρ ἐν ταῖς ἐπιςημονικαῖς 

βλήματος ἐξ ἐνδόξων, καὶ αὐτοὶ λόγον ὑπέχοντες μηθὲν Ὁ ὠρχαῖς ἐπιζητεῖσθαι τὸ διὰ τί, ἀλλ᾽ "ἑκάςην τῶν ἀρχῶν 
ἐρῶμεν ὑτεναντίον. πρῶτον ἕν ῥητέον τί. ἐςι συλλογισμὸς καὶ 
τίνες αὐτὸ διαφοραί, ὅπως. ληφύῇ ὁ διαλεκτικὸς συλλογι-. 
σμός" οτῆτον ὙὰΡ τς χα: κατὰ τὴν. ἜΡΉΙ ϑμέγμα: 
τείαν. 

Ἔςι δὴ οὐὐλνήνμν λόγος ὁ ἐν ᾧ ἘΞΝ τινῶν ὅτε 25 των δέ, καὶ ὁ 
ρόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει διὰ τῶν κειμέ- 

γων. ἀπόδειξις μὲν οὖν ἐςί, ὅταν ἐξ ἀληθῶν καὶ πρώτων 
ε" ς, Φ͵ ἃ , “ἢ Ἃ ΄ ὁ συλλογισμὸς ἢ; ἢ: ἐκ: τοιύότων ἃ διά τινων πρώτων καὶ 
ὠληθῶν τῆς περὶ αὐτιὰ γνώσεως τὴν ἀρχὴν εἴληφεν" δια-: 

αὐτὴν καθ᾽ ἑαυτὴν εἶναι πις ἦν. ἔνδοξα, δὲ τὰ δοκοῦντα πῶ- 
σιν ἢ τοῖς πλείςοις ἢ ταῖς σοφοῖς, καὶ τούτοις ἢ κᾶσιν ἢ 

τοῖς πλείςοις ἢ τοῖς μάλιςα γνωρίμοις καὶ ἐνδόξοις. ἐ ἐριξε- 
κὸς δ᾽ ἐςὶ. “συλλογισμὸς ὁ “ἐκ φαινομένων ἐνδόξων, μὴ ὅν- 

ἐξ ἐνδόξων ἢ φαινομένων ἐνδόξων φαινόμενος. 
ὁ γὰρ πᾶν τὸ Ἡ θην ἔνδυξον καὶ ἔςιν ἔνδοξον. ἀθὲν Ὑοὼρ 

τῶν λεγομέων ἐνδόξων ἐπιπόλαιον ἔχει παντελῶς τὴν ᾧες»-- 
ἸΤασίαν, καθὰ. περὶ τὰς τῶν ἐριςικῶν λόγων ἀρχὰς σνκι- 
βέβηκεν ἔχειν" παραχρῆμα γὰρ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς 

λεκτικὸς δὲ. συλλογιαμὸς ὁ ἐξ ἐνδόξων συλλαγιζόμεναος. ἔς! 80 καὶ μικρὰ συνορᾶν. δυναμένοις κατάδηλος ἐν αὐτοῖς ἡ τοῦ 

εν ἧς ἄτη] τὶ 2...}}} γενομένων Ὁ. (Δ 5. ἱμπορίαι. Ὁ, οταΐδεο. 6. μίκ. |1.11. ἀλλ᾽ Ὅτι 9. ΠΤ 16. διαφορῶν 4. 

᾽4. ἡ μὲν ρὲ 48. ".5. καὶ οἵα 2. ᾿ὶ τὰ 2. 1 7. δὲ δίχοιται καὶ τὸ Ὁ. ἢ ἀληθὴς Ὡ. 1] 8 εἰ 411. ὑδὲν 2. (ἃ. ἐν 2. ῃ 
46. ὅπατα, Ὦ. .κ... : 

εΤῖς.. Χ 4, ἄλφα Β,.Χ7 ᾿ ΛΜ 
831. δ μὲν ἦν 6. ἡ 28. ἦ Ῥοοὶ 27. ἀληθῶν ροαῖε δ. 

21. 
“: 
- 

αὑτὴν Ο. ἢ 26. ἀθὰν.(. 1 28. καθάπερ 8.0. Ἰ! τῆς -- ἀρχῆς Α(. 1} 30. σμικρὰ 8. 



" 

ΤΟΠΊΚΩΝ. Α, 101 

ψεύδους. ἐξὶ φύσις. ὁ μὲν ἦν πρότερος τῶν ῥηθέώτων ἐ ἔρεγνν εἰσί,. διὰ δὲ τῶν περὶ" ἕμαξα. ἐνδόξων᾽᾿ ἀνάγκη. ᾿ περὶ αὐτῶν 
κῶν συλλογισμῶν καὶ συλλογισμὸς λεγέσθω, ιδιδὲ χαιπὸς διελθεῖν. “. τῦτο. δ᾽ ἴδιον. μάλιξι εοἰκξῖον τῆς διαλεκτικῆς 

ἐριςιὸς μὲν συλλογισμός, συλλογισμὸς δ᾽. ὕ, -ἐπειδὴ φαΐ. ἐς" ἐξεταςικὶ. γὰρ σα “πρὸς τὰς ὡπασῶν τῶν μεθόδων 
νται Μὴν συλλογίζεσθαι," συλλογίζεται δ᾽ ὅ, : ἀρχὼς ὁδὸν ἔχει. 

Ἔπι δὲ παρὰ τοὺς εἰρημένς, ὦ ἅπαντας: συλλογισμοὺς ς΄. ει: Ἔξομεν: δὲ -τελέως τὴν" μέθοδιν, ὅταν. ὑμοίως ἔχωμεν 8 
οἱ ὧκ τῶν περί τινας ἐπιςήμας: οἰκείων: γινόμενοι, παραλοῆγι ὥσπερ ἐπὶ ῥηταρικὴς “καὶ ἰατρικῆς καὶ τῶν τοιότων δυνάμεων. 
σμοί, καθάπερ ἐπὶ τῆς γεωμετρίας καὶ τῶν "ταύτῃ. συγγε: τῶτο. δ'- ἐςὶ. τὸ ἐκ τῶν ὄδεχομέων -ποιεδι: ἃ. προαιρόμεθα. 
τῶν συμβέβηκεν ἔχειν". ἔοικε γὰρ ὁ τρόπος ὅτος διαφέρειν οὗτε γὰρ ὃ ωὑπτοριὸς ἐκ παντὸς τρόπου πείσει, ὅθ᾽ ὁ ἰατρι- 
τῶν εἰρημένων συλλογισμῶν". ὅτε γὰρ ἐξ ἀληθῶν καὶ πρῶ- κὸς. ὑγιάσει" ̓ ἀλλ᾽ ἐὼν τῶν δεχομένων μηδὲν παραλείτῃ, 
ΤΩΥ συλλογίζεται ὁ ὁ ἀρευδογραννονς ψὲ ὅν ἐξ ἐνδόξων.. εἰς. γὰῤ τὰ ἱκαγῶς αὐτὸν ἔχειν γὴκ ἐ ἐπιςήμοην φήσομεν. 
τὸν ὅρον. ἐκ ἐμπίπτει" ἔτε γὰρ τὰ: πᾶσι δυκῦντα λαμβυίνει -. Ἡρῶτον ἴγ' θεωρητέον ἐκ. τίνων ἡ μέθοδος. εἰ δὴ λαίβοι: 
ὅτε τὰ τοῖς πλείςοις ἔτε: τὰ τοῖς σοφοῖς; καὶ τέτοις ἔτε τὸ μίεν πρὸς πόσα -καὶ ποΐω. καὶ ἐκ τίνων οἱ χόγσι,, καὶ πῶς 

τῶσιν ὅτε τοῖς πλεΐςοις ὅτε τοῖς. ἐνδοξοτάτοις;. ὠλλ᾽. ἐκ τῶν τύτων εὐπορήσομεν, -ἔχριμεν᾽ ὧν ἱκαρῶς τὸ προκείμενον. ἔς τ 

οἰκείων μὲν τῇ ἐπκιςήμῃ Χημμιάτων, ὠκ. ἀληθῶν δὲ τὸν σῴὰα δ᾽ ἀριθμῷ οἴσω καὶ ταὐτά," ἐξ ὦνττε οἱ λόγοι καὶ περὶ ὧν 
λογισμὸν ποιεῖται. τῷ γὰρ. ἢ τὼ ἡμωκύκλια περεγρώφειν 15. οἱ" συχλογισμοί, “γύονται . μὲν γὰρ οἱ λόγοι ἐκ τῶν προτά- 
Ρὰ ὡς δεῖ, - ἢ" Ὑγραμριξ᾽ τινας ἄγειν μὴ ὡς" ἀν ὠχθείησαν; σεων": περὶ ὧν δὲ αἱ συλλογισμοί, τὰ προβλήματα ἐστι. 
Τὸν παραλογισμῶν. ποιεῖται... ... ἐν να πῶσα δὲ πρότασις καὶ πᾶν πρόβλημα ἢ γόος ἥ: ἴδιον -ἢ 

 Ἑΐδὴ μὲν ἣν τῶν. ἘΘΝΥ ὡς τύπῳ ν» περιαβεῖς συμβεβηκὸς δηλοῖ" καὶ γὰρ τὴν διαφορὰν ὡς σαν γενικὴν 

ὲ. εἰρημένα. καθόλε δ᾽ εἰκεῖν᾽ περὶ πάντων τῶν εἰρονγι ὁμῖ: τῷ «γένει. τακτέον." ἐπεὶ: δὲ τῷ ἰδὲς τὸ μὲν τὸ τί ἦν εἶναι 

Αἰ δι τῶν. μετᾷ ταῦτα ῥηθησομένων; ἐπὶ τοσῆτον ἡμῖν 2 σημαῦει, τὸ «δ΄. ὁ σημαύει,. διηρήσθω τὸ ἴδιον εἰς. ἄμφω 
διωρίσθω, διότι περὶ ὑδινὸς. αὐτῶν τὸν. ἀκριβῆ «λόγον ἀποδδ- χὰ προειρημένα μυέρη, καὶ καλείσθω τὸ μὲν τὸ τί ἦν εἶναι 
ται προαιρόμεθα,. ἀλλ᾽ ὅσον. τύπῳ περὶ. ἑδύτον, βυλόμεθα σημαῖέσν ὅρος; τὸ δὲ λοιπὸν κατὰ τὴν κοινὴν περὶ αὐτῶν 
διελθεῖν, παντελῶς δκανὸν ἀγαίμενοι κατὰ -τὴν “προκειμένην ἀποδοθεῖσαν ἐνόμξα σία προ αγοβευίεαν ἴδιον. δῆλον ὧν ἐκ 

μέθοδον τὸ δύνασδαι.: γνωρίζειν ὁ ὁπωσῶν ἑκαον αὐτῶν... - ᾿ τῶν εἰρημένων ὅτι κατὰ τὴν νῦν διαίρεσιν τέτταβὰ: χὼ κάγτα, 
2 Ἑπόμεων δ΄. ἀν εἶ τοῖς ἡρμεπιε εἰπεῖν" πρὸς, πόσαι συμβαίει γίεσθαι,. ἢ ἴδιον. ἢ ὅρον ἃ γώος ἢ συμβεβηκός. 

τε καὶ τίνα χρήσιμος ἡ πραγματεία. ἔςι δὴ. πρὸς. τρία, μηδεὶς, δ᾽, ἡμᾶς ὑπολάβῃ λέγειν ὡς ἕκαστον τότων καθ᾽ 
χρὸς γυμνασίαν, πρὸς τὼς ὑπτεύξεις;. πρὸς τὼς κατὰ φιλο: αὐτὸ λεγόμενον πρότασις ἢ πρόβλημα ἐςιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπὸ 
φοφίαν ἐπιςήμας. ὅτι μὲν ὅν πρὸς γυμϑασίαν χρήσιμος; τότων καὶ τὰ προβλήματα καὶ αἱ προτάσεις γίνονται. δὶα-- 

ἔξ αὐτῶν καταφανές ἐς!" μέθοδον γὰρ ἔχοντες ῥᾷον. περὶ φέρει δὲ τὸ πρόβλημα καὶ ἡ πρότασις τῷ τρόπῳ. ὕτω μὲν 
Τ προτεθέντος. ἐπιχειρεῖν δυκησόμιεθα. πρὸς δὲ τὰς ἐντεύξεις, 30 γὰρ ῥηθώντος, ἄρά γε τὸ ζῷον πεζὸν δίπον ὁρισμός ἐστιν 
διότι τὰς τῶν πολλῶν κατηριθμημένοι δόξας ὧς ἐκ τῶν ὠλ!. ἀνθρώπε;. καὶ ἀρά γε τὸ ζῷον γένος ἐςὶ τῷ ἀνθρώπε; πρό- 
λοτρίων ἀλλὰ ἐκ τῶν οἰκείων δογμάτων ὁμιλήσομεν πρὰς. τάσις γίνεται. ἐὰν δέ, πότερον τὸ ζῷον πεζὸν δίπεν ὁρισμός 

ἧς, μεταβιβάζοντες ὅ τι ὧν μὴ καλῶς φαίνωνται χέΞ. ἐςιν ἀνθρώπαε ἢ ὅ; καὶ πότερον τὸ ζῷον γώος. ἐςίν; πρό- 
Ἧι ἡμὴ. πρὸς δὲ τὰς κατὰ φιλοσαφίαν ἐπιςήμας, ὅτι βλημα γύεται. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὥς εἰκότως 
δυνάμενοι πρὸς ἀμφότερα διαπορῆσαι ῥᾷον ἐν ἑκάςοις κα ἃς ἴσα τῷ ἀριθμῷ τὰ προβλήματα καὶ αἱ προτάσεις εἰσίν. 
ποψόμεβα τὠληϑές τε καὶ τὸ ψεῦδος. ἔτι δὲ πρὸς τὰ πρῶτα ἀπὸ πάσης Ὑρ προτάσεως πρόβλημα ποιήσεις βετάβαλε 
τῶν πρὶ. ἑκάςην ἐπιςήμην ἀρχῶν. ἐκ μὲν γὰρ τῶν οἷ- λῶν τῷ τρόπῳ. ᾿ 

ἰκρίων τῶν κατὰ τὴν προτεθεῖσαν᾽ ἐπιςήμην ἀρχῶν ἀδύνατον: ἔΡΘΟΝ δὲ τί ὅ ὅρος,. ̓  ἴδιον, τί (γόος, τί συμβεβηκός, 

εἰχεῖν τι περὶ αὐτῶν, ἐπειδὴ πρῶται αἱ ὠρχαὶ ἁπάντων. ἔς: δ᾽ ὅρας μὲν Χόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι σὴ , ἀποδίδο- 
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ται δὲ ῶὶ λόγος ἐντ᾽ ὀνόμοιτοα ἃ Χόγος -ὠντὶ -λόγε" δυνώτδν 
γὰρ καὶ τῶν ὑπὸ λόγυ τιμὰ σημαινομένων. ὁρίσασθαϊ.. ὅσοι 
δ᾽ ὁπωσῖν ὀνόματι τὴν ὠπόδασιν: ποιῶνται, δῆλαι ὡς οὐκ 

ἀποδιδόασιν ὅτοι τὸν τῇ πρώγματος ὁρισμόν, ἐπειδὴ; πᾶς 

οἷον ὅτι καλόν ἐξὶ τὸ. πρέπον. ὅμρίως δὲ. καὶ τὸ πότεροὺ 
ταὐτὸν αἴσθησις καὶ. ἐπιστήμη ἢ ἔξεραν" καὶ. γὰρ. “ερὶ τὸς 
ὁρισμός, πότερον ταὐτὸν ἢ ἔδερον, ὴ πλείξε᾽ γϑετκε διω-: 
τριβή. ὡπλῶς δὲ ὁρυκὰ πάντα λεγέσθω. τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴκ 

ΤΟΠΙΧΩΝΑ. 

αὐτῷ γέει, ἐὰν δὰ τῷ μὲν ἐτῶν δείξωμεν. ὅτι γένος ἐς, τῷ 
δὲ-- ἑτῴνε ὅτι ἕκς. ὅς εἰ διειχεχμάνοι -ἐαόρεεθα ὅτι ὕκ ἐν τῷ 
αὐτῷ γώει ταῦτ᾽ ἐς. 

Συμβεβηκὸς δὲ ἐςξιν ὃ μηδὲν μὲν τόέτων ἐςί, μήτε 
εδρισμὸφ λόγος τίς ἐξιν. ὁρικὸν μέντοι καὶ τὰ τοιᾷτον θετέον, 4 ὅῤας “ρυήτε. ἴδιον. μιήτε γένος, ὑπάρχαι δὲ τῷ πράγματι, 

καὶ: ὃ. ἐνδέχεται ὑπρρχαιν ὁτῳᾶν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ, καὶ μὴ 
ὑπάρχειν, οἷον τὸ καθῆσθαι. ἐκδέχεται. ὑπάρρχειν τοὶ. τῷ 
αὐτῷ καὶ μὴ ὑπάῤχαιν, ὁμρίως δὲ καὶ τὸ λευκόν" τὸ γὰρ 
αὐτὸ ὑθὲν κωλύει ὁτὲ μὲν λευκὸν ὁτὲ ἐν. μὴ λευκὸκ εἶναι: 

ὄντα ̓ρβθοὸν τοῖς ὁρισμός. ὅτι δὲ πώντα τὰ γῦν ῥνθέπα 40 ἔξι δὲ τῶν τῷ συμβεβηκότος ὁρισμῶν ὁ ὁ δεύτερος βελτίων" 
, ποιάῦτ᾽ ἐςί, δῆλον ἐξ αὐτῶν. δυνάμενοι. γὰρ. ὅτι ταὐτὸν 
καὶ ὅτι ἕτερον διαλέγεσθαι, τῷ. αὐτῷ τρόπῳ- καὶ -πρὲς τὸς 
ὁρισμὸς ἐπιχειρεῖν. εὐπορήσἀμεν" δείξαντες “γὰρ ὅτι ὁ ταὐτόν 
ἐξιν ὠημρηκότες ἐσόμεθα τὸν. δρισμά. τ μὴν ἐντιφρέφιει 78 

τὸ μὲν γὰρ πρώτν ἐνθύτες ἀναγκαῖον, εἰ μέλλει" τίς συν 
ἥσειν, προειδέναι τί. ἔξιν ὅρος καὶ. γένος καὶ. ἴδιον, ὁ δὰ 

δεύτερος. αὐτοτελής ἐξι πρὸς. τὰ γνωρίζειν τί ποτ᾽ ἐςὶ. τὰ 
λέγόμειον καθ΄ αὐτό.: ρόδο ΣΘΌ ΤΩ, δὲ τῷ συμβεβήκόοι 

τὸ ἣν ῥηθέν ὑ γὰρ ἱκανὸν πρὸς τὰ καταρχευώσας. δὸν ὁρίοις καὶ. αἱ πρὸς ἄλληλα ἀυψαρίσεις, ἁπωνος ἀπὸ τῷ συμβεὶ 
σμὸϊ τὸ δεῖξαι ταὐτὸν. ὄν. πρὸς γῶν τὸ ἀναδκευάσαι αὖ- 
ἴαρκος. τὸ δεῖξαι ὃ ὅτι. ἃ τἀὐτάν. : 

. Ἴδιον δ᾽ ἐς δ' μὴ. δηλοῖ μὲν τὸ τί ἦν ΝΣ "ἡ ̓  
ἐκώνμιν: κἀὶ οὐτικατγρεῖγαιι τοῦ. ̓πρώγμετος, οἷον- ἴδιοκ 

βηκότος᾽ Χεγόμεναι;' οἷν πότερον: τὸ- »αλὸν, "ἤ: :τὸ ὌΑΨΝ 

αἱρετώτερον, καὶ πότερον ὁ κατ᾽ «ἀρετὴν. ἢ ὁ κατ᾽ ἀχόχαυς 
αἰν. ἡδίων βίος;. καὶ εἴ τι ὅλλς -παρωπλησίως τυγχαει τά- 
τοῖς λεγόμεων" ἐπὶ πάντων. γὼρ τῶν -τοιότων, -ποτέρῳ μᾶλχε 

ὠϑρώκν. τὸ γράμματιηκῆ -εἶγωι, διυκτοεόν" ̓εἰ “γὰρ υθρυπέα» λον τὸ πατηγορόμερον συμβέβηκεν, ἡ ζήτησις γύεται. δίῳ» 

ἐξι,. γραμματουιῆς δγκτιὶός ἐξ, καὶ εἰ. γρωμιμωτικῆς- δὲς λοι δ᾽ ἐξ αὐτῶν ὅτε τὸ συμβεβηκὲς. ἐθὲν χωκχύδρ πεῖὰὸ κα 
κριός ἐςτχ, ἀνθρωπός: ἐξιγ, ἀθεὶς “γὼρ- ἴδιον λέγει τὸ; ἐνὸμε πράς. πὶ. ἴδιοκ .«γόεαθαι, οἷον. τὰ καθῆσθαι συμβεβηκὸς ὅν, 

χόμενον ἄλλῳ ὑπαρχεῖν, οἷον τὸ καθεύδων ἀνθραίπῳ,. ἐδ’ ὅτακ τις μόνος. κάθηται, τότε ἴδιον. ἔξαι, μὴ μόνε δὲ κα-- 

ἂν τύχῃ κωτά Ἴκα χρόνον μόνῳ ὑπάρχον.. εἰ. δ' ἄρα τ θημέν πρὸς σὸς μὴ. καθημένες ἴδιον. ". ὥς ε καὶ πρός "τί καὶ. 
κὴὶλ λέγοιτο. τῶν τοιόζων ἴδω, ὐχ ἁπλῶς. ἀχλὰ πότὲ 3.25 ποῖὲ τυθὲν χωλύει: τὸ. τὸ τρυον ἢ ἴδιον. τύρν θπλοε, δ ὡ ν 

ἡ)όᾳ τι ἴδιον ῥηθήσεται" τὸ Κὼ ὙΔΡ. ἐκ ̓ διξιῶν. εἶδαν ποτὸ ἴδιον. ὑκ ἔξαν, .“ 
ἴδιόν ἐξὶ, τὸ δὲ δίπον πρός τι ἴδιον. τυγχάνει Χεγάμενοῳ “- ον. Μ5. χαυθίυτο ἡμᾶς ὅτι τὰ πρὸς τὰ πω 5: 6 
οἷϑν τῷ ἀνθρώπῳ πρὸς ἵππον καὶ κύνα. ὅτι δὲ τῶν ἐνδειχοι: 5 ἀπ τὸ συμβεβηκὸς πάντα καὶ "πρὸς. τὸς ὁρισμὸς ἀρ-. 
μόνων ἄλλῳ ὑπάρχειν ὑϑὲν ἀντικατηγορεῖται, δῆλον" ὁ. γὰρ μόσει :λέγεσθαι. δείξαντες γὰρ ὅτι ὁ μόνῳ ὑπάρχει τῷ. 

ἀναγκαῖον, εἴ τι καθεύδει, ἄνθρωπον εἶναι. οἴον 0. ὑπὸ τὸν ὁρίαμιόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τὰ ἰδίς, ἢ. ὅτι ἃ γγῴος. τὸ" 
Ῥώος δ᾽ ἐξὶ τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόγτων.-τῷ, ἀποδοθὰν ἐν τῷ ἑρισμῷ, ἢ ὅτι ὧχκ ὑπάρχει τι. τῶν. ἐν. πῷ" 

εἴδει ἐν τῷ τί ἐςὶ κατηγορούμενον: ἐν τῷ τί ἐςε δὲ. κατηγο- λόγῳ ῥνθέγτων, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῷ συμβείβυβιότος ὧν ῥηθχΐῃ,. 

ρῶσθαι τὰ τοιαῦτα λεγέσθω, ὅσω ἁρμόττει ἀπαδῶναι ἐρω-: 
τηθότας τί ἐςι τὸ προκείμενον, καθάπερ ἐπὶ τῷ ἀνθρώπι 

ὠρμόττει, ἐρωτηθώτα τί ἐςῖι τὸ προκείμενον, εἰπεῖν ὅτι ζῷον. 3ς 

ἀνῃρηκότες ἐσόμεθα τὸν ὁρισμόν: ὥς εἰκωτὰ τὸν. ἔριπροσθεν: 
ὠποδοθώτα λόγον ὥπαντ᾽. ἂν εἴη τρόπον τινὰ ὁρικὰ τὰ κα'- 

τηριθμημένα. ἀλλ ὺ διὰ τῶτο μίαν ἐπὶ πάντων καθόλσυ. 
γενμεὸν δὲ καὶ τὰ πότερον ἐν τῷ αὐτῷ γέει ἄλλο ἄλλῳ. ἢ μέβοδον ζητητέον" ὅτε. γὰρ ῥεΐδιον οὐρεῖν τῦτ' ἐς, εἴ 8' εὐ-. 

ἐν ἑτέρῳ. καὶ γὰρ τὸ τοιῦτον ὑπὸ τὴν αὐτὴν μέθοδον πίπτει, ρεθείη, -παγτελῶς ἀσαφὴς αὶ δύσχρηζος ἂν εἴη. πρὸς τὴν- 

. τῷ γδει" διαλεχθέντες γὰρ ὅτι τὸ ζῷον γένος τῷ ἀνθρώχε, προκειμένην σρωγματείαν. «ἰδίας δὲ καθ᾿ ἔκαςον τῶν -διορει.. 

ὁμοίως δὲ καὶ τῷ βοός, διειλεγμώοι ἐσόμεθα, ὅτε: ἐκ τῷ. σθέντων γελῶν ὠκοδυθείσης. μεθόδν. ῥᾷον ἐκ τῶν. περὶ ἕκαξ-ον- 

ν μὰ ἰν 

Π. ταὐτέν ἣςιν αἴσθησις Ο. Ἢ 10. μέθοδον ἴντα, Ο. 1]. 380. δεχτοιὲν εἶῆκι ᾧ. { 22. νὐδὰς Ἅὰρ Ὁ λύκε. ιν οἱ 96. ὙΠ, α Ἰ 29. ἄλλῳτ. 

καὶ ἄλλῳ ΟἹ ἢ 33. ἐρωτηθέντα 8. [1 35. ΠΡΌΡΕΤΑΙ 6. " πὴ ἜΈΒΕΝ πὶ Ο. ἢ 36. τὸ στε 48. " 37. τῷ γίνει πίστει (. 1} 38. τὸ 
χὰ Ε Ὁ. 1, 39. ὅτι ταῦτά ἐν Ο., ἥ Π: , ἀνοικ 

τὰ ἤν τ}. τω δὲ καὶ 26. 1 44. κ«χἱ 5. “ 18.. ἴον πῶ γί ἔς. Ἰ 18. το αὐ δα Δ 28. μὴ ορνὰ τ πατρίδα. 4 ' 24. δὰ 
Οἢ 21. Ὑένος καὶ τὸ ἴδιον 6. || 28. συμβεβηκὸς λεγόμενα πάντα Ο. 1] 33. ὥςεἾ καὶ ὥςε “ἢ, .ὥςα Οὐ 56. 0. -: τ ϑ 



ΟὟ ΠῚ Ἃ Ὦ Ν᾿ Α: 

οἰκίων. " διξοδν [ φροκεημόν ψήνοιτ', ἄν. ὥςε χύτῳ μέ, ΒΟΥ “μὲν: ὧν κα τοῦτό, ναβόπερ᾽ εἴρηται, τριχῇ: δηρήσδω; 8 
καθάπερ. εἴρητωι πράτερον). διαιρετέον, "τῶν "δὲν. υχδ κῶν “αὶ ὅτι δ᾽ ἐκ τῶν πρότερον ἐρημόών. ἀξ χόγοι καὶ διὰ τούτων 

μάλιφθ᾽ ἑκάςοις οἰκεῖα προτακξέρν;" ὁρικαί τε καὶ ἡγενικὲ καὶ πρὸς ταῦτα, μᾷ: Ἂν ἀίσις ἡ διὰ τὴς ἐπαγωγῆς" εἰ 
προσωγορεύοντας αὐτώ. σχεδὸν δὲ ἣν πρρραὰ τὰ ΡΣ γάρ τιφ᾽ ἐπιδκοποίη: ἑκάφην τῶν ρότείδεων᾽ 'καὶ τῶν προβλη- 
τρὰς ἑκάφοις. . : τ : 9 ῥάτων, Φφαύοτ᾽ ἄν αὶ ἀπὸ τῇ ὅρα ἢ "ἀπὲ τὸ ἰδίου ἢ ὠπὸ 

Πρῶτον. δὲ πώτων ἘΣ ταὐτῷ. ̓ δεριρέο, “ποῦ αχῶς λί: τὸ γόους ἢ ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος “γεγενημένης ἄλλη δὲ 
γσται, δόξειε δ᾽ ἀν τὸ ταὐτὸν ὡς τύπῳ λαβεῦ τρυχῆ διαὲς πίξις ἡ διῶ. συλλογισμοῖς. ἀναΐγκεῖ γὰρ πᾶν τὸ περί τοῦς 
μῖγθαι.. ἀριθμῷ γὰρ ἢ εἶδεν ἢ  γόει τὸ "ταὐτὸν εἰώθαμεν χρο9 πατὴγερόμενον ἤτοι ἀντοκπμμβρεῖσθαι τῷ ̓πρώγματος ἢ μή. 

σεγοραύειν, ἀριθμῷ μὲν ὧν ὀνόματα πλείω τὸ δὲ πρῶγμά καὶ ἐὶ μὲν ἀντοιατηγορεῖαὶ, ὅ ὅρος ἢ ἴδιον ἂν εἴη" εἰ μὲν γὰρ 
ἦν, οἷον λώπιον καὶ ἱμάτιον, εἴδει δὲ ὅφὰ πλείω" ὄνγιδ 10 σήβαδει ἠδ τί ἣν εἶναι, ὅ ὅρος, τεἰ δὲ μὴ σημαύει, ἴδιον" 

ἐδιάφορα κατὰ τὸ εἶδός. ἐξι,. καθάπερ ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ τῷτο 5 ἣν ἴδιῶ, τὸ ἀνταιατηοῥόμενον 'μό, μὴ δημαδ 
καὶ ἴχπος ἵππῳ" πὰ γὰρ τοιαῦτα τῷ εἴδει λέγετάι᾽ παὐτάς δὲ τὸ τί ἦν ̓εἶναι. - εἰ δὲ "μὴ ἄντικάντηγορεῖταὶ " τοῦ πρα: 
ἴτα ὑπὸ ταὐτὸ εἶδος." ὁμοίως: δὲ καὶ γόει ταὐτά, ὅσα γματοί τ ἤτοι "τῶν: ἐν τῷ ὁρισμῷ τῷ ὑποκειβέν. λεγομένων 
ὑκὸ ταὐτὸ γόος ἐσίν, οἷον ἵππος ὀνθρόπῳ. δύξει δ᾽ ἂν τὸ ἐξὶν ἢ οὖ. καὶ εἰ- μὲν τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ Χεγοῤῥένων, γένος 
ἀκὸ τὴς αὐτῆς. κρέρης ὕδωρ ταὐτὸν λεγόμενον ἔχεν τινὰ 15 ἢ διαφορὰ “ἂν εἷη, “ἐπειδὴ δ' ὁριδμὸς ἐκ γότυς καὶ δια. 
δαφορὰν παρὰ τὸς εἰρημένς τρόπις" ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ φορῶν ἐς» εἰ δὲ μὴ τῶν ἐν τῷ Ἔα λεγομένων. ἐς, 
τοῖτόν γε ἐν τῷ αὐτῷ φετάχθω τοῖς κὠθ᾽ ἂν εἶδος ὅκωσῶν δῆλον ὅ ὅτι, συμβεβηκὸς ἂν εἶχ’ τὸ γὰρ. συμβεβηκὸς ἐλ 

λεγομένοις. ἅπαντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ϑηγε καὶ παρα- γετο ὃ μήδε ὅρος μήτε γέὸς βήτε ἴδιόν ἐσὶν, ὑπάρχει ἃ 
τλήσια, ὠλλοίλοις ἔδοιεν εἶναι. πῶν -μὲν᾽ γὰρ ὕδωρ᾽ χανὶ τῷ; πμεγβας 
ταὐτὸν τῷ εἴδει λέγεται διὰ τὸ ἔχαν πτινὼ. ὁμοιότητα, τὸ τ ᾿πβετὰ γοίνυν ταῦτα" δεῖ δυρίνασθαι τὰ ἀν φῶν κα .9 

ἐ08 

δ᾽ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κρήνης ὕδωρ ὑδενὴ ἄλλῳ, διαφέρει ἀλλ' ὴ 
τῷ ἐφηδροτίραι αν εἶναι τὴν ὁμοιότητα" διὸ ἀ “χωρίζομεν αὐτὸ 
τῶν καθ᾿ ἐν εἶδος ὁπωσῦν. λεγομένων, μάλιςα δ᾽ ὁμολογο- 
μόως τὸ ἂν ἀριθμῷ ταὐτὸν παρὼ πῶσι δοκεῖ. λέγεσθαι: 

τη ριῶν, ἐν οἷς ὑπάριχοσιν αἱ ῥηθεῖσαι τέτταρες. ἔξι δὲ 
ταῦτα τὸν ἀριθμὸν δέκα, τί ἐστι, ποσόν, ποιόν, πρός τί, 

ποῦ, ποτέ, κεῖσθαι, ἔχειν, ποιεῖν, πάσχειν. ὠεὶ γὼρ τὸ 

συμβεβηκὸς καὶ τὸ γόος καὶ τὸ ἰδιον καὶ : ὁ ὁρισμὸς ὦ 
ἔωθε δὲ καὶ τῦτο ἀπαδίδυσθαι πλεοναχῶς, κυριώτατω μὲν 25. μιᾷ, τότων τῶν ᾿ἘΑτ βία ἔα πᾶσαι γὰρ αἱ διὰ τού- 
καὶ πρώτως ὅταν ὀνόματι ἢ ἢ ὅρῳ τὸ ταῦτὸν ὠποδοθῇ, κὠ- Ἰων προτάσεις ἢ τί ἐςιν ἢ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων τυὰ 
ϑάπερ ἱμάτιον λωπίῳ καὶ ζῷον τῆν δίπουν ἀνθρώπῳ, δεύτε- λατηγοριῶν δημαύνσῦ: δῆλόν. δ᾽ ἐξ αὐτῶν ὅ ὅτι ὁ τὸ τί ἐστὶ 
μὲν δ᾽ ὅταν τῷ ἰδίῳ, καθάπερ. τὸ ἐπιςήμης δεκτικὸν ἀνϑρώπῳ σημαΐνων ὁτὲ μὲν ὑσίαν σημαύει, ὁτὲ δὲ ποιόν, ὁτὲ δὲ τῶν 
καὶ τὸ τῇ φύσει ἄνω φερόμενον πυρί, τρίτον δ᾽ ὅταν ἀπὸ ἄλλων τινὰ κατηγοριῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἐκκειμένν ἀνθρώπα 
Ν συμβεβηκότος, οἷον τὸ καθήμενον ἣ ἢ τὸ μευσεκὸν. Σωνρά ἃ φῇ τὸ- ἐρκείμεεγον ἄνθρωπον εἶναι ἢ ζῷον, τί ἐς λέγει καὶ 

τι, πάντα γὰρ ταῦτα. τὸ ἐν ἀριθμῷ βόλεται σημαΐεύ. ἐσίαν σημαίνει" ὅταν δὲ Ζρώματος λευκῇ ἐκκειμένε φῇ τὸ 

ὅτι δ᾽ ἀληθὲς τὸ νῦν ῥπθώ ὁ ἐξιεῖ, ἐκ. τῶν μεταβαλλόντων ἐιβείμενον λευκὸν εἶαι ἢ χῤῶμα, τί ἐς λέγει καὶ ποιὸν 
τὼς τρσηγορίας μάλις" ἄν τὶς καταμαίθοι. πολχάκις: γὼρ ϑημαύει. ὁμοίως "δὲ καὶ ἐὰν “πηχυαίν μεγέθους ἐκκειμένου 

ἐπιτάσσοντες ᾿ὀνόματι καλέσαι τινὰ τῶν καθημόων᾽ μετα- φῇ τὸ. ἐκκείμενον πηχυαῖον εἶναι μέγεθος, τί ἐςιν ἐρεῖ καὶ 
βάλλομεν, ὅταν τύχη μὴ συνιεὶς: ᾧ τὴν πρόσταξιν ποιού- 3ς ποσὸν σημάύει. ὁμιοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀλλων" ἕκαστον 

μεθα, ὡς ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος αὐτ μᾶλλον. συνήσοντος, 

καὶ κελφύομεν τὸν καθήμενον ἢ διαλεγδῥιένον καχέσαι Τρὸς 
ἡμᾶς, δῆλον ὡς ταὐτὸν ὑπολαμβάνοντες κατά τε τοὔνομα 
καὶ κατὰ τὸ συμβεβηροὸς ΡΝ ΠΡ. 

᾿ Ἴ 

γὰῤ τῶν τοιέτων, ἐάν τε αὐτὸ περὶ αὐτὸ λἔγηται ἐάν τε 
τὸ γόος περὶ τότο, τί ἐςὶ τήμαύει, ὅταν δὲ “περὶ ἑτέρε, ὃ 
τί ἐς σημαύει, ἀλλὰ ποσὸν ἢ ποιὸν ἥ τινα τῶν ἀλ- 

. λων κατηγοριῷν.. ὥρα περὶ ὧν μὲν οἱ λόγοι καὶ ἐξ ὦ ὧν, 
πριν 

4. Ὑροιτ᾽ 418. Ἱ ἅ.. προσαγορεύοντες .«. ἢ 7. δαλαβεν ἃ ἢ 8. ἢ γὰρ ἀμμδ Ο ἵ τὸ οπι Ο. ἢ 14. εἰσίν" Α. ἢ 15. ᾿αὐτῆς ὁπὰ Ρὲ 
“Ἅ.. ἢ διαφοράν τηα Ο. ἢ 17. γε οτὰ Ο. [Ϊ 23. τοῦ -- δημένι ΟΕ 25. ἘΡΙΝΧΟΣ Ο ὶ 26. ἀνταποδοθῆ Οἱ ἢ 34. ἐπιτάττοντες (. ἤ 
36. μᾶλλον αὐτοῦ Ο.. 

9. ἀντικ. τοῦ πράγματος ξρος Ο. Ι. 44. τοῦτο γὰρ ἦν ἴδισγ' οὐχ Ο᾽. Ἵ 14, Ἀωηνὴ εἶ Ο. Π 16. Ἰςίν οπι 6. ἢ 418. ἴδιον μήτε Ὑένος, 
ὑπέρχει Ο. 1 20. ταῦτα ̓ διοριςέον Ο. Π 35. ἴςαι τῶν κατηγοριῶν, ἅπασαὶ γὰρ αἱ ἀπὸ Ο΄. ἢ διὰ] ἀπὸ Ο., ἢ 28. σημαίνει, ὁτὲ δὲ ποσόν, 

ὁτὲ 28. ἡ ὁτὲ δὲ ποιόν οπὶ Οἷ' {[| 33. καὶ ἰὰν οπι: Ο, 1| 37 εἱ 38. τῇ τὸ τί 6. 
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ο ταῦτα καὶ τοσαῦτά, ἐςι" πῷφ δὲ Ἀηψόμεθα. καὶ δὶ ὧν 

εὐπορήσομεν, μετὰ ταῦτα λεκτέον. : 

ΤΟΠΙ͂ΚΏΝ', 1, 

᾿ Πρόβλημα δ᾽ ἐςσὶ διαλεκτικὸν θεώρημα τὸ συντεῖνον 4 

ξερὸ αἴρειν καὶ φυγὴ ἢ τρὸς ἀλήθειαν καὶ γνῶσιν, ὦ 
40 Πρῶτον τοίνων διωρίσθω, τί ἐστι πρότασις δαλεκτιοὴὶ αὐτὸ ἢ ὡς. συνεργὸν δρός τι ἕδερον τῶν τοιότων" ᾿ περὶ Ὁ ἷ ἃ 

καὶ τί πρόβλημα διαλεκτικόν; ὁ γὼρ πᾶσαν πρότασιν ἐδὲ ὑδετέρως δυξαάζυσιν ἢ ἢ ἐναντίως οἱ πολλοὶ τοῖς σοφοῖς ἡ οἱ 
“πῶν πρόβλημα διαλεκτικὸν θετέον" ὀδεὶς γὰρ ἀν προτείνειε ἅ σοφοὶ τοῖς πολλοῖς ἢ ἑκάτεροι αὐτοὶ ἑαυτοῖς. ἔνια μὲν γὼρ 
γῶν ἔχων τὸ μηδενὶ. δυίδ, ἀδὲ πρεβάλοι. τὸ “πᾶσι μά τῶν προβλημάτων χρήσιμον εἰδέναι πρὸς τὸ ἑλέσθαι ἢ Φυ- 
γερὸν ἢ τοῖν. πλείςοις" τὰ μὲν γὰρ ὑκ ἔχει. ἀπορίαν, τὰ γεῖν, οἷον πότερον. ἡ ἡδονὴ αἰρετὸν ἢ ὅ, ἔνια δὲ πρὸς τὸ εἰ- 
δ᾽ ἀδεὲς ἀ ἀν θείς. ἔςι δὲ πρότασις διαλεκτικὴ ἐρώτησις. ἔτ. δέναι μόνον, οἷον πότερον ὁ κόσμος ἀΐδιος ἢ ἵ, ἔνια δὲ αὐτὰ 
δοζος ἢ πᾶσιν ἢ τὸϊς πλείςοις ἢ τοῖς σοφοῖς, καὶ τότοις μὲν καθ᾽ αὑτὰ πρὸς ὑδέτερον τότων, συνεργὰ δέ ἐςι πρός 
ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείφοις ἢ 

ράδυξος" θείη γὰρ ἄν τις. τὸ δοκῶν ἊΣ σοφοῖς, . ἐὰν μὴ 
ἐναντίον ταῖς τῶν πολλῶν δόξαις ἧ. εἰσὶ δὲ προτάφεις, δια 
λεκτικαὶ καὶ τὰ τοῖς ἐνδόξοις ἅμοια, καὶ τἀναγτία κατ᾽. 
ἀντίφασιν τοῖς δοκῶσιν ἐνδόξοις εἶν εἶναι προτεινόμενᾳ "καὶ ὅσαι 

ὴ τοῖς βάλις γνωρίμοις, μὴ πα- 10 τινα τῶν τοιότων" πολλὰ γὰρ αὐτὰ μὲν καθ᾽ αὐτὰ ὁ βου- 

λόμεθα γνωρίζειν, ἑτέρων δ᾽ ἔγεκα, ὅπως διὰ τότων ἄλλο 
τι γνωρίσωμεν. ἔςι δὲ προβλήματα καὶ “ὧν ἐναντίοι εἰσὶ 

δύλλόγαιθι (ἀπορίαν γὼρ ἔχει πότερον ὅτως ἔχει ἢ αὐχ 
ὕὅτως διὰ τὸ Ἀὐρὶ ἀμφοτέρων. εἶναι λόγως πιθανός) καὶ τοὶ 

δύξαι κατὰ τέρας εἰσὶ τὰς εὑρημώας. εἰ γάρ ἔνδοξον τὸ ι5 ὧν λόγον μὴ ἔχομεν ὄντων εγάλων, χαλεπὸν οἰόμενοι, ̓ ῷ 
τὴν αὐτὴν εἶναι τῶν. ἐναντίων ἐπιςήμην καὶ τὸ αἴσθησιν τὴν 

αὐτὴν εἶναι τῶν ἐναντίων, ἔνδοξον ἂν φανείη καὶ εἰ μίαν 
Ν “ ἌΝ Ὴ ᾿ ΠΝ ν , ἢ 
ἀριθμῷ γραμματικὴν εἶναι, καὶ αὐλητικὴν μίαν, εἰ δὲ 
πλεΐς γραμματικάς, καὶ αὐλητικαὰς πλείες". πάντα; γὰρ 

ναι τὸ διὰ τί ἀποδᾷναι, οἷον πότερον ὁ κόσμος ἀΐδιος ἢ ὅ" 

καὶ γὰρ. τὰ τοιαῦτα ζητήσειεν ὧν τις. 
«οὐ Τὼ μὲν ὄν προβλήματα. καὶ αἱ προτάσεις, καθάπερ 

εἴρηται, διωρίσθω" θέσις δέ ἐςιν ὑπόληψις παράδοξος τῶν 
ὅμοια καὶ σνγγενὴ ταῦτ᾽ ἔοικεν εἶναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ Ὦ γγωρίμων τνὸς κατοὸ φιλοσοφίαν, οἷον ὅτι ὑκ ἔςιν ἀνίμλέ- 

τοῖς, ἐνδόξοις ἐναντίᾳ κατ᾽ ἀντίφασιν. προτεινόμενα ᾿ἔγδοξαι 

φανεῖται" εἰ γὰρ ἔνδοξον ὅτι δεῖ τὸς φίλους εὖ ποιεῖν, καὶ 

ὅτι ὁ δεῖ κακῶς ποιεῖν ὄδοξον. ἔςι δ᾽ ἐγαντίον μὲν ὅτι δεῖ 

κακῶς ποιεῖν τὸς φίλας, κατ᾽ ἀντίφασιν. δὲ ὅτι κὁὶ δεῖ κα- 

γεὶν, καθάπερ ἔφη ᾿Αντισθέης, ἢ ὅτι πάντα κινεῖται καθ᾽ 
« 7 λχ ἂ ΝΥ , 7) Ν 
Ἡράκλειτον, ἢ ὅτι ἐν τὸ ὄν, καθώπερ Μέλισσός φησιν" τὸ 

γὰρ τὸ τυχόντος ἐναντίᾳ ταῖς δόξαις ἀποφνναμέν φροντί- 
ζω. εὔηθες. καὶ ταὶ ὦ ὧν λόγον ἔχομεν ἐναντίον ταῖς δόξαις, 

κῶς “ποιεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ δεῖ τὸς φίλυς εὖ ποιεῖν, τὸς γά οἷον ὅτι. " ̓ πᾶν τὸ ὃν ἤτοι γοόμενόν ἐν ἢ ἀίδιον, καθάπερ 

ἐχϑρὺς ὁ δεῖ. ἔςι δὲ καὶ τῦτο κατ᾽ ἀντίφασιν τῶν ἐναντίων: 
Ν Ν ᾿ ΄ ἃ τ ἫΡ δεῖ Ν, ἢ ἣν εκ -.- ε ΄ τὸ γὰρ ἐναντίον ἐςὶν ὅτι δεῖ τὰς ἐχθρὸς εὖ ποιεῖν. ὡσαύτως 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔνδοξον δ᾽ ἐν παραβολῇ φανεῖται 

δι σοφιςαί Φεῦ μυφικὸν γὰρ. ὄντα ̓ γραμματοχὸν εἶναι 

τε γενόμενον. ὅτε ἀΐδιον ὄντα. τῦτο γάρ, εἰ καί τινι μὴ δὸ: 

κεῖ, δόξειεν ἃ ἂν διὰ τὸ λόγον ἔχειν. 

καὶ τὸ ἐναντίον περὶ τῷ ἐναντία, οἷον εἰ τὸς φως δεῖ εὖ Ἔςι μὲν ὃν καὶ ἡ θέσις πρόβλημα" ἀ πᾶν δὲ πρό- 
ποιεῖν, καὶ τὰς ἐχθρὺς δεῖ κακῶς. φανείη δ᾽ ἂν καὶ ῥαν- Ὁ βλημα θέσις, ἐπειδὴ ἔνια τῶν προβλημάτων τοιαῦτ᾽ ἐσὶ 

τίον τὸ τὸς φύνς- εὖ ποιεῖν τῷ τὸς ἐχθροὺς κακῶς" πότερον περὶ ὧν ἀδετέρως δοξάζομεν. ὅτι δέ ἐςι καὶ ἡ θέσις “ρό- 
δὲ καὶ κατ᾽ ὠλήθειαν ὕτως ἔχ ἃ ἢ ὕ, ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν βλημα, δῆλον: ἀνάγκη γὰρ ἐκ τῶν εἰρημένων ἢ τὸς πολ- 

ἐναντίων λεγομένοις ῥηθήσεται. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ ὅσαι δόξαι λὲς τοῖς σοφοῖς περὶ τὴν θέσιν. ὠμφισβητεῖν ἢ ὁποτερουσῶν 

κατὰ τέχνας εἰσί, διαλεκτικαὶ προτάσεις εἰσί" θείη γὰρ ἂν ἑαντοῖς, ἐκειδ ὑπόληψίς τις παράδοξος ἡ θέσις ἐςΐν. σχε- 

τις τὰ δοκῦντα τοῖς ὑπὲρ τύτων ἐπεσκεμμένοις, οἷον περὶ 35 δὲν δὲ γῦν πάντα τὰ. διαλεκτικὰ προβλήματα θέσεις κα- 

μὲν τῶν ἐν ἰατρικῇ ὡς ὁ ἰατρός, περὶ δὲ τῶν ἐν γεωμετρίῳ. λῦνται. διαφερέτω δὲ μηδὲν ὁπωσῶν λεγόμενον" ὁ γὰρ ὄνο- 
ὡς ὁ γιωμέτρης" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.͵ ᾿ ματοποιῆσαι βουλόμενοι διείλομεν οὕτως αὐτά, ἀλλ᾽ ἵνα 

. δὲ πρόβάλοιτο πᾶσι Α. 11 1:13. τὰ]. κατὰ 5. 07 Ο κατ᾽ ἀντίφασιν ροϑὶ ὦσαι 6. 1 45. πόρημας Β. ἢ 16. τὸ] εἴη τὸ Ο. Κὶ 
17. τῶν ἰναντίων εἶναι Ο. 1 19. γραμματικαὶ ΑἹ. 1| αὐλητικαὶ Α΄ εἰ ρν Ο. 1} 22. φαίνεται εἶναι. εἰ Ο. 11 26. τῶν κατ᾽ ἀντίφασιν ἱναντίων 
ς. [ἱ 28. δ᾽ δὲ καὶ Α΄. Ἱ 30. καὶ τὸ ἐγαντών 3. 11 31. τὸ 8. Ι Ω δεῖ κακῶς Α(. ἢ 33. κατὰ τὰς τέχνας δύξαι Ο. Ι 36. ὁ οτὰ 

4}. Ϊ 37. γεωμετρικὸς ΑΒ, 
ἀ. μηδετέρως Ο ᾿ἱ πολλὰ -- οἱ οἵα Ο. Π 5. αὐτοῖς Ὁ, 1] 6. ἀδύαι μένον πρὸς .ς 48. Ἰ 9. καθ' αὑτὰ οπὶ “.} ἱ οὐδέτερα 48. 

" ἑτέρου δ᾽ ἕνεκεν Ο΄, 1}. 12. τ ἐναγτίοι Ος, 1 14. ἀμφότερα ΑΒ. 1 22. ὃ] πᾶν ρὲ Ο. 1 ὥσπερ Ο. ἢ 23. ἰναντία ταῖς δόξαις οτα 
ὉΠ 24. ἔὔηθές ἐςιν. καὶ «Α΄. Ἱ 236. μυσικὸν γὰρ] τὸν μυσικὸν Ος, {27. δοκῆι 48, 1 28. τὸν Α΄. 181. ἰςι τι πρέβλημα καὶ ἢ 
Ἧι σ. ἌΝ ; : 
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ΤΟΠΙΚΩΝ ἃ: 

μὴ λανθάνωσιν ἡμᾶς τες αὐτῶν τυγχάνουσιν ὅσαι δὶω- 

φοραΐ. 
Οὐ δεῖ δὲ πᾶν πρόβλημα ὑδὲ πᾶσαν θέσιν ἐπισκο- 

πιῶ, ἀλλ᾽ ἣν ἀπορήσειεν ὧν τις τῶν λόγα δεομέων καὶ μὴ 

κολάσεως ἢ αἰσθήσεως" οἱ μὲν γὰρ ὠπορῦντες πότερον δεῖ 5 

τὸς θεὸς τιμᾶν καὶ τὸς γονέας ἀγαπᾶν ἢ ἃ κολάσεως δέον- 
ται, οἷ δὰ πότερον ἡ χιὼν λευκὴ ἢ ἃ αἰσθήσεως. ὑδὲ δὴ 
ὧν σύνεγγυς ἡ ὠπόδειξις, ὑδ᾽ ὧν λίαν πόρρω" τὰ μὲν γὰρ 
ἐκ ἔχει ὠπορίαν, τὰ δὲ πλείω ἢ κατὰ γυμναςικήν. 

"Διωρισμένων δὲ τότων χρὴ διελέσθαι πόσα τῶν λό- 10 
γῶν εἶδη τῶν διαλεκτικῶν. ἔς: δὲ τὸ μὲν ἐπαγωγή, τὸ δὲ 
συλλογισμός. καὶ συλλογισμὸς μὲν τί ἐςιν, εἴρηται πρό- 
τερον, ἐπαγωγὴ δὲ. ἡ ὠπὸ τῶν καθ᾽ ἕκαςον ἐπὶ τὰ καθό- 
λου ἔφοδος, οἷον εἰ ἔςι κυβερνήτης ὁ ἐτιςάμενος κράτιςος 
χαὶ ἡνίοχος, καὶ ὅλως ἐςὶν ὁ ἐπιςαάΐμενος περὶ ἔκωςον ἄρι- 15 

στος. ἔςι δ᾽ ἡ μὲν ἐπαγωγὴ πιθανώτερον καὶ σαφέστερον 
καὶ κατὼ τὴν αἴσθησιν Ὑνωριμώτερον καὶ τοῖς πολλοῖς 
κοινόν, ὁ δὲ συλλογισμὸς ἀμμτλ δα καὶ πρὸς τὸς ὠν- 
τιλογικὸς ἐεργέξερον. 

Τὰ μὲν οὖν γόν περὶ ὧν τε οἱ λόγοι καὶ ἐξ ὧν, Ὦ 

καδαπερ ἔμπροσθεν εἴρηται, διωρίσθω" τὰ δ᾽ ὄργανω, δὶ᾽ 
ὧν εὐπορήσομεν τῶν συλλογισμῶν καὶ τῶν ἐπαγωγῶν, ἐςὶ 
τέτταρα, ἕν. μὲν τὸ προτάσεις λαβεῖν, δεύτερον. δὲ ποσα- 

χῶς ἕκαςον λέγεται δύνασθαι διελχεῖε, τρίτον τὼς διαφο-. 

μὰς εὑρεῖν, τέταρτον δὲ ἡ τῷ ὁμοίς σκέψις. ἔςι δὲ τρόπον 25 
τρὰ καὶ τὰ τρία, τέτων προτάσεις" ἔς γὰρ καθ᾿ ἕκαστον 
αὐτῶν ποιῆσαι πρότασιν, αἷον ὅτι αἱρετόν ἐς ι τὸ καλὸν ᾿ 
τὸ ἡδὺ ἢ τὸ συμφέρον, καὶ ὅτι διαφέρει αἴσθησις ἐπις ἡ- 

μης τῷ τὴν μὲν ὠποβαλόντι δυνατὸν εἶναι πάλιν. λαβιν, 

τὴν δ᾽ ἀδύνατα; καὶ ὅτι ὁμοίως ἔχει τὸ ὑγιεινὸν πρὸς ὑγί- 30 

ἀαν καὶ τὸ εὐἐκτικὸν πρὸς εὐεζίαν. ἔστι δ᾽ ἡ μὲν πρώτη 

πρότασις ἀπὸ τῷ πολλαχῶς λεγομέα, ἡ δὲ δευτέα ἀπὸ 
τῶν διαφορῶν, ἡ δὲ τρίτη ἀπὸ τῶν ὁμοίων. 

Ἰὰς μὲν οὖν προτάσεις ἐκλεκτέον ὁσαχῶς διωρίσθη 
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φαινομέαις,. καὶ ὅσαι δόξαι κατὰ τέχνας εἰσί. δεῖ δὲ προ- ὁ 
τείνειν καὶ τὼς ἐναντίας ταῖς Φανομέραις ἐνδόξοις κατ᾽ ἀν- 
τίφασιν, καθάπερ εἶ εἴρηται πρότερον. χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ποιεῖν 
αὐτὼς ἐν τῷ ἐκλέγειν μὴ μόνον τὰς ὅσας ἐνδέζως, ἀλλὼ 

καὶ τὰς ὁμοίας ταύταις, οἷον ὅτι τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ αἴ-. 
σθησις (καὶ γὰρ ἡ ἐπιςἡμη) καὶ ὅτι ὁρῶμεν εἰσδεχόμε- 
γοί τι, ἀκ ἐκπέμποντες" καὶ γὼρ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἷ- 
σθήσεων ὕτως" ἀκούομό τε γὰρ εἰσδεχόμενοί τι, ὧς ἐκ- 

πέμποντες, καὶ γευόμεθα ὡσαύτως. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων. ἔτι ὅσα ἐπὶ πάντων ἢ τῶν πλείξων φαίνεται, λη- 

πτέον ὡς ἀρχὴν καὶ δοκῶσαν θέσιν" τιθέασι γὼρ οἱ μὴ συν- 
ὁρῶντες ἐπί τινος οὐχ, οὕτως. ἐκλέγειν δὲ χρὴ καὶ ἐκ τῶν 

γεγραμμένων λόγων, τὰς δὲ διαγραφὼς ποιεῖσθαι περὶ 
ἑκάςε γόους ὑποτιθέτας χωρίς, οἷον περὶ ἀγαϑοῦ ἢ περὶ 
ζῴν καὶ περὶ ἀγαθά παντός, ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ τί. ἐς ιν. 
παρασημαΐνεσθαι δὲ καὶ τὰς δεώςων δόξας, οἷον ὅτι Ἔμ- 

πεδυκλῆς ἜΤΕΑ ἔφησε τῶν σωμώτων ςοιχεῖα εἶναι" θεη 

γὰρ ἄν τις τὸ ὑπό τινος εἰρημένον ἐνδόξε.. 
᾿ς ἝἜςι δ᾽ ὡς τύκῳ ̓ πϑιχαμεῦ τῶν προτοίσεων. καὶ τῶν 
πρβ ναμάτων μέη τρία. αἱ μὲν. γὰρ ἠθικαὶ προτάσεις εἰ- 
σίν, αἱ δὲ Φυσικαί, αἱ δὲ λογικα. ἠθικαὶ μὲν ὅγ αἱ τοι- 
αὗται, οἷον πότερον δέϊ τοῖς γονεῦσι μᾶλλον ἢ τοῖς νόμοις 
πειθαρχεῖν, ἐὰν διαφωνῶσιν" 
ἐναντίων ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη ἢ οὖ, φυσίκαὶ δὲ οἷον πότερον 

ὃ κόσμος ἀΐδιος ἢ ὅ. ὁμαῶὼς δὲ καὶ τὰ προβλήματὰ. ποῖαι 
δ᾽ ἔκαςαι τῶν προειρημένων, ὁρισμῷ μὲν ὑκ εὐπετὲς ὠπο- 
δῦναι περὶ αὐτῶν, ἢ δὲ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς συνηθείᾳ πει- 
βατέον γνωρίζειν ἑ ἑκαΐςν αὐτῶν, κατὰ τὰ προειρημένα πα- 
ραδείγματα ἐπισκοπῦντα. 

Πρὸς μὲν οὖν φιλοσοφίαν -κατ᾽ ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν 
ΠΘΑΗΝ διαλεκτικῶς δὲ πρὸς δόξαν. ληπτέον δ᾽ ὅτι 
μώλιςα καθόλε πάτας τὰς προτάσεις, καὶ τὴν μίαν πολ- 
λὼς ποιητέον, οἷον ὅτι τῶν ἀντικειμένων ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη, 

εἶθ᾽ ὅτι τῶν. ἐναντίων καὶ ὅτι τῶν πρός τι. τὸν αὐτὸν δὲ τρό-- 

λογικαὶ δὲ οἷον πότερον τῶν 

πρὶ προτάσεως, ἢ τὰς πάντων δόξας προχειριζόμενον ἢ 35 πον καὶ ταύτας πάλιν διαιρετέον, ἕως ἀν ἐνδέχηται διαι- 
τὼς τῶν πλείςων ἢ τὰς τῶν σοφῶν, καὶ τότων ἢ πάγτων μεῖν, οἷον ὅτι ἀγαθῇ καὶ κακῶ,. χαὶ λευκῦ καὶ μέλανος, 
ἢ τῶν πλείςων ἢ τῶν γνωριμωτάτων, ἢ τὰς ἐγαντίας ταῖς καὶ ψυχρὰ καὶ θερμῷ. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

4. οὖσα!) αἱ Ο. ἢ 6. γονεῖς 418. Π 8. οὔθ᾽ Ο. ἢ 9. πλεῖον Β. ! 12. τίς Ο ᾿ 43. ἡ ἀπὸ] διὰ Ο. 1 καϑέκαςα Ο. 1 τὸ Ο. ὶ 

44. εἰ οτχ «4. 15. ἕξαι περὶ ἕκαςον ὁ ἐπιςάμενος Ο. 119. ἱναργέξερον Ο. 22. εὐκορήσωμεν Ο. [Ϊ καὶ τῶν ἐπαγνγῶν οἵὰ 48. 1} 
33. δὲ} ἂν τὸ Ο. ἢ. 24. λέγεται ἕκαφον Ὁ. αὶ τὰ!} τὸ τὰς Ο.: ἢ 21. πρότασιν ποιῆσαι 6. ἢ 29. ἀποβαλόντα Ο΄. ἢ] πάλιν οτα Ο. ὃ 81. . 
καὶ τὰς Ο. ἣ 

6. ἡ οτὰ ργ Ο. "ἢ 1 εἰ 8. τιῦ τι καὶ Ο, {{.7. καὶ μοβὲ γὰρ οαὰ Ο. 1 9. γευόμεθα καὶ ὁσμώμεθα ὡσαύτως Ο. Π 12. οὕτως] οὕτως 
ἔχεν Ο. ἢ 14. ὑποτιθῦτα Ο. ἢ αἰίογυπι περὶ οὐχ Ο. ἢ -15. παντὸς ἀγαθοῦ Ο. ἢ 17. φησὶ τέτταρα Ο. 1 18. νδόξου εἰρημένον Ο.. 1 
23.. πυϑεσθαι Ο. 1} οἷοι οὐὰ Ὁ. ἢ 2η., ἡ αὐτὴ] μία Ο. 1 οἷον οπι 44}. 1 25. ὁποῖαι 6. ἢ 26. εἰρημδων Ο. 1 25. ἑκάστην “νωρίξειν 
Ο. ἃ 31. πρὸς ογὰ «4. ἢ 33. αὐτὴ καὶ μία ἱπιςήμη Ο. 1 81. καὶ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ ογα Ο. 

ο 



15. 

106 ΤΟἂΠΊΙΒΏΩΝ: ἃς 

. Περὶ μὲν οὖν προτάσεως ἱκανά τῶ πρεειρημόα" τὸ ἀσύμμετρος δέν, ὥςε πλεοναχῶς. ἡ ἡδονὴ λέγεται. καὶ 

δὲ ποσαχῶς, πραγματευτέον μὰ μόνον ὅσα λέγεται καθ΄. τῷ μὲν κατὰ τὴν διάνοιαν φιλεῖν τὸ μισεῖν ἐναντίον, τῷ δὴ 
ἢ ἥζεραν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τὸς λόγες αὐτῶν πειρατέον. ἀπο κατὰ τὴν σωματικὴν ἐνέργειαν δὲν" δῆλον οὖκ ὅτι τὸ φι- 

διδόνῳι, οἷον μὴ μόνον. ὅτι ἀγαθὸν καδ᾿ τερον μὲν τρόπον λεῖν ὁμώνυμον. ἔτι ἐπὶ τῶν “ἀνὰ μέσον, εἰ τῶν μών ἐςί τι 

λέγετῳι δικαιοσύνη καὶ ἀνδρία, εὐεκτικὸχ δὲ καὶ ὑγιεικὸκ 5 ἀνὰ μέσοι, τῶν δὲ μηδέν, ἃ εἰ ἀμφοῖν μέν ἐς, μὴ ταὐν 

καθ᾽ ἔερὼ, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὰ μὲν τῷ αὐτὰ ποιά τινα εἶς τὸν δέ, οἷδν λευκῇ καὶ μέλανος ἐν χρώμασι μὲν τὸ φαιόν, 
γα, τὰ δὲ τῷ ποιητικά τιρς. καὶ υὐ τῷ ποιὰ αὐτά. τα; ἐν φωνῇ δ᾽ ἐδῴν, καὶ εἰ ἄρα, τὸ σομφέν, καθάπερ τινές φασι 
εἶναι. ὡσαύτως. δὲ καὶ ἐπὶ τῶι ἄλλω. “-- σομφὴν φωνὴν ἀνὰ μέσον εἶναι, ὥσθ᾽ ὁμώνυμον τὸ λευκό, 

Πότερον δὲ πολλαχιῶς ἢ μωναχβς τῷ εἴδει ὙΕῊ ὁμοίως «δὲ καὶ τὰ μέλαν. ἔτι εἰ τῶν. μὲν πλείω τὰ ἀκὲ 
διὰ τῶνδε θεωρητέον.. πρῶτον μὲν ἐκὶ- τὰ ἐναντίας σκοπεῖν. εξ 10. μιέσον, τῶν δὲ ἕν, καθάπερ ἐκὶ τῷ λευκῷ καὶ μέλανος" ἐπὶ ᾿ 

πολλαχῶς λέγεται, ἐαν τε τῷ εἴδει ἐδάν τε τῷ ὀνόματι μὲν. γὰρ τῶν χρωμοίτων πολλὰ τὰ ἀνὼ μέσον, " ϑὶ τῆς 
διαφωήϊ. ἔχια, γιὰρ. εὐθὺς καὶ τοῖς. ἐνόμᾳσιν ἕτερά ἐς ιν, οἷον φωνῆς. ἣν τὸ φιμφώ. 
τῷ ὑξεῖ ἐν φυῇ μὲν ἐναντίον τὸ βαρύ. ἐν ὄγκῳ δὲ τὸ - Πάλι ἐπὶ τῷ κατ᾽ ἀντίφασιν ἀντοτειμένα τῶν εἰ 
ὠμβλύ. δῆλον ὧν ὅτι τὸ ἐναντίον τῷ ἐξεῖ πολλαχῶς λέ. πλεοναχῶς λει εἰ γὰρ τῦτο πλεοαχῶς, λέγεται, καὶ 
γεται. εἰ δὲ τοῖο, καὶ τὸ ὀξύ' καθ᾿ ἑκάτερον γὰρ. ἐκείν 15 τὸ τότῳ ἀντικείμενον πλεοναχῶς ῥηθήσεται, οἷον τὸ μὴ βλ6- 

ἕτερον ἔςαι τὸ ἐναντίον. ἡ. γὰρ τὸ αὐτὸ ὀξὺ ἔςαι τῷ ἐμ- πεῖν πλσαχῶς λέγεται, ἂν μὲν τὸ μὴ ἔχειν ὄψιν, ὃ ὃν δὲ 

βλεῖ καὶ τῷ βαρεῖ ἐναντίον; ἑκατέρῳ. δὲ τὸ ὀξὺ ἐναντίον. τὸ μὴ -ἐνερψοῖν τῇ: ὄψει. εἰ δὲ τῦτο. πλεοναχῶς, ἀναγκαῖα 
πάλιν τῷ βαρεῖ ἐν φωνῇ μὲν τὸ ὀξὺ ἐναντίον, ἐν ὄγκῳ δὲ καὶ τὸ βλέχειν. πλεοναχῶς. λόγεσβαι" ϑμάτιρῳ γὰρ τῷ μὴ 
τὸ κὔφω, ὥσπε πολλαχῶς τὸ. βαρὺ. λέγεται, ἐπειδὴ καὶ βλέπειν ἀντικείσεταί τι, οἷον τῷ μὲν μὴ ἡ ἔχειν ἵψυν τὸ 
τὸ ἐναντίον. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ ̓καλῷ τῷ μὲν ἐπὶ τῷ ζῴου ἢ ἔχειν, τῷ δὲ. μ. ἐς ἠκὰ τῇ ἧνὰ τὸ ἐνεργεῖν. 

. τὰ αἰσχρόν, τῷ δ᾽ ἐπὶ τὰς οἰκίας τὸ μοχθηρόν, ὦ: τε ὁμώ- “Ἔτι ἐπὶ τῶν κατὰ στέρησιν καὶ ἔξιν λεγομένων ἐπε 
γυμον τὰ καλόν. δρρνν εἰ γὰρ θάτερον πλεοναχῶς Ἀέγεται, καὶ τὸ λω- 

Ἐπ ἐνίων δὲ τοῖς μὲν ὀνόμασιν ὑδαμῶς. διαφωνεῖ, τῷ πόν, εἷοι εἰ τὸ αἰσθάνεσθαι πλειναχῶς λέγεται κατα τε 
δ᾽ εἴδει κατάδηλος ἐν αὐταῖς εὐθέως ἡ διαφορά ἐςιν,- ζ:: τὴν ψυχὴν καὶ τὸ φῶμα, καὶ τὸ ἀναίσθητον εἶαι πλεο- 

ἐξὶ τῇ λευχὰ καὶ μέλανος. φωνὴ γάρ. λευκὴ καὶ μέλανα 2 ναχῶς ῥηθήσεται κατά τε τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα. ὅτι 
λέγεται, ὁμοίως δὲ καὶ χρῶμᾳ. τοῖς μὲν ἦν ὀνόμασιν ὑδὲν δὲ “κατὰ ςέρησιν καὶ ἔξιν. ἀντύκειται τὰ νῦν λεγόμενα, δε. 
διαφωνεῖ, τῷ δ᾽ εἴδει κατάδηλος ἐν αὐτοῖς εὐθέως ἡ δια-.- λον, ἐπειδὴ πέφυκεν ἑκατέραν τῶν αἰσθήσεων ἔχειν τὰ ζῷα 
φορά" ὁ γὰρ ὁμοίως τό τε χρῶμα λεουκὸν λέγετας καὶ ἡ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα. 
φωνή. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως" τῶν γὰρ . . Ἔπι δ᾽ ἐπὶ τῶν πτώσεων ἐπισκεπτέον. εἰ γὰρ τὸ ὃ- 

αὐτῶν τῷ εἴδει ἡ, αὐτὴ. αἔγθησις, τὸ. δὲ λευκὸν τὸ ἐπὶ τῆς 8) καῤως πλεοναχῶς λέγεται, καὶ τὸ δῥιαιον πλεοναχῶς ῥη- 
φωνῆς καὶ τῷ. χρώμωτος ἃ τῇ αὐτῇ αἰσθήσει κρίνομεν, ἀλλὰ θήσεται" καθ᾽ ἑκάτερον. γὰρ τῶν δικαίως ἐςὶ δίκαιον, οἷον 
τὸ μὲν ὄψει, τὸ δ᾽ ἀκοῇ. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἐξὺ καὶ τὸ ἀμβλὺ εἰ τὸ δικαίως λέγεται τό τε κατὰ τὴν ἑαυτῇ γνώμην κρῖ- 
ὦ χυμοῖς καὶ ἐν ὄγκοις" ἀλλὰ τὸ μὲν ἀφῇ, τὸ δὲ γεύσει. γαι καὶ τὸ ὡς δεῖ, ὁμοίως καὶ τὸ δίκαιον, ὡσαύτως δὲ 
ὑδὲ γὰρ ταῦτα διαφωνεῖ τοῖς ὀνόμασιν, ὕτ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν ὅτ᾽ καὶ εἰ τὸ ὑγιεινὸν πλεοναχῶς, καὶ τὸ ὑγιεινῶς πλεοναχῶς 
ἐπὶ τῶν ἐναντίων" ἀμβλὺ «γὰρ καὶ τὸ ἐναντίον ἑκατέρῳ. 85 ῥηθήσεται, οἷον εἰ ὑγιεινὸν τὸ μὲν ὑγιείας ποιητικὸν τὸ δὰ 

Ἔτι εἰ τῷ μέ, ἐςί. τι ἐναντίον τῷ δ᾽ ἁπλῶς μηδέν, φυλακτικὸν τὸ -δὲ σημαντριόν, καὶ τὸ ὑγιεινῶς ἢ ποιητε- 

οἷον τῇ. μὲν ἀπὸ τοῦ. πίνειν ἡδονῇ ἡ ἀπὸ τοῦ διψῆν λύπη κῶς. ἢ φυλακτικῶς ἢ δημαντικῶς ῥηθήσεται. ὁμοίως δὰ 
ἐναντίον, τῇ δ᾽ ἀπὸ τῷ θεωρεῖν ὅτι ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅταν αὐτὸ πλεοναχῶς λέγηται, καὶ 

4. ὑπὴρ, Ο. 11 εἰρημένα Ο. ἢ ἡ. ἕτερον λέγεταρ τρόπον δικαιοσύνη μὲν καὶ Ο΄, {ΠΟ 6. ἕτερον τρόπον ἀλλ᾽ Ο. } αὐτὰ ποιά Ο, ἢ 9. μοτω- 
χῦς ἣ πολλαχῷς (. ΠΟ 16. ἔςαι ροκὶ βαρεῖ Ο. ἢ 18. ὀξὺ ἔςαι ἰνφτίον Ο. ἢ 34. ἴξιν οπι ὦ. ἢ 34. καὶ ἐπὶ τοῦ Ο΄, 1 33. μὲν ἐν 
ἀφῇ τὲ δὲ ἐν γεύσει Ο. 

ἀ. ἔτι, καὶ ἐπὶ 6. 1} τῶν --ο τῶν] τῶι -- τῷ 418. 11 6. χρώματι Ο. 1} 7. οὐθὲν 6. 11 ἃ οἵα «4. ἢ φασί τινες Ο. ἢ 16. ᾿ν δ)] ἕτε- 
ρον δὲ Ο. }} 17. πλεοναχῶς λέγεται ἀνωγκαῖρν Ο. 11 19. τι οἷα .8. 1} 34. καὶ κατὰ τὸ σι. Ο. ἢ 3235. τε οἷχ «ν ᾿ὶ 26. ἀντίκεοται ΑΒ. ἴ 
21. τὸ ζῷον κατά τε τὴν ψνχὴν καὶ τὸ (. 1] 39. δ᾽ ογα, (. || 31. δικαΐν!] δικαίαν 48. ἢ} 32.ὄ εἰ τὸ οτκ 6. 1} 33. ὁμοίως δὲ καὶ Ο. 1ἢ 
84. εἰ καὶ Ο. 1] 85. ἑῥηθήσεται οχχ Ο᾽, ΠΠ ὑγιωνὸν λέγεται τὸ Ο. ἢ 38. αὐτὸ οἵα .Α, 
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ἡ πτῶσις ἡ ὠπ' αὐτοῦ πλομιχόν. τ ΤΗΝ; καὶ εἰ ἡ ᾿ ἐπὶ τῶν. τῦν- αἰρηβόων. τὸ: μὲν γάρ. ἔσται! σῶμα ποιδνδε 
πτῶσις, Ναὶ αὐτί: -ἰ .; ἀρ ς χρῶμα ἔχον, τὸ δὲ φὼνὴ εὐήκοσρ" - ἀφαιρεθέντος οὖν τοῦ 

ΟΣ κοκεῖν δὲ καὶ τὼ γέη. τῶν κατὼ τένομα, καΐηγος σώματος καὶ τῆς φωνῆς οὐ ταὐτὸν ἐν ἑκατέρῳ τὸ λειπό: 
ριῶν, εἰ ταὐτά ἐξν ἐπὶ πάντων. εἰ γὰρ μὴ ταὐτά; δῆλον μένον. ἔδει δ γε, εἴπερ ἐμ ἦν τ λευκὸν τὸ ἐφ᾽ 
ὅτι ὁμώνυμον τὸ λεγόμενον, οἷον τὸ ὠγαθὸν ἐν ἐδέσματι 5 ἑκατέρα λεγόμενον. ἢ ᾿ 
μὲν τὸ ποιητικὸν ἡδονῆς, ἐν ἰατρικῇ δὲ τὸ ποιητικὸν ὑγι" Πολλάκις δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις τ πα. 

εἰως, ἐπὶ δὲ ψυχῆς τὸ πριὼν εἶδαι, οἷον. σώφρονα ἢ ἀν- ρακολεθῶν. τὸ. ὁμώνυμον". διὸ καὶ ἐπὶ: τῶν Ἀὄγων σκεπτέον. ἢ 
δρείαν ἢ δικὰίαν' ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ ἀνθρώπε. ἐνιαχοῦ δὲ οἷον ἄν τις τὸ σημαντικὸν καὶ ποιητικὸν ὑγιείας “τὸ συμα 
τὸ ποτέ, οἷον τὸ ἐν τῷ καιρῷ ἀγαθόν' ὠγαθὸν γὰρ λέγε: μέτρως ἔχον πρὸς ὑγίειαν. φῇ εἶναι, ὑκ ἀποςώτέον ὠλλ 
ται τὸ ἐν τῷ καιρῷ. πολλάκις δὲ, τὸ ποσόν, οἷον ἐπὶ τῷ το ἐπισκεπτέον τί τὸ «δ μελοι καθ᾽ ἑκάτερον᾽ εἴρηκεν," οἷον εἰ 
μετρία" λέγεται γὰρ καὶ τὸ μέτρῶν. ἀγαθόν. ὥς ε΄ ἸΡΟΝΣ τὸ μὲ τὸ τοίστον εἶναι ὥς ε ποιεῖν ὑγίειαν, τὸ δὲ τὸ τοι 
μὸν τὸ ὠγαθόν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ λευκὸν ἐπὶ σώματορ ὅτον οἷον. ΤηβΗσε ποίᾳ. τις ἡ: ἕξις. . 

μὲν χρῶμα, ἐπὶ δὲ φωνῆς τὸ εὐήκουν; "παραπλησίως, δὲ ἈἈἈἘἜτι ᾶ εἰ μὴ συμβλητὰ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ὁμοίως, 

παὶ τὸ ὀξύ" ὦ γὰρ ὡσαύτως ἐπὶ πάντων τὸ αὐτὸ λέγεται." ἷΐδν λευκὴ φωνὴ καὶ λευκὸν ἱκάτιον καὶ ὀξὺς χυμὸς καὶ 
φωνὴ μὲν γὰρ ὀξεῖα ἡ ταχεῖα,. καθίχερ φασὶν οἱ κατὰ 15 ὀξεῖα φωνή". ταῦτα γὰρ ὅθ᾽ ὁμοίως λέγεται Ἀευκὰὼ ἢ ὀξέα, 
τὸς ἀριθμὺς ἁρμονικοί, γωνία δ᾽ ὀξεῖα ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς, ὅτε μᾶλλον θάτερον. ὥσθ᾽ ὁμώνυμον τὸ λευκὸν καὶ τὸ ὀξύ, 
μάχαιρα δὲ ἡ ὑξυγώνος. . τὸ γὰρ συνώνυμον πᾶν συμβλητόν" ἢ γὰρ ὁμοίως ῥηθήσε-: 

Σχοκεῖν δὲ καὶ τῶ. γέγη τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὄνομα; εἰ ταῖ, ἢ “μᾶλλον θάτερον. Ἶ 

ἔφα παὶ μὴ ὑκ᾽ ἄλληλα, οἷον ὄνος τό τε ζῷον καὶ τὸ ᾿Επεὶ δὲ τῶν ἑτέρων γοῶν ἢ μὴ ὑπ’ ἄλλολα ἕτε- 
σκεζος. ὅτερος γὰρ ὁ κατὼ τὔνομω λόγος αὐτῶν' τὸ μὲν Ὁ ραι τῷ εἶδει καὶ αἱ διαφορφί, οἷον. ζῴου καὶ ἐχιφήμης 
γὰρ ζῶον ποιόν τι ῥηθήσεται, τὸ δὲ σκεῦος ποιόν τι. ἐὰν (ἕτεραι γὰρ τότων αἱ διαφοραί, σκυκεῖν εἰ τὰ ὑπὸ τὸ 
δὲ ὑπ᾽ ἄλλορια. τὼ γόη ἦ, ἐκ ἀναγκαῖον ἑπέυς: τὸς λόγος αὐτὸ ἦνομα : ἑτέρων γενῶν καὶ μὴ ὑπ’ ἄλληλα διαφοραΐ 
εἶκι. οἷον τοῦ. "κόρανεος τὸ ζῷον καὶ τὸ ὄρνεον γένος ἐςΐν. εἶσιν, οἷον τὸ ὀξὺ φωνῆς καὶ ὄγκε᾽ διαφέρει. γὰρ φωνὴ 
ὅταν Ὧν λέγωμεν τὸν κόρακα ὄρνεον εἶαι, καὶ ἴῷον ποιόν φωνῆς τῷ ἐξεῖα εἶναι» ὁμοίως δὲ καὶ ὄγκος ὄγκου. ὥς ε 
τί φαμεν κὐτὸν εἶναι,. ὥς’ ὠμφότερα τὰ γέπ περὶ αὐτῷ 25 ὁμώνυμον τὸ ὀξύ: τηραὶ γὰρ γνῶν. καὶ ἐκ ὑπ᾽ ἄλληλα 
κατηγορεῖτωι. ὁμοίως δὲ καὶ ὅται ἴβε ΤΆνΟΥ δίπουν τὸ διαφοραί εἰσιν. - “". ι: 
Νόραφα χέγωμεν, ὄρνοέν. φαμὲν αὐτὸν ἐδαι" καὶ ὅτως Ὦ ς ΣἼἊΠαλρ εἰ αὐτῶν τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἕνομα, τ αἱ 
ἀμφότερα τᾷ. γένη καταγορεῖται κατὰ τῷ κόρακος, καὶ ὁ διαφοραί, οἷον χρώματος τῷ τε ἐπὶ τῶν σωμάτων καὶ τῷ 
λόγος αὐτῶρ. “ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ὑπ᾽ ἄλληχα “γενῶν ὁ συμ- ἐν ταῖς μέλεσιν τὸ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων διακριτικὸν 
βαίνει τῦτο" οὗτε γὰρ ὅταν σκεῦος λέγωμεν, ζῷον λέγο- 30 καὶ ανγκριτριὸν ὄψεως, τὰ δ᾽ ἐκὶ τῶν μελῶν ἐκ αἱ αὐταὶ 
μεν, ὅδ᾽ ὅτων ζῶον, δκεῦοφ: ΣῊ Σ . διωφοραί, ὥςε ὁμώνυμον τὸ Ἀρῶμα" τῶν γὰρ αὐτῶν αἱ 

Σχοπεν. δὲ μὴ «μόνον: εἴ τοῦ ἀὐνννς ἔφερα τὰ αὐταὶ διαφυραί. ᾿ 
γένριαὶ. μὴ ὑπ: ἄχληλῶν. ἀλκὰ καὶ ἐπὶ τοῦ: ἐναντία" εὲ - - Ἔτι ἐπὲὰ τὸ εἶδος. οὐδενός ἃ ἐσι λαφομ σκοπεῖν τῶν 
γὰρ τὸ ἐναντίν πολλαχῶς λέγεται, δῆλον ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τὸ τοὐτὸ ὄνομα εἰ τὸ μὲν ̓εἶδύς ἐς τὸ δὲ διαφορά, 

προκείμενον. 35 οἷον τὸ λευκὸν τὸ μὲν ἐπὶ τῇ σώματος εἶδος χρώματος, 
᾿Σρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τὸν ὁρισμὸν ἐπιβλέπειν τὸ τὸ δ᾽ ἐπὶ τῆς φωνῆς διαφορά" διαφέρει γὰρ ἸΑ Φφω- 

ἐκ τῇ συντιθεμένκ γσέμενον, οἷον ̓ χευκῦ σώματος καὶ λευ- νῆς τῷ λευκὴ εἶναι. 
νῆς φωνῆς ἀφαιρεμόν γὰρ. τῷ ἰδία τὸν αὐτὸν λόγον δεὶ ΄ Πρὶ μὲν ἦν τῷ πολλαχῶς διὰ τότων καὶ τῶν τοιού- 16 
χείκεσθαι. «τοῦτο. δ᾽ οὐ συμβαΐει ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων, οἷον τῶν σκεπτέον" τὰς δὲ διαφορὰς ἐν αὐτοῖς τε τοῖς γένεσε 

4. ἀπὸ. τοῦτον .Ο, ἢ 3. δὲ δεῖ καὶ 6. 1Π κατούνομια «4... ἵ ἀ. ἐπὶ πάντων ἐςίν Ο. 11 10. οἷον τὸ ἐπὶ Ο. ἢ 42. τὸ ροβὲ καὶ οπὶ Ὁ, ἢ} 

44. λέγμται οἷον" φυγὴ «μὲν ἐξεῖα Ο. }} 19. ὅνος. τὸ μὲν γὰρ σκεῦος τὸ δὲ ζῷον Ο. Ἰ 21. ζ,. ὁποῖον Ο. 1 24. καὶ οχὰ Ο. ἰ - 21. λέγωμεν 
ναι ἔρνεον Ο. 1} 32. ε] ἐπὶ σ΄. 11 ἕτερα] εἰ ἕτερα γα Ο. 

ἁ. γε οὐὰ Ο: Ἱ 8. ἰάν Ο. ἸΠ καὶ τὸ ποιητικὸν ΟἹ "1 9. ἐἶνναι φῇ Ο. ἢ 14. μὲν τὸ] μὲν τῷ Ο΄. 1} τοσοῦτον 48. 1] τῶ τοιοῦτον εἶναι 
οἷον Ο, ἢ 10. ἐπερσγενῶν Ο. 1 21. ξούτων καὶ κἱ Ο. ἢ 21. εἱ 21 εἰ 35. ταυτὸν Ο. ἢ 33. μοθὲ διαφορά οἀϊ ὁ γὰρ ἄνθρωπος καὶ 
ὁ βοῦς οὐκ ἴςι διαφορά, ἀλλ᾽ εἶδος ἕκαςον αὐτῶν. ἢ 84. σκοκεῖν χρὴ τῶν Ο. 

Ο2 
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πρὸς ἄλληλα θεωρητέον, οἷον τίνι διαφέρει δικαιοσύνη ἀν- ρίζειν τί ἔκας δε ἐςτν. ὅτι μὲν ἕν πρὸς τὸς συλλογισμὸς τὸς 
δρίας καὶ φρόνησις σωφροσύνης (ἑαῦτα γὰρ ἅπαντα ἐς περὶ ταὐτῷ καὶ ἑτέρς χρήσιμον, δῆλον" εὑρόντες γὰρ διαν 
τὸ αὐτῷ γένους ἐς), καὶ ἐξ ἄλλου πρὸς ἄλλο τῶν μὴ φορῶν τῶν προκειμένων ὁποιανὸν δεδειχότες ἐσόμεθα, ὅτι ὁ 
πολὺ λίαν διεξηκότων, οἷον τίι αἴσθησις ἐκιςήμης: ἐπὶ ταὐτόν" πρὸς δὲ τὸ “γνωρίζειν τί ἐςι, διότι τὸν ἴδιον τῆς 
μὲν γὰρ τῶν πολὺ ἀϑΥατα ξαταῦνοι παντελῶς. αἱ 5. ἀσίας. ἑκάςου λόγον ταῖς περὶ ἕκαςον οἰκείαις διαφοραῖς 
διαφοραί -. χωρίζειν εἰώθαμεν. 

411 πὴν δὲ ὁμοιότητα. σκεπτέον ἐπί τε τῶν ἐν. ἑπέροις γέ Ἢ δὲ τῷ ὁμοίου. θεωρία. χρήσιμος πρός τε τὸς ἐπα» 
γεσιν, ὡς ἕτερον πρὸς ἕτερόν. τι, οὕτως ἄλλα πρὸς ἄλλο; κτικὰς -λόγες. καὶ πρὸς τὸς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμὸς καὶ 
οἷον ὡς ἐπιστήμη πρὸς ἐπιστητόν, ὕτως αἴσθησις πρὸς αἰ- πρὸς τὴν ὠπόδυσιν τῶν ὁρισμῶν. πρὸς μὲν ἦν τὸς ἐπακτοιὸς 
σθητόν". καὶ ὡς ἕτερον ἐν ἑτέρῳ τινί, ὕτως ἄλλο ἐν ἄλλῳ, το λόγυς, διότι τῇ καθ᾿ ἕκαςα ἐπὶ τῶν ὁμοίων ἐπαγωγῇ τὸ 
οἷον ὡς ὄψις ἐν ὀφθαλμῷ, νὸς ἐν ψυχῇ, καὶ ὡς γαλήνη καϑόλε ἀξῶμο ἐκάγειν" ὁ γὰρ ῥᾷδιόν ἐςιν. ἐπώγειν μὴ εἰ- 
ἐν θαλάσσῃ, νηνεμία ἐν. ἀέρι. μάλιςα. δ᾽ ἐν τοῖς πολὺ δι: δότας τὰ ὅμοια. πρὸς δὲ τὸς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμός, 
εςῶσι γυμνάζεσθαι δεῖ" ῥᾷον γὼρ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δυνησό- διότι ἔνδοξόν ἐσὶν, ὥς ποτε ἐφ᾽ ἑνὸς τῶν ὁμοίων ἔχει, ὕτως 
μεθα τὰ ὅμοια συνορᾶν. σκεπτέον δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, ὥςε πρὸς ὅ τι ὧν αὐτῶν εὐπορῶμεν 
γένει ὄντα, εἴ τι ἅπασιν ὑπάρχει ταὐτόν, οἷον ἀνθρώπῳ (5. διαλέγεσθαι, προδιομιολογησόμεθαι, ὥς ποτε ἐπὶ τύτων ἔχαι, 
καὶ ἵππῳ καὶ κυνί" ἧ, γὰρ ὑπάρχει τι αὐτοῖς. ταὐτόν, ὅτω καὶ ἐπὶ τῇ προκειμέν ἔχειν. δείξαντες δὲ ἐκεῖνο καὶ 
ταύτῃ ὅμοιά ἐς:ν. : τὸ προκείμενον ἐξ ὑποθέσεως δεδειχότες ἐσόμεθα." ὑποθέ- 

48 Χρήσιμον δὲ τὸ μὲν ποσαχῶς λέγεται ἐπεσκέφθαι ἕενοι γάρ, ὥς ποτε ἐπὶ τότων ἔχει, ὅτῳ καὶ ἐπὶ τῷ Ξρύκεν- 

πρός τε τὸ σαφές (μᾶλλον γὰρ ἄν τις εἰδείη τί τίθησιν, μένα ἔχεν, τὴν ἀπόδειξιν πεποιήμεθα. πρὸς δὲ τὴν τῶν 
ἐμφανισθέχτος πρσαχῶς λέγεται) καὶ πρὸς τὸ γύεσθαι 20 ὁρισμῶν ὠπόδοσιν, διότι δυνώμενοι συνορᾶν τί ἐν ἑκάςῳ ταὐ- 
κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα καὶ μὴ πρὸς τὔνομα τὸς συλλο-- τόν, ἐκ ἀπορήσομεν εἰς τί δεῖ γένος ὁριζομένες τὸ προκείμα-- 
γισμές. ἀδήλε γὰρ ὄντος ποσαχῶς λέγεται, ἐνδέχεται μὴ νον τιθέναι" τῶν γὰρ κοινῶν τὸ μάλις.α ἐν τῷ τί ἐς! κατη- 
ἐπὶ ταὐτὸν τόν τε ἀποκρινόμενον καὶ τὸν ἐρωτῶντα φέρειν γορόμενον γένος ἂν εἴη. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς πολυ διεςῶσι 
τὴν διάνοιαν᾽ ἐμφανισθώτος δὲ ποσαχῶς λέγεται καὶ ἐπὶ χρήσιμος πρὸς τὸς ὁρισμὲς ἡ τῷ ὁμοίᾳ θεωρίᾳ, οἷον ὅτι ταὐ- 
τί φέρων τίθησι, γελοῖος ἀν φαίνοιτο ὁ ἐρωτῶν, εἰ μὴ 25 τὸν γαλήνη μὲν ἐν θαλάσσῃ, νηνεμία. δ᾽ ἐν ἀέρι (διάτερον 
πρὸς τῦτο τὸν λόγον ποιοῖτο. χρήσιμον δὲ καὶ πρὸς τὸ μὴ γὰρ ἡσυχία), καὶ ὅτι ςιγμὴ ἐν γραμμῇ καὶ μονὼς ἐν ἀρι- 
παραλογισθῆναι καὶ πρὸς τὸ παραλογίσασθαι. εἰδότες γὰρ θμῷ᾽" ἑκάτερον γὼρ ἀρχή. ὥςε τὸ κοινὸν ἐπὶ πάντων γέρος. 
χοσαχῶς λέγεται ὁ μὴ παραλογισθῶμεν, ἀλλ᾽ εἰδήσομεν ἀποδιδόντες δόξομεν ὧς ἀλλοτρίως ὁρίζεσθαι. σχεδὸν’ δὲ καὶ 
ἐὰν μὴ πρὸς ταὐτὸ τὸν λόγον ποιῆται ὁ ἐρωτῶν" αὐτοί τε οἱ ὁριζόμενοι ὅτως εἰώθασιν ἀποδιδόναι" τήν τε γὰρ μονάδα, 
ἐρωτῶντες “δυνησόμεθα παραλογίσασθαι, ἐὰν μὴ τυγχάνῃ 3 ἀρχὴν. ἀριθμοῦ φασὶν εἶναι καὶ τὴν ςιγμὴν ἀρχὴν γρῶμν- 
εἰδὼς ὁ ὠποκρινόμενος ποσαχῶς λέγεται. τῦτο. δ᾽ ὑκ ἐπὶ μῆς. δῆλον ἦν ὅτι εἰς τὸ κοινὸν ἀμφοτέρων γένος τιθέασιν. 
πάντων δυνατόν, ἀλλ᾽ ὅταν ἢ τῶν πολλαχῶς λεγομένων τ Τὰ μὲν ὃν ὄργανα, δὲ ὧν οἱ συλλογισμοὶ ταῦτ᾽ ἐς ν" 

“τὰ μὲν ἀληθὴ τὼ δὲ ψευδῆ. ἔς. δὲ οὐκ οἰκεῖος ὁ τρό- αἱ δὲ τόποι πρὸς ὃς χρήσιμα τὰ λεχθέντα, οἷδε εἰσύ.. 
αὸς οὗτος τῆς διαλεκτικῆς" διὸ πωπελῶς εὐλαβητέον τοῖς ; 

διαλεκτικοῖς τὸ τοιοῦτον, τὸ πρὸς τούνομω διαλέγεσθαι, 35 Β 
ἐὰν μή τις ἄλλως ἐξαδυνατῇ περὶ τοῦ δὼ διαλέ. ᾿ 
γεσθαι. - ἜΣςι δὲ τῶν πριβλημάτων τὰ μὲν καθόλη τὼ δ᾽ ἐπὶ 

Τὸ δὲ τὰς διαφορὰς. εὑρεῖν ράξιβων πρός τε τοὺς μέρες. καθόλε μὲν ὅν οἷον ὅτι πᾶσα ἡδονὴ ἀγαθὸν καὶ ὅτι. 
συλλογισμὲς τὸς περὶ ταὐτῷ καὶ ἑτέρε καὶ πρὸς τὸ γνω-- ὑδεμίω ἡδονὴ ὠγαθόν,. ἐπὶ μέρες δὲ οἷον ὅτι ἔς! τις ἡδονὴ 

1. πρὲς] τοῖς πρὸς 48. 1} 2. πάντα γὰρ ταῦτα Ο. [Π 8, ἰςὶ τῆς ἀρετῆς ἰςιὶ καὶ Ο, ἢ 5. μὲν οπι Ο. [] κατάλληλοι Ο, ἢ 1. ληπτίον Ο. 
9. ὡς ογὰ «Α(. ἢ" 141. ἐν τῆι ψυχβι «4. 1}} 19. τε οπι 48. τῇ 86 ὃ 23. ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἀποκρηόμενον Ω,. ̓ 29. ὧν Ο. 1 τῦτο Ο ἢ 
80. παραλογίζεσθαι ( 

1. ἰςιν ἕκαςον Ο. [ 2. γὼρ τὴν διαφορὰν Ο. 1] 16. δὲ] γὼρ Ο. ἢ 18. ἔχει οαι Ο. ΠΠΛ19. πεποιημένοι ἐσόμεθα Ο. ἡ 21. τιθέναι τὸ πρό- 

κείμενον Ο΄. ἢ 22. κατηγ. τὸ γένος Ο΄. ̓| 26. ὅτι ὡς ςιγμὴ ἐν γραμμῇ μονὰς Ο. ἢ τἀ ὐϑυυυ δ δα ἢ 29. οἱ οἴα «4. ῃἈ 33. λεγόμενα 8... 
Τίς Β..4, βῆτα Β, Β Ὁ Ἰὰς αἸϊίαγ Ἰϊδεῖς 8, ἀ, 5. ᾿ ᾿ 
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ἀγαθὸν καὶ ὅτι ἔξι τις ἡδονὴ οὐκ ὠγαθόν. ἔξι δὲ πρὸς μενον, οἷον ὅτι συμβέθηκε. τῇ δικαιοσύνῃ ἀρετῇ εἶαι" πολ- 
ἐμφότερα τὰ γέη τῶν προβλημώτων κοινὰ τὰ καθόλον λάκις δὲ.. καὶ με διορίσαντι κατάδηλον ὅτι τὸ γύας ὡς 
κατασκευαςτκὰὼ καὶ ἀνασκενας!κα" δείξαντες γὰρ: ὅτι παντὶ συμβεβηκὸς ἀποδέδωκεν, οἷον εἴ τις. τὴν λευκότητα κεχρῶ- 
ὑπάρχει, καὶ ὅτι τοὶ ὑπάρχει. δεδερχότες ἐσόμεθα. ἑμοίως σθαι φήσειε. “ἢ τὴν βάδισιν κινεῖσθαι. ἀπ᾽ ἐδενὸς γὰρ γέ- 
δὲ κὠν ὅτι ἐδινὶὶ ὑπάρχει δείξωμεν, καὶ ὅτι ὁ παντὶ ὑπάρ- 5 νες παρωνύμως: ἡ Ἐετογνδα κατὰ τῇ εἶδες λέγεται, ἀλλὰ 
χεὶρ δεδειχότες ἐσόμεθα. πρῶτον οὖν περὶ τῶν. καϑόλοθι πάντα συνωνύμως ταὶ γένη τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται" καὶ γὰρ 
ἀνασκευαςικῶν ῥητέον διά τε τὸ κοινὰ εἶναι τὰ τοιαῦτα 
πρὸς τὰ καθόλε καὶ τὰ ἐκὶ μέρες, καὶ διὼ τὸ μᾶλλον 
τὼς θέσεις κομίζειν ἐν τῷ ὑπάρχειν ἃ μή, τοὺς δὲ διαλε- 

τύνομω καὶ τὸν λόγον ἐπιδέχεται τῶν γενῶν τὼ εἴδη. ὁ νγ 
κεχρωσμένον εἴπας τὸ λευκὸν οὔτε ὡς γώος ὠκποδέδωκεν, 
Η Ν ΄, ᾿ Μὴν» ει Δ. ε ΓΑΒ ἐπειδὴ παρωνύμως εἴρηκεν, ὅθ᾽ ὡς ἴδιον ἢ ὡς ὁρισμόν" ὃ 

γομένες ἀνασκευάζειν. ἔςι. δὲ χαλεπώτατον. τὸ ἀντιςρέ- τὸ γὰρ ὁρισμὸς καὶ τὸ ἴδιον ὁδοὶ ἄλλῳ ὑπάρχει, κέχρως αι 
φιν τὴν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος οἰκείαν ὀνομασίαν' στὸ δὲ πολλὰ καὶ τῶν ἄλλων, οἷον ξύλον λίθος ἄνθρωπος ἵππος. 
γὰρ πῇ «καὶ μὴ καθόλου ἐπὶ μόνων ἐνδέχεται τῶν συμ. δῆλον ἦν ὅτι ὡς συμβεβνριὸς ὠποδίδωσιν. 6. 

βεβηκότων. ἀπὸ μὲν γὼ τὸ ὅρυ καὶ τῷ ἰδίς καὶ τῷ γένους ΟἿΑλλος τὸ ἐπιβλέπειν᾽ οἷς. ὑπάρχκιν ἢ πᾶσιν ἢ μηδενὴ 
ἐκωγκαῖὸν ἀντιςρέφειν, οἷον εἰ ὑπάρχει τινὶ ζῴῳ. πεζῷ δᾷ εἴρηται. σκοπεῖν δὲ κατ᾽ εἴδη καὶ μὴ ἐν τοῖς ὠπείροις" ὁδῷ 
τοδὶ εἶναι, ἀντιςρέψαντι ἀληθὲς ἔςααι λέγειν ὅτι ζῷον πεζὸν ι5 γὰρ μᾶλλον καὶ ἐν ἐλάττοσιν ἡ σκέψις. δεῖ. δὲ σκοπεῖν καὶ 
δίχον ἐς ίν. ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῷ γώνς" εἰ γὰρ ζῴῳ ὑπαάρ- ἄρχεσθαι ἀπὸ τῶν πρώτων, εἶτ᾽ ἐφεξῆς ἕως τῶν ἀτόμων, 
χει τιὴ ἐδαι, ζῷόν ἐςιν. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῷ ἰδέ" εἰ οἷον εἰ τῶν ἀντικειμένων τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην ἔφησεν εἶναι, 
ἡὲρ ὑτάρχει τοὶ γραμματικῆς δεκτικῷ εἶναι, γράμματι. σκεπτέον εἰ τῶν πρός τι καὶ τῶν ἐναντίων καὶ τῶν κατὰ ςέ- 
κῆς δεκτικὸν ἔςαι. ὑδὲν γὰρ τέτων ἐνδέχεται κατά τι ὑπάρ-. ρησυ καὶ ἔξιν καὶ τῶν κατ᾽ ὠντίφασιν λεγομένων. ἡ αὐτὴ 
“εν ἢ μὴ ὑτάρχαιν, ἀλλ᾽. ἁπλῶς ἢ ὑπάρχειν αὶ μὴ ὑπάρ- 2 ἐξιςήμη" κἀν ἐπὶ τέτων μήπω φανερὸν ἧ, πάλιν ταῦτα 
χεσ. ἐπὶ δὲ τῶν συμβεβηκότων ἀδὲν κωλύει κατά τι ὑπάρ- διαιρετέον μέχρι τῶν ἀτόμων, οἷον εἰ τῶν δικαίων καὶ ὠδία 

χε, οἷον λευκότητα ἢ δικαιοσύνην, ὥςε ἐκ ὠπόχρη τὸ δὲῖ- κων, ἢ τῷ διπλασίς καὶ ἡμίσεος, ἢ τυφλότητος καὶ ὄψεως, 
ζαι ὅτι ὑπάρχει λευκότης ἢ δικαιοσύνη πρὸς τὸ δεῖξαι ὅτι ἢ τῷ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ἐὼν γὰρ ἐπί τινος δειχθῇ ὅτι ὀχ 
λευκὸς ἢ δίκκαίος ἐςιν" ἔχει γὰρ: ὠμφισβήτησιν ὅ ὅτι κατά τι ἡ αὐτή, ἀνῃρηκότες ἐσόμεθα, τὸ πρόβλημα" ὁμοίως δὲ καὶ 
λευκὸς ἢ δίκαιός ἐς!ν.. ὥς". Ὡς ἀναγκαῖον οἰν τῶν ἰδ! ἐὰν μηδενὶ ὑπάρχῃ. τος δ᾽ ὁ τόπος ὠνιςρέφει πρὸς τὸ 
βυκότων τὸ ἀντις ρέφειν. ἀνασκευάζειν καὶ κατασκευάζειν, ἐὰν γὰρ ἐπὶ πάντων φαΐ 

Διορίγασθαι δὲ δεῖ ΤῸΝ τὸς ἁμαρτίως τὰς ̓  τοῖς προς γηται διαίρεσιν προενέγκασιν ἢ ἢ ἐπὶ πολλῶν, ἀξιῳτέον᾽ καὶ 
βλήμασιν, ὅτι εἰσὶ διτταί,. ἢ τῷ ψεύδεσθαι ἢ ἢ τῷ παρα- καθόλε τιθέναι ἢ ἔνς ασιν φέρειν ἐπὶ τάος ἐχ ὅτως" ἐὰν γὼρ. 
βαίειν τὴν κειμένην λέξα.. οἵ τε γὰρ ψευδόμενοι γάὶ τὸ μὴ μηδέτερον τότων ποιῇ, ἄτοπος φανεῖται μὴ τιθεῖς. 
ὑπάρχον ὑπάρχειν τινὶ λέγοντες ἁμαρτάνυσι" καὶ οἱ τοῖς 3 ἴλλλος τὸ λόγους ποιεῖν τοῦ τε συμβεβηκότος καὶ ᾧ 
ἀλλοτρίοις ὀνόμασι τὼ “πρώγμωτα προσαγαρεύοντες,. οἷν συμβέβηκεν, ἢ ὠμφοτέρων καθ᾽ ἑκάτερον ἢ τῷ ἑτέρε,. εἶτα 
τὴν πλάτανον ἄνθρωπον, παραβαΐεσι τὴν κειμέώην ὀνο- σκοπεῖν εἴ τι μὴ ἀληθὲς ἐν τοῖς λόγοις ὡς ὠληθὲς εἴληπται. 

μαείυ. ἽΝ Σ ἀρᾷ εν οἷον εἶ ἔςι θεὸν, ὠδικεῖν, τί τὸ ἀδικεῖν; εἰ γὰρ τὸ βλάκτειν 
2 Εἷς μὲν δὴ τόπος τὲ ἐπιβλέπειν εἰ τὸ κατ᾽ ἄλλον ἑκυσίως, δῆλον ὡς ὑκ ἔςι θεὸν ἀδικεῖσθαι" ὁ γὼρ ἐνδέχεται 

ταὶ τρόπον ὑπάρχον ὡς συμβεβηκὸς. ὠποδέδωκεν. ὦμαρ- 3ς βλάπτεσθαι τὸν θεόν. καὶ εἰ φθονερὸς ὁ σπυδαῖος, τίς ὁ. 

τάπτται δὲ μάλιςα τῦτο περὶ τὰ γώη, οἷον εἴ τις τῷ λευκῷ φθονερὸς καὶ τίς ὁ φθόνος; εἰ γὰρ ὁ φϑόνος ἐςὶ λύπη ἐπὶ 
φαδι συμβεβηκέναι χρώματι εἶναι" οὐ γὰρ συμβέβηκετῷ φαινομόῃ εὐπραγίῳ τῶν ἐπιεικῶν τινός, δῆλον ὅτι ὁ σπου- 
λευκῷ χρώματι εἶαι, ὠλλὼ γέώος αὐτῷ τὸ χρῶμά ἐςιν, δαῖος ὁ φθονεῤός᾽ φαῦλος γὰρ ἀν. εἶν. καὶ εἰ ὁ νεμεσητι-. 
ἐσδέχεται μὲν ὅν καὶ κατὰ τὴν ὀνομασίαν διορίσαι τὸν τιϑέ. κὸὺς φθονερός, τίς ἑκάτερος αὐτῶν; ὕτω γὰρ καταφανὲς 

4. ὅτι οπλ 8. 1 3. ἀνασκευαςικὰ καὶ κατασκευαςικὰ Ο. ΠΠ 5. ὑπάρχηι Β, ὑπάρχειν 6, ἢ ὅτι τοὶ ὑχ, ὑπάρχειν Ο. ἢ 6. πρῶτον μὴν 
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410 ἘΟΠΊΚΩΝ Β, 

ἔξαι πότερον. ἐληθὰς ἢ. ψεῦδος. τὸ ῥηθέν, οἷον εἰ φθονερὸξᾷό ἀπόχρη πρὸς τὸ. δήξαι ὅ ὅτι παντὶ ὑπάρχει τὸ ἐφ᾽ ἑνὸς 
μὲν ὁ λυπόμενος ἐπὶ ταῖς "τῶν. ὠγαθῶν εὐπρωγίαις, νεμει. διαλεχθῆναι, οἷον εἰ ἡ τῷ ἀνθρώπε ψωχὴ ἀθάνατος, ἊΝ 

σητικὸς δ᾽ ὁ λυπόμεσς ἐπὶ ταῖς τῶν κακῶν εὐπρωγίαις, ψυχὰ πᾶσω ἀθάνατος, ὥςε “προομολογητέον ὅτι εἰ ἡτιγ- 
δῆλον. ὅτι οὐκ ἀν εἴη, φθονερὰς ὁ νεμεσητυιός. λαμβάνειν ἔν ψυχὴ ἀθάνατος, πᾶσα ἀθάνατος, τῦτο δ᾽ ὑκ ἀεὶ ποιη- 

δὲ καὶ ἀντὶ τῶν ἐν τοῖς λόγοις ὀνομάτων λόγος, καὶ μὴ 4 τέον, ἀλλ᾽ ὅταν μοὶ εὐπορῶμεν κοινὸν ἐπὶ ταγτων ἕνα, λό- 

ἐφίσασθαι ἕως ὧν. εἰς γώριμον ἔλθη" πολλάκις γὰρ ὅλκ γον εἰπεῖν, καθώπερ ὁ γεωμέτρης ὅ ὅτι τὸ Τρίγωνον δυσὶν ὁρ- 
μὲν. τῷ λόγν. ἀποδοθώτος ὅπω δῆλον τὸ ζητέμεναν, ἀντὲ ῥα ἴσας. ἔχει- . 

δὲ τινος τῶν ἐν τῷ λόγῳ μὰ λόγε ῥηθώτος κατάδη-: ᾿Εὰν. δὲ μὴ λανθάνῃ αὐλλωχῶς λεγόμενον, διλήμο. 

Χον᾿ γύεται. ᾿ ῸΥ ὁσαχῶς λέγεται, καὶ ἰναιρεῖν καὶ κατασκευάζειν, οἷου 
Ἔτι τὸ πρόβλημα πρότασιν ἑαυτῷ ποτόμανον δίξα- 4“α εἰ τὸ δον ἐςὶ τὸ συμφέρον ἢ τὸ καλόν, πειρατέον -ἄμφω 

σθαι" ἡ γὼρ ὄςασις ἔξαι ἐπιχείρημα πρὸς τὴν θέσιν. ἔξι κατασκευάζειν ἢ ἀναιρεῖν περὶ τὸ προκειμένε, οἷον ὅτι κα- 
δ᾽ ὁ τόπος τος σχεδὸν ὁ αὐτὸς τῷ ἐπιβλέπειν. οἷς ὑπάρ- λὸν καὶ συμφέρον, ἣ ὅτι ὅτε καλὸν ὕτε συμφέρον. ἐὰν δὲ 
χεπ ἢ πᾶσιν ἢ μηδεὶ εἴρηται" διαφέρει δὲ -τῷ. τρόπῳ. μὴ ἐνδέχηται ἀμφότεραι, θάτερον δεικτέον, ἐπισημαινόμε- 

᾿ Ἔστι διορίζεσθαι ποῖα δεῖ καλεῖν ὡς σἱ πολλοὶ καὶ γον ὅτι τὸ μὲν τὸ δ᾽ ὅ. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος κἀν πλείω ἢ 
τοῖα ἴ. χρήσιμον. γὰρ καὶ πρὸς τὸ. κατασχευνῖζεν καὶ « εἰς ἃ διαιρεῖται. : 
«πρὸς τὸ ἀνασκευάζειν, οἷον ἔτι τωῖς. μὲν ὀνομωσίαις τὼ πρά- ες Πάλιν ὅσα μὴ καθ᾽ ὁμωνυμίαν λέγεται πολλαχῶς, 
ἡμβωτω προσαγαρευτών καθάπερ. οἱ πολλοί, ποῖα. δὲ τῶνΨψΥ ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλον τρόπον, οἷον ἐπιςήμη μία πλειόνων ἢ 

πραγμοΐτων ὩΝ τοιαῦτα ἢ οὐ τοιαῦτα, ὑκέτι “προσεπεέεν ὡς τῷ τέλυς καὶ τῷ πρὸς τὸ τέλος, οἷον ἰατρικὴ τῷ ὑγίειων 
τοῖς πολλοῖς. αἷδν. ὑγιεινὸν μὲν ὑπτθι τὸ ποιητικὸν ὑγιείας; ποΐσαι. καὶ τῷ διωτῆσαι, ἢ ὡς ὠμφοτέρων τελῶν, καθώ-. 

ὡς οἱ πολλοὶ λέγεςιν" πότερον δὲ τὸ τρυκείμεναν ποιητροὸν 2) περ Τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ λέγεται. ἐπιφήμη, (δὲν γὰρ μᾶλν 

ὀγιίως ἢ ἢ οὗ, οὐκέτι ὡς οἱ παλλοὶ κλητέον ἀλλ ὡς ὁ λον τέλος τὸ ἕτερον τῇ ἑτέρω), ἢ ὡς τῷ καθ᾿ αὐτὸ καὶ τῷ 
ἐατρός. ες κατὰ συμβεβηκός, οἷον καθ᾿ αὑτὸ μὲν ὅτι τὸ τρίγωνον δυ- 

Ἐπὶ ἐὼν πολλαχῶς λέγηται, κείμενον δὲ ἦ ὡς τε δε: σὶν ὀρθαῖς ἴ ἴσας ἔχει, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ ὅτι τὸ Ἰσόπλευ- 
χεὶ ἢ ὡς ἐχ, ὑπάρχει, θάτερον δεικτύναι τῶν πλεοναχῶς ρον" ὅτι γὰρ συμβέβηκε τῷ τρνγώνῳ ἰσοπλεύρῳ τρυγών 
λεέγομόων, ἐὰν μὰ ἄμφω ἐνδέχηται. χρηςέον δ᾽ ἐπὶ τῶν 5 εἶναι, κατὰ τῶτο γνωρίζομεν ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει. εἰ 
χανθοινόντων' ἐᾶν. γὰρ μὴ λανθάνῃ πολλαχῶς λεγόμενον, ὧν μηδαμῶς ἐνδέχεται τὴν αὐτὴν εἶναι πλειόγων ἐπιςήἤμην, 
ἐνςήσεται ὅτι ἃ διείλεκται ὅπερ αὐτὸς ἠπόρει, ἀλλὰ θώ: δῆλον ὅτι ὅλως ὡς ἐνδέχεται εἶναι, ἢ εἴ πως ἐνδέχεται, 

Ἔερον. ὅτὸς δ᾽ ὁ τόπος: ἀντιςρέφει καὶ πρὸς τὸ κατάσκευ- δῆλον ὅτι ἐνδέχεται. διαιρεῖσθαι δὲ ὁσαχῶς χρήσιμον. οἷον 
ἄσαι καὶ -ἀνωσκευώσαι. κατασχευίζειν μὲν γὼρ βαλόμε- ἐὰν βελώμεθα κατασκευάσαι, τὼ τοιαῦτα προοιςέον ὅσα, 
νοι δείξομεν ὅτι θάτερον ὑπάρχει, ἐὰν μὴ ἄμφω δυνώ- ἢ ἐχδέχεται, καὶ διαιρετέον εἰς ταῦτα μόνον ὅσω καὶ χρή- 
μβἀεθα". ἀνασκευάζοντες δὲ ὅτι ὑχ ὑπάρχει θάτερον δείξο. σιμα πρὸς τὸ κατασκευάσαι" ἂν δ᾽ ἀνασκευάσαι, ὅσω μὴ 
μεν, ἐὰν μὴ ἄμφω δυνώμεθα. πλὴν ἀνασκευάζοντι μὲε ἐνδέχεται, τὼ δὲ λοιπὰ παραλειπτέον. ποιητέον δὲ καὲ 
ὑδὲν δεῖ ξ ὁμολογίας διαλέγεσθαι, τ ὅτ᾽ εἰ παντὶ ὅτ᾽ εἰ ἐπὶ τέτων, ὅταν λανθάνῃ ποσαχῶς λέγεται. καὶ εδαι δὰ 
μηδενὶ. ὑπάρχειν εἴρηται" ἐὰν γὰρ. δείξωμεν ὅτι ὑχ, ὑπώρ- τόδε τὸδυ ἢ μὴ εἶναι ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων κατασκευαςέον, 
χεὶ ὁτιρῖν, ἀνηρηκότες ἐσόμεθα, τὸ παντὶ ὑπάρχειν, ὁμοίως 35 οἷον ἐπιςήμην τήνδε τῦδε ἢ ὡς τως ἢ ἢ ὡς τῶν πρὸς τὸ τότ 

δὲ κἂν δὶ δείξωμεν ὑπάρχεν, ἀναιρήσομεν τὸ μηδενὶ ὑπαρ- λος ἢ ὡς τῶν κατὰ συμβεβηκός, ἢ πάλιν μὴ εἶναί τι κατοὶ 
ζει: κατασκευάζυσι. δὲ προδιομολογητέον ὅτι εἰ ὁτῳῦν μηδένα τῶν ῥηθώτῳν τρόπων. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὸ 
ὑπάρχει παντὶ ὑπάρχει, ἀν πιθανὸν ἢ τὸ ἀξίωμα. ὁ γὰρ ἐπιθυμίας, καὶ ὅσα ἄλλᾳ λέγεται πλειόνων. ἔςι γαρ ἡ 

6. προαφίςασβαι ΟΝ εἴς τι γνώριμον Ο, ἢ Ἴ. οὕπω] οὐ Ο. Π 14. ἔτι δεῖ διορίζεσθαι Ο. ἃ 16. πρὸς τὸ ογτα Ο. ΤΠ 28. ἀνασκευάσαι 
καὶ κατασκευάσαι Ε΄, αἵ “' οἵα καὶ ἀνασκευάσαι, || 34. ὅτι τιὴ οὐχ ὑπάρχει ὁπωσῶν ΘΟ. 
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Ο ἢ 32. παραληπτίον Α. [1 36. τι οἵα Ὁ. 



ΤΟΠΙΚΩΝ. Β. : ι1 

ἐπιθυμία τότο ἢ ὡς τύχης, οἷον ὑγιείας, ἢ ὡς τῶν πρὸς τὸ ἐπις ἤμην ἢ: παῤωνύμως ἀπὸ τῆς: ἐπιξήμας λέγεται, - καὶ 

τύυος, οἷον τῷ. φαρμακευθήναι, ἢ ὡς τῷ κατὰ συμβεβηκές, γραμματοοὴν ἕξει ἢ ἥ μυσοιὴν ἢ τινα τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν 

καθείπερ ἐ ἐπὶ τὰ οἷνν ὁ. φιλόγλυκυς, ἐχ ὅτι οἶκος ἀχλ' ὅτε ἢ παρωνύμως ὠπό τινος αὐτῶν ῥηθήσεται, οἷον γράμματι: 
γλυκύς ἐςιν, καθ᾽ αὐτὸ μὲν γὰρ τὰ γλυκόος ἐπιθυμεῖ; τῇ ὀ πὸς ἢ ̓μυσικός, ἐπὲν ἦν τι τεθῇ λεγόμενον ὠπὸ τῇ γένες ὁτω» 
δ᾽ οὖν κατὼ συμβεβηκός᾽ ἐὼν γὰρ αὐςυρὸς ἢ » ὁκέτι ἐπιθυμεῖ. 3. σῦν, οἷον «τὴν ψυχὴν κινεῖσθαι, σκοπεῖν εἰ. κατα τι τῶν" εἰδῶ 
κατὼ συμβεβηκὸς ὅν σι μς χρήσιμος δ᾽ ὁ τόπος τος ἐν τῶν τῆς κινήσεως. ἐρδέλρεται τὴν ψυχὴν κσεῖσθαι.. αἷαν αὖ- 
τοῖς πρός τι σχεδὸν γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν πρός τί ἐςιν. ξεσθαι ἢ [ φθείρεσθαι ἣ ἢ γύεσθαι ἢ ὅσα ἄλλα κινήσεως. εἴδη. 
ἀ ἜἝΝιτὸ μεταλαμβάνειν εἰς τὸ γνωριμώτερον ἤνομια., οἷον εἰ γὰρ κατὰ μηδέν, δῆλον ὅτι ὁ κινεῖται. ὅτος δ᾽ ὁ τόπας 
ἀντὶ τὸ ἀκριβὴς ἐν ὑπολήψει τὸ σαφὲς καὶ ἀντὶ τῆς πολυ ποιγὸς πρὸς ἄμφω, πρός τε τὸ ἀνασκευάζειν καὶ κατασκευ- 
τραγμονύνης τὴν φιλοπραγμοσύνην" γνωριμωτέρα γὰρ γι. 10 ἀἄζειν" εἰ γὼρ κατά τι τῶν εἰδῶν κινεῖτα:, δῆλον ὅτι κινεῖται; 
πμόου τ ᾧ ῥηθέντος εὐεπιχειρητοτέρα ἡ θέσις. ἔςε δὲ καὶ παὶ εἰ κατα μηδὲν. τῶν εἰδῶν κινεῖται, δῆλον ὅτι ἃ καεϊταί, 
ἵτος ὁ τόχος πρὸς ἄμφω κοινός, καὶ πρὸς τὸ κατασκευάς 5 Μὴ εὐπορῦντι: δὲ ἐπιχειρήματος “πρὸς τὴν θέσσ,. σκοπ 
ἕισ καὶ ἀναφκευείζειν. ᾿ ἐόνειος ααῖν: Ἔ τῶν ὁρισμῶν ἢ τῶν ὄντων τῷ προϑειμένουι πράγμα. 

Πρὸς δὲ τὸ δεῖξαι τἀναντία τῷ αὐτῷ " ὑπάρχοντα σχδν τὸς ἢ τῶν δυοκύντων, καὶ μὴ ἀφ᾽ ἑνὸς ἀλλ᾽ ἀπὲ πλειόνων, 
τῶ ἐπὶ τῷ γέυς, οἷὸν ἐὰν βιλώμεθα δεῖξαι ὃ ὅτι ἔςι πρὶ 45 ῥᾷον γὼρ ὁρισαμένοις ἐπιχειρεῖν ἔςαι" πρὸς γὰρ, τὰς ὄρει: 
εἴσϑηδιν ὀρθότης καὶ ἁμαρτία, τὸ δ᾽ αἰσθάνεσθαι χρίαιν ἐσί, τ ῥῷον ἡ ἐπιχείρησις. 

πρδειν δ᾽ ἔξιν ὀρθῶς καὶ μὴ ὀρθῶς, καὶ περὶ αἴσθησιν ἂν εἴη - ᾿ Ἱκοπεῖν δὲ ἐπὶ τῇ προκειμών, ἴσας ἧστος τὰ ἜΤ: 
ὀρθότης καὶ ἁμαρτία. νῦν μὲν ἔν ἐκ τὰ γόώνς περὶ τὸ: εἶδους μιενόμ ἐς ιν, ἢ τί ἐςτκ ἔξ ἀνάγκης εἰ τὸ πρακείμενάν ἐξι; και- 
ἡ ἀπόδειξισ᾽ τὸ γὰρ κρίνειν γώος τῷ αἰϑάνεσθαι" ὁ γὼρ͵ αἰ. τασκευάζειν μὲν βελομένῳ, τίνος ὄντος τὸ πρωκεΐμδνον ἔξω 
γϑαιθμάνος κρίνει πως. πάλιν δ᾽ ἔκ τῷ εἶδες τῷ γένει" ὅσα» (ἐὰν γὰρ ἐκεῖνο δειχθῇ ὑπάρχον, καὶ τὰ προκείμενον δεδὲι- 
γὰρ τῷ εἴδει ὑπάρχει, καὶ τῷ γένει, οἷδν εἰ ξυνὰ :ἐπιςήμη γμόον ἔς αὐ, ἐναυκευαῖζειν δὲ βιλεμέᾳ, τί ἐςιν εἰ τὰ προ- 
φαύλη καὶ σπυδαία, καὶ διάθεσις φαύλη καὶ σπκὰεία," κείμανάν ἐ ἀγῆν ἐὰν γὰρ δείξωμεν τὸ ἀκόλουθον τῷ προκειὰ 
ἡ γὰρ διαΐβεσὶς τῆς ἐπιςήμοηφ γῴος. ὁ μὲν ἦν πρότερος τό- μέῳ μὴ ὄν, ἀνηρηκότες ἐσόμεθα, τὸ Ξροκ  ατνόν: 
τὸς ψευδής ἐςι πρὸς τὸ κατασκευάσαι, ὁ δὲ δεύτερος ἀλε - Ἔτι ἐπὶ τὸν χρόνον ἐπιβλέτεν, εἴ πε διαφωνεῖ, οἷον ' 

Μίς. ὁ γὰρ ἀναγκαῖον, ὅσα, τῷ" γένῃ ὑπάρχει, καὶ τῷ εἶν γ59 εἰ τὸ τρεφόμενον ἔφησεν ἐξ ἀνάγκης αὔξεσθαι" τρέφεται 
δει ὑπάρχειν" ζῷον μὲν γάρ ἐςὶ πτηνὸν καὶ τετράπνν, ἀν. μὲν γὼρ ἀεὶ τὰ ζῷα, αὔξεται δ᾽ ὑκ ἀεί. ὁμοίως δὲ καὶ 
ὅρωπος δ᾽ ὕ. ὅσα δὲ τῷ εἴδει ὑπάρχει, ἀναγκαῖον καὶ τῷ εἰ τὸ ἐαίςασθαι ἔφησε. μεμνῆσθαι" τὸ. μὲν “γὰρ τῷ παρελη- 
“ύει" εἰ γάρ ἐφιν ἄνθρωπος σπυδαΐος, καὶ ζῷόν ἐςι σπψα λυθότος “χρόνου ἐςΐ, τὸ δὲ καὶ τὰ παρόντος καὶ τῷ. μέλλον 
δαῖον. πρὸς δὲ τὸ ἀνασκευάζειν ὁ μὲν πρότερος ἀληθής, ὁ δὲ τος. ἐπίξασθαι μὲν γὼρ λεγόμεθα τὰ παρόντα καὶ τὰ μὲλ- 
ὕςερος ψευδής" ὅσα γὰρ τῷ γότι ἐχ ὑπάρχει, ἐδὲ τῷ εἴτϑ0 λοντά, οἷον ὅτι ἔςααι ἔκλειψις, μνημονεύειν δ᾽ ἐκ ποΎτο 
δι" ὅσω δὲ τῷ εἴδει μὴ ὑπάρχει, εὐχκ ὀνογκαῖον τῷ γότε ἀλλ᾽ ἢ τὸ παρεληλυθός, 
μὴ ὑπάρχειν. Ἔτι ὃ. σοφιςινὸς τρόπος, τὸ ἄγεν εἰς τοῦτον πρὸς ὃ 5 

Ἐπεὶ δ᾽ ἀνωγκαῖον, ὧν τὸ ΤῊ κατηγορῶται, Ἐ εὐπορήσομεν ἐπιλκειρημαίτων. τῦτο δ᾿ ἔ ἔξαι. ὁτὲ μὲν. ἀνωγκαῖον, 
τῶν εἰδῶν τι κασηγορεῖσθωι, καὶ ὅσω ἔχει τὸ γένος ἢ πα-- ὁτὲ δὲ φαινόμενον ἀναγκαῖον, ὁτὲ δ᾽ ὅτε φαινόμενον ὅτ᾽ 

ρωνόμως. ὠπὸ τὸ γόνς λέγεται, καὶ τῶν. εἰδῶν τι ἀναγκαῖον ὃ ἀνωγκαῖον. ἀνωγκαὸν μὲν. ὄν, ὅταν ὠρνησαμέροῃ τὸ ἀπο- 
ἔχειν ἢ παρωνύμως ὠπό τινος τῶν εἰδῶν λέγεσθαι, οἷον ἕ πρναμένε τῶν πρὸς τὺ θέσιν. τι χρησίμων πρὸς ἧτο τὸς 
τινὰς.  ἐπιφήμη καπηγορεῖται, καὶ γραμματυιὴ ἣ μεσικὴ ἢ λόγους ποιῆταὶ, τυγχνῃ. δὲ τῦτο τῶν τοιότων. ὃν πρὸς ὃ εὖν 
τῶν ἄλλων τις ἐπιξημῶν κατηγορηθήσεται, "καὶ εἴ τις ἔχει πορεῖν ἕξιν ἐπιχειρημάτω,, ὁμοίως δὲ καὶ ὅταν ἐπαγωγὴν 

. 

2. τοῦ αἰϊεταπα ὁπὶ Ο. Π ἅ. ἐςιν ογαὰ Ο. ἢ 6. τοῖς] τῶι Α. 1} Ἶ, τῶν ἰν τοῖς πρὸς ὦ ἢ 9. ἀκριβῶς Α. Τ᾿ 10. καὶ φιλοπραημοσύνη 
48. Ὑσομέμου Ο 11 14. θέσις ἐῶ. ἔξει Ο. ἸἘ 20. κρυεῖῖ Ο. 1 δ οὶ «4. 1} 22. διάθεσίς ἐςια ἄρα φαύλη Ο, 1 30. δεύτερος Ο. Ι 
831. ἐχ Ο. ᾿ὶ ἀνάγκη 86 1 34. τῇ δεῖ 8. ἢ 36. ἔχει Β. ἢ 37. ἢ μὴ κα μι. 48. 

Ὡ. τῶν ἄλλῳ τιὰ Ο. 1 5. οἷον τὸ τὴν ὦ. |1 8. ὅτι] ὅτι καὶ Ὁ. Ι δ᾽ οι 6. ᾿᾿ 14. καὶ] καὶ εἰ 8, καὶ. ἂν Ο. Ϊ ἀπὸ οχὰ «(. 

15. δρισαμέγυς (. 1 17. ποὶ ΕΟ 11 18. προκ. ἀνάγκη εἶναι κατ. Ο. ἢ 49. ἕξαι ἐξ ἀνάγκης ἂν Ο, Ἱ 25. ἐφ᾽ ἧς ἐξ 4. ΠΠ 27. ἔφησέ τις 
μεμνῆσθαι Ο, ἢ 30. ἕξαι ἡλίν ἔκλεψις Ο, ἢ 31. ἄλλο 48. 1} 32. τόπος Ο,, ἢ τοιῦτο Ο, ἢ 37. τυγχάνει 86, [[ εὐπορεῖ ἐπιχειρημάτων α 

. 
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“ρός τι διὼ τῷ κειμέν ποιησάμενος ἀναιρεῖν ἐπιχειρῇ" τός 
τοῦ γὰρ ἀναιρεθέντος καὶ τὸ προκείμενον ἀναιρεῖται. ᾧα:- 
γόμενον δ᾽ ἀναγκαῖον, ὅταν φαΐηται μὲν χρήσιμον καὶ οἷ- 
κεῖον τῆς θέσεως, μὴ ἢ δέ, πρὸς ὃ γίγνονται οἱ λόγοι, εἴτε 
ἀρνησαμέου τῷ τὸν λόγον ὑπέχοντος,. εἴτε ἐπαγωγῆς ἐνδό- 

ξου διὼ τὴς θέσεως πρὸς αὐτὸ γινομένης ἀναιρεῖν ἐπιχειροίη 
αὐτό. τὸ δὲ λοιπόν, ὅταν μήτ᾽ ἀναγκαῖον ἧ μήτε φαινόμε- 
γόν πρὸς ὃ γίνονται οἱ λόγοι, ἄλλως δὲ παρεξελέγχεσθαι 
συμβαύῃ τῷ ὠποκρινομένῳ. δεῖ δ᾽ εὐλαβεῖσθαι τὸν ἔσχα- 

ΚΩΝ Β. 

Ἐπὲ δὲ τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἐς, τὰ 
δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὼ δ᾽ ὁπότερ᾽ ἔτυχεν, ἐὰν τὸ ἐξ ἀνάγ- 

κῆς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τεθῇ ἢ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐξ ἀνάγκης, 
ἢ αὐτὸ ἢ τὸ ἐναντίην τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀεὶ δίδωσι τόπον 

5 ἐπιχειρήματος. ἐὰν γὼρ τὸ ἐξ ἀνάγκης ὡς ἐπὶ τὸ πολὴ 
τεθὴ, δῆλον ὅτι ὁ παντί φησιν ὑπάρχειν, ὑπάρχοντος παντί, 

ὥςε ἡμάρτηκεν" εἴ τε τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγόμενον ἐξ 
ἀναΐγκης ἔφησε' παντὶ γάρ φησιν ὑπάρχειν, ὑχ ὑπάρχον- 

τος παντί. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ ἐναντίον τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
τὸν τῶν ῥηθώτων τρόπων' παντελῶς γὰρ ὠἀπηρτημένος καὶ το ἐξ ἀνάγκης εἴρηκεν" ἀεὶ γὼρ ἐπ᾽ ἔλαττον λέγεται τὸ ἔναν- 
ἀλλότριος ἔοικεν εἶναι τῆς διαλειτικῶς. διὸ δεῖ καὶ τὸν ὠπο- τίον τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον εἰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φαῦλοι οἱ 
κρινόμενον μὴ δυσκολαΐνειν, ἀλλὰ τιθόαι τὰ μὴ χρήσιμα ἄνθρωποι, ἀγαθοὶ ἐπ᾿ ἔλαττον, ὥς᾽ ἔτι μᾶλλον ἡμάρτηκεν, 

πρὸς τὴν θέσιν, ἐπισημαινόμενον ὅσα μὴ δυκεῖ, τίθησι δέ, εἰ ἀγαθὸς, ἐξ ἀνάγκης εἴρηκεν. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ τὸ ὁτό- 
μᾶλλον γὰρ ἀπορεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνει τοῖς ἐρωτῶσι τερ᾽ ἔτυχεν ἐξ ἀνάγκης ἔφησεν ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" ὅτε γὰρ 
πάντων τιθεμένων αὐτοῖς τῶν τοιότων, ἐὼν μὴ πέραΐνωσιν.. 4 ἐξ ἀνάγκης τὸ ὁπέτερ᾽ ἔτυχεν ὅθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἐνδέχε- 

Ἔτι πᾶς ὃ εἰρηκὼς ὁτίῶν τρόπον τινὰ πολλὰ εἴρηκεν, 
ἐπειδὴ πλείω ἑκώςῳ ἐξ. ἀνάγκης ἀκόλουθά ἐςιν, οἷον ὁ εἰ- 

Ν᾿ γ ς εν Ὶ - “᾽ν 4 ν ἕ ρκκωὼς ἀἄγθρωπον εἶναι καὶ ὅτι ζῷόν ἐςιν εἴρηκε καὶ ὅτι ἔμν- 
ψυχον καὶ ὅτι δίπεν καὶ ὅτι γῇ καὶ ἐπιςήμης δεκτικόν, ὥς 

ται δέ, κἀν μὴ διορίσας εἴπῃ πότερον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ ἐξ 

ἀνάγκης εἴρηκεν, ἢ δὲ τὸ πρᾶγμα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, διαλέ- 
γεσθαι ὡς ἐξ ἀνάγκης εἰρηκότος αὐτῷ. οἷον εἰ φαύλες τὸς 
ἀποκλήρες ἔφησεν εἶναι μὴ διορίσας, ὡς ἐξ ἀνάγκης εἰρη- 

ὁποινῶν ἑνὸς τῶν ἀκολέθων ἀναιρεθέντος ἀναιρεῖται καὶ τὸ ἐν ἢ κότος. αὐτῷ διαλέγεσθαι. 
ἀρχῇ. εὐλαβεῖσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸ χαλεπωτέρα τὴν μετά- 
ληψιν ποιεῖσθαι" ἐνίοτε μὲν γὰρ ῥᾷον τὸ ἀκόλνθον ἀνελεῖν, 

“ἐνίοτε δ᾽ αὐτὸ τὸ προκείμενον. 
6 Ὅσοις δ᾽ ἀνάγκη θάτερον μόνον ὑπάρχειν, οἷον τῷ ἀν- 

Ἔτι καὶ εἰ αὐτὸ αὐτῷ συμβεβηκὸς ἔθηκεν ὡς ἕτερον 
διὰ τὸ ἕτερον εἶναι ὄνομω, καθάπερ Πρέδικος διηρεῖτο τὰς 
- μὴ ᾽ ν Ὶ ᾽ ζετο “- οὐ 
ἡδονὼς εἰς χαραν καὶ τέρψιν καὶ εὐφροσυύγην" ταῦτα γὰρ 
παάγτα τῷ αὐτὸ τὴς ἡδονῆς ὀνόματά ἐς!ιν. εἰ ἦν τις τὸ χα 

ϑρώπῳ τὴν νόσον ἢ τὴ ὑγίειαν, ἐὰν πρὸς "θάτερον προ μεν 25 ρεῖν τῷ εὐφραύεσθαι φήσει συμβεβηκόαι, αὐτὸ ὧν αὐτῷ 
δαλέγηθαι ὅ ὅτι ὑπάρχει ἢ ὑχ ὑπάρχει, καὶ πρὸς τὸ λοι- 
πὸν εὐπορήσομεν. τῦτο δ᾽ ἀντιςρέφει πρὸς ἄμφω" δείξαν- 

τις μὲν γὰρ ὅτι ὑπάρχει θάτερον, ὅτι ἐχ ὑπάρχει τὸ λοι- 
πὸν δεδειχότες ἐσόμεθα". ἐὰν δ᾽ ὅτι ἐχ ὑπάρχει δείξωμεν, 

φαΐη συμβεβηκέαι. 

᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐναντία συμπλέκεται μὲν φδὐδος ἑξα-Ἶ 

χῶς, ἐναντίωσιν δὲ ποιεῖ τετραχῶς συμπλεκόμενα, δεῖ 

λαμβάνειν τὰ ἐναντία, ὅπως ὧν χρήσιμον ἦ καὶ ἀναιρᾶντι 
τὸ λοιπὸν ὅτι ὑπάρχει δεδειχότες ἐσόμεθα.. ὠμὰ ὃν ὅτι ἢ καὶ κατασχευαΐζοντι. ὅ ὅτι μὲν ὃν ἑξαχῶς συμπλέκεται, δᾷ;- 
πρὸς ἄμφω χρήσιμος ὁ τόπος. 

᾿ς Ἔτι τὸ ἐπιχειρεῖν μεταφέροντα τύνομα ἐπὶ τὸν ν᾽ λόγον, 
ὡς. μάλιςα ἘΡΟΉΝΩΝ ἐκλαμβάνειν ἢ ὡς κεῖται τύνομα,, οἷον 

εὔψυχον μὴ τὸν ἀνδρεῖον, καθάπερ γῦν κεῖται, ἀλλὼ τὸν 

λον ἢ γὰρ ἑκάτερον τῶν ἐναντίων ἑκατέρῳ συμπλαρκήσες- 

ται" τῦτο δὲ διχῶς, οἷον τὸ τὸς φίλες εὖ ποιεῖν καὶ τὸ τὲς 

ἐχϑρὸς κακῶς, ἢ ἀνάπαλιν τὸ τὸς φίλες κακῶς καὶ τοὺς 

ἐχθρὸς εὖ. ἢ ὅταν ἄμφω͵ περὶ τῇ ἑνός" διχῶς δὲ καὶ τῦτο, 
εὖ τὴν ψυχὴν ἔχοντα, καθάπερ καὶ εὔελπιν τὸν ὠγαθὰ ἐλ: 35 οἷον τὸ τὸς φίλυς εὖ καὶ τὸ τὸς φίλες κακῶς, ἢ τὸ τὸς 
«ἰἴζοντα" ὁμοίως δὲ καὶ εὐδαίμονα, ὦ ἂν ὁ δαίμων ἢ στυ-. 
δαῖος, καθάπερ Ἐενοκράτης φησὶν εὐδαίμονα εἶναι τὸν τὴν 

ἐχϑρὲς εὖ καὶ τὸς ἐχθρὺς κακῶς. ἢ τὸ ἂν πρὶ ἀμφοτέρων" 
διχῶς δὲ καὶ τῦτο, οἷον τὸ τὸς φίλες εὖ᾿ καὶ τὸ τὸς ἐχθρὰς 

ψυχὴν ἔχοντα σπυδαίαν' ταύτην γὰρ ἑκαίςυ εἶναι δαίμονα. εὖ, ἢ τὸς φίλυς κακῶς καὶ τὸς ἐχθρὰς κακῶς, 

1. ποιησαμένυς (Β΄, ποιησαμένου οοτν ἰοτία886 Ὁ. ἢ 6. αὐτὸν Β.. ἢ Ὑνομένης Ο 1" 1. ὅτε Ο. 11 ἦ οτὰ Ο. ᾿' 9. συμβαύει ΒΟ, ἢ ἀπο- 
κρυναμένω Ο. ᾿ 10. τρόπον 86. ᾿ 13. σα] ὡς ἅμα Ο. {ἃ πιά. ἰρωτῶσιν ὅταν πάντων αὐτοῖς τιθεμένων τῶν τοιύτων μηδὶν περαίνωσιν Ο,, Ι1 

20. ἑνὸς ὁποινῶν Ο. ΤΠ ἀνήρηται 6. 1 21. χρὴ] χρὴ τα τοιαῦτα «Α΄. Ϊ καὶ τὸ] εἰς τὸ ὀοττ 8. 1] ραιδιαίτερον τὸ ἀκολνθὺῶν Ο,, ΠΠ 22. χαλεπωῦ.-. 

τερον Β. ἢ 25. τὴν αἰταπίχυςα οτὰ Ο. 1 32. κατὰ 806. ᾿ὶ 33. μᾶλλον Ο. ᾿Π προσῆκεν “4. Ἢ ἐκλαμβάνειν οἵπ 5.06. || 36. ἂν εἰ ἢ οτὰ Ὁ. 
ἃ. ἥτοι αὐτὸ Ο. ᾿] τὸ 8. ἢ 5. ἐάν τε γὰρ Ο. Ἵ 10. εἴρηκεν. τὸ γὰρ ἔλαττον Ο. 1} 13. εἴδηκεν εἶναι, ὡσαύτως ΕΑ ἢ .24. τῶ χαίρειν τὰ 

εὐφραίνεσβαι φαίη Ο. ἢ 27. τἀναντία Ο. Ἰ συμπέπλεκται 418. ᾿ ἐξαχῶς ἀλλήλοις Ο. Π 28. συμπεπλεγμένα Α. 1} λαμβάνειν δεῖ ὦ. 1 29. ἃ 

Χρήσιμον Ε ἢ 30. συμπέπλειται α.} 33.. κακῶς ποιεῖν καὶ τὸ τὸς Ο, 34, ὅταν ἄμφω] ἀμφότερα Ο. ἢ 35 εἰ 36. ε] εὖ ποιεῖν Ο. 1 
86. καὶ] καὶ τὸ 6. 



ἘῚΓΟ ΠΙΚΩΝ Β. 

Αἱ μὲν Ὦ πρῶται δύο ῥηθεῖσαι συμπλόκαὶ ᾧ ποῖσιν 

ῥϊτίντιν τὸ γὰρ τὸς φίλος εὖ ποιεῖν τῷ τὸν. ἐχκθρες κα- 
χῶς ὧς ἔστιν ἐνωντίον" ὠμφότερα. Ὑδρ᾽ αἱρετὰ; -καὶ τῷ αὐτῷ 
ἤθους. δὲ τὸ τὸς φίλυς κακῶς τῷ τὸς ἐχθρὸς εὖ" καὶ γὰρ 

1138 

ἡ ἐργὴ, ᾿ σκεπτέον ἕν εἰ ἰ καὶ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ϑυμοειδεῖ, ἡ 
φιλία! εἰ γὰρ μή, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐπιθυμητοιῷ ἐ ἐὺ ἡ φιλία, 

ὑκ ἀν ἕποιτο. μῖσος ὀργῇ. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ ἐπιθυμητι- 
κον ἀγνοεῖν ἴφησο. εἴη γὰρ ὧν καὶ ἐ ἐτιςήμης δεκτικόν, εἷς 

ταῦτα ἀμφότερα Φευκτὰ. καὶ τῷ αὐτῷ ἦθες. ὁ- δυκεῖ δὲ 5 πρ καὶ ἀγνοίας" ὅπερ οὐ δοκεῖ, τὸ ἐπιθυμητικὸν δεκτικὸν 
φευκτὸν φευκτῷ ἐναντίον εἶναι, ἐαὶν μὴ τὲ μὰ καθ᾽ ὑπερ- 

βολὴν τὸ δὲ κατ᾽ ᾿ἔνδειαν λεγόμενον ἥ' ἥ τε γὰρ ὑπερβολὴ 

τῶν φευκτῶν δυκεῖ εἶναι, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ :ἔδεια. τὰ δὲ 
λοιπὼ πάντα τέτταρα “ποιεῖ ἐναντίωσιν. τὸ Καὶ τὸς φίλυς 

εἶναι ἐπιστήμης. ἀνασκευάζοντι, μὲν οὖν, καθάπερ εἴρηται 
χρήςέον" κατασκεὐαζοντι δέ, ὅτι μὲν ὑπάρχει τὸ συμβε- 
βηνός,. ὁ χρήσιμος ὁ τόπος, ὅτι δ᾽ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, 
χρήσιμος. δείξαντες ΒΗ γάρ ὅτι ἀ δεκτικὸν" τῷ δαπήη δὲ- 

εὖ ποιεῖν τῷ τὺς φίλως: κακῶς ἐναντίον" ἀπό: τε γὼ ἐναντία 10 δειχότες ἐσόμεθα ὅτι ὅτε ὑπάρχει τὸ συμβεβηκὸς ὑτ ̓ ἐνδέ.- 
ἄθες ἐςί, καὶ τὸ μὲν αἱρετὸν τὸ δὲ φευκτόν. "ὡσαύτως δὲ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" 'καϑ᾿ ἑκάςην γὰρ συζυγίαν τὸ μὲν 
αἰρετὸν τὲ δὺ φευχτόν, καὶ τὸ μὲν ἐπιεικῶς ἤθες τὸ δὲ φαύ- 
λου. δῆλον ἦν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τῷ αὑτῷ πλείονα, ἐναν»" 
τία συμιβαίει γῤεσθαι., τῷ γὰρ τὸς φως, εὖ ποιεῖν καὶ 15 
τὸ τὸς ἐχθρὸς εὖ ποιεῖν ἐναντίον καὶ τὸ τὸς: φίλυς κακῶς. 
ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων. ἑκάςῳ. τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπισκο- 

αὖσι δύο ἐδ ἐναντία, φανήσεται. λαμβάνειν ἕ ὧν τῶν ἐναντίων 

ἐπέτον ἂν ἧἦ πρὸς τὴν θέσιν χρήσιμον. : 

χεται ὑπάρξαι" ἐὰν δὲ δείζωμεν ὅτι ὑπάρχει τὸ ἐναντίον ἢ 
ὅτι δεκτικὸν τῷ ἐναντίς ἐεύ, ὑδέχω δεδειχότες ἐσόμεθα ὅτι 

καὶ τὸ συμβεβηκὸς ὑπάρχει," ἀλλ᾽ ὅτι ἐνδέχεται ὑπάρχειν, 
ἐπὶ τοσῦτον ἰϑην δεδειγμυένον ἔξαι!.. :. δι 

Ἐπεὶ δ᾽ αἱ ἀντιθέσεις τέτταρες, σκοπεῖν ἐκ μὲν τῶν 
ἐἰντιφάσεων ἀνώπαλιν ἐκ τῆς ἀκολυδήσεως καὶ ἀναιροῦντι 

καὶ καπασκευείξοντι, καμββαν δ᾽ ἐξ. ἐπωγωγῆς, οἷον εἰ ὁ. 
ἄνθρωπος ζῷον τὸ μὴ" ζῷον ὁ ἐκ ἄνθρωπος: ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐπὶ. τῶν ἄλλῶν.. ἐνταῦθα γὰρ ἀνάπαλιν ἡ ἀκολύθησις" τῷ 

“Ἔτι εἰ ἅ ἘΣ "τὶ ἐναντίον τῷ συμβεβηκότι, σκοπεῖν εἰ μὰ γῶὼρ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον ἕπεται," τῷ δὲ ἢ μὴ ἀνθρώπῳ τὸ 

ὑτώρχει ᾧπερ τὸ συμβεβηκὸς εἴρηται ὑπάρχειν" εἰ γὰὼρ᾽ τῦτο᾽ 
. “ - λιν ᾽ Δ. ε- αι ΝΖ τι ΟΝ, ᾽᾿. “] ὑτάρχει,, ἐχέῖνο ὑκ ἂν ὑπάρχοι" ἀδύνατον γὰρ τἀναντία 
ἅμα τῷ αὐτῷ “ὑπάρχειν. ᾿ 

Ἢ Ψ “ [4 ὕ «“ψῃ . «Ἢ εἴ τι τοίΐστον εἴρηται κατά τινός, Ὦ ὄντος ἐναΐγκη 

μὴ ζῷον ὅ, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν τῷ - μὴ ζῴῳ τὸ ἐκ ἄνθρωπος. 

ἐπὶ πάντων ἦν τὸ τοιῶτον ἀξιωτών, οἷον εἰ τὸ καλὸν ἡδύ, 

καὶ τὸ μὴ ἡδὺ ὁ καλόν" εἰ δὲ μὴ τῶτο, ὁδ᾽ ἐκεῖλο. ὁμοίως. 

δὲ καὶ εἰ τὸ μὴ ἡδὺ ὁ καλόν, τὸ καλὸν ἡδύ. δῆλον ἦν ὅτι 
τὰ ἐναντία ὑπάρχειν. οἷον εἰ τὼς ἰδέως ἐν ἡμῖν ἔφησεν εἶ- 25 πρὸς ἄμφω ἀντιςρέφει ἡ κατὰ τὴν ἀντίφασιν ἀκολούθησις 
ται" κινεῖσῆαί τε. γὰρ καὶ ἠρεμεῖ αὐτὰς τ κβ σεται: ἔτι 
ἂ αἰσθητὰς καὶ νοητὰς εἶναι. δοκῦσι γ᾽ αἱ ἰδέαι ἡ ἡῤέμεν 

καὶ νοηταὶ εἶναι τοῖς τιθεμένοις ἰδέας εἶναι, ἐν ἡμῖν δὲ οὗ-- 

σας ἀδύνατον ἀκινήτους εἶναι" κινομένων γὰρ ἡμῶν. ἀναγ- 

ἀνάπαλιν γινομένη. 
Ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων σκοπεῖν εἰ τῷ ἐναντίῳ τὸ ἐναντίον 

ἕπεται, ἢ ἐπὶ ταὐτὰ ἢ ἀνάπαλιν, καὶ ἀναιρῦντι καὶ κατα- 

σκευάζοντι" λαμβάνειν δὲ καὶ τὼ τοιαῦτα ἐξ ἐπαγωγῆς, 
᾿Ἶ Ξ “ ὔ ᾽ ΝΥ μ᾿, 

καΐον καὶ τὼ ἐν ἡμῦ “πάντα συγκινεῖσθαι. δῆλον δ᾽ ὅτι 3 ἐφ᾽ ὅσον χρήσιμιον. ἐπὶ ταὐτὰ μὲν ὧν ἡ ἀκολούθησις, οἷον 
καὶ αἰτθηταί, πο ἐν ἡμῖν εἰσί. διὰ γὼρ τῆς περὶ τὴν δ 
αἰσθήσεως τὴν ἐν ἑκάςξῳ μορφὴν Ὑγωρίξομεν. 

Πάλιν εἰ κεῖται συμβεβηκὸς ᾧ ᾧ ἐςί τι ἐναντίον, σκοπεῖν 

εἰ καὶ τὸ ἐναντίς δεκτικόν, ὅπερ πο: συμβεβηκότος" τὸ 

τῇ. ἀνὸρίᾳ καὶ τῇ δειλίᾳ" τὴ μὲν γὰρ ἀρετὴ ἀκολνθεῖ, τῇ 

δὲ κακίω, καὶ τῇ μὲν ὠχκολυθεῖ τὸ αἱρετόν, τῇ δὲ τὸ φι- 
κτόν. ἐπὶ ταὐτὰ ἦν καὶ ἡ τότων ἀκολύθησις" ἐναντίον γῶρ 
τὸ αἱρετὸν τῷ φευκτῷ. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἀνά- 

ἣ ι ,ὔ ΝῊ Π φ- ,ὔ γὰρ αὐτὸ τῶν ἐναντίων δεκτικόν, οἷον εἰ. τὸ μῖσος ἔπεσθαι 35 παλιν δὲ ἡ ἀκολύθησις, οἷον εὐεξίᾳ, μὲν ἡ ὑγίεια ἀκολνθϑεῖ, 
- ΓΙ ΝΥ » Ν ἐργῇ ἔφησεν, εἴη" ἀν τὸ μῖσος ἐν τῷ θυμοειδεῖ" ἐκεῖ γὰρ 

4. οὖν οταὰ .«{. 1 δύο πρῶται Ο.. ἢ ἅ. ὅτε Ο. ἢ 5. ἥθυς. ἀκὸ κακίας γάρ. οὐ Β. ᾿ 1. ἢ γοβὶ 6. μὴ 
Ο. 1 10. γὰρ} γὰρ τὸ Ο. 1 14. πλείω Ο. ἢ 15. τὸ Μ. 1 16. τὸ τοὺς -- 

τὰ 6. ἢ ἐπισκοποῦντι Ο. ἃ 18. τἀναντία Ο. 21. ὑπάρχειν οπι Ο. ἢ 22. γὰρ ἀμφότερα τἀναντία, τῷ 
τα Ο. ἢ τέ τε γὰρ 

γ γ σ᾿ 
καχεξζίᾳ δὲ νόσος ἡ, ἀλλὰ νόσῳ καχεξία. δῆλον ὧν ὅτι 

Ο. ἢ 9. τέτταρα πάν- 
καὶ τὸ οὔὰ Ὁ. ἢ 17. ἑκάςῳ κατὰ 

Ο. ἢ 23. ὑπάρχειν. ἄλλος εἴ τι 
᾿μβεβηκίναι τοί φησιν, ἐφορᾶν εἰ τῷ συμβεβηκότι ἐναντίον ἐς ( τι. εἰ ὧν τὸ ἱναντίον ὑπάρχῃ τοῦ συμβεβηκότος ᾧ φησὶ συμβεβηκέναι, ἐκεῖνο ὑκ 

ὦ ὑκάρχοι 3 ἐξ ἀρχῆς ἔφη συμβεβηκέναι. ἀδύνατον γὰρ τὰ ἱναντία ἅμα τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν. ἢ Ο, ᾿ 25. τἀναντία Ο, ᾿ 26. αὐτὰς καὶ ἦρε- 
μὰ Ο.( [1 αὐτὰ 41. 26. 

ἐξὶ τέσσαρες Ο. 1} 16. ἀναιροῦττιε καὶ κατασκευάζοντα, 
»αὶ} κα 
Ο. δ ὁ οἵ 6. 

ἠρεμεῖν καὶ ἀκίνητοι καὶ Ο. ΠΠ 30. πάντα] ὅντα Ο, 

4. καὶ φιλία οπὶ “1. ἢ 2. θυμητικῶν “. 1 ἰςιν οαχ Ο. ἸΠ 3. ἕποιτο τὸ μῖσος Β6. || 8, ὅτι δ᾽ -- 

Ο. κ᾿ 23. τοῦτο μὴ 6. ἱὶ 24. μ' 

Ο. ἢ 30. ἐφ᾽ ἔσον χρήσιμον οἵα 48. 1 33. καὶ ὕτως ἡ ἀκολύθησις (. 1] 34. τῶι αἱρετῶι τὸ φευκτόν 4. 1] 355. οἷον εἰ εὐεξία 

χρήσιμος οτὰ .(. Π 15. ἀντιθέσεις 
ἣ τὸ 48. }} 26. γενομένη Ο. Π 28. καὶ οτὰ Ὁ. 

Ρ 
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ἀνάπαλιν ἐπὶ τότων ἡ ἀκολύθησις. σπάνιον δὲ τὸ.. ἀνάπαλιν 
ἐπὶ τῶν ἐναντίων συμβαύει, ἀλλιὼ τοῖς πλείς ες. ἐξὶ ταὐτὼ 

ἡ ἀκολύθησις, κεἰ ἦν μήτ᾽ ἐπὶ ταὐτῷ τῷ ἐναγτίῳ τὸ ἱγαντίον 
ἀκολουθεῖ μήτε ἀγώκαλιν, δῆλον ὅτι ὑδ᾽ ἐπὶ τῶν ῥηθώτων. 
ἀκολνθεῖ τὸ ἕτερον τῷ πὸ: εἰ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐναγτίων, καὶ ἐπὶ 5. 
τῶν ῥηθώτων ἀναγκαῖον τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἀκολεθεῦ. 

Ὁμοίως δὲ τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐπὶ. τῶν. στερήσεων, καὶ. 

ἕξεων σκεπτέον. πλὴν ἐκ ἔςιν ἐπὶ τῶν φερήσρων τὸ ̓ἀνώπα»- 

λιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταὐτὰ τὴν ἀκολύθησιν ἀναγκαῖον ὠεὶ γίνε, 

ΤΟΠΙΚΩΝ Β, 

ἐπξαινετῦ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα διδειγμώνα ἔφιοι, οἷον εἰ ἡ 
ὡικαιοσύνη τῶν ἐπαινετῶν, καὶ ὁ δίκαιος καὶ τὸ- δόραιον καὶ 

τὸ δικαίως. τῶν ἐπαινετῶν. ῥηθήσεται δὲ τὸ δικαίως καὶ 

ἐπαινετῶς κατὰ τὴν αὐτὴν χτῶσιν ἀπὸ τῷ ἐπαινεῖῶ, καβα- 

περ τὸ. δικᾳίως ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης. 
ἼΣκοπεῖν δὲ μὴ μόνον ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ εῥημῴν, ἀλλὰ καὶ 

ἐς τῷ ἐγαντίς τὸ ὸ ἐναντίον. οἷόν ἔπι: τὸ ἀγαθὸὶ ἡ ὑκ ἐξ ἀνάγκης 

7. ἀδὲ «γὰρ τὸ κακὸν “λυπηρόν: ἢ ἢ εἰ τῦτο, κἀκεῖνο, καὶ εἰ 
ἡ ΩΣ, ἐπιςήμη, καὶ ἡ ἀδικῶ ὦ ἄγνοια" καὶ εἰ τὸ δὲ- 

σθαι, καθάπῳ ὅψει μὲν αἴσθησιν, τυφλότητι δ᾽ ἀναισθη- το καίως ἐπιφημονικῷς καὶ ἐμπείρως, τὸ ἀδίκως ὠἀγνούντως καὶ 
σίαν. ἀντίκειται γὰρ ἡ αἴσθησις τῇ ἀναισθησίᾳ ὡς ἕξις καὶ. 

φέρηφις" τὸ μὲν γὰρ ἔξις αὐτῶν, τὸ δὲ φέρησίς ἰξο., Ο. 
Ὁμοίως. δὲ τῇ ἔξει καὶ τῇ ςερήσει καὶ ἐπὶ τῶν φρός. 

τι χρηςέν" ἐπὶ ταὐτὰ γὰρ καὶ τότων ἡ ὠκολύθηφ)ς. - οἷον 

ὠπείρως. εἰ δὲ ταῦτα, μή, ἀδ᾽ ἐκεῖνα, καθάπερ ἐπὶ τῷ νῦν 

ῥπβώτος". μᾶλλον γὰρ ἀν φανεΐ, τὸ. ὠδύκως ἐμπείρως ἃ 

ἀπείρως, τος δ᾽ ὁ τόπος εἴρηται πρότερον ἐν ταῖς τῶν ἐναν- 
τίων ἀκολκβήσεσιν" ὁδὸν γὰρ ἄλλο γῦν ἀἐξῶμεν ἢ τὰ ἔγαν- 

εἰ τὸ μοί πολλαπλάσιον, καὶ τὸ τριτημόριον πολ- ἰς τίον τῷ ἐναντίῳ ἀκολεθεῦ. 
λοφημόρεον᾽" λέγεται γὰρ τὸ μὲν τριπλάσιον “πρὸς τὸ Τρ 
ταμῴριον, τὰ δὲ πολλαπλάσιον πρὸς τὸ πολλοφτημόριρν. 
“πάλιν εἰ ἡ ἐπιστήμη ὑπόληψις, καὶ τὸ ἐπιςητὸν -ὑπολ᾿- 

τόν" καὶ εἰ ἡ. ὅναφις «ἰσβησις, κ πὸ ὁρατὸν αἰσθητέν., 

ἄρφωσις ὅτι ὑκ ἀνάγκη ἐπὶ τῶν πρός Ὧι τὴν ἀκολέθησιν. γί 20. 
γεσθωι, καθάπερ εἴρηται" τὸ γὰρ, αἰσθητὸν ἐπιςητόν ἐςιν, ἥ 

δ᾽ «αἴσθησις ὑκ ἐπιςήμν. ὁ μὴν ἀληθής γε ἃ ὥς «σις δυκεῖ 
εἶναι" πολλοὶ γὰρ ἅ φασι τῶν αἰσθητῶν ἐτιςήμην «νῳ.. 

ἔτι πρὸς τὐναντίον ὁχ, ἧττον "χρήσιμον τὸ ῥηθέν, οἷον. ὅτι τὸ, 
αἰσθητὸν ὧς ἔςιν ἐπιςητόν" ὑδὲ γὰρ. ἡ αἴσθησις ἐπιςήμη»" 

Πάλιν ἐπὶ τῶν συς οἴχων καὶ ἐπὶ τῶν πτώσεων, καὶ ἀνᾳ-, 

βῆντα καὶ κατασκευάζοντα. λέγεται δὲ σύς οιχα μὲν τὼ τοι- 
εἶδε οἷον τὰ δίκαμω καὶ ὁ δίκαιος τῷ δικαιρσύνῃ καὶ τὰ ἀν- 

δρεῖα καὶ ὁ ἀνδρεῖος τῇ ἀνδρίᾳ. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ πριιτιιὰ ἢ 

25. 

εἰ Ἔτι ἐπὶ τῶν γενέσεων καὶ φθορῶν καὶ δέσρθων: καὶ 

φθαρτριῶν, καὶ ἀναιρῖντι καὶ κατασκευάζοντι, ὧν γὰρ αἱ 
γοέσεις τῶν ἀγαβῶν, καὶ αὐτὰ ὠγαβᾷ, καὶ εἰ αὐτὰ ἀγα- 

θώ, καὶ αἱ ὙΠ σε: εἰ δὲ αἱ γοέσεις τῶν Ἐεκε, καὶ αὐτὰ 

τῶν κακῶν, ἐπὶ δὲ τῶν φθορῶν ἀνῴπαλιν: «εἰ γὰρ αἱ φθοραὶ 
τῶν ἀγαθῶν,. αὐτὰ τῶν κακῶν, εἰ δ᾽ αἱ φθοραὶ τῶγ κακῶν, 

αὐτὼ τῶν ὠγαθῶν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ ποιητριῶν καὶ 
φθαρτικῶν" ὧν μὺ γαρ τὰ ποιητικαὶ ἀγαθά, καὶ αὐτὰ. τῶν 
ἀγαθῶι, ὧν δὲ τὰ φβαρτικὰ ἀγαθά, αὐτὰ τῶν κακῶν. 

. Μάλν ἐκὶ τῶν ὁμοίων, εἰ ὁμοίως ἔχει, οἷν εἰ ἐπιςἡἥμη 10 
μέᾳ πλειόνων, καὶ δόξα, καὶ εἰ τὸ ὄψιν ἔχειν ὁρᾶν, καὶ τὸ 

ὠκοὴὶν ἔχειν ὠκύειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, καὶ ἐπὶ 

τῶν ὄντων καὶ τῶν δυκύντωγ. χρήσιμος δ᾽ ὁ τόπρς πρὸς ὧμν- 
φω" εἰ μὲν γὰρ ἐπί τινος τῶν. ὁμοίων ὕτως ἔχει, καὶ ἐπὶ 

φυλακτοιὰ σύςοιχα ὀκεύν ὗ ἐςὶ ποιητικὼ ἢ φυλαᾳκτικαΐ, 30 τῶν ἄλλων τῶν ὁμοίων, εἰ δὲ ἐπί τινος μή, ἐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλ- 

οἷον τὰ ὑγιεινὰ ὑγιείας καὶ τὰ εὐεκτικωὼ. εὐεξίας. τὸν αὐτὸν; λρν, σκοπεῖν δὲ καὶ εἰ ἐφ᾽ ἑνὸς καὶ εἰ ἐπὶ πολλῶν ὁμοίως 
δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. σύςοιχα μὲν. ἦν τὰ τοιαῦτα ἔχει" ἐπαχ γὰρ διαφωνεῖ. οἷον εἰ τὸ ἐπίςασβαι δὶιανοεῖς- 

εἴωθε λέγοσθαι, πτώσεις δὲ οἷαν τὸ δικαίως καὶ ἀνδρείως σθαι, καὶ τὸ πολλὰ ἐπίζασθαι πολλὰ διανοεῖσθαι. τῆτο δ᾽ 
καὶ ὑγιεινῶς καὶ ὅσα τῦτον τὸν τρόπον λέγεται. δοκεῖ δὲ οὐκ ἀληθές" ἐπίς ασθαι μὲν γὼρ ἐνδέχεται πολλά, διανοεῖ- 
καὶ τὰ κατᾷ τὰς πτώσεις σύςοιχα εἶναι, οἷον τὸ μὲν δὲν 35 σθαι δ᾽ ὅ, εἰ ὧν τῦτο μή, ὑδ᾽ ἐκεῖνο τὸ ἐφ᾽ ἑνός, ὅτι τὸ 

καίως τῇ δικαιοσύνῃ, τὸ δὲ ἀνδρείως τῇ ἀνδρίῳ. σύςοιχω 

δὲ λέγεται τὰ κατὰ τὴν αὐτὴν συςοιχίαν ἅπαντα, οἷον δὶ- Ἔτι ἐκ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον. εἰσὶ δὲ τῷ μᾶλλεν καὶ 

κοιοσύνη, δίκαιος, δίκαιον, δικαίως. δῆλον ὧν ὅτι ἑνὸς ὁποι- ἧττον τόποι τέσσαρες, εἷς μὲν εἰ ἀκολυθεῖ τὸ μᾶλλον τῷ 
ουοῦν δειχθέντος τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν συξοιχίαν ὠγαθᾷ ἢ μῶλλων, οἷον εἰ ἡδονὴ ὠγαθόν, καὶ ἡ μᾶλλον ἡδονὴ μᾶῶλ.- 

ἐπίςασθαι δ)αγρεῖσθα ἐς!ν. 

2. τὸ αὐτὸ 48. 1 8. τὸ ἱναντίον τῷ ἰναντίῳν Ο, Π ἀ. ἐπὶ ογὰ .4. {{17. καὶ ἐπὶ τῶν ἔξεων Ο. ἵ 11. γὰρ καὶ ἡ 48. 15. πολ- 

λαπλάσιον ογὰ .Α. ΠΠ 19. ὄψις Ο, 20. ἀναγκαῖον Ο. ἢ 22. γε οἵα Ο, ἢ] 29. 5] καὶ τὰ 6, 1 80. Ἰὰς ἐξὶν ὧν ἰςὶν Ο, 1|: 33. καὶ 

τὸ ἀνδρείως. Ὁ, ᾿ἰ 34. ὑγιεινῶς καὶ εὐεκτικῶς καὶ Ὁ. , 

1. νεται Ο. ᾿ 2. τὸ δίκαιον καὶ ὃ δίκαιος Ο, ἢ 14. ἐδθὲν Ο. ἢ 18. καὶ εἰ αὐτὰ ἀγαθά οἷν Ο. Ἵ 49. εἰ δ] κὼ ὧν Ο. 

29. ἔχει οτὰ Ο. ἰὶ 31. σκοπεῖν] τῶν ἑμοίων. σκοπεῖν Ο, [1 34. πολλὰ ἰνδίχεται Ο. 1] 37. καὶ ἧττον οπα 8. 1} 38. τέχοι πίε τοῦ 80, ἃ 

τέτταρες Ο. 1] 39. ἀγαθὸν --- ἡδονὴ οτχ ον Ὁ. 
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λον ὠγαθόν, καὶ εἰ τὸ ἀδικεῖν κακόν, καὶ τὸ κῶλλον ἀδ- ὠγαθὸν κακῷ προστιθέμενον ὑᾳ ἐξ ἀνώγκης ὠγαθὸν τὸ ὅλον 
κεν μᾶλλον κακόν. χρήσιμος δ᾽ ἦν πρὸς ἄμφω ὁ τόπος" ποιεῖ, ὁδὲ λευκὸν μέλανι. 

εἰ μὲν γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ τῇ ὑποκειμών ἐπιδόσει ἡ τῷ σι. Παδν εἴ τι μᾶλλον καὶ ἢ ἧττον λέγεται, καὶ ἁπλῶς 
βεβηκότος ἐπίδοσις, καθάπερ εἴρηται, δῆλον ὅτι συμβέβη- ὑπάρχοι" τὸ γὰρ μὴ ὃν ὠγαθὸν ἢ λευκὸν ἐδὲ μῶλλον ἢ 

κεν, εἰ δὲ μὴ ἀκολυθεῖ, ὁ συμβέθηκεν. τῦτο δ᾽ ἐπαγωγῇ 5 ἧττον ὠγαθὸν ἢ λευκὸν ῥηθήσεται" τὸ γὰρ κακὸν οὐδχεὸς 
ληπτέον. ἄλλος" ἑνὸς περὶ δύο λεγομένε, εἰ ᾧ “μᾶλλον ες μῶλλον ἢ ἧττον ἀγαθόν, ἀλλὰ μῶλλον κακὸν ἢ ἧττον ῥη- 
κὸν ὑπάρχειν μὴ ὑπάρχει, οὐδ᾽ ᾧ ἧττον, καὶ. εἰ ᾧ ἧττον θήσεται. ἐκ. ὠνιφρέφει δ᾽ τὸ᾽ ὅτος ὁ. τόπος πρὸς τὸ ἀνα»- 
εἰκὸς ὑπάρχειν ὑπάρχει, καὶ ᾧ μᾶλλον. πάλιν δυοῖν περ σκευάσαι" πολλὰ γὰρ τῶν οὐ Χεγομένων μῶλλον ἁπλῶς 
δὸς λεγομένων. εἰ τὸ μᾶλλον φώνει δοκῶν μὴ ὑπάρχει, ὑπάρχει' ἄνθρωπος γὼρ ὁ λέγεται μᾶλλον καὶ ἧττον; ἀλλ᾽ 
ἐδὲ τὸ ἧὅττον," ἢ εἰ τὸ ἧττον. δυκῶν ὑπάρχειν ὑπάρχει, καὶ το ὁ διὰ τῦτο ὑκ ἔς ιν ἄνθρωπος. 
τὸ μᾶλλον. ἔτι δυοῖν πρρὶ δύα λεγομώων εἰ τὸ θατέρῳ . Ἰὸν αὐτὸν δὲ τρόπον σκεπτέον καὶ ἐπὶ τοῦ κατά τι 
μᾶλλον ὑπάρχειν δοκῶν μὴ ὑπάρχει, ὑδὲ τὸ λαιπὸν τῷ καὶ ποτὲ καὶ πῶ’ εἰ γὰρ κατά τι ὀδύχεται,. καὶ ὡπλῶς 

λοιπῷ, ἢ εἰ τὸ ἧττον δαοχδν τῷ ἑτέρῳ ὑπάρχειν ὑπάρχει, ἐνδέχεται. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ποτὲ ἢ πὸ τὸ γὰρ ἁπλῶς 
καὶ τὸ λοιπὸν τῷ λοιχῷῇξ ὃ. οὐ εὀδύνατον. ὅτε κατά τι ὅτε. πῷ. ὅτε πατὲ ἐσδέχεται. ἤπξασις 

Ἔτι ἐκ τοῦ ὁμοίως ὑπάρχειν ἢ δυκεῖν ὑπάρχειν τρι- τι6 ὅτι κατά τι μέν εἰσι φύσει σπυδαῖαι, οἷον ἐλευθέριοι ἢ τω- 
χῶς, καθάπερ ἐπὶ τοῦ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ὕστερον ῥηθέντων φρονικοί͵. ἁπλῶς δὲ οὐκ εἰσὶ φύσει σπεδιεῖοι". οὐδεὶς γὰρ 
πιῶν τόπων ἐλέγετο. εἴτε γὰρ ἦν τι δυσὶν ὁμοίως ὑπάρ- ᾧύσει φρόνιμος. ὁμοίως δὲ καὶ ποτὲ μὲν ἐνδέχεται τῶν 
χει ἢ δυκεῖ ὑπάρχειν, εἰ τῷ ἑτέρῳ μὴ ὑπάρχει, ὀδὲ τῷΡ φθαρτῶν τι μὴ φθαρῆναι, ἁπλῶς δ᾽ ὑκ ἐνδέχεται μὴ φθα- 

ἑτέρῳ, εἰ δὲ θατέρῳ ὑπάρχει, καὶ τῷ λῳπῷ" εἴτε δύο τῷ ρῆναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ πῷ μὲν συμφέψει τοιαύτῃ 
αὐτῷ ὁμοίως, εἰ τὸ ἕτερεν μὴ ὑπάρχει, ὀδὲ τὸ λοικόν, εἰ 20 διαίτῃ χρῆσθαι, οἷον ἐν τοῖς ωσώδεσι τόποις, ὡπλῶς δ᾽ οὐ 
ἃ θάτερον, καὶ τὸ λοιπόν. τὸν. αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ εἰ δύο συμφέρει, ἔτι δὲ ποῦ μὲν ἔνα μόνον δυνατὸν εἶναι, ἑπλῶς 
δυσὶν ὁμοίως ὑποίρχει" εἰ γὰρ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ μὴ ὑπάρ- δὲ ἃ δυνατὸν ἔνα, μόνον εἶναι, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ πῇ 
χα, οὐδὲ τὸ λοιπὸν τῷ λαπῷ, εἰ δὲ ὑπάρχει τὸ ἕτερον μὲν καλὸν τὸν πατέρα θύειν, οἷδν ἐν Τριβαλλοῖς, ὡπλῶς 

τῷ ἑτέρῳ, καὶ τὸ "λοιπὸν. τῷ λοιπῷ. . ᾿ ὁ καλόν. ἢ τῦτο μὲν ἀἃ πὸ σημαίνει ἀλλὰ τισίν" οὐδὲν 
1. Ἐκ μὲν ἦν τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ τῇ τωδς τὸς γὰρ. διαφέρει ὅπε ἂν ὦσιν": πανταχὰ γὰρ αὐφοῖς ἔξαι κα. 

σαὐταχοῦς ἐδέχοται ἐπιχειρεῖν". ἔτι δ᾽ ἐκ πῆς Ἐρίθισς: λὸν ἦσι Τριβαλλοῖς. χάλιν. ποτὲ μὲν συμφέρει, φαρμε- 
ἐὰν ἔτερον πρὸς ἕτερον προστεθὲν ποῖ ἀγαθὸν ἢ λευκόν, μὴ κεύεσθαι, οἷον ὅταν νοδῇ, ἁπλῶς δ᾽ ὅ. ἢ ὑδὲ τῦτο ποτὲ ση- 
ἂν πρότερον λευκὸν ἢ ὠγαθόν, τὸ προφτεϑὲν ἔςαι λευκὸν ἢ μαύνει, ἀλλὰ τῷ διακειμένῳ πως" ἀδὲν γὰρ διαφέρει ὑπὸ- 
ἀγαθόν, οἷήέν περ καὶ τὸ ὅλον πωεῖ, ἔτι εἰ πρὸς τὸ ὑπίρ- τεῶν, ἐὰν ὕτω μόνον διακείμενος ἢ. τὸ δ᾽ ἁπλῶς ἐςὶν ὃ μη- 
ον προστεβέν τι μᾶλλον ποιεῖ. τοίζτον οἷον ὑπῆρχε, καὶ 80 δενὲς προστεθότος ἐρεῖς ὅτι καλόν ἐςὶν ἢ τὸ ἐναντίον. οἷόν 
αὐτὸ ἔςαι τοῦτον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν" ἄλλων. χρήσ». τὸ τὸν πατέρα θύειν ὑν ἐρεῖς καλὸν ἐἶνῶι, ἀλλὰ τισὶ καλὸν 
μος δὲ ἐκ ἐν ἅπασιν ὁ τόκοφ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς τὴν τὸ μᾶλλον ἔναι" ἀκ ἄρω ἁπλῶς καλόν, ἀλλὰ τὸ τὸς θεὺς τιμᾶν ἐρεῖς 
ὑχεροχὴν συμβαίνει γίνεσθαι. τος δὲ ὁ τόπος ἰοι ἀντιςρέ- καλὸν ὁδὲν προστιθείς" ἀκλῶς. γὰρ καλόν ἐςιν: ὥςε ὃ ἂν 

ᾧει πρὸς τὸ ἀνασκευάζεν. εἰ γὰρ μὴ ποιεῖ τὸ Ἐροστιθέ. μηδενὸς προστιθεμένα δυκῇ εἶναι καλὸν ἢ αἰσχρὸν ἢ ἄλλο 
μένον γαθέόν, ἀδέπω δῆλον. εἰ αὐτὸ μὴ ἀγαθόν", τὸ ΘῈ γῶν τοιότων, ἁπλῶς ῥηθήσεται. 

2. δ᾽ Ὁ] δὲ 6. ". δυοῖν Ο,, [ἰ 7. μὴ] ἐχ Ο. ᾿ σ. τὸ θατέρωι μᾶλλον Ἑ. Τ 10. ἢ εἴ εἰ δὲ Ο, οπὶ «4. 1} τὸ ἥττον οὐὴ «Α. ἢ 

11. δυοῖν Ο. ἢ 13. ἢ εἢ εἰ δὲ Ο. ἣ εἰ --- λοιπῷ σα (4. ἢ. ὑπάρχειν τῷ ἑτέρω 6. ἢ 18. ἢ εἰ δοκεῖ ΘΟ. ἢ} ὑδὲ ϑκτέρω; καὶ εἰ ὀατέδν 
ὑπάρξει Ο. ἢ 22. δυσί τισιν ὁμοίως Ο΄. ἢ 38,5. καὶ τὸ ἧττον ΟἹ. 1}. 26. δ᾽ οτὰ Ο. ἢ 21. ἀγαθὸν ἢ λευκὸν Ο.. 11 28. τὸ ΄-- ἀγαθόν οτὰ 8. ἢ 

29. οἷόν περ] καὶ τοισῦτον οἷόν περ Ο. κ 

2. ἰδὲ τὸ λευκὸν Ο, || ἡ. ὑδὶν 86. ἢ 8. ὁ] μὴ 6. Ἱ μᾶλλον καὶ ἧττον ἁπλῶς σ. Ἱ 10. ἔςαι 6. 1} 12. ε ὃ Ο. Ἰ 13. καὶ ποτὲ 

καὶ ποῦ Ο. ἵ 15. ἰςιν ΑἹ, 16. ἐδὴς -- φρόνιμος οπὶ «4. 1 21. μόνον ὁτχ Ο. [] 23 οἱ 26. τριβαλοῖς Ο. ἢ 25. ἔςι 6. 11 26. ἵοῆ 

τοῖς «(. ἢ 29. ἂν Ο. ἢ 30. τὐναντίον Ο, ᾿ 32. εἶναι οτὰ Ο. 33. προσθείς 48. ᾿ 

Ρ2 



Δ ΟΟΠΙΚΩΝΟΡ, 440 

ἘΝ ΝΣ Γ᾽, ἌΝ» Καὶ τὸ αἰτίον. ἀγαθῖ. καθ᾽ αὑτὸ τῷ κατὰ συμβεβηκὸς 
"αἰτίς, καθάπερ ἡ ̓ἀρετὴ τῆς τύχης" ἡ «μὲν γὰρ καθ᾽ αὑτὴν 

Πότερον. δ᾽ αἱρετώτερον ἢ βώπων δυεῖν ἢ πλειόνων, ἐκ ἡ δὲ κατὰ. συμβεβηκὸς αἰτία, τῶν ἀγαθῶν, καὶ εἴ τι ἄλλο 

τῶνδε σκεπτέον. πρῶτον δὲ διωρίσθω ὅτι τὴν σκέψιν ποιού- τοιῦτον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ἐναντίκ" τὸ γὰρ καϑ' αὐτὸ 
ἐμεθα, ὀχ, ὑπὲρ "τῶν πολὺ διες των καὶ Μμεγεΐλην πρὸς ἀλ-.5 κακῇ. αὐτιοι φευκτότερον τῷ κατὰ συμβεβηκές,. οἷον ἡ κα 

-ληλα διαφορὰν ἐχόντων (οὐδεὶς γὰρ ἀπορεῖ πότερον ἡ εὐ- κία καὶ ἡ τύχη" τὸ μὲν γὰρ καθ᾽ αὐτὸ κακόν, ἡ δὲ τύχα 
"δαιμονία ἢ ἢ ὁ πλῶτος. αἱρετώτερον) ἀλλ᾽ ὑπὲρ. τῶν σύνεγγυς, 
᾿καὶ περὶ ὧν ἀμφισβητῆμεν ποτέρῳ δεῖ προσθέσθαι: μᾶλλον, 

διὼ τὸ μηδεμίαν. ὁρῶν τῷ ἑτέρα πρὸς. τὸ ἕτερον ὑπεροχήν. 

κατὰ συμβεβηκός... οὐχ ᾿ 

οὖς Καὶ τὸ. ἁπλῶς. ἀγαθὸν. τὸ ἐῶ αἱρετώτερον, οἷον τὸ 
ὑγιάζεσθαι. τῷ τέμνεσθαι" τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς ὠγαθόν, τὸ 

-“ »- ἢ »-» “ ῶν ,ὔ - 

δῆλον ὧν ἐπὶ τῶν τοιότων ὅτι. ̓ δειχθείσης ὑπεροχῆς πλας (δὲ. τινὶ τῷ δεομένῳ τομῆς. καὶ τὸ Φυύτεὶ! τὸ μὴ φύσει, οἷον 
ἢ πλειόνων συγκαταθήσεται ἡ [ διάνοια ὅτι τῦτ᾽ ἐςὶν αἱρετώ- 

"Ζεβον,, ὁπότερον. τυγχάνει αὐτῶν ὑπερέχον. ᾿ 

ἩρῖτοΙ μὸ ἕν τὸ πολυχρονιώτερον ἢ βιβαιάτερον. αἷ- 

-ρετώτερον τὰ ἧττον τοιότα. καὶ ὃ. μᾶλλον ἀν. ἕλοιτο ὁ φρὅ- 

ἡ. δικαιοσύηι. τῷ δικαίκ". τὸ μὸν γὰρ φύσει, τὰ δ᾽ ἐπίμτης 
τον. “καὶ τὸ τῷ βελτίονι. καὶ. τιμιώτερῷ ὑπάρχον αἱρετώτε- 

ρον, οἷογ. θεῷ ἢ. ἀνθρώπῳ καὶ ψυχῇ ἢ ἥ. σώματι. καὶ τὸ ΩΝ 

βελτίονος ἴδιον βέλτιον ἢ τὸ τῷ χείρονος, οἷον τὸ τῷ θεὰ 

ψιμος ἢ ὁ ὠγαθὸς ἀνήρ, ἢ ὁ νόμος ὁ ὀρθός, ἢ οἱ σπεδαῖοι 15 τὸ τῷ ἀνθρώπε᾽ κατῶὼ μὲν γὰρ τὼ “κοινὰ ἐν ἀμφοτέροις δὲν 
4 Ἐ Φφ- ““«ωἨο, » μ ἘΞ χ Ἷ 

περὶ ἐκας α᾽ αἱρόμενοι ἢ τοιστοί εἰσὶν, Ἢ οἱ ἔν ἔκασῳ Ὕένει 
᾿ ͵ὕ "ἢ ε ᾿ ᾿ ,ὔ φΦ »»ϑ ) - ἃ 
ἐπιςήμονες, ἡ σὰ οἱ πλεῖοσς ἡ. παγτες, ΟΙΟΥ ἐν ἰατρικῇ ἢ 

» ἃ ςε τ “», » ἃ ,ὔ Δ [2 . κα 
τεκτονικῇ α- οἱ. πλείος τῶν ἰωτρων ἢ πάντες, ἢ ὑσῶ ὁλως ο(ἱ 

7 Ἀ , Ὰ ᾽’΄.- τ φ ᾽ ὔ ὕ Ν ᾿ 
“λείας ἢ. πάντες "ἢ ποτῶν Οἷον τἀγαθόν" σαντα ὙΔΡ' τα- 

διαφέρει ὠλλοίλων, τοῖς δ᾽ ἰδίοις τὸ ἕτερον τῇ ἑτέρε ὑπέρέ- 
«χει. καὶ τὸ ἐν βελτίασιν ἢ προτέροις ἢ τιμιωτῴοις βέλτιον, 

ᾺΣ, »ἱ ε.»} ᾽ ᾿ ᾿Ὗ . ἦι - Α Ἁ 3 « «, ιν: ὑγμειὰ σχῖνος μεμὶ κάλλες, ἡ μὲν γάρ ἐν ὑγροῖς καὶ 
ἔχω καὶ ϑερμοῖς καὶ. ψυχροῖς,. ἁπλῶς δ᾽ εἰπεῖν ἐξ ὧν 

᾿γάξῶ Ἔφίταις δεῖ δ᾽ ἄγειν πρὸς ὅ τι ἂν ἢ χρήσιμον τὸ γ-9 πρώτων συνγέςηκε τὸ ζῷον, τὼ δ᾽ ἐν τοῖς ὑςέροις" ἡ μὲν γὰρ 

θησόμενον. ἔς ι δ᾽ ὡπλῶς μὲν βέλτιον καὶ αἱρετώτερον τὸ 
“ἈΠ νι ἢ ,ὔ 2 ΄, ἅ Ν᾽ Χ ,.ἡἁ ΡΒ 

κατὼ τὴν βελτίω ἐπιςήμην, τινὶ δὲ τὸ κατὼ τὴν οἰκείαν. 
᾽ “ν αὐ τ “Ὁ κ : Ἔπειτα δὲ τὸ ὅπερ τόδε τι τῷ μὴ ἐν γένει, οἷον ἡ δὲ- 
, “ 4 Ἀ Ἂ ν » ΄ ““ », -»" Ν ᾿ 

τι ον δικαίε". τὸ μὲν γὰρ ἐν Ὑπεῖ τῷ ἀγαθῷ, σὸ δ᾽ 

ἰσχὺς ἐν. τοῖς γεύροις καὶ ὀςοῖς, τὸ δὲ κάλλος τῶν μελῶν 

τις συμμετρία δοκεῖ εἶναι. καὶ τὸ τέλος τῶν πρὸς τὸ τέλος 
λ αἱρετώτερον δυκεῖ εἶναι, καὶ δυοῖν τὸ ἔγγιον τῷ τέλες. καὶ 

ὅλως τὸ πρὸς τὸ τῷ βίς τέλος. αἱρετώτερον μῶλλον. ἢ τὸ 
ὅ, καὶ τὸ μὲν. ὅπερ ἀγαθόν, τὸ δ᾽ ζ᾽ ὑδὲν γὰρ λέγεται δ πρὸς ἄλλο τι, οἷον τὲ πρὸς εὐδαιμάνίαν συντεῖνον ἢ τὸ πρὸς 

ὅπερ τὸ γώος, ὃ μὴ τυγχάνει ἐν τῷ γένει ὄν; οἷον ὁ λεὺ- 
Ἂν, ὧν ἈΠ “ “ν Η ῃ Δ ᾽ » κὸς ἄνθρωπος. ἐκ ἔςιν ὅπερ χρῶμα, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων. 
Καὶ τὸ δι’ αὐτὸ αἱρετὸν τῷ δὶ ἕτερον ἀΐρετῇ αἱρετώτε- 

φρόσισιν. καὶ τὸ δυνατὸν τῷ ἀδυνάτα. «ἔτι δύο ποιητικῶν, ὃ 

τὸ τέλος βέλτιον. ποιητικ δὲ καὶ τέλες ἐκ τῷ ἀνάλογον, 

ὅταν πλείῃνι ὑπερέχη τὸ τέλος τῷ τέλες ἢ ἐκεῖνο τῷ οἰκεῖν 
πορητροδ, οἷον εἰ ἡ εὐδαιμονία πλείονι ὑπερέχει ὑγιείας ὶ 

ρὸν, οἷον. τὸ ὑγιαίνειν τῷ .γυμνάζεφθαι" τὸ μὲν γὰρ δὲ αὑτὸ 30 ὑγίεια ὑγιεινῷ, τὸ ποιητικὸν εὐδαιμονίας. βέλτιον ὑγιείας. 
αἱρετόν, τὸ δὲ δὲ ἕτερον. καὶ τὸ καθ᾿ αὐτὸ τῇ κατὰ συμ- 
εβηκός, οἷον τὸ τὸς φίλης δυιαΐες εἶναι τῷ τὸς ἐχθρός. 

τὸ μὲν γὰρ κἀθ' αὑτὸ αἱρετόν,. τὸ δὲ κατὼ συμβεβηκές" 
τὸ γὰρ τὸς ἐχϑρὸς δικαίος εἶναι κατὰ συμβεβηκὸς αἱρό- 

ὅσῳ γὰρ ἡ εὐδαιμονία ὑγιείας ὑπερέχει, τοσύτῳ καὶ τὸ 
ποιητικὸν τὸ τῆς εὐδαιμονίας τοῦ ὑγιεινοῦ ὑπερέχει. ἡ δὲ 
ὑγίεια τῷ ὑγιεινῷ ἐλάττονι ὑπερεῖχεν, ὥς ε πλείονι ὑπερέχει 

τὸ ποιητικὸν εὐδαιμονίας τῇ ὑγιεινῷ ἢ ἡ ὑγίεια τῷ ὑγιεινᾷ, 

μεθα, ὅπως μηδὲν ἡμᾶς βλάπτωσιν. ἔςι δὲ τῦτο ταὐτὸ 35 δῆλον. ἄρα ὅτι αἱρετώτερον τὸ ποιητικὸν εὐδαιμονίας τὰς 
τῷ πρὸ τότυ, διαφέρει δὲ τῷ τρόπῳ" τὸ μὲν γὰρ τὸς φί- 
λὲς δικαΐες εἶναι δ᾽ αὑτὸ αἰρόμεθα, καὶ εἰ μηδὲν ἡμῖν 
μέλλει ἔσεσθαι, κἀν ἐν ̓ Ινδοῖς ὦσιν" τὸ δὲ τὸς ἐχθρὸς δι᾽ 
ἕτερον, ὅπως μηθὲν ἡμᾶς βλάπτωσιν. 

ὑγιείας᾽" τῷ γὰρ αὐτῇ πλείονι ὑπερέχει. 
Ύ. Ν Λ Ν ᾿" , Ἐτι τὸ κάλλιον καθ’ αὑτὸ καὶ τιμιώτερον καὶ ἐπαι-- 

ΓΗ͂Ν: , 
γετώτερον, οἷον φιλία πλούτυ,͵ καὶ δικαιοσύνη ἰσχύος. τοὶ 

. μὲν γὰρ καθ᾽ αὑτὰ τῶν τιμίων καὶ ἐπαινετῶν, τὼ δ᾽ 

ον κα ; ἄλληλα τὴν διαφορὰν Ο. 1 8. διαμφισβητοῦμεν Ο. 1 15. ὃ δηῖρ ἀγαθὸς οπὶ Ο. ΠΤ οἱ σπουδαῖαι οἱ περὶ Ο. 1 16. οἱ οτα «48. ἢ 

τὰ Ο, 1} 18. τεκτονικῆι ἢ ἃ Μ΄. Τὴ ἃ οἱ πάντες Ο. 

4Ἴ. ὅσα Ο. ᾿ἰ 39. μηδὲν 6. 

" 24. τι δὲ τῷ 6. 1 32. τῇ ἢ τὸ Ο. 1 35. μηδὲ Ο. [ΠΟ ταὐτὸν τῶ πρὸ αὐτῷ 

4. ἀγαθοῦ εἰ 2. αἰτίου οτα Ο.. ᾿[ 6. ἡ δὲ τύχη] τὸ δὲ Ο. ἵ 9. γυμιάζεσθαι 806. ΤΟ 15. οὐδεὴ 6. ἵΠ 16. ὑπάρχει «4, διαφέρον ὑ ὑπάρχει σἴ 

49. καὶ θερμοῖς καὶ ψυχροῖς οαι .Χ48.. ἢ 20. πρῶτον 48. ἢ τὸ] καὶ τὸ Ο. 1 21. ὀςέοις Ο. ! 23. δοκεῖ εἶναι οὐχ Ο΄. ἵ 25. τὸ Ῥοκὶ ἢ οἱὰ «Α΄. ἢ] 

26. ποιητικῶν ὄντων οὗ ΟΟ, ἢ 21. βέλτιον, καὶ αὐτὸ βέλτιον Ο. 1] 82. τὸ οπι Ο.. 1] 33. ἐλ. ὑπερέχει ἢ ἡ εὐδαιμονία, τῆς ὑγιείας, ὥςε Ο. ἢ 35. οὖν ο, 



2 

ΤΟΠΙῚ 

οὐ καθ᾿ αὐτὰ ἀλλὰ δι᾿ ἕτερον" οὐδεὶς γὰρ τιμᾷ τὸν 
πλῦτον δι᾿ ἑαυτὸν ἀλλὼ δὲ ἕτερον, τὴν δὲ φιλίαν καθ᾽ 

αὑτό, καὶ εἰ μηδὲν μέλλει. ἡμῖν ἕτερον ἀπ᾿ αὐτῆς. ἔσε- 
σθαι. 

Ἔτι ὅταν δύο τινὰ ἢ σφόδρα ἀλλήλοις παραπλήσια 
Ἁ ’ὔ - Ν ΄ὔ - »“ς Ν καὶ μὴ δυνώμεθα ὑπεροχὴν μηδεμίαν συνιδεῖν τῷ ἑτέρα πρὸς 

τὸ ἕτερον, ὁρᾶν ὠπὸ τῶν παρεπομένων" ᾧ γὰρ ἔπεται μεῖ- 
᾽ Ψ “Δ « ΄ Ὰ γ Φ νς 7 ΄, 

ἴον ἀγαθόν, τὰθ᾽ αἱρετώτερον. ὧν δ᾽ ἢ τὰ ἑπόμενα κακά, 

τὸ ἔλαττον ἀκολουθεῖ κακόν, τῦθ᾽ αἱρετώτερον. ὄντων γὰρ 
ἀμφοτέρων αἱρετῶν ἐδὲν κωλύει δυσχερές τι παρέπεσθαι. 

- 
ῳ 

ΚΩΝ " 411 

ὄντων ἀδὲν χρήσιμος ἡ ἀνδρία, ἀνδρείων δὲ φτάντων ὄντων 
χρήσιμος ἡ δικαιοσύνη. 

γ. 2 - » ΩΣ ; » “ 

Ἔτι ἐκ τῶν φθορῶν καὶ τῶν ἀποβολῶν καὶ τῶν γονέ- 

σέων καὶ τῶν λήψεων καὶ τῶν ἐναντίων" ὧν γὰρ αἱ φθοραὶ 

φευκτότεραι, αὐτὼ αἱρετώτερα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἀποβολῶν καὶ τῶν ἐναντίων. ἦ γὰρ ἡ ἀποβολὴ ἢ τὸ ἐναν- 
͵7 ᾿΄ "ἢ, ε ,’ὔ ᾽ Δ -“ 

τίον φευκτότερον, αὐτὸ αἱρετώτερον. ἐπὶ δὲ τῶν γενέσεων 

καὶ τῶν λήψεων ἀνώπαλιν" ὧν γὰρ αἱ λήψεις καὶ αἱ γε- 
γέσεις αἱρετώτεραι, καὶ αὐτὰ αἱρετώτερα... 

λλλος τόπος, τὸ ἐγγύτερον τὠγαθὰ βέλτιον καὶ αἷπ 

5 

1 

διχῶς δ᾽ ἀπὸ τῇ ἕπεσθαι ἡ σκέψις" καὶ γὰρ πρότερον καὶ ρετώτερον. καὶ τὸ ὁμοιότερον τὠγαθῷ, οἷον ἡ δικαιοσύνη 

ὕςερον ἔπεται, οἷον τῷ μανθάνοντι τὸ μὲν ὠγνοεῖν πρότερον, δικαΐς. καὶ τὸ τῷ βελτίονι αὑτῷ ὁμοιότερον, καθάπερ τὸν 

τὸ δ᾽ ἐπίςξασθαι ὕςερον. βέλτιον δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ὕςε-ς Αἴαγτα τοῦ Ὀδυσσέως φασὶ βελτίω τινὲς εἶναι, δὶότι 

ρῦν ἑπόμενον. λαμβάνειν ἦν τῶν ἑπομένων ὁπότερον ἂν ἢ 
χρήσιμον. 

Ἔπτι τὰ πλείω ὠγαθὰ τῶν ἐλαττόνων, ἢ ὡπλῶς, ἢ 
Ψ νν » » ε ἕ .-.. 7 Νὰ Υ͂ ᾽ » ὅταν τὰ ἕτερα ἐν τοῖς ἑτέροις ὑπάρχῃ, τὰ ἐλάττω ἐν τοῖς 
«λείοσιν. ἔνςασις, εἴ πε θάτερον θατέρα᾽ χώριν" ἀδὲν γὰρ 

ε ΄ ᾿ς Ψ ὩὋ΄ κ΄ .- ν μ ν.κ« αἱρετώτερω τὰ ἄμφω τῷ ἑνός, οἷον τὸ ὑγιάζεσθαι καὶ ἡ 
.- 7 ΘΝ ὦ , Η ΑΝ “ ε 7 ᾿ ὑγάια τῆς ὑγιείας, ἐπειδὴ τὸ ὑγιάζεσθαι τῆς ὑγιείας ἕνεκεν 

αἱρόέμεθα. καὶ μὴ ἀγαθὰ δὲ ὠγαθῶν ἀδὲν κωλύει εἶναι αἷ- 
΄ .- ᾽ ͵ὔ Υ ἃ ,΄» ᾽ Ν ρμετώτερα,, οἷον εὐδαιμονίαν καὶ ἄλλο τι ὃ μή ἐςιν ἀγαθὸν 

δικαιοσύνης καὶ ἀνδρίας. καὶ ταὐτὰ μεθ᾽ ἡδονῆς μᾶλλον 

ἢ ἄνευ ἡδονῆς. καὶ ταὐτὰ μετ᾽ ἀλυπίας μᾶλλον ἢ μετὰ 

λύπης. 

ὁμοιότερος τῷ ᾿Αχιλλεῖ. ὥς σις τότε ὅτι ἐκ ἀληθές" οὐ- 
45 δὲν γὰρ κωλύει, μὴ ἢ βέλτιστος ὁ ᾿Αχιλλεύς, ταύτῃ 

ε ΄ ν» Ν ν “ γ " ᾽ ᾿Ὶ ὁμοιότερον εἶναι τὸν Αἴαντα, τῷ ἑτέρα ὄντος μὲν ἀγαθῷ μὴ 
ε ᾽ὔ’ - Δ 2. ΣΝ Ν ΄,΄ ν τ ὁμοίᾳ δέ, σκοπεῖν δὲ καὶ εἰ ἐπὶ τὸ γελοιότερον εἴη ὅμοιον, 

᾿ Η η νν ΄ “,“ν- ΝΥ ς Ζι καθάπερ ὁ πίθηκος τῷ ἀνθρώπῳ, τῷ ἴππιε μὴ ὄντος ὁμοία 

ὁ γὰρ κάλλιον ὁ πίθηκὸς, ὁμοιότερον δὲ τῷ ἀνθρώπῳ. πά- 

2) λιν ἐπὶ δυοῖν εἰ τὸ μὲν τῷ βελτίονι τὸ δὲ τῷ χείρονι ὁμοιό- 

τερον, εἴη ἀν βέλτιον τὸ τῷ βελτίονι ὁμοιότερον. ἔχει δὲ 

καὶ τῦτο ἔνςασιν᾽ ὑδὲν γὰρ κωλύει τὸ μὲν τῷ βελτίονι 
᾽ έ Ὗ “. Ἀ δὲ “ 7, Ιἰφ Φ.- ,», κε ἠρέμα ὅμοιον εἶναι, τὸ δὲ τῷ χείρονι σφόδρα, οἷον εἰ ὁ 
μὲν Αἴας τῷ ̓ Αχιλλεῖ ἠρέμα, ὁ δ᾽ ̓ Οδυσσεὺς τῷ Νέςορι 

25 σφόδρα. καὶ εἰ τὸ μὲν τῷ βελτίονι ὅμοιόν ἐπὶ τὰ χείρω 
Καὶ ἕκαςον ἐν ᾧ καιρῷ μεῖζον δύναται, ἐν τότῳ καὶ ὅμοιον εἴη, τὸ δὲ τῷ χείρονι ἐπὶ τὰ βελτίω, καθάπερ. ἴπ- 

αἱρετώτερον, οἷον τὸ ὠλύπως ἐν τῷ γήρῳ μᾶλλον ἢ ἐν τῇ πος ὄνῳ καὶ πίθηκος ἀνθρώπῳ. 
τεότητι" μεῖζον γὼρ ἐν τῷ γήρᾳ δύναται. κατὰ ταῦτα δὲ λλλος, τὸ ἐπιφανέςερον τῷ ἧττον τοιότε, καὶ τὸ χα- 

ιν: , ᾽ » ,ὕ ε ἥ . » ) Ν Ν ΄ “δ ν. » “ γ᾽ ὰ Ν ἢ ς καὶ ἡ φρόνησις ἐν τῷ γήρᾳ αἱρετώτερον" ὑδεὶς γὰρ τοὺς λεπώτερον᾽ μᾶλλον γὼρ ὠγαπῶμεν ἔχοντες ἃ μὴ ἔς! ῥᾳ- 
νέες αἱρεῖται ἡγεμόνας διὰ τὸ μὴ ἀξιῶν φρονίμως εἶναι. ἡ 3) δίως λαβεῖν. καὶ τὸ ἰδιαίτερον τῇ κοινοτέρου. καὶ τὸ τοῖς 

Π ᾽ ᾽ὔ ν» ὁ ᾽ “ ὔ Ν ᾽ « “᾿ ; ψΨ' " «. ϑ: Ν Φ«- ͵7ὔ δ᾽ ἀνδρία ἀνάπαλιν". ἐν τῇ νεότητι γὙὼρ ἀνωγκαιοτέρα ἡ κακοῖς ὠκοινωνητότερον" αἱρετώτερον γὰρ ᾧ μηδεμία δυσ- 
κατὰ τὸν ἀνδρίαν ἐνέργεια. ὁμρίως δὲ καὶ ἡ σωφροσύνη" 

μᾶλλον γὰρ οἱ νέοι τῶν πρεσβυτέρων ὑπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν 
ἐνοχλῆνται. 

"Καὶ ὃ ἐν παντὶ καιρῷ ἢ ἐν τοῖς πλείςοις χρησιμώτε- 
ρὸν, οἷον δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη ἀνδρίας" αἱ μὲν γὰρ 

ἀεὶ ἡ δὲ ποτὲ χρησίμη. καὶ ὃ πάντων ἐχόντων μηδὲν θα- 
τέρκ δεόμεθα, ἢ ὃ ἐχόντων προσδεόμεθα τῷ λοιπῷ, καθώ- 
χερ ἐπὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνδρίας" δικαίων μὲν γὼρ πάντων 

χῴεια ἀκολχθεῖ ἢ ᾧ ἀκολυθεῖ. 
Ἔτι εἰ ἁπλῶς τῦτο τότυ βέλτιον, καὶ τὸ βέλτιςον 

τῶν ἐν τότῳ βέλτιον τῷ ἐν τῷ ἑτέρῳ βελτίςυ, οἷον εἰ βέλ- 

ἅσ τιον ἄνθρωπος ἵππτ, καὶ ὁ βέλτιςας ἄνθρωπος τῷ βελτίςν 

ἴτε βελτίων. καὶ εἰ τὸ βέλτιςον τῷ βελτίςε βέλτιον, καὶ 

ἁπλῶς τοῦτο τούτου βέλτιον, οἷον εἰ ὁ βέλτιςος ἄνθρω- 

πος τῷ βελτίςε ἵππι βελτίων, καὶ ὡπλῶς ἄνθρωπος ἴππιν' 
βελτίων. 

2. αὐτὸν Ὁ. ἡ 5. αὐτοῖς ΒΟ." 8. ἂν δ᾽ -- αἱρετώτερον ὁπ ΜΒ. 10. εἰ 18. δὲν Ο. Π 14. οὖν οι Ο. ᾿ 17. 'ν οπι «4. {Πἰνυπάρχη 

“Ὁ. Π! 18. τοῦ ἱτέρου Ο. 23. ταῦτα 4.8. 11 24. μᾶλλον οτὰ 8. 
6. 9] εἶτε 4.8. 11 1. φευκτότερα 48. 1 8. αἱ οτα Ο. ᾿ 11. 

ἢ 28. ταυτὰ Ο΄. 1} 37. χρήσιμος Ο΄.. 38. ὃ οαχ Ὁ. ἰἰ ἔχοντες 48. 

δικαιοσύνη τοῦ δικαίσυ Ο(, ἢ 12. αὐτῶ οοττ Ο. ᾿ 1λ, τῷ] ἦν τῷ Ο, ἢ 

11. τὰ γελοιέτερα Ο, || ὅμοιος ΑΜ. ἢ 18. τῷ ογτὰ Ο( [|| 19. καλλίων Ο. ἢ 21. ἄν οι Ο΄ 1 25. ὅμοιον οἵα ΒῸ. 11 30. λαβεῖν. ὁμοίως 

δὲ καὶ Ο. ἢ 31 εἰ 32. ὃ 8. 1] 31. εἰ οἵὰ «Α΄. 
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Ἔστι ὧν ἔςι τὸς φίλος μετασχεῖν, αἱρετώτερα, ἢ ὧν Ἔπι εἴ τινος τῷ αὐτῷ τὸ μὲν μεῖζον ὠγαθέν ἔς τ νὸ δὲ 
μή. καὶ ἃ πρὸς τὸν φίλον πρᾶξαι μᾶλλον βελόμεθα ἢ ἃ ἔλαττον, αἱρετώτερον τὸ μεῖζον, ἢ εἰ μείζονος μεῖζον θάώ- 
χρὸς τὸν τυχόντα, ταῦτα αἱρετώτερα, οἷον τὸ δικαιοπραγεῖν τερον. ἀλλὰ καὶ εἰ δύο τινὰ τινὸς εἴη αἱρετώτερα, τὸ μᾶλ- 
καὶ εὖ ποιεῖν μᾶλλον ἢ τὸ δυκεῖν᾽ τὸς γὰρ φίλυς εὖ ποιίδἃϑἐλ λον αἱρετώτερον τὰ ἧττον αἱρετωτέρου αἱρετώτερον. ἔτι Ὁ ἡ 
βυλόμεθα μᾶλλον ἢ δυκεῖν, τὸς δὰ τυχόντας ὠνώπαλν. « ὑπερβολὴ τῆς ὑπερβολῆς αἱρετωτέρα, καὶ αὐτὸ αἱρετώτερον, 

Καὶ τὰ ἐκ περιυσίας τῶν ἀνωγκαίων βελτίω, ἐνίοτε δὲ οἷον φιλία χρημάτων" αἱρετωτέρα γὰρ ἡ τῆς φιλίας ὑπερ- 
καὶ αἱρετώτερα" βάτον γὰρ τὸ ζῶν τὸ εὖ Ὧν, τὸ δὲ εὖ βολὴ τῆς τῶν χρημάτων. καὶ ὃ μᾶλλον ἂν ἕλοιτο αὐὖ- 
τ ἐςὶν ἐκ περιασίας, αὐτὸ δὲ τὸ Τὴν ὀναγκαῖον, ἐνίοτε δὲ τὸς αὑτῷ αἴτιος ἐδαι ἢ ἦ ἕτερον, οἷον τὸς φίλυς τῶν χρη" 

τὼ βελτίω ὑχὶ καὶ αἱρετώτερα" ὦ γὰρ εἰ βελτίω, ἄναγε 
καὶὸν καὶ αἱρετώτερα" τὸ γῦν φιλοσοφεῖν βέλτιον τῇ χρη- 10 
ματίζεσθαι, ἀλλ᾽ ὑχ, αἱρετώτερον τῷ ἐνδεεῖ τῶν ἀναγκαίων. 
τὸ δ' ἐκ περισσίας ἐςίν, ὅταν ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων 

ἄλλα τινὰ προσκατασκευάζηταί τις τῶν καλῶν. σχεδὸν 
δὲ ἴσως αἱρετώτερον τὸ ἀναγκαῖόν ἐςι, βέλτιον δὲ τὸ ἐκ 
περωσίας. 

ὶ ὃ μὴ ἕξι παρ᾽ ἄλλυ Ἐδρρ θαι ἡ ὃ ἔςι καὶ 
, παρ᾽ ἄλλε, οἷον πέπονθεν ἡ δικαιοσύνη πρὸς τὴν ἀνδρίαν. 

καὶ εἰ τόδε μὲν ἄνευ τῆδε αἱρετόν, τόδε δὲ ἄνευ τῦδε μή, 
οἷον δύναμις ἄνευ φρονήσεως ὀχ αἱρετόν, φρόνησις δ᾽ ἄνευ 
δυνάμεως αἱρετόν. καὶ δυοῖν εἰ θάτερον ἀρνόμεθα,, ἶνα τὸ Χοι- Ὁ 
κὸν δέξῃ ἡμῖν ὑπάρχειν, ἐκεῖνο αἱρετώτερον ὃ βελόμεθα 
δυκεῖν ὑπάρχειν, οἷον ᾿ὐολιν ἀρνέμεθα, δ᾽ εὐφυεῖς εἶ, 
γα! δόξωμεν. ! 

Ἔτι ἢ τῇ ἀπουσίᾳ ἧττον ἐπι ηνο δυσφορῦσι, τῆτο 

μάτων. 
Ἔτι ἐκ τῆς προσθέσεως, εἰ τῷ αὐτῷ προστιθέμενόν τι 

τὸ ὅλον αἰρετώτερον ποιεῖ, εὐλαβεῖσθαι δὲ δῆ ΚΉΡΩΝ ἐφ' 
ὧν τῷ μὲν ἑτέῳ τῶν προστιθεμένων χρῆται τὸ κοινὸν ἢ ἄλ- 

λως πως συνεργόν ἐς!, τῷ δὲ λοιπῷ μὴ χρῆται μηδὲ σν- 
γεργόν ἐςὶν, οἷον πρίονω καὶ δρέπανον μεταὶ τεκτονικῆς" αἷα 

45 ρετώτερον γὰρ ὁ πρίων συνδυαζόμενος, ὡπλῶς δὲ ἀχ αἷρε- 
τώτερον; πάλιν εἰ ἐλώττονι προς εθέν τι τὸ ὅλον μεῖζον ποιεῖ, 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως" οὗ γὰρ ἀφαιρεθέντος 
ὠπὸ τῷ αὐτῷ τὸ λειπόμενον ἔλαττον, ἐκεῖνο μεῖζον ἂν εἴη, 

ὁπότε ἀφαιρεθὲν τὸ λειπόμενον ἔλωττον ποιεῖ, 
Καὶ εἰ τὸ μὲν δι αὐτὸ τὸ δὲ διὰ τὴν δόξαν αἱροτόν, 

οἷον ὑγίειω καλλες. ὅρος δὲ τῇ πρὸς δόξαν τὸ μηδενὸς σὺ» 
γειδότος μυὴ ἂν σπεδάσαι ὑπάρχειν. καὶ εἰ τὸ μὲν δι᾽ αὐτὸ 
καὶ διὰ τὴν δόξαν αἱρετόν, τὸ δὲ διὰ θάτερον μόνον. καὶ 
ὁπότερον μᾶλλον δι᾽ αὐτὸ τίμιον, τῦτο καὶ βέλτιον καὶ αἷ- 

αἱρετώτερον. κάτ τῇ ἀπουσίᾳ μὴ δυσφορῶντι μᾶλλον ἐπι- 25 ρετώτερον. τιμιώτερον δ᾽ ἂν εἴη καθ᾽ αὑτό, ὃ μηδενὸσ ὥλλν 
τιμητέον, τῦτο αἱρετώτερον. 

3 Ἔτι τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος τὸ ἔχον τὴν οἰκείαν ὠρετὴν 
τῷ μὴ ἔχοντος. ἄμφω δ᾽ ἐχόντων τὸ μᾶλλον ἔχον. 

Ἔτι εἰ τὸ μὲν ποιεῖ ὠγωθὸν ἐκεῖνο ᾧ ἀν παρῇ, τὸ δὲ 

μέλλοντος ὑπείρξειν δι᾽ αὑτὸ αἱρόμεθα, μᾶλλον. 
Ἔτι διελέσθαι ποσαχῶς τὸ αἱρετὸν λέγεται καὶ τίνων 

χάριν, οἷον τῇ συμφέροντος ἢ τῷ καλῖ ἢ τῷ ἡδέοφ" τὸ γὰρ 
πρὸς ἅπαντα ἢ πρὸς τὼ πλείω χρήσιμον αἱρετώτερον ὧν 

μὴ ποιεῖ, τὸ ποιῶν αἱρετώτερον, καθώπερ καὶ θερριότερον τὸ 39 ὑπώρχοι τῷ μὴ ὁμοίως, τῶν δ᾽ αὐτῶν ἀμφοτέροις ὑπαρ- 
θερμαῦον τ μή. εἰ δ᾽ ἄμφω ποιεῖ, τὸ μᾶλλον ποίδν" ἢ εἰ χόντων, ὁποτέρῳ μῶλλον ὑπάρχει σκεπτέον, πότερον ἥδιον 
τὸ βέλτων καὶ κυριώτερον ποιεῖ ὠγαθόν, οἷον εἰ τὸ μὲν τὴν ἢ, κάλλιον ἢ συμφερώτερον. πάλιν τὸ τῷ βυσθμε ἕνεκεν 
ψυχὴν τὸ δὲ τὸ δεῖμα: αἱρετώτερον, οἷον τὸ ὠρετὴς ἕνεκεν ἢ ἡδονῆς. ὁμοίως δὲ καὴ 

Ἔτι ὠπὸ τῶν πτώσεων καὶ τῶν χρήσεων καὶ τῶν πρά- ἐπὶ τῶν φευκτῶν᾽ φευκτότερον γὼρ τὸ μᾶλλον ἐμποδὶς υεὸν 
ξεων καὶ τῶν ἔργων, καὶ ταῦτα δὲ ὠπ᾽ ἐκείνων" ἀκολου- 35 τῶν αἱρετῶν, οἷον νόσος αἴσχας" καὶ γὼρ ἡδονῆς καὶ τῷ σπι- 

θεῖ γὰρ ὠλλήλοις, οἷον εἰ τὸ δικαίως αἱρετώτερον τῇ ἀν. δαῖὸν εἶναι κωλυτρκώτερον ἡ νόσος. ᾿ 

δρείως, καὶ ἡ δικαιοσύνη τῆς ἀνδρίας αἱρετώτερον" καὶ εἰ ἡ Ἔπι ἐκ τῷ ὁμοίως δεικνύναι φευκτὸν καὶ αἱρετὸν τὸ 
δικαιοσύνη τῆς ἀνδρίας αἱρετώτερον, καὶ τὸ δικαίως τῷ ἀν- προκείμανον' ἧττον γὰρ αἱρετὸν τὸ τοιὅτον, ὃ καὶ ἕλοιτ᾽ ὧν 
δρείως. παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ" τῶν ἄλλων. τις ὁμοίως καὶ φύγοι, τῷ ἑτέρα ὄντος. αἱρετῷ μόνον. 

2. μᾶλλον πρᾶξαι, Ο. 1 40. γὰρ Ο. || 14, αἱρετώτερον μὶν τὸ 6, 1 25. δυσφοροῦσι ΟΦ. ΠΠ 28. ἔχοντος αἱρετώτερον, ἀμφν Ο ἢ 30. τῶ» 
ποισῦτει Β. δ ϑερμὲν Ο. ἢ 84. ἔτι δὲ ἀπὸ Ο. 1! 37. αἱρετώτερον οἵα Ο΄. ᾿!. καὶ εἰ - αἱρετώτερον ογὰ «4. 

2. ἢ οἵα Ὁ. 1 μεῖζεν ἢ θάτερον Ο. 1] 8. ἕτερος ΒΟ. 11 40. προθέσεως Ο. ἢ τι οτὰ «4. ἢ 12. προσχρῆται Ο. ἢ 13. τῷ δὲ “- ἔχιν 
ὅτα «4. 1 15. συνδυαζέμενον 480, 11 18. ἰλαττοῖ 418. ἢ 24. μηδενὸς ὄντος τοῦ συνειδότος (, 29. πρὸς οἵα Ο. {[30. ὑπάρχην «4. ἢ 

81. ἴδιον .Β. 1 35. ἀρετῶν 448. ἢ 38. τοιοῦτο Ὁ. 
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4 Τὰς μὲν ἵν πρὸς ἄλληλα συγκρίσεις, καθάπερ εἴρη 
ται, ποιητέον. οἱ αὐτοὶ δὲ τόποι χρήσιμοι καὶ πρὸς τὸ δειι 
χλύναι τίν αἱρετὸν ἢ φευκτόν" ἀφαιρεῖν γαρ μόνον δεὶ τὴν 
«ρὸς ἕτερον ὑπεροχήν. εἰ γὼρ τὸ τιμιώτερον αἱροτῴτερον, καὶ 

419 

τῷ εἴ τις ἡδονὴ ἀγαθόν,. καὶ λόπην ἐδαί τυ, κακόν. ἔτι εἴ 

τις αἴσθησις. μή ἐστ δύναμις, καὶ ἀναισθησία, τὶς ἕκ ἔςιν 

ἀδυναμία. καὶ εἴ τι ὑποληπτὸν ἐπιςητόν, καὶ ὑπόληψίς τις 

ἐπιςήμη. πάλιν εἴ τι τῶν ἀδόκων ὠγᾳθόν, καὶ τῶν δικαίων 

τὸ τίμιον αἱρετόν, καὶ εἰ τὸ χρησιμώτερον αἱκετώτερον, καὶ δ τι κακόν" καὶ εἴ τι τῶν δριαίως κακόν, καὶ τῶν ὠδίκως τι 
τὸ χρήσιμον αἱρετόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα 

τοιαύτην ἔχει τὴν σύγκρισιν, ἐπ᾽ ἐνίων γὰρ εὐθέως κατὰ 
τὴν πρὸς ἕτερον σύγκρισιν καὶ ὅτι αἱρετὸν ἑκάτερον ἢ τὸ ἔτε-: 
ρὸν λέγομεν, οἷον ὅταν τὸ μὲν φύσει ὠγαθὸν τὸ δὲ μὴ φύ. 
σει λέγωμεν" 
ἐς ιν. 

[ Αππτέόον δ᾽ ὅτι μάλιξφα καθόλν τὸς τόπες- περὶ τῇ 
μᾶλλον καὶ τῷ μείζονος: ληφθότες γὰρ ὕτως πρὸς πλείω 
χρήσιμοι ἂν εἴησαν. ἔςι δ᾽ αὐτῶν τῶν εἰρημόώων ἐνΐες κατ 
βόλου μᾶλλον ποιεῖν μικρὸν παραλλαίσσογτα τῇ πρασηγο- 15 ἔπραξε τῶν κακῶν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ἐν 
βίᾳ, οἷον τὸ φύτει τοίστο τῷ μὴ φύσει τοιύτε μᾶλλον τρι- 
ὅτο, καὶ εἰ τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ μὴ ποιεῖ τὸ ἔχον τοιόνδε ἢ 

ᾧ ἂν ὑτάρχη, μᾶλλον τοίζτο ὅ ποτε πριεῖ ἢ ὃ μὴ ποιεῖ, 
ἀὶ δ᾽ ἄμφω ποιεῖ, τὸ μῶλλον. ποίῶν τοίῶτο. 

ὠγαθόν. καὶ εἴ τι τῶν ἡδέων φευκτόν, ἡδρνή τις φευκτόν. 

καφὼ ταὐτὰ δὲ καὶ εἴ τι τῶν ἡδέων ὠφέλῃφον, ἡδονή τις 

ὠφέλιμον. καὶ ἐπὶ τῶν φθαρτικῶν δὲ καὶ τῶν γενέσεων καὶ 
φϑορῶν ὡσαύτως. εἰ γάρ τι φθαρτικὸν ἡδονῆς ἢ ἐπιήμης 

τὸ γὰρ φύσει ὠγαθὸν δῆλον ὅτι αἱρετόν ιο ὃν ἐἐγαθόν ἐςιν, εἴη ὧν τις ἡδονὴ ἢ ἐπιςήμη τῶν κακῶν. 
ὁμοίως δὲ καὶ εἰ φθορά. τις ἐπις ἑμηφ τῶν ἀγαθῶν ἢ ἢ ἡ γέ 
γεσις. τῶν κακῶν, ἔςαι τις ἐπιςήμη τῶν κακῶν, οἷον εἰ τὸ 

ἐπιλανθάνεσθαι ἃ τις αἰσχρὰ. ἔπραξε τῶν ἀγαθῶν ἢ τὸ ἀνὼν 
μιμνήσκεσθαμ τῶν καριῶν, εἴη ἂν τὸ ἐπίς ασθαι ἅ τις αἰσχρὼ 

ἅπασι γὰρ ὁμοίως τὸ ἔνδοξεν. 
Ἔτι ἐκ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ ὁμοίως. εἰ γὰρ μᾶλ- 

λον μὲν τῶν ἐξ ἄλλε γέας τι τρίτο ἐκείνων δὲ μηδό ἐς, 
ὑδ᾽ ἂν τὸ εἰρημένον εἴη τοίζτον, οἷον εἰ μᾶλλον μὲν ἐπιςήμη 

τ εἰ τῷ αὐτῷ τινὸς τὸ μὲν μᾶλλον τὸ δὲ ἧττον “τοι- Ὦ τις ἀγαθὸν ἃ ἡδονή, μηδεμία δ᾽ ἐπιςήμη ὠγαθόν, ὑδ᾽ ἀκ 
" καὶ εἰ τὴ μὰ τορότῳ μᾶλλον τοῖῶτο, «ὸ δὲ μὴ τοιτε 

τοίστον, δῆλον ὅτι τὸ πρῶτον μᾶλλον τοίδτο. ἔτε ἐκ τὴς 

τροσθέσεως, εἰ τῷ αὐτῷ προς θέμενον τὸ ὅλον μᾶλλον ποιεῖ 

τοῦτο, ἢ εἰ τῷ ἧττον τοιέτῳ προστιθέμενον τὸ ὅλον μᾶλλον 

ἡδονὴ εἶ. καὶ ἐκ τῷ ἁμοίως δὲ καὶ ἧττον ᾿ὡσαύτως" ἔςαι 
γὰρ καὶ ἀναιρεῖν καὶ κατασκευάζειν, πλὴν ἐκ μὲν τῷ ἑμοίως 
ἀμφότερα, ἐκ δὲ τῷ ἧττον κατασκευάζειν μόνον, ἀνασκευ- 

αἴζειν δὲ ἄ. εἰ γὰρ ὑμοίως δύναμίς τις ἀγαθὸν καὶ ἐπιςήμη, 
τοι τοῦτο. ὁμοίως δὲ καὶ ἐς τῆς ἀφαιρέσεως" ὃ γὰρ ἀφαι- 2ς ἔς δέ τις δύναμις ὠγαθόν, καὶ ἐπιςήμη ἐς. εἰ δὲ μηδὲν 

ἂν» “ Ε ζ »" 

ρμεθώτος τὸ λειπόμενον ἧττον τοΐστο, αὐτὸ μᾶλλον. τοίξτο. μία δύναμις, ἀδ᾽ ἐπιςήμη. εἰ δ᾽ ἧττον δύναμίς τις ὠγαπ 
καὶ τὰ τοῖς ἐναντίοις ὠμιγέξερα μᾶλλον τοιαῦτα, οἷον λεὺς θὸν ἃ ἐπιςήμη, ἔς δέ τις. δίγαμις ἀγαθόν, καὶ ἐπιςήμη. 
πότερον τὸ τῷ μέλανι ἀμωγέξερω. ἔτι παρὰ τὰ εἰρημώα. εἰ δὲ μηδεμία δύναμις ὠγαθέν, ὧι ἀνάγκη καὶ ἐπις μην 
πρότερον, τὸ μᾶλλον ἐπιδεόμενον τὸν οἰκεῖον τῷ προκειμόν μηδεμίαν εἶναι ὠγαϑθόν. δῆλον ἦν ὅτι κατασκευάζειν μόνον 
λόγον, οἷον εἰ τῷ λευκῶ ἐςὶ λόγος χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως, 3) ἐκ τῷ ἧττον ἔς:ν. 
λευκότερον ὅ ἐςι μᾶλλον χρῶμα διακριτικὸν δψέως. 

6 ἃν δ᾽ ἐπὶ μέρες καὶ μὲ καθόλε τὸ πρόβλημα τεθῇ, 
πρῶτον μὲν οἱ εἰρημώοι καθόλυ κατασκευας ἰκοὶ ἢ ἀνασκευ- 
ας κοὶ τόποι πάντες χρήσιμοι. καθόλε γὰρ ὠναιρᾶντες ἢ και 

Οὐ μένον δ᾽ ἐξ ἄλλυ γόνς ἔςιν ἀνασκευάζειν, ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῇ αὐτῷ λαμβάνοντι τὸ μάλιςα τοιῶτον, οἷον εἰ κεῖ- 
ται ἐπιςήμη τις ὠγαθόν, δειχθείη δ᾽ ὅτι φρόνησις ἐκ ὠγαν- 
ἀόν, ἐδ' ἄλλη ὑδεμία ἕἔςαι, ἐπεὶ ὑδ᾽ ἡ μάλιςα δοκῦσαι, 

τασκευάζοντες καὶ ἐπὶ μέρες δείκνυμεν" εἰ γὰρ παντὶ ὑπάρ- 35 ἔτι ἐξ ὑποθέσεως, ὁμοίως ἀξιώσαντα,, εἰ ἑνί, καὶ πᾶσιν ὑπάρ- ἡ 

χχι, καὶ τοί, καὶ εἰ μηδενί, ὑδὲ τοί, μάλιςα δ᾽ ἐπίκαι- 
. καὶ κοινοὶ τῶν τόπων οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἀντικει καὶ τῶν ρο , 

«υςοἴχων καὶ τῶν πτώσεων' ὁμοίως γὰρ ἔνδοξον τὸ ἀξιῶ- 
σαεν εἰ πᾶσα ἡδονὴ ὠγαθόν, καὶ λύπην πᾶσαν εἶναι κακόν, 

χει ἢ μὲὴ ὑπάρχειν, οἷον εἰ ἡ τῷ ἀνθρώπε ψυχὴ ἀθάνατος, 
καὶ τὰς ἄλλας, εἰ δ᾽ αὕτη μή, μη2δὲ τὰς ἄλλας. εἰ μὲν 
ἦν ὑπάρχειν τινὶ κεῖται, δεοιτέον ὅτι ἀχ ὑπάρχει τινί: ἀκοτ 

λυθήσει γὰρ διὰ τὴν ὑπόθεσιν τὸ μηδενὶ ὑπάρχειν. εἰ δὲ 

4. ἐλλήλας 8. 1 6. καὶ οι Ο. ἢ 9. λέγομεν --- γὰρ φύσει ἀγαθέν τα βυργα Εἴωγοτα «4. ἢ 12. τοὺς οτα «4. ἢ 14. μᾶλλον κα- 

ῥόλν 4. 15. παραλλάττοντας Ο. ᾿ 16 εἰ 19, 20, 22, 24. τοιῦτον Ο. ᾿ἱ 47. 

ἰξὶ τὸ Ο. 1}} 32. ἰὰν Ο. ἢ 33. πρῶτοι Β. ᾿1 35. καὶ τὼ ἐπὶ 6. 

ἢ οπὶ «4 οἱ οοἵτ Ο. 1} 23. τὸ αὐτὸ Β΄. 11 81. ὅ ἐς!} 

3. τις οἵὰ .«(4. [{Ά5. καὶ] πάλιν 80. Ἰϊ εἴ --- ἀδίκως οτχ Α. ἵ δικαίως} ἀδίκων Ο. ἢ Ὸὄ. ἀγαθὸν]. κακόν Ο. ἢ ἡδέως φευκτῶν 48. ἢ 
φειπτή Ο. ἢ 7. χαταυτὰ 41. 1 ὠφέλιμος καὶ ἀγαθὸν καὶ Ο. 1 11. ἡ οτὰ Ο' ᾿ἰ 14. ἂν καὶ τὸ 6. ἢ 18. τοιῦτον Ο. 1} 19. τις ἐπιξήμη Ο αὶ 

50. ὧν ὁ ἡδονὴ Ο. (ἢ 32. λαμβάνοντα Ο. Ἷ ὁποῖον ΑἹ. 1} 33. ὅτι ἡ φρονησις Ο. 1} 34. ἐπειδὴ Ὁ, 
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τοι μὴ ὑπάρχον κεῖται, δεικτέον ὅτι ὑπάρχει τινί" “καὶ γὰρ 
ὕτως “ἀκολουθήσει τὸ πᾶσιν ὑπάρχειν. δῆλον δ᾽ ἐςὶν ὅτι ὁ 

ὑποτιθέμενος ποιεῖ τὸ πρόβλημα καθόλε ἐπὶ μέρες τεθέν" 
τὸν γὰρ ἐπὶ μέρες ὁμολογῶντα καθόλε ἀξιοῖ ὁμολογεῖν, 
ἐπειδή, εἰ ἑνί, καὶ πᾶσιν ὁμοίως ἀξιοῖ ὑπάρχειν. ᾿ 

᾿Αδιορίςυ μὲν ἂν ὄντος τῇ προβλήματος μοναχῶς. ἐνα- 
σκευάζειν ἐνδέχεται, οἷον εἰ ἔφησεν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι. ἢ 

μὴ ὠγαθόν, καὶ. μηδὲν ἄλλο προσδὶιώρισεν. εἰ μὲν γάρ τινα 

ἔφησεν ἡδονὴν ὠγαθὸν εἶναι, δεικτέον καθόλε ὅτι ὑδεμία, 
ν 

εἰ μέλλει ἀναιρεῖσθαι τὸ προκείμενον. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινα 10 
ἔφησεν ἡδονὴν μὴ εἶναι ἀγαθόν, δεικτέον καθόλε ὅτι πᾶσα". 

ἄλλως δ᾽ ὑκ ἐνδέχεται ἀναιρεῦ. ἐὰν γὼρ δείξωμεν ὅτι ἐς ί 
Δ ’ 2 Ν ὔ 

τις ἡδονὴ ἣκ ἀγαθὸν ἢ ἀγαθόν, ὅπω ἀναιρεῖται τὸ προκεῖ- 

μένον. δῆλον ἦν ὅτι ἀναιρεῖν μὲν. μοναχῶς ἐνδέχεται, κα- 

ΤΟΠΙΚΩΝ Ἱ᾿ 

γος ὦ κινεῖται ἀδ᾽ ἐςὶ κύησις, καταριθμησώμενον πόσὰ εἴδη 
, τς ΣΝ ΝΣ . “ον 

κινήσεως" εἰ γάρ μηδὲν τότων ὑπάρχει τῷ χρόνῳ, δῆλον 
ὅτι ὁ κινεῖται ἀδ᾽ ἐςὶ κίνησις, ὁμοίως δὲ καὶ ὅτι. ἡ ψυχὴ 
᾽ ᾽ 6 ὔ ,ὔ ΄ ΩΝ ᾽ . ἃ νι ἂν 
ὧν ἀριθμός, διελόμενον ὅτι πᾶς ἀλθμεῃ ἢ περιττὲς ἢ ἄρτιος" 

5 εἰ γὰρ ἡ’ ψυχὴ μήτε περιττὸν μήτε ἄρτιον, νυ ὅτι Ὡς 

ἀριθμός. : 

Πρὸς μὲ ἔν τὸ συμβεβηκὸς διὰ τῶν πόρον μὰ ϑὅν 
τως ἐκιχειρητέον. : 

δῇ 
"Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν πρὸς τὸ γος καὶ τὸ ἴδιον 

ἐπισκεπτέον. ἔς! δὲ ταῦτα ςοιχεῖα τῶν πρὸς τὸς ὅρες᾽ περὶ 
αὐτῶν δὲ τότων ὀλιγώκις αἱ σκέψεις γίνονται τοῖς διαλεγο- ᾿ 

τασκευάζειν δὲ διχῶς" ὧν τε γὰρ καθόλν δείξωμεν ὅτι πῶ- 15 μένοις. ἂν δὴ τεθῇ γένος τινὸς τῶν ὄντων, πρῶτον μὲν ἐπι- 
σα ἡδονὴ ὠγαθόν, ὧν τε ὅτι ἐςί τις ἡδονὴ ἀγαθόν, δεδειγ- 
μένον ἔςαι τὸ προκείμενον. ὁμοίως δὲ κἀν δέῃ διαλεχθῆναι 
ὅτι ἐςί τις ἡδονὴ ἀκ ἀγαθόν, ἐὰν δείξωμεν ὅτι ὑδεμία ὠγαθὰν 
ἢ ὅτι τις ἐκ ἀγαθόν, διειλεγμένοι ἐσόμεθα ἀμφοτέρως, καὶ 

βλέπειν ἐπὶ πάντα τὰ συγγενὴ τῷ λεχθέντι, εἴ τινος μὴ 
κατηγορεῖται, καθάπερ ἐπὶ τῷ συμβεβηκότος, οἷον εἰ τῆς 
ἡδονῆς τἀγαθὸν γέος κεῖται, εἴ τις ἡδονὴ μὴ ἀγαθόν' εἰ 

εν - δὴ. μη ᾽ , ΔΝ “,,  ε κ“ο Ν ν γὰρ τῦτο, δῆλον ὅτι ὁ γώος τὠγαθὸν τῆς ἡδονῆς" τὸ γὰρ 
καθόλκ καὶ ἐπὶ μέρες, ὅτι ἐς τις ἡδονὴ Ὡς ἀγαθόν. διωρισ-- 20 γένος κατὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος κατηγορεῖται. 
μέόης δὲ τῆς θέσεως ὅσης, διχῶς ἀναιρεῖν ἔς αἱ, οἷον εἰ τεθείη 

τοὶ μὲν ὑπάρχειν ἡδονῇ ἀγαθῷ εἶναι, τινὶ δ᾽ ἀχ ὑπάρχειν" 
ν ν » νιν» ΨΚ ἢ ᾽ εἴτε γὰρ πᾶσα δειχθείη ἡδονὴ ἀγαθὲν εἶτε μηδεμία, ἀνῃρη- 
μέσον ἔςαι τὸ προκείμενον. εἶ δὲ μίαν ἡδονὴν μόνην ἀγαθὸν 

εἶτα εἰ μὴ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖται, ἀλλ᾽ ὡς συμβεβη- 
͵ὔ ’ὔ Ν Ν »“Ὃ ,ὔ ΠῚ » ΝΥ » 

κός, καθάπερ τὸ λευκὸν τῆς χιόνος, ἡ ψυχῆς τὸ κιύμενσε 

ὑφ᾽ αὑτῇ. ὅτε ̓ Ὑρ ἡ χιὼν ὅπερ λευκόν, διόπερ ἃ γένος τὸ. 

λευκὲν τῆς χιόνος, ὅθ᾽ ἡ ψυχὴ ὅπερ κινόμενον: συμβέθηκε 

ἔθηκεν εἶναι, τριχῶς ἐνδέχεται ἀγαιρεῖν" δείξαντες γὰρ ὅτι 25 δ᾽ αὐτῇ κοεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῷ ζῴῳ πολλώκις βαδὲ- 
πᾶσα ἢ. ὅτι ἀδεμία ἢ ὅτι πλείος μιᾶς ἀγαθόν, ἀνηρηκότες 

ἐσόμεθα τὸ προκείμενον. ἐπὶ πλεῖον δὲ τῆς θέσεως διορισθεΐ- 
σης, οἷον ὅτι ἡ φρόνησις μόνη τῶν ὠρετῶν ἐπις μη, τετραχῶς 
ἕςιν ἀναιρεῖν" δειχθέντος γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρετὴ ἐπιςήμη ἢ ὅτι 

ΕῚ 

ὑδεμία ἢ ὅτι καὶ ἄλλη τις, οἷον ἡ δικαιοσύνη, ἢ ὅτι αὐτὴ 30 

ἡ φρόνησις ἐκ ἐπιςήμη, ἀνῃρημένον ἔςαι τὸ προκείμενον. 

᾿Χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὼ καθ᾿ ἕκαςα, 
Η “- », ΠῚ νι ἊΚν ,ὔ ᾽ -» η 
ἐν οἷς ὑπάρχειν τι ἥ μὴ εἴρηται, καθάπερ ἐν τοῖς καθόλου 

προβλήμασιν. ἔτι δ᾽ ἐν τοῖς γέεσιν ἐπιβλεπτέον, διαιρβῖντα 

ΕΣ 7 4 ,ὔ 
ζειν τε καὶ βαδίζοντι εἶναι. ἔτι τὸ. κινόμενον ἡ τί. ἐξιν, ἀλλά. 

τι ποῦν ἢ πάσχον σημαΐειν ἔοικεν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ λευ- 

κόν" ὁ γὼρ τί ἐςιν ἡ χιών, ἀλλὰ ποιόν τι δηλοῖ; ὥς οὐ- 
δέτερον αὐτῶν ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖται. 

Μάλιςα δ᾽ ἐπὶ τὸν τῇ συμβεβηκότος ὁρισμὸν ἐπιβλέ- 
πεῖν, εἰ ἐφαρμόττει ἐπὶ τὸ ῥηδὲν γένος, οἷον καὶ τὼ νῦν εἰ- 

. ἐγδέ . - "Νς νι «,,2 
ρήμύα. ἐγρέχεται Ὑαρ Κίνεὶν τι αὐτὸ ἕεαυτὸ καὶ μὴ, ὁμοίως 

Ν κ᾿ 
δὲ καὶ λευκὸν εἶναι καὶ μή. ὥς᾽ ἀδέτερον αὐτῶν γῴος ἀλλὰ 

συμβεβηκός, ἐπειδὴ συμβεβηκὸς ἐλέγομεν ὃ ἐνδέχεται ὑπάρ-- 
κατ᾽ εἴδη μέχρι τῶν ἀτόμων, καθὰ προείρηται" ἄν τε γὰρ 35 χειν τινὶ καὶ μή, 
παντὶ φαίνηται ὑπάρχον ἄν τε μηδενί, πολλὰ προενέγκαντι Ἔτι εἰ. μὰ ἐν τῇ αὐτῇ διαιρέσει τὸ γόος καὶ τὸ διε, 

ἀξιωτέν καθόλε ὁμολογεῖν ἢ φέρειν ἔς ασιν ἐπὶ τίνος ἐχ ἀλλὰὼ τὸ μὲν ὑσία τὸ δὲ ποιόν, ἢ τὸ μὲν πρός τι τὸ δὲ ποιό, 
ὕτως. ἔτι ἐφ᾽ ὧν ἔςιν ἢ εἴδει ἢ ἀριθμῷ διορίσαι τὸ σὺμ- οἷον ἡ μ᾿ χιῶν καὶ ὁ κύκνος ὑσίω, τὸ δὲ λευκὸν ἐκ ὁσία 
Βεβηκός, σκεπτέον εἰ μηδὲν τότων ὑπάρχει, οἷον ὅτι ὁ χρό- ἀλλὰ ποιόν, ὥς᾽ ὁ γένος τὸ λευκὸν τῆς χιόνος ὑδὲ τῷ κύκνκ. 

1. ὑπάρχειν Ο. ἢ 3. τεθέντος Ο, ἢ ἀ. ἑμολογῶντα] τιθέντα Ο. 1 9. ὅτι καθόλν 6... ἰ 10. μέλλοι “4. } 43. ἐκ ἀγαθὲν ἢ οπι Ο. 
46. Ἰάντε Ο. ᾿ 18. ἐὰν -- ἀγαθόν οτὰ Ο. 1 19. ἐκ οὔχλ ῃγ “4. 22. ἡδονὴ ἀγαθόν, οπιῖθεο εἶναι, 6. ἢ 23. ἀγαβὲν εἶναι εἴτε Ὁ, ἢ 
25. πᾶσα ἡδονὴ ἀγαθὲν ἢ Ο. ἢ 28. μόνη οπιὶ 6. ἢ 30. ὅτι ὑδ᾽ αὐτὴ ἡ φρόνησις ἀνῃρημένον (. 11 834, διαιρῦχγας Ο, ἢ 35. καθάπερ εἴρηται 

πρότερον ΒΟ, ᾿ 36. προσενίγκαντι 6. ἢ} 38, ὕτως ἔχειν. ἔτι Ὁ. 

2. ὑπάρχοι. Ο. }} 8. ἐπιχειρητέον, μετὼ δὲ ταῦτα πεβὶ τῶν πρὸς τὸ γένος ΛΑ. 18 εἰ 19. τὸ ἀγαθὴν Ο.  2λ. ὑδ' Ο. 1] 29. κατηγο.- 

ρεται, τὸ δὲ γένος ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖται. μάλιςτα ΒΟ. [ 831. οἷα Ο. Ἱ 32. τι κινεῖν Ο, ᾿ 38. τὸ δὲ --ὐσία οἵ «(. 



ἘἜΟ  ΠΊΚΩΝ Δ. 

τάλιν ἡ μὲν ἐπιςήμη τῶν πρός τι, τὸ δ ἀγαθὸν καὶ τὸ 
καλὸν ποιόν, ὥς᾽ γόος τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ καλὸν τῆς ἐπις ἤ- 

μηφ᾽ τὰ γὰρ τῶν. πρός τι γένη καὶ αὐτὰ τῶν πρός τι δεῖ 

εἶναι, καθάπερ ἐπὶ τῷ διπλασία" καὶ γὰρ τὸ πολλαπλά- 

σιον, ὃν γέος τ διπλασίε, καὶ αὐτὸ τῶν πρὸς τί ἐςιν. κα- 

θόλο δ᾽ εἰπεῖν," ὑπὸ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν δεῖ τὸ γε τῷ. εἴς 

δὲει εἶναι". εἰ γὰρ τὸ εἶδος ὁ ὑσία, καὶ τὸ γέος, καὶ εἰ ποιὸν 

τὸ εἶδοσ, καὶ τὸ “γένος: ποιόν τι, οἷον εἰ τὸ λευκὸν. ποιόν τι, 

καὶ τὸ χρῶμα. ὁμοίως δ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
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τς τι εἰ- ἐπὶ πλέον -λέγεξαι τῷἢ γένες τὸ ἐν τῷ 
θέν, οἷον τὸ δυξαςὺν τῷ ὄντος" καὶ γὰῤ τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν 

γώει το. 

διξαςόν, ὦ ὅφ' ἀκ ὧν εἴη τὸ ὸ δοξαςὸν εἶδος τῷ ὄντος" ἐπὶ πλέον 

γῶρ ὠεὶ τὸ γόος τῷ εἴδας λέγεται. πάλιν εἰ ἐπ᾽ ἴσων τὸ 
5 εἶδος καὶ “τὸ θοῦ ἐφ ώμν οἷον εἰ “τῶν πᾶσιν ἑπομέων 

τὸ μὲν εἶδος τὸ δὲ: γόος ̓τεθείη; 'καθώπερ τὸ ὃν καὶ τὸ ἔν" 

παντὶ γὰρ τὸ ὃν' καὶ τὸ ἔν, ὥς᾽ ἀδέξερον ἐδετέρυ γόος, ἐπει- 

δὴ ἐπ᾿ ἰσωνυλέγεται." ὁμοίως: δὲ καὶ εἰ τὸ πρῶτον καὶ ἡ 
ἀρχὴ ἐπ᾽ ἄλληλα τεθείη" ἢ τε γὰρ ὠρχὴ ἔρδτον καὶ τὸ 

πάλιν εἰ ἀνάγκη ἢ ἐνδέχεται τῷ τεθέντος ἐν τῷ γόει 40 πρῶτον ἀρχή, ὥς’ κα ἀμφότερα τὰ ἐλ δεν ταὐτόν ἐςιν ἢ 

μετέχειν τὸ γόος. ὅρος δὲ τῇ μετέχειν τὸ Ἐπιδεχεσθαι τὸν 

τὰ μετεχομέν λόγον, δῆλον ὧν ὅτι τὰ. ὁ μὲν. εἴδη μετέχει τῶν 
γενῶν, τὼ δὲ γένη Τῶν εἰδῶν ἀ" τὸ μὲν. γὰρ εἶδος ἐπιδέχε- 

ΝῚ »“΄ , ΄ ΗΝ, ὃ ὃ Ν “΄ Ν Υ̓͂ 

ταὶ τὸν τὰ γένος λόγον," Τὸ δὲ γένος τὸν τῷ εἶδες ὅ. σκεπ- 
τονε ἀὰπς Ἀ ἐγδε, , τ εἶδες πὲ ἃ Ὧν ὧν -εἰ μετέχει ἢ ἐνδέχεται μετέχειν τῷ εἴδους τὸ ἀπο- 
δοθὲν γένος, οἷον εἴ τις τῷ ὄντος ἢ τῷ ἑνὸς “γένος τι ὠποδοίη" 
συμβήσεται γὰρ μετέχει τὸ γένος τῷ εἶδυς" κατὰ πάντων 
γὰρ τῶν ὄντων τὰ" ὃν καὶ τὸ ἐν κατηγορεῖται, ὥςε καὶ ὁ λό- 
γος αὐτῶν. 

δὲ. γέος μή, οἷον εἰ τὸ ὃν ἢ τὸ ἐπιςητὸν τοῦ δοξας γόος 

τεθείῃ. κατὰ γὰρ τῷ μὴ ὄντος τὸ δοξας ὃν κατηγορηθήσεται" 

πολλὼ γὰρ τῶν μὴ ὄντων δοξαςα(. ὅτι δὲ τὸ ὃν ἢ τὸ ἐπι: 
ν. - ν, “ Ἀγ ὮΝ Ἵν» 

ςντὸν ὃ Κα τα οῥεῖται κατὰ τῷ μὴ ὄντος, δῆλον. ὅς " γέ 

ἐδέτερον ὀδετίροῦ Ὑδοο,. ςοιχεῖον δὲ πρὸς ἅπαντα τὰ τοι- 
αὗτα τὸ ἐπὶ πλέον τὸ ἡροξα τὸ εἶδος καὶ τὴν διαφορὰν 

λέγεσθαι" ἐπ᾿ ἔλαττον γὰρ καὶ: ἡ. ἀρτυν τοῦ ̓τγρθνο 

λέγεται. : - 

“5. “Ὅρα; δὲ πε εἴ. τίνος τῶχ ἀδαφθω εἴδει μή ἐς! τὸ 

εἰρημένοι “γόος ἢ μὴ δίξειεν ὦ ἄν, “κατασκευάζοντι δέ, εἰ [τὶ 

τινός." ταὐτὸν γὰρ παντων' τῶν ἀδιαφόρων εἴδει: γόος. ἂν ἕν 

ἑνὸς δειχθῇ: ϑῆλον ὅ ὅτι πάντων, κἀν δὸς μὴν δῆλον ὅτι ὑδὲε- 

γός, οἷον εἴ τις ἀτόμους τιθέμενος, γραμμὰς τὸ ὃ ἀδιαίρετον γέ 
Ἕτι εἰ κατά τινος τὸ ἀποδεθὲν εἶδος ἀληθεύεται, τὸ 20 νος αὐτῶν φήσειν εἶναι. τῶν γὰρ διαίρεσιν ἡ ἐχουσῶν ΠΣΚΗΝ 

μῶν ὑκ ἔςι τὸ ἐρηνεθθε γένο, ἀδιαφόρων σῶν κατὰ τὸ 
εἶδος" ἀδιάφοροι γὰρ ἀλλήλαις κατὼ δὸ ΤΈΡΟΕῚ αἱ ΤΩΙ 
γραμμιαὶ πᾶσαι.: : : 

ΣΡΡτε δὲ καὶ. εἴ τι: ἄλλο γῶῶ " [ ἜΓΕΝ 

νος τὸ ὃν ὑδὲ τὸ. ἐπικητὸν τὸ δοξας" καθ᾽. ὧν γὼρ τὸ εἶ- 25 εἶδες, “ὃ μήτε περιέχεὶϊ τὸ ὠποδοθὲν γόος. μήθ ὑπ᾽ ἐκεδνό 

δὸς κατηγορεῖται, καὶ τὸ γένος. δεῖ κατηγθβεῖσθαι 
Πάλιν εἰ μηδενὸς τῶν εἰδῶν ἐνδέχεται μετέχειν τὸ τε- 

ἐςρ, οἷον εἴ τις τὴς δικαιὀσόνης ΤῊΝ ἐπικήμην. ϑεΐη γος. ἔςι 

γὰρ καὶ ἡ ἀρετὴ γόος, καὶ ἀλύξερόν" τῶν γενῶν τὸ Χοιπὸν 

βὲν ἐν τῷ γέώει" ἀδύνατον γὰρ τῷ γέυς μετέχειν μηδενὸὲξὰ περιέχει, ὥς ὑκ ἂν. εἴη ἡ ἐπιςήμη γένος" τῆς δικαιοσύγης" 

τῶν εἰδῶν μετέχον, ὧν μή τι τῶν κατὼ τὴν πρώτην διαίρε- δοκεῖ γάρ, ὅταν ἕχ εἶδος ὑπὸ δύο γῴη ἥ, τὸ ἕτερον ὑπὸ τῇ 

σιν εἰδῶν ἢ: ταῦτα δὲ τῇ γένς μόνον μετέχει. ἂν ἵν᾿ ἡ κί. 30 ἑτέρου περιέχεσθαι. ἔχει δ᾽ ᾿ἀπορίαν ̓ ἐπ᾿ ἐνίων τὸ τοιῶτο. 
ρησις γένος τῆς ἡδονῆς, τεθῇ, σκεπτέον εἰ μήτε φορὰ μήτ' δοκεῖ γὰρ: ἐνίοις ἡ Φρόνησις ἀρετή τε καὶ ἐπιςήμη εἶα, 

καὶ ὀδέτερον: τῶν γενῶν ὑπ᾽ ἐδετέρου᾽ περιέχεσθαι" " μὴν 
σΈων μηδεμία" "δῆλον γὰρ ὅτι ὑδενὸς ὧν τῶν εἰδῶν μετέχοι: ὑπὸ πάντων γε "συγχωρεῖται τὴν φρόνησιν ἐ ἐπιςήμην εἶναι. εἶ 

ὥς᾽ ἐδὲ τῷ γέας, ἐπειδὴ ἀναγκαῖόν ἐξι τὸ τῷ  γόυς μετέ. δ᾽ ὃν τις συγχωροῦι τὸ λεγόμενον ἀληθὲς εἶναι, ἀλλὰ τά 
ὥς᾽ ἀκ ἂν εἴη εἶδος ἡ ᾿ 85 γε ὑπ᾽ ἄλληλα ἣ ὑπὸ ταὐτὸ ἄμφω γίγνεσθαι τὰ τῷ αὐτῷ 

ἀλλοίωσις ἡ ἡδονὴ μήτε τῶν. λοιπῶν-τῶν ἀποδοθεισῶν κινή» 

χον καὶ τῶν εἰδῶν τινὸς μετέχειν" 

ἡδονὴ κρήσεως, ἀδὲ “τῶν ἀτόμων Βδὲ] τῶν. ὑπὸ τὸ εἶδος τὸ 

τῆς κινήσεως ὄντων. καὶ γὰρ τὰ ἄτομα μετέχει τῷ γένς 
"αὶ ὧ εἶδος, οἷον ὁ τὶς; ἐὐθσαυ καὶ “ὐεὐτῷ μετέχε 

1. πάλιν ὁμοίως ἡ Ο. 1 2. ποιέν τι ὥς᾽ Ο. 1 ἀ. καθάπερ] οἷον Ο. Π δ. γίνος ὃν Ὁ. 1. εἴτε γὰρ 
ἀνώγκην ἐνδέχεται Ο. ἢ 16. τοῦ ἔντος τὸ ἂν ἢ ποών τι τὸ Ο΄. ᾿Π 10. εἰ κατ᾽ 

γένη "τῶν: ἐναγκαίων δόξειεν ἃ ἄν εἶναι, καθάπερ. καὶ ἐπὶ τῆς 

ΘΡΕΤΗ: καὶ τῆς ἐπιςήμοης συμβαύει" " ἄμφω γὰρ ὑπὸ τὸ 

αὐτὸ. γόος ἐ ἐξίν' ἑκάτερον γὰρ αὐτῶν ἕξις καὶ διωϑεσίς ἐςιν. 
σκεκτέον ὅν εἰ μηδέτερον ὑπάρχει τῷ ὠποδοθένττι γένει. εἰ 

Ο. Τ᾿ καὶ δηῖα εἰ οὰ 6. [} 

τῇ δὸς τὲ ὃν γένος ἀποδοίᾳ Ο. Ἰ 23. ἔτι δὲ τὸ ὃν ἢ τὸ] τὸ δὲ ὃν 

ἃ 6 κ᾿ 24... δῆλον οπὶ Ο. ἵἱ 27. δίχεται ΑΙ. 1}. 31. ΠΕ Ο. 36. ἡδονὴ τῆς κιτήσεως Ο,. 1] τὸ τῆς] τῶν τῆς σοάϊσε8, || 37. μετέχει καὶ τοῦ Ὃ. 
4 εἰ 3 εἱ 12. πλεῖον Ο, 11 1. τὸ εἶδος τὸ ἐν Ο᾽ 

6 ᾿ 16. 5 ἃ ἐ 6. ἜΡΙΣ, ἢ 17: ἐὼν Ο. ᾿ 18. καὶ Α΄. "ἢ μὴ ἘΧΡΣΜΩΣ Ι 24. ἔςαι 6. 

8.2. πιμίχετα, Ο. ᾿| 84. γε τὸ 8. ᾿᾿ 35. εἰ 37. ταυτὸν 6. 

ἡ ἢ 7. παν γὰρ τὸ ὃν ἣν καὶ τὸ ἂν ὃν ὥς᾽ Ο. 1} 9. εἰς Ο᾽ Ἰ 45 εἰ 17. εἴδει] τῶ εἶδεν 

. ΤΠ γένος] ἑὸς Ο. 11 29. εἶν Α. ἢ 

9 
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γὰρ μήθ᾽ ὑπ' ἄλληλά ἐς τὰ γόη μήθ᾽ ὑπὸ ταὐτὸν ἀμ- 

φω, ὑκ ἄν εἴη τὸ ἀποδοθὲν γῴας. ᾿ 

Σκοπεῖν δὲ δεῖ καὶ τὸ γόος. τοῦ ἀποδοθέτος ̓ γώους, 

καὶ ἐτως ἐὰ τὸ ἐπάνω γένος, εἰ πῴώντα λατηγορεῖται, τῷ εἷς 

ΤΟΠΙΚΩΝ. Δ. 

κατηγορεῖται ἐν τῷ τί ἐςι, χρήσιμον. συμβήσεται γὰρ. τὸ 
7 . Α Ν “»Ψ. “ » “» »". ΨΟΣ 

γώος καὶ τὸ εἶδος τῷ αὐτὸ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖσθαι, 

ὥςε τὸ αὐτὸ ὑπὸ δύο γέη γίνετᾳι. ἀναγκαῖον ἦν ὑπ᾿ ἀλ- 

ληλα τὰ γένη. εἶναι. ἂν ἦν δειχθῇ, ὃ βυλόμεθα. γόος κα 

δες καὶ εἰ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖται". πώντα γὰρ τὰ ἐπα ΠῚ τασκευάσαι, μὴ ὃν ὑπὸ τὸ “εἶδος, δῆλον ὅ ὅτι τὸ εἶδος ὑπὸ 

γω γένη κατηγορεῖσθαι δεῖ τῷ εἴδους. ἐν τῷ τί. ἐςιν, εἰ; : ἀξ 

διάφωμῖ, δῆλον ὅ ὅτι ἃ γέρος τὸ ἀποδοθό. πώλιν εἰ μετέχει 

τὸ γέρος τὸ εἴδους, ἡ ἢ αὐτὸ ἢ τῶν ἐπάνω τι «γενῶχ᾽ ἀδενὰς 

γὰρ τῶν ὑποκάτω τὸ ἐπάνω μετέχει. ἀνασκευάζοντι μὲν 

σατ᾿ ἄν. «ε,. ὥςε δεδειγμένον ἃ ἂν εἴη ὅτι γένος τῦτο. 

᾿ 3; κοπεῖν δὲ καὶ τὲς λόγγς τῶν γενῶν, εἰ ἐφαρμόττυ- 

σιν ἐπί τε τὸ εἰποδοθὲν εἶδος καὶ. τὼ μετέχοντω τῷ εἴδες. 

ἀνάγκη γὰρ τὸς τῶν Ὑεῶν λόγες κατηγορεῖσθαι «τῷ εἶδος 

ἦν καθάπερ εἴρηται χρηφέον" κατασκευκζξοντὶ δέ, ὁμολον 9: καὶ τῶν μετεχόντων τὸ εἶδες" εἰ ἦν πε διαφωνεῖ, δῆλον ὅτι 

γομένν μὲν ὑπάρχειν τῷ εἴδει τὰ ῥηθώτος γόνυ, ὅτι, δ᾽ ὡς 
γώος ὑπάρχει ἀμφισβητομόν, ἀπόχρη τὸ ἀβξαί. τι -τῶν 

" γῴος. τὸ ἀπεδοθώ. : 

Πάλιν εἰ τὴν διαφορὰν ὡς εὙΦος, ἀπέδωκεν, οἷον εἰ τὸ 
ἐπάνω γθῖν ἐν τῷ τί ἐς, τῷ εἶδες κατηγορύμένονι. ἑνὸς γὰρ ἀθάνατον «γόος. θεΐ. διαφορα γάρ ἐξι ζῴν τὸ ἀθάνατον, 
ἐν τῷ τί ἐσι Σαζηγονβενι πώντα καὶ τὰ ἐπάνω τότε καὶ ἐπειδὴ τῶν. ζῴων τὼ μὲν, θνητὰ τὰ δ᾽ ἀθάνατα. δῆλον ἦν 

τὰ ὑποκάτω, ἄν ἐδ ἈΒΤΉ ΡΤ τὸ εἰδνε, ἐν τῷ τί ἐς! 15 ὅτι διημάρτηται" δδεγὸς γὰρ ἡ διαφορὰ γένος ἐς: ὅτι δὲ 

κατηγορηθήσεται" ὥςε καὶ τὸ ἀποδοθὲν γένος ἐν τῷ τί ἐξι «τ᾽ ἀληθές, ϑηλν ̓ ὑδεμία γὰρ διαφορὰ δἩβΑίαι τί ἐςιν, 
κατηγορεῖται. ὅτι δ᾽ ἑνὸς ἐν τῷ τί ἐξι κατηγορεμένα. πάντα . ἀλλὼ Ἀλλ “ποιόν τι, καθάπερ τὸ πεζὸν καὶ τὸ δίπεν, 
τὼ λοιπαί, ὧν περ κατηγορῆται, ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορηή-  ὀὀἈἙἉἙαὶ εἰ τὴν διαφορὰν εἰς τὸ. “γόος ἔθηκεν, οἷον τὸ πε- 

σεται, δὶ᾽ ἐπαγωγῆς ληπτέον. εἰ δ᾽ ἁπλῶς ὑτάρχεν ἐμ ριττὸν ὅπερ ἀριθμόν. διαφορὰ γὰρ ἀριθμῷ τὸ περιττόν, ὑκ 

φισβυτεῖται τὸ ἀποδυθὲν γένος, ἐκ ἀπόχρη τὸ δῦξαι. τῶν ῳῃ εἶδός Ἔν ἀδὲ δοκεῖ μετέχειν ὁ διαφορὰ τὸ γένος" πᾶν 

ἐπάνω τι γενῶν ἐν τῷ τί ἐς τῇ ἘΣ κατηγορύμμονον, οἷον εἴ γὰρ τὸ μετέχον. τὸ γέυς ἢ εἶδος ἢ ἄτομόν ἐςιν, ἡ δὲ δὶαν- 
τις τῆς Βεδιρτως γέος ὠπέδωλε. τὴν φορ ὧν ἐκ ἀπόχρη τὸ φορὼ ὅτε εἶδος ὅτε ἀτομόν ἐν ὀΥλν ὃ ὅν ὅτι ᾿ μετέχει τῷ 

δεῖξαι διότι κίνησίς ἐςιν ἡ βάδοις πρὸς τὸ. δεῖξαι ὅ ὅτι φορά γώνς ἡ διαφορώ, ὥς ὑδὲ τὸ τἰριτεῖν εἶδος ἂν εἴη ἀλλὼ 

εἰἐςιν, ἐπειδὴ καὶ ἄλλαι κινήσεις τσάν; ἀλλὰ προσδεικτέον διαφορά, ἐπειδὴ ἡ μετέχει τὸ γένες. 

ὅτι ἀδενὸς μετέχει ἡ βάδισις. τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν λαία τ. Ἔτι εἰ τὸ γόος εἰς τὸ εἶδος ἔθηκεν, οἷον τὴν ὥψιν 

εἰ μὴ τὴς φορᾶς. ἐμάγκη σὰρ τὸ τῷ γέυς μετέχον καὶ ὅπερ συνοχὴν ἢ τὴν μίξιν ὅ ὅπηι κρᾶσιν, ἢ ὡς Πλάτων ὁρξ 
τῶν εἰδῶν τινὸς μετέχειν τῶν κατὰ τὴν πρώτην δαβεσιι. εἰ ἵεται φορὰν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν. ἃ γὰρ να κά ον τὴν 

ὅν ἡ βάδαις. «μήτ'. αὐξήσεως μήτε Μειώσεως μήτε τῶν ἀλ- ἅψο συνοχὴν εἶναι; ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν τὴν συνοχὴν ἄψο" ὁ 
λων κινήσεων μετέχει, δῆλον ὅ ὅτι τῆς φορᾶς ἂν μετέχοι, γὰρ κᾶν τὸ ἀἐπεέμεην συνέχεται, ἀλλὰ τὸ συνεχόμενον 

ὥς εἴη ἄν γόος ἡ ἡ φορὰ τῆς βαδίσεως. 30 ἅπτεται. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν" ὅτε γὰρ ἡ μίξις 
Πάλιν ἐφ᾽ ὧν τὰ εἶδος τὸ τεθὲν ὡς, γος κατηγορεῖς 

ται, σκοπεῖν εἰ καὶ τὸ ἀποδυθὲν γέμς ἐ ἐκ τῷ.-τί. ἐν. αὐτῶν 
τότων κατηγορεῖται ὦγπερ τὸ εἶδος, ὁμοίῳς δὲ καὶ εἰ τὰ 

ἅπασα κρᾶσις (ἡ γὼρ τῶν ξηρῶν μίξις ἐκ ἔτι κρᾶσις) ὅθ᾽ 
ἡ κατὰ τόπον μεταβολὴ πᾶσα φορά" ἡ γὰρ βάδισις ἁ 
δοκεῖ φορὼ εἶναι" σχεδὸν γὰρ ἡ φορὰ ἐπὶ τῶν ἀκυσίως τό-- 

ἐπάνω τῷ γένες πάντα. εἰ γάρ τε διαφωνεῖν δῆλον ὅτι ὐ σὸν ἐκ τόπε μεταβαλλόντων λέγεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀψύ- 
γόος τὸ ὠποδοθέν" εἰ γὰρ ἣν γος, ἅπαντ᾽ ἀν καὶ τὰ 35 χων φυμβαίμι. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ ἐπὶ πλέον λέγεται τὸ εἶς. 

ἐπάγω τότε καὶ αὐτὸ τῦτο ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖτο,, ὧνπερ δὸς. τὸ γώες ἐν. τοῖς ἀποδοθεῖσι, δέον ἀνάπαλιν γύεσθαι. 

καὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ τί ἐς! κατηγορεῖται. ἀνασκευφζοντι. μὲ 
ἵν ἵν χρήσιμον, εἰ ἀὰ κατηγορεῖται τὸ γόος ὦν τῷ τί ἐξν 
ὧνπερ καὶ τὸ εἶδος κατηγορεῖται" κατασκευάζοντι δ᾽͵, εἰ 

Πάλιν εἰ τὴν διαφορὰν εἰς τὸ εἶδος ἔθηκεν, οἷον τὸ 

συμβήσεται γὰρ ἐπ᾽ ἴσης ἢ ἐπὶ πλεῖον 
ἀεὶ γὰρ ἡ διαφορὰ ἐπ᾽ ἴσης ἢ ἐπὶ 

ἀθάνατον ὅπερ θεύν. 

τὸ εἶδος λέγεσθαι" 

4, οοἄϊοεβ μηδ᾽ -- μηδ᾽, ΠΠ 42. γένους Ο΄. ἢ τῶν ἐπάνω τι Ο, Ἰ 44. ἔςι τῦ' εἴδους κατηγορούμενον Ο. ἢ] 15. ὑποκάτῳ γέη ἄν Ο. ἢ 
19. ληκτέον} ῥηθήσεται Ο, ἢ 22. ἀποδίδωκε ΠΟ. ἢ διαφορὰν «4. 1 23. διέτι 418. 26. εἰ μὴ οἷχ .Π, εἰ μὴ τῆς γοὸ δυρτὰ ᾿ἰπυγῶχχι 
“4.1 32. ἐςι τῶν αὐτῶν Ο, ἢ 33. τὸ] καὶ τὸ Ο, 11 35. πάντα Ε΄. 36. κατηγορῆται ρα Ο. || 37. κατηγορεῖται οῃὶς ἐν Ο.᾿ 

6. ὅτι τὸ γένος Ο. ἢ 8. καὶ ἐπὶ τὰ Ο, 10. ὅτι οτλ «4. Ι 12. ἀποδίδωκεν Β6. Ἰ13. θεοῦ γένος Ο. 15. ἡμάρτηται, Ο. ι 
41. τὸ] καὶ τὸ 6. 1] τὸ οπι .8. 1} 18. διαφοράν ὡς εἶδος εἰς τὸ γένος τέθεικεν Εἰ, ἢ 24. ἡ δὲ -- ἐς. οἵχ Ο. ἢ 25 εἰ 28. σύναψιν Ος ἢ 

29. ἅπαν Ο. ᾿ 30. ἄλλων Ο. ἢ 31. ἔθ᾽ οοαϊοα8 οὐδ᾽, {Π| 33. ἡ φορὰ οτι “4. ἢ 35. πλεῖον Ο. 11 39. {δὶ ἴσον Ο, 



ΤΟΠΊΚΩΝ Δ. 

πλεῖον τῷ εἶδες λέγεται. ἔτι εἰ τὰ γένας εἰς τὴν διαφοράν, οἷον 
τὸ χρῶμα ὅπερ συγκριτικὸν ἢ τὸν ἀριθμὸν ὅπερ. περιττόν. 
καὶ εἰ τὸ γένος ὡς διαφορὰν εἶπεν" ἐγχωρεῖ γάρ τινα καὶ 

΄ ͵ὔ ὔ Φ. ψ» Ν Ν Ἀ 
τοιαύτην κομίσαι θέσιν, οἷον κράσεως τὴν μίξιν διαφορὰν ἥ 

-“" Ν Ν ’,ὔ Ψ ͵ Δ ,ὕ Ν 
ᾧῴορας τὴν κατα τόχονυ μεταβολήν. σκεκτέαν δὲ παντα τὼ 5 

τοιαῦτα διῶ τῶν αὐτῶν". ἐπικοινωνοῦσι γὰρ οἱ τόποι" ἐπὶ 

πλέον τε γὰρ τὸ γώος τῆς διαφορᾶς δεῖ λέγεσθαι, καὶ μὴ 
μετέχειν τὴς διαφορᾶς. ἅτω. δ᾽ ἀποδοθέντος ὑδέτερον τῶν εἰ- 
ριμένων δυνατὸν συμβαύειν" ἐπ᾽ ἔλαττόν τε γὰρ ῥηθήσε- 

ται, καὶ μεθέξει τὸ γώος τῆς διαφορᾶς. 
Πάλιν εἰ μηδεμία διαφορὰ κατηγορεῖται τῶν τῷ γέ. 

πις κατὰ τῷ ἀποδοθέντος εἶδος, ἐδὲ τὸ γος κατηγορηθίσε- 

ται, οἷον ψυχῆς ὅτε τὸ περιττὸν ὅτε "τὸ ἄρτιον κατηγορεῖς 

τι, ὥς᾽ ἐδ'᾽ ἀριθμός. ἔτι εἰ πρότεροι φύσει τὸ εἶδος καὶ 

123 

Υ. Δ ἐν Ἔτι ἀν. ἥ ἐναντίον. τι τῷ εἴδει, σκοπεῖν. ἔςι δὲ πλεο- 
γαχῶς ἡ σκέψις, πρῶτον μὲν εἰ ἐν τῷ αὐτῷ: γένει καὶ τὸ 
2 ΄, Ν᾽ Η , »“ ὲ “ΆῸΝ νΣ ,. ἐναντίον, μὴ ὄντος ἐγαντία τῷ γένει" δεῖ γὰρ τὰ ἐναντία ἐν 
» »»» “ Ἀ δὲ ; ΄ὔ “ ό ἐν ὦ τῷ αὐτῷ γώει. εἶναι, ἀν μηδὲν ἐναντίον τῷ γόει ἧ. ὄντος 
0} ΄ “ , - ) Ν 3 ΄ » -“ :. 7ὔ δ᾽ ἐναντία τῷ γένει, σκοπεῖν εἰ τὰ. ἐναντίον ἐν τῷ ἐναντίῳ" 

» Ν ν »» ΄, ᾽ ἦν δ “-᾿ Υ ῳ ἀνάγκη γὰρ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἐναντίῳ εἶναι, ἄνπερ ἢ Ἅναν- 
5 -“ Ν ,ὔ -“ 

τίον τι τῷ γόει. φανερὸν δὲ τότων ἔκας ον διὰ τῆς ἐπαγω- 

γῆς. πάλιν εἰ ὅλως ἐν μηδεὴὶ γένει τὸ τῷ εἴδει ἐναντίον, 
. ψ» ἕ Ν 

ἀλλ᾽ αὐτὸ γένος, οἷον τἀγαθόν" εἰ γὰρ τῦτο μὴ ἐν γένει, 
ὰ 

ὑδὲ τὸ ἐναντίον τότυ ἐν γέει ἔςαι, ὠλλ᾽ αὐτὸ γένος, καθά- 

περ ἐπὶ τῷ ἀγαθῇ καὶ τῷ κακῇ συμβαΐει" ὑὀδέτερον γὰρ 
Ξ ’ὔ ο 

τότων ἐν γένει, ἀλλ᾽ ἑκατερον αὐτῶν γώος. ἔτι εἰ ἐναντίον 

τοὶ καὶ τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος, καὶ τῶν μὲν ἔςι τί με» 
᾿᾿» ͵, ἂν Ὡ 

ταξζύ, τῶν δὲ μή. εἰ γὰρ τῶν γενῶν ἔςι τι μεταξύ, καὶ 
᾿ ἀξ “ν Π » - Η 

συναναιρεῖ τὸ γένος" δοκεῖ γὰρ τὸ ἐγαντίον.. ἔτι εἰ ἐνδέχεται 15 τῶν εἰδῶν, καὶ εἰ τῶν εἰδῶν, καὶ τῶν γενῶν, καθάπερ ἐπ᾽. 
ἀπολιπεῖν τὸ εἰρημένον γένος ἢ τὴν διαφοράν, οἷον ψωχὴν 
τὸ κινεῖσθαι ἢ δόξαν τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος, ὧκ ὧν εἴη τῶν 

εἰρημένων ὀδέτερον γένος ὑδὲ διαφορά" δοκεῖ γὰρ τὸ γένος 
καὶ ἡ διαφορὼ παρακολυθεῖν, ἕως ἂν ἢ τὸ εἶδος. 

ἀρετῆς καὶ κακίας καὶ δικαιοσύγης καὶ ἀδικίας" ἑκατέρων 
γὰρ ἔςι τι μεταξύ. ἔγξασις τότα ὅτι ὑγιείας καὶ νόσα ὑδὲν 
μεταξύ, κακῇ δὲ καὶ ἀγαθξ. ἢ εἰ ἔςι μόν τι ὠμφοῖν ἀνὰ 
μέσον, καὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν γενῶν, μὴ ὁμοίως δέ, ἀλλὰ 

ΤΑ ἐς ἘΠ ἂν ! 
ὃ ΣΣχοκεῖ δὲ καὶ εἰ τὸ ἐν τῷ γώει κείμενον μετέχει τι- 2) τῶν μὲν κατὰ ὠπόφασιν τῶν δ᾽ ὡς ὑποκείμενον. ἔνδοξον 

- Ἀ  πΣ 
νὸς ἐναντίς τῷ γένει ἢ εἰ ἐνδέχεται μετέχειν" τὸ γὰρ αὐτὰ 
“"᾿ τ ες, πο 

τῶν ἐναντίων ἅμα μεθέξει, ἐπειδὴ τὸ μὲν γένος οὐδέποτ᾽ ἀπο-- 
λείκει, μετέχει δὲ καὶ τἀναντίς ἢ ἐνδέχεται μετέχειν. ἔτι εἴ 

Ν .ἃ Ψ 7ὔ 
τος κοιτωνεῖ τὸ εἶδος, Ὁ ἀδύνατον. ὅλως ὑπάρχειν τοῖς ὑπὸ 

Ν ἈΠ Ζ ’, ᾽ .ὕ ΄,΄ »» » -“ ᾿΄. γὰρ τὸ ὁμοίως ἀμφοῖν, καθάπερ ἐπ’ ἀρετῆς καὶ κακίας 
καὶ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας" ἀμφοῖν γὰρ κατὰ" ἀπόφασιν 
τὰ ἀνὰ μέσον. ἔτι ὅταν μὴ ἢ ἐναντίον τῷ γώει, σκοπεῖν 

᾿ ,ὔ » ν.» ΄, 3 »" » “ 7 ᾽ Ἁ μῦς 
ΜῊ μόνον εἰ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἀἄστῳ γένει, ἀλλὰ καὶ τὸ 

νι» . ἂν - - ᾽ -“ Ω 
τὸ γένος. οἷον εἰ ἡ ψυχὰ τῆς ζωῆς κοινωνεῖ, τῶν δ᾽ ἀριθμῶν 25 ἀνὰ μέσον" ἐν ᾧ γὰρ τὰ ἄκρα, καὶ τὰ ἀνὰ μέσον, οἷον 
μοηδένα δυνατὸν ζῶν, ὑκ ἂν εἴη εἶδος ἀριθμῷ ἡ ψυχή. 

Σκεπτέον δὲ καὶ εἰ ὁμώνυμον τὸ εἶδος τῷ γόει, ΕΡ 

χείοις χρώμενον τοῖς μηρόν πρὸς τὸ ὁμώνυμον" συνώνυ-- 

μὸν γὰρ τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος. 

ἐπὶ λευκῶ καὶ μέλανος. τὸ γὰρ χρῶμα γῴος τέτων τε 
“͵α,ν»Φ , ᾿ς τὰν Ψ μα ε καὶ τῶν ἀνὰ μέσον χρωμώτων ἁπάντων. ἔνξασις ὅτι ἡ μὲν 

« Ἁ 2 δ » ,-“" -Σ - “ δῪ ἔνδεια καὶ ὑπερβολὴ ἐν τῷ αὐτῷ γώει (ἐν τῷ κακῷ γὰρ 
ἄμφω), τὸ δὲ μέτριον ἀνὰ μέσον ὃν τότων ἐκ ἐν τῷ κακῷ 

᾿Επεὶ δὲ παντὸς γέυς εἴδη πλείω, σκοπεῖν εἰ μὴ ἐν- 30 ἀλλ΄ ἐν τῷ ἀγαθῷ. σκοπεῖν δὲ. καὶ «εἰ τὸ μὲν. γένος -ἐναν» 
δέχεται . ἕτερον εἶδος εἶναι τὰ᾽ εἰρημένα. γένες εἰ γὰρ μή 
ἐξι, δῆλον ὅτι ἐκ ἂν εἴη ὅλως γόος τὸ εἰρημένον... 

Σ κοπεῖν δὲ καὶ εἰ τὸ μεταφορᾷ λεγόμενον ὡς γένος 
ἀποδέδωκεν, οἷον τὴν σωφροσύνην συμφωνίαν" πᾶν γὰρ γέ: 

τίον τινί, τὸ δὲ εἶδος μηδενί. εἰ γὰρ τὸ γένος ἐναντίον τοί, 
καὶ τὸ εἶδος, καθάπερ ἀρετὴ κακίᾳ καὶ δικαιοσύνη ἀδικίᾳ. 
ὁμοίως. δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων σκοπῦντι φανερὸν ἂν δύξειεν 
εἶναι τὸ τοίῶτον. ἔνξασις ἐπὶ τῆς ὑγιείας καὶ γόσν" ὡπλῶς 

νος »υρίως κατὼ τῶν εἰδῶν. κατηγορεῖται, ἡ δὲ συμφωνία ἃς μὺν. γὰρ πᾶσα ὑγίεια νόσῳ ἐναντίον, ἡ δὲ τις νόσος εἶδος 

κατὰ τῆς σωφροσύνης ὁ κυρίως ἀλλὰ μεταφορᾷ' πᾶσα 
Α , ᾽ ΄, γὰρ συμφωνία ἐν φθόγγοις. 

ὃν νόσᾳ ὑδενὶ ἐ ᾿μαπίρη, οἷον ὁ πυρετὲς καὶ ἡ ὀφθαλμία "ὦ 

τῶν ἄλλων ἕκαςον. 

4. διαφορὰν ἔθηκεν οἷον Ο. 1 4. κομίσασθαι Ο. Ἱ οἷον τῆς κράσεως Ο. ἢ 5. διαφορᾶς «Αἴ. ΠΠ τιὰ τοιαῦτα πάντα͵ Ο, ἢ ΄. ̓πλεῖάν σ.ἡ 
1ἅ. ἐδ᾽ ὁ ἀριθμός Ο. 1 15. τοὐναντίον, ὑκ ἄν εἴη γένος. ἔτι Ο. 1} 16. ἀπολείπειν Ο. ἢ 17. τὸ δηῖς ἀλ. οπχ «{. {Π 25. τῆς οπὶ σι ἢ 
26. ἀριθμοῦ εἶδος Ο. 1 28. τὴν ὁμωνυμίαν Ο, ἢ 31. εἶδος οἵα «Α΄. 11 33. τὸ κατὰ μεταφορὰν Ο, 1 34. γὰρ τὸ γένος 48. ᾿ 36. ἀλλὰ 

κκταὰὶ μεταφοράν Ο. 

4. εἴη τὸ εἶδος ἱναντίον τιὰ σκ. Ο. 1 τι οπὰ. «4. {ΠΟ ἀ.. εἶναι γίνει, ἐὰν μηδὲν ἢ ἐναντίον τῷ γίνει Ο. 5. ἐναντίων ἐςίν. ἀνάγκη Ο. 1 
6. τι ἐναντίον Ο. ἢ 7. ἕκαςόν ἐςι διὰ (΄, 1 9... γένει. κεῖται οὐδὲ Ο.. ΠΟ 10. τούτω Ο. {ΠῚ 11. τοῦ κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ 

τι Ο. 1} 24. καὶ] εἰ καὶ Ο. ἢ 25. τὸ ἀνὰ Ο..}} 27. ὅκασις τούτου, ἔτι Ο. 28. καὶ] χαὶ ἡ Ο. ἢ 29. κακ 9] 48. τοι ΒΟ. Ὁ 23. ἢ ἢ 
Ο. "" 13. τιὴ ὁπ ον ἢ 

αὐτῷ Ὁ. ἢ 32. εἶδός ἐς, καθάπερ Ο, ἢ ἀρετῆς καὶ κακίως “καὶ δικαιοσύτης καὶ ἀδικίας Ο. ἢ 35. πᾶσα οτὰ (.. 1 1: εἰ Ἃ. ᾿ 86. δ 

εὖσα Ο΄. “ἰ ἡ οἵὰ Ὁ. 
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᾿Αναιρῦντι. μὲν ὄν τοσαυταχῶς ἐπισκεπτέον. εἰ γὰρ καὶ τῷ εἴδει ἀντίκειται ςέρησις, μή ἐςι δὲ τὸ ἀντικείμενον 
μὴ ὑπάρχει τὰ εἰρημένα, δῆλον ὅτι ὁ γόος τὸ ἀποδυθέν" ἐν τῷ ἀντικειμένῳ, ἀδ᾽ ὧν τὸ ἀποδοθὲν" ἐν τῷ ὠποδοθότι 
κατασχκευάζοντι δὲ τριχῶς, πρῶτον μὲν εἰ τὸ ἐναντίον τῷ εἴη. ἀναιρῦντι μὲν ὄν καθάπερ εἴρηται χρηςέον, κατα» 
εἴδιι ἐν τῷ εἰρημέῳ γένει, μὴ ὄντος ἐναντίς τῷ γένει" εἰ σκευαΐζοντι δὲ μοναχῶς" εἰ γὼρ τὸ ἀντικείμενον ἐν τῷ ἀν». 

γὰρ τὸ ἐναντίον ἐν τέτῳ, δῆλον ὅτι καὶ τὸ προκείμενον. ἔτι 5 τικειμέιῳ, καὶ τὸ προκείμενον ἐν τῷ προκειμένῳ. ὧν εἴη, οἷον 

εἰ τὸ ἀνὰ μέσον ἐν τῷ εἰρημένφῳ γώει" ἐν ᾧ γὰρ τὸ ἀνὰ εἰ ἡ τυφλότης ἀναισθησία τις, ἡ ὄψις αἰσθησίς τις.-. 
μέσον, καὶ τὰ ἄκρα. πάλιν ἂν ἢ ἐναντίον τι τῷ. γέει, ᾿ Ἠαάλιν ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων σκοπεῖν ἀνάπαλιν, καθά- 

σκοπεὶν εἰ καὶ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἐναντίῳ" ἂν γὰρ ἢ, δῆλον περ ἐπὶ τῷ συμβεβηκότος ἐλέγετο, οἷον εἰ τὸ ἡδὺ ὅπερ 

ὅτι καὶ τὸ προ εἴμενον ἐ ἐν τ προκειμέφῳ, ἀγαθόν, τὸ μὴ ὠγαθὸν ἐχ ἡδύ. εἰ γὼρ μὴ ὕτως ἔχοι, εἴη 
Πάλιν ἐπὶ τῶν πτώσεων καὶ ἐπὶ τῶν συςοΐχων, εἰ τὸ ἄν τι καὶ ἐκ ἀγαθὸν ἡδύ. ὠδύνατον δέ, εἴπερ τὸ ὠγαθὸν 

ὁμοίως ἀκολυθῦσι, καὶ ἀναιρῦντι καὶ κατασκευάζοντι. ἅμα γένος τῷ ἡδέος, εἶναί τι μὴ. ἀγαθὸν ἡδύ᾽ ὧν γὰρ τὸ γένος 
γὰρ ἑνὶ καὶ πᾶσιν ὑπάρχει ἢ ὑχ ὑπάρχει, οἷον εἰ ἡ δικαι-ὀ μὴ κατηγορεῖται, ὑδὲ τῶν εἰδῶν ὑδὲέν. καὶ κατασκευάζοντε 
οσύνη ἐπιςἡμη τις, καὶ τὸ δικαίως ἐπιςημόνως καὶ ὁ δίκαιος δὲ ὡσαύτως σκεπτέον" εἰ γὼ τὸ μὴ ἀγαθὸν ὑχ ἡδύ, τὸ 
ἐκιςήμων" εἰ δὲ τότων τι μή, ὁδὲ τῶν λοιπῶν ἀδὲν. . ἠδὺ ἀγαθόν, ὥςε. γόος τὸ ἀγαθὸν τῇ ἡδέος. ὩΣ 

4 Πάλιν ἐπὶ τῶν ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ἄλληλα, οἷον τὰ 5 ᾿Ἐὼ δ᾽ ἤ πρός τι τὸ εἰδεξ, σκοπεῖν εἰ καὶ τὸ τα 

ἡδὺ ὁμοίως ἔχει πρὸς τὴν ἡδονὴν καὶ τὸ ὠφέλιμον πρὸς πρός τι" εἰ γὰρ τὸ εἶδος τῶν πρός τι, καὶ τὸ γος, καθάώ- 

τἀγαθόν" ἑκάτερον γὰρ ἑκατέρου ποιητικόν. εἰ οὖν ἐξὶν ἡ περ ἐπὶ τῷ διπλασίι καὶ πολλαπλασίε" ἑκάτερον γὼρ τῶτ 
ἠδονὴ ὅπερ ὠγαθόν, καὶ τὸ ἠδὺ ὅπερ ὠφέλιμον ἔςαι" δὴ- πρός τι. εἰ δὲ τὸ γένος τῶν πρός τι, ἐκ ἀνάγκη καὶ τὸ εἶδος" 
λον γὰρ ὅτι ὠγαθὲ ἀν εἴη ποιητικόν, ἐπειδὴ ἡ ἡδονὴ ἀγα- ἡ μὲν γὰρ ἐπιςήμη τῶν πρός τι, ἡ δὲ γραμματοκὴ ἅ. ἢ δὲ 
θέν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν γενέσεων καὶ φθορῶν, οἷον εἰ Ὦ τὸ πρότερον ῥηθὲν ἀληθὲς ὧν δόξειεν" ἡὶ γὰρ ἀρετὴ ὅπερ κα- 
τὸ οἰκοδομεῖν ἐνεργεῖν, τὸ ὠκοδομηκέναι ἐγηργηκέναι, καὶ εἰ λὸν καὶ ὅπερ ὠγαθόν, καὶ ἡ μὲν ὠρετὴ τῶν πρός τι, τὸ δ᾽ 
τὸ μανϑώνειν ἀναμιμνήσκεσθαι, καὶ τὸ μεμαθηκέναι ἀνα- ὠγαθὸν καὶ τὸ καλὸν ὁ τῶν πρός τι ἀλλὰ ποιά, 

μεμνῆσθαι, καὶ εἰ τὸ διαλύεσθαι φθείρεσθαι, τὸ διαλελύ- ᾿ Πάλιν εἰ μὴ πρὸς ταὐτὸ λέγεται τὸ εἶδος καθ’ αὐτὸ 
σθαι ἐφθάρθαι καὶ καὶ διάλυεις φθορά τις. καὶ ἐπὶ τῶν γε- τε καὶ κατὰ τὸ γέρος, οἷον εἰ τὸ διπλάσιον ἡμίσεος λέγε- 
γητικῶν δὲ καὶ φϑαρτικῶν ὡσαύτως, καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμεων Ὁ ταῖ διπλάσιον, καὶ τὸ πολλαπλάσιον ἡμίσεος δεῖ λέγε- 
καὶ χρήσεων, καὶ ὅλως καθ᾽ ὁποιανῶν ὁμοιότητιι καὶ ἀνα:- σθαι. εἰ δὲ μή, ὡς ὧν εἴθ τὸ πολλαπλάσιον γένος τῷ δὲ- 
ἐἶντι καὶ κατασκευάζοντι σκεπτέον, καθάπερ ἐπὶ τῆς γε πλασίου. 
στως καὶ φϑορῶς ἐλέγομεν. εἰ γὰρ τὸ φθαρτικὸν διαλυτι- Ἔτι εἰ μὴ πρὸς ταὐτὸ κατά τε τὸ γύος λέγεται καὶ 
κὸν, καὶ τὸ φθερεσθαι διαλύεσθαι" καὶ εἰ τὸ γεννητικὸν κατὼ παντα τὰ τῇ γώες γέη. εἰ γὰρ τὸ δισλάσιον ἡμῖ- 
ποιητικόν, τὸ γήεσθαι ποιεῖσθαι καὶ καὶ γύεσις ποίχσις. 3) σεος πολλαπλάσιόν ἐςι, καὶ τὸ ὑπερέχον ἡμίσεος ῥπθήσε- 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμεων καὶ χρήσεων" εἰ γὰρ καὶ ται, καὶ ἁπλῶς κατὰ πάντα τὼ ἐπάνω γέη πρὸς τὸ ἥμισυ 
δύναμις διώθεξις, καὶ τὸ δύνασθαι διακεῖσθαι, καὶ εἴ τινος ῥηθήσεται. ἔνςασις ὅτι ἧς ἀνάγκη καθ᾿ αὐτὸ καὶ κατεὼὶ τὸ 

ἡὶ χρῆσις ἐνέργεια, τὲ χρῆσθαι δεργεὴν καὶ τὸ κεχρῆσθαι γέος πρὸς ταὐτὸ λέγεσθαι" ἡ γὰρ ἐκιςήμη ἐχιςητῷ λέγε- 
ἐπργνκόαι. ται, ἕξις δὲ καὶ διάθεσις ἐκ ἐχιςητῇ ἀλλὰ ψυχῆς. 

Ἂν δὲ ςέηεις ἡ τὸ ἀντικείμενον τῷ εἴδει, διχῶς ἔς:τν ἃ5 Πάλιν εἰ ὡσαύτως λέγεται τὸ γύος καὶ τὸ εἶδος 
ἀνελεῖ, πρῶτον μὲν εἰ ἐν τῷ ἀπεῤοδάτι γόει τὸ ἀντοκείμενον᾽" κατὰ τὼς πτώσεις, οἷεν εἰ τοὶ ὶ τοὺς ἡ ὁσαχῶς ἄλλως. 
ὃ γὰρ ἀπλῶς ἐν ὑδινὶ γύει τῷ αὐτῷ καὶ ςέῴηεις, καὶ ἐκ ἐν ὡς γὰρ τὸ εἶδος, καὶ τὸ γόος, καδατερ ἐτὶ τὸ ἀιπλασίε 

τῷ ἐσχάτῳ, εἷδν εἰ καὶ ὅψις ἐν ἐσχάτῳ γόει τῇ αἰσϑήτει, καὶ τῶν ἐπάνω" ταὶς γὼρ καὶ τὸ διπλάσιον καὶ τὸ πελ- 

ἡ τυφλίτε; ὡς ἔξααι αἴσθησις. δεύτερον δ᾽ εἰ καὶ τῷ γύει λαπχλάτιον. ὁμείως δὲ καὶ ἐκὶ τῆς ἐπιςήμης" τοὺς “γὰρ 

ἃ. ἄδλν δ᾽ ὅτι «. 6. γὰ τὸ) γὼ τὰ Ο. Ε 10. ἐπὶ ροϑθὶ καὶ οα Ο. 1 41. ἐὼ Ο. ἴἴ μὲ ὃ οὐδ Ο. ἴ 23. καὶ αι ΚΖ. τ 
83. φὲ καὶ τὶ Ο.Ὄ ἐ οὶ. γεκυτικῖν Ο. 1 9. ἡεστταν 4“. 2. 30. τὸ] καὶ τὸ Ο. ἴ γύνεις Β. 1 31. καὶ τῶι χράεεων ΚΟ. Ὁ 33 καὶ 
Ὡλ 4.1 χρζεδαι «48. 1 35. ἐὼν δ. Ὁ 31. ὶ γὼ] εἰ κὰν 3. 

ὃ. ἡ «4. 1.9. ἀγαΐδο ἐςζι καὶ τὶ (. : 10. ἃ] Ἂν 42. ̓  13. τὲ μὴ οοετ Α΄. 1 20. διξε ἐδαι ἡ Ο. Η ἀγεῖν παὶ ξπερ 
εἰ Β. Ἰ δ, ἰωώκος καὶ τ. (. 1 33. ταυτὸ 3. 



ΤΟΠΙΚ 

καὶ αὐτὴ καὶ τὰ γένη, οἷον ἢ τε διάθεσις καὶ ἡ ἕξις. ὥ- 
[2 2 “ν᾿ [2 Ἁ " ν ͵7 ς ΉῬ. ςασις ὅτι ἐνιαχῷ ἐχ ὅτως" τὸ μὲν γὰρ διάφορον καὶ τὸ 

ἀαντίον τινί, τὸ δ᾽ ἕτερον, γένος ὃν τότων, κὁὶ τοὴ ἀλλὰ τιν 

νόφ᾽ ἕτερον γάρ τινος λέγεται. 
Πάλιν εἰ ὁμοίως τὼ πρός τι κατὰ τὼς πτώσεις λε- 5 

γόμενω μὴ ὁμοίως ἀντιςρέφει, καθάπερ ἐπὶ τῷ διπλασίς 

χαὶ τῷ πολλαπλασίε. ἑκάτερον γὰρ τότων τινὸς καὶ αὐτὸ 
᾿ Ἁ ᾿ ᾽ ᾿ , ὩΣ ᾽ν ἣν Ὶ λ.« ᾿ καὶ κατὰ τὴν ἀντιςροφὴν λέγεται" τινὸς γὰρ καὶ τὸ ἥμισυ 

καὶ τὸ πολλοςημόριον. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιςήμης 
καὶ τῆς ὑπολήψεως" αὗται γάρ τινος, καὶ ἀντιστρέφει 10 
ῃ ζω ἩΕΕΥ ᾽ Ν Ὶ ν- Αν Υ Ὁ Φ᾽ » { 
ἑμοίως" τό τε ἐπιςητὸν καὶ τὸ ὑποληπτὸν τινί. εἰ ἦν. ἐπ 
των μὴ ὁμοίως ἀντιστρέφει, δῆλον ὅτι οὐ γένος θάτε- 

μὸν θατέρου. 
Πάλιν εἰ μὴ πρὸς ἴσα τὸ Σ εἶδυς καὶ τὲ γώος ΕΝ 

ὁμοίως γὰρ καὶ ἰσαχῶς ἑκάτερον δοκεῖ Χέγεσθαι, καθάπερ ι5 
ἐτὶ τῆς δωρεᾶς καὶ τῆς δόσεως. ἥ τε γὰρ δωρεὰ τινὸς ἢ 

τιὴ λέγεται, καὶ ἡ δόσις τινὸς καὶ τινί, ἔςι δὲ ἡ δόσις γέ- 
“ “ ε ᾿ ἈῚ ,ὔ » ἡ , ὔ Σ » ᾿ς τῆς δωρεᾶς" ἡ γὰρ δωρεὰ δόσις ἐςὶν ἀναπόδοτος. ἐπὶ 

ἐΐων δ᾽ ὁ συμβαίνει πρὸς ἴσα λέγεσθαι" τὸ μὲν γὼρ δὲ-- 

ὩῺΝ Δ. 425 

ὑπάρχειν τὴν αὐτὴν ταύτην), τὰ δ᾽ ἁπλῶς οὐκ ἐνδέχεται 
ἐν ἐκείνοις ὑπάρχειν πρὸς ὦ ποτε τυγχάνει λεγόμενα, οἷον 
τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἐναντίῳ ὑδὲ τὴν ἐπις μον ἐν τῷ ἐπιςητῷ, 
ἐὰν μὴ τυγχάνῃ τὸ ἐπιςητὸν ψυχὴ ἢ ἄνθρωπος ἕν, σκο- 
πεῖν ἦν χρὴ ἐάν τὶς εἰς γένος θῇ τὸ τοῦτον εἰς τὸ μὴ τοί 
τον, οἷον εἰ τὴν μνήμην μονὴν ἐπιςήμης εἶπεν. πᾶσα γὰρ 

μονὴ ἐν τῷ" μένοντι καὶ περὶ ἐκεῖνο, ὥστε καὶ ἡ τῆς ἐπι 

φήμης μονὴ ἐν τῇ ἐπιςήμῃ. ἡ μνήμη ἄρα ἐν τῇ ἐπιςήμῃ, 

ἐπειδὴ μονὴ τῆς ἐπιςήμης ἐςίν. τῦτο δ᾽ ὑκ ἐνδέχεται" μνήμη 
γὰρ πᾶσω ἐν ψυχῇ. ἔςι δ᾽ ὃ εἰρημένος τόπος καὶ πρὸς τὸ 
συμβεβηκὸς κοινός" δὲν γὰρ διαφέρει τὴς μνήμης γόος 
τὴν μονὴν εἰπεῖν ἦ συμβεβηκέναι φάσκειν αὐτῇ τοῦτο" εἶ 
γὰρ. ὑπωσοῦν ἐςὶν ἡ μνήμη μονὴ ἐπιξήμης, ὃ αὐτὸς “ 
μόσει πρὶ αὐτῆς λόγος. 

᾿ς Πάλιν εἰ τὴν ἔξιν εἰς τὴν ἐνέργειαν ἔθηκεν ἢ τὴν ῥέ- 5 

γειαν εἰς τὴν ἔξιν, οἷον τὴν αἴσθησιν κίνησιν. διὰ σώματος" 

ἡ ἡ μὲ γὰρ αἴσθησις ἕξις, ἡ δὲ κύησις ἐνέργεια. ὁμοίως δὲ 
ΕἸ εἰ τὴν μγήμην ἕξιν καθεκτικὴν ὑπολήψεως εἶπεν" οὐ- 
δεμία γὰρ. μνήμη ἕξις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνέργεια. 

“λάσιον τινὸς διπλάσιον, τὸ δ᾽ ὑπερέχον καὶ τὸ μεῖζον τι- 2 Διαμαρτάγασι δὲ καὶ οἱ τὴν ἔξιν εἰς τὴν ἀκολυθᾶσαν 
Ἁ καὶ ἂν “ , λε έ: εἶ Ἁ ὶ - δύ γ'- Ὁ Φ Ἁ ΄ Η ', ᾿ -“ καὶ νὸς καὶ τινί" πᾶν γὰρ τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ μεῖζον τοὶ ὑπερ- δύναμιν τάττοντες, οἷον τὴν πραότητα ἐγκράτειαν ἐργῆς 

έχει καὶ τινὸς ὑπερέχει. ὥς᾽ ὁ γόη τὰ εἰρημένα τῷ διπλα- τὴν ἀνδρίαν καὶ τὴν δικαιοσύνην φόβων καὶ κερδῶν" ὠνδρεῖος ὦ 

σίν, ἐπειδὴ ὁ πρὸς ἴσα τῷ εἴδει λέγεται. ἢ ὁ καθόλε ἀλη μὲν γὼρ καὶ πρᾶος ὁ ἀπαθὴς λέγεται, ἐγκρατὴς δ᾽ ὁ πά- 
Ά ν΄ νΨ Ἁ ἴδι Α ΝῚ ὧν , ὃ Ὶ ν» 3 ἡ ᾽ . - ’ 

ἂς τὸ πρὸς ἴσα τὸ εἶδος καὶ τὸ γένος λέγεσθαι. σχὼν καὶ μὴ ἀγόμενος. ἴσως μὲν ὅν ἀκολουθεῖ δύναμις 

ρῶν δὲ καὶ εἰ τῷ ἀντικειμένε τὸ ἀντικείμενον γένος, 5 ἑκατέρῳ τοιαύτη, ὥς εἰ πάθοι, μὴ ἄγεσθαι ἀλλὰ κρα- 
ῷς ἰ᾽΄΄.υν » Ὁ Ν ,ὔ ν᾿ .ν εἴ Ἔν - οΝ ᾽,ΠνΝν ο΄ :ῳ:νΣ “Δι νΝ..8 ΚΝ Ὁ ᾶ“ 

οἷον εἰ τῷ διπλασίς τὸ πολλαπλάσιον καὶ τῷ ἡμίσεος τὸ τεῖν' ὁ μὴν τοῦτό γ᾽ ἐςὶ τῷ “μὲν ἀνδρείῳ τῷ δὲ πρώῳ εἶναι, 
χολλοςμόριον' δεῖ γὰρ τὸ ἀντικείμενον τῇ ἀντικειμένε γέ. ἀλλὰ τὸ ὅλως μὴ πάσχειν ὑπὸ τῶν τοιότων μηδέν. 

"ς εἶναι. εἶ ὃν τις θείη τὴν ἐπιςήμην ὅπερ αἴσθησιν, δεήσει Ἔνίοτε δὲ καὶ τὸ παρακολεθοῦν ὁπωσοῦν ὡς γος τι- 
καὶ τὸ ἐπιςητὸν ὅπερ αἰσθητὸν εἶναι. ὧς ἔς δέ᾽ ὁ γὰρ πᾶν θέασιν, οἷον τὴν λύπην τῆς ὀργῆς καὶ τὴν ὑπόληψιν τὴς 
ν» Ὶ ᾽ν ,ὔ Ν᾿ » » Ψ » ἤ ὔ Ύ ΟΝ Ἀ . " " ὦ, Α ,ὕ 

τὸ ἐπιςτὸν αἰσθητόν" καὶ γὰρ τῶν. νοητῶν ἔνια ἐπιςητά. 30 πίςεως. ἄμφω γὰρ τὰ εἰρημένα παρακολουθεῖ μὲν τρόπον 
ὥς ὦ γέος τὸ αἰσθητὸν τῷ ἐπιςητᾷ, εἰ δὲ τῶτο μή, ὑδ’ τινὰ τοῖς ὠποδοθεῖσιν εἴδεσιν, οὐδέτερον δ᾽ αὐτῶν γένος ἐς ἵν" 

αἴσθησις ἐπιςήμης. ὁ μὲν γὼρ. ὀῤγιζόμενος λυπεῖται προτέρας ἐν αὐτῷ τῆς λύ- 
Ἐπεὶ δὲ τῶν πρός τι λεγομόων τὰ μὲν ἐξ ἀνάγκης πης γενομένης" οὐ γιὼρ ἡ ὀργὴ τῆς λύπης, ἀλλ᾽ ἡὶ λύπη 

ἐν ἐκείνοις ἢ περὶ ἐκεδν ἐςι πρὸς ἅ ποτε τυγχάνει λεγό- τῆς ὑργὴς αἰτία, ὥσθ᾽ ἁπλῶς ἡ ὀργὴ ὑκ ἔςι λύπη. κατὼ 
μένα, οἷον ἡ διάθεσις καὶ ἡ ἔξις καὶ ἡ συμμετρία (ἐν35 ταῦτα δ᾽ ὑδ᾽ ἡ πίςις ὑπόληψις" ἐνδέχεται γὰρ τὴν αὐτὴν 
ἄλλῳ γὰρ ὑδενὶ δυνατὸν ὑπάρχειν τὼ εἰρημένα ἢ ἐν ἐκεί. ὑπόληψιν καὶ μὴ πιςεύοντα ἔχειν. ἐκ ἐνδέχεται δ᾽, εἴπερ 

νοις πρὸς ἃ λέγεται), τὰ δ᾽ οὐκ ἀνάγκη μὲν ἐν ἐκεΐοις εἶδος ἡ πίςις ὑπολήψεως. οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἔτι 
ὑπαρχειν πρὸς ὦ ποτε λέγεται, ἐνδέχεται δέ (οἷον εἰ ἐπι- διαμένειν, ἄνπερ ἐκ τοῦ εἴδους ὅλως μεταβάλῃ, καθάπερ 
ςητὸν ἡ ψυχή" ὑδὲν γὰρ κωλύει τὴν αὐτῆς ἐπιςήμην ἔχειν οὐδὲ τὸ αὐτὸ ζῷον ὁτὲ μὲν ἄνθρωπον εἶναι ὁτὲ δὲ μή. ὧν 
τὴν ψυχήν, ἐκ ἀναγκαῖον δέ" δυνατὸν γὰρ καὶ ἐν ἄλλῳ 40 δέ τις φῇ ἐξ ἀνάγκης τὸν ὑπολαμβάνοντα καὶ πιστεύειν, 

2. ἔνια Ο( ἴ διαφέρον Ο. 1 8. καὶ αηἴο κατὰ οπὶ Ο. ἴ 40. καὶ ἐπὶ τῆς ὑπ. αὗταί τε γάρ Ο, ἢ 14. ἴκα καὶ τὸ Ο. ἢ 16. ἣ καὶ 
τὴ Ο. Ν᾿ 20. μεῖζον καὶ τινὸς 8. 11 29. πᾶν οτὰ «({. ἢ 31. ὑδ᾽ ἡ αἴσθησις τῆς ἱπιςήμης Ο. ἢ 39. ψνχὴ εἴη. οὐδὲν (. 

8. ἐν γροεῖ ἐναντίον οτὰ «4. 1 ἀ. ἄν Ο. ᾿ὶ 6. εἴποι Ο. ἢ 9. ἡ γὰρ μήμη Ο. ἢ 26. ταὐτὸ Ο. Ἱ 32. πρότερον Ο. 1 35. ταντὼ Ο, ἢ 

86 δ᾽] δὲ τὴν αὐτὴν Ο. 1| 39. ὅτι -- ὅτι 8. ᾿ 
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: » Ά γ᾿. Ὶ ὴ .- 
ἐπ᾽ ἴσον ἡ ὑπόληψις καὶ ἡ πίςις ῥηθήσεται, ὥς οὐδ᾽ ἂν ἀδινὸς ὧν εἴη ψεκτὰ γένος ἡ δύναμις, εἰ δὲ μή, συμβήσε- 
ὕτως εἴη γένος" ἐπὶ πλέον γὰρ δεῖ λέγεσθαι τὸ γένος. ται τῶν ψεκτῶν τι αἱρετὸν εἶναι" ἔςαι γάρ τις δύναμις 

ὋὉρᾶν δὲ καὶ εἰ ἔν τινι τῷ αὐτῷ πέφυκεν ἄμφω γί Ψψειτή. 

γεσθαι" ἐν ὦ ᾧ γὰρ τὸ εἶδος, ϑΕῚ τὸ γένος, οἷον ἐν ᾧ τὸ λευ- Καὶ εἴ τι τῶν δὲ αὑτὸ τιμίων ἢ αἱρετῶν εἰς δύναμιν 

κόν, καὶ τὸ χρῶμα, καὶ ἐν ᾧ γραμματική, καὶ ἐ ἐπιςήμη. 5 ἢ τὸ δυνατὸν καὶ τὸ ποιητικὸν ἔθηκεν. πᾶσα γὰρ δίναμις καὶ 
ἐὼν ἦν τις τὴν αἰσχύνην φόβον εἴπῃ ἢ τὴν ὀργὴν λύπην, ὁ πῶν τὸ δυνατὸν ἢ τὸ ποιητικὸν δὲ ἄλλο αἱρετόν. 

τκβάτεῖι ἐν τῷ αὐτῷ τὸ εἶδος καὶ τὸ γόος ὑπάρχειν" Ἂ εἴ τι τῶν ἐν δύο γένεσιν ἢ πλείοσιν εἰς θάτερον ἔθη-- 
ἡ μὲν γὰρ αἰσχύνη ἐν τῷ λογιςικῷ, ὁ δὲ φόβος ἐν τῷ θυ- κεν. ἔνια γὰρ ὑκ ἔστιν εἰς ἐν γένος θεδαι, οἷον τὸν φένακα 

Πι υϑϑ καὶ ἡ μὲν λύπη ἐν τῷ [ ἐπιθυμητικῷ ὠ τότῳ γὰρ καὶ τὸν διάβολον. ὅτε γὰρ ὁ προαιρόμενος ἐϑυκετον δέ, 
καὶ ἡ ἡδονή), ἡ δὲ ὁ ὀργὴ ἐν τῷ θυμοειδεῖ, ὥστ᾽ ὁ γόη το ὅθ᾽ ὁ δυνάμενος μὴ προαιρύμενος, δὲ διάβολος ἢ φέαξ, 

τὰ ὠποδοβέντα, ἐπειδὴ ὑκ ἐν τῷ αὐτῷ τοῖς εἴδεσι πέφυκε ὠλλ ὁ ὁ ἄμφω ταῦτα ἔχων. ὥς᾽ ὁ θετέον εἰς ἐν γώος ἀλλ᾽ 
γϑέέθαι, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἡ φιλία ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ, “εἰς ἀμφότερα τὰ εἰρημόα. 
ὧς ἂν εἴη βίύληείς τις" πᾶσα γὰρ βόλησις ἐν τῷ λογιςικῷ. Ἔτι ἐνίοτε ἀνώπαλιν τὸ μὲν γος ὡς διαφορὰν τὴν δὲ 

χρήσιμος δ᾽ ὁ τόπος καὶ πρὸς τὸ ὁ συμβεβηκός" ἐν τῷ αὐτῷ διαφορὰν ὡς γένος ἀποδιδόασιν, οἷον τὴν ἔκπληξιν ὑπερβο- 

γὰρ τὸ συμβεβηκὸς καὶ ᾧ συμβέβηκεν, ὥς᾽ ἂν μὴ ἐν τῷ 15 λὴν θαυμασιότητος καὶ τὴν πίςιν σφλδρότητα ὑπολήψεως. 

αὐτῷ φαίνηται, δῆλον ὅτι ἡ συμβέβηκεν. ὅτε γὰρ ἥ ὑπερβολὴ ὅθ᾽ καὶ σφοδρότης γόος, ἀλλὼ διαφορώ" 

Πάλιν εἰ κατά τι τὸ εἶδος τῷ εἰρημένου γένος μετέ: δοκεῖ γὰρ ἡ ἔκπληξις θαυμασιότης εἶναι ὑπερβάλλεσα καὶ 
χει" ὦ δοκεῖ γὰρ. κατά τι μετέχεσθαι τὸ γένος" ὦ γάρ ἡ πίςις ὑπόληψις σφοδρά, ὥςε γένος ἡ βαυμασιότης: καὶ 
ἐξιν ὁ ἄνθρωπος κατά τι ζῷον, ὑδ᾽ ἡ γραμματοιὴ κατώ ἡ ὑπόληψις, ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ καὶ ἡ σφοδρότης διαφορά, 
τι ἐπιςήμη' ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. σκοπεῖν. ἦν εἰ Ὦ ἔτι εἴ τις τὴν ὑπερβολὴν καὶ σφοδρότητα ὡς γένος ἀποδώ- 
ἐχί τινων κατά τι μετέχεται τὸ γένος, οἷον εἰ τὲ ζῷον ὅπερ σει, τὰ ἄψυχα πιςεύσει καὶ ἐκπλαγήσεται. ἡ γὰρ ἑκά- 
αἰσθητὸν ἢ ὁρατὸν εἴρηται. κατά τι γὰρ αἰσθητὸν ἢ ὁρατὸν ςοῦυ σφοδρότης καὶ ὑπερβολὴ πώρεςιν ἐκείνῳ Ὁ ἐςὶ σφοδρό- 
τὸ ζῷον" κατὼ τὸ σῶμα γὰρ αἰσθητὸν καὶ ὁρατόν, κατὰ τῆς καὶ ὑπερβολή. εἰ ὃν ἡ ἔκπληξις ὑπερβολή ἐςι θαυμα- 
δὲ τὴν ψυκχὸν ὕ ὕ, ὥς ὑκ ἂν εἴ γύος τὸ ὁρατὸν καὶ τὸ αἰ- σιότητος, παρέςαι τῇ θαυμασιότητι ἡ ἔκπληξις, ὥσθ᾽ ἡ 
σθητὸν τῇ ἴώε. . 25 θαυμασιέτης ἐκπλαγήσεται. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ πίςις παρές αἱ 

Λανθάνεσι δ᾽ ἐνίοτε οὠὶ τὸ ὅλον εἰς τὸ ὸ μέρος τιθέντες, τῇ ὑπολήψει, εἴπερ σφοδρότης ὑπολήψεώς ἐςιν, ὥςε ἡ 

οἷον τὸ ζῷον σῶμα ἔμψυχον. ἐδαμῶς δὲ τὸ μέρος τῷ ὅλε ὑπόληψις πιςεύσει. . ἔτι συμβήσεται τῷ ὕτως ἀποδὶδόντι 
κατηγορεῖται, ὥς ὧς ἂν εἴ τὸ σῶμα γένος τῷ ζῴο, ἐπει- σφοδρότητα σφοδρὰν λέγειν καὶ ὑπερβολὴν ὑπερβάλλεσαν. 
δὴ μέρος ἐς ν. ἔςι γὰρ πίςις σφοδρώ" εἰ ἦν ἡ πίςις σφοδρότης ἐςί, σφο-- 

ὋὉρᾶν δὲ καὶ εἴ τι τῶν ψεκτῶν ἢ φευκτῶν εἰς δύνω- 3) δρότης ἂν εἴη σφοδρά. ὁμοίως δὲ καὶ ἔκπληξίς ἐςτν ὑπερ- 

μὲν ἢ τὸ δυνατὸν ἔθηκεν, οἷον τὸν σοφιςὴν ἢ διάβολον ἢ βάλλεσα" εἰ ἦν ἡ ἔκπληξις ὑπερβολή ἐςιν, ὑπερβολὴ ὧν 

κλέπτην τὸν δυνάμενον τὰ ἀλλότρια ὑφαιρεῖσθαι ἢ δυνώμε- εἴη ὑπερβάλλεσα. ὁ δοκεῖ δ᾽ ἀδέτερον τότων, ὥσπερ. δ᾽ 
γον διαβάλλειν ἢ σοφίζεσθαι. ὀδεὶς γὰρ τῶν εἰρημένων τῷ ἐπιςἥμη ἐπιςητὸν ὑδὲ κίνησις κινόμενον. 

δυνατὸς εἶναί τι τότων τοίστος λέγεται" δύναται μὲν γὰρ καὶ ᾿Ενίοτε δὲ διαμαρτάνασι καὶ τὸ πάθος εἰς γένος τὸ πἃ-- 
ὁ θεὸς καὶ ὁ σπυδαῖος τὼ φαῦλα δρᾶν, ἀλλ᾽ ἀκ εἰσὶ τοῖ-.3ς πονθὸς τιθέντες, οἷον ὅσοι τὴν ἀθανασίαν ζωὴν ἀ ἰδιόν φασιν 

᾿ὅτοι" πάντες γὼρ οἱ φαῦλοι κατὼ προαίρεσιν λέγονται. "ἔτι εἶναι" παΐθος γάρ τι ζωὴς ὴ σύμπτωμα ἡ ἀθανασία ξορεαν 

τῶσα δύναμις τῶν αἱρετῶν" καὶ γὰρ αἱ τῶν φαύλων δυ- εἶναι. ὅτι δ᾽ ὠληθὲς τὸ Χεγόμενον, δῆλον ὧν γένοιτο, εἴ “τις 
νώμεις αἱρεταί; διὸ καὶ τὸν θεὸν καὶ τὸν σπυδαῖον ἔχειν συγχωρήσειεν ἐκ θνητῷ τινὰ ἀθάνατον γίεσθαι" ὑδεὶς Ὑὧὼρ 
φαμὲν αὐτάς" δυνατὸς γὰρ εἶναι τὰ φαῦλα πρώσσειν: ὥς᾽ φήσει ἑτέραν αὐτὸν ζωὴν λαμβάνειν, ἀλλὰ σύμπτωμα τι 

2. πλεῖον Ο, Ἰ 3. τὸ αὐτὸ 8. 1. τό τε εἶδος Ο. 1} 13. τις ογὰ Α΄. ἢ 184. ἐν -- συμβεβηκὲς οπὶ «(. ἢ 23. γὰρ] γὰρ καὶ Ο. ἢ 
2λ. γύρη Ο. ἢ 31. ἢ ροδὶ σοφιςὴν οπὶ «4. 11 32. ὑφαιρεῖσθαι --- σοφίζεσθαι.Ἷ λάθρα ἀλλότρια κλέπτειν «4.8. 1 39. πρώττειν Ο. 

4. ως δ. 1. δυσὶ (. Ἷ ἯΙ «ὗς οὐδέτερον εἰς τὸ ἂν Ο, || 12. εἰρημένα θετέον. ἔτι Ο, ἢ 1Λ. ἀποδίδωσι Ο, ἰάχιια δηῖα 14, τὴν δὰ. ἢ 

48. θ. καὶ ὑπέληψίς ἔςιν, ἡ Ὁ. 20. καὶ τὴν σφ. Ο. ἡ 22. καὶ] καὶ ἡ 6. 24. ἡ δηϊα ἔχπληξις οαὶ Ο. ἢ 29. γάρ τις πίξις Ο. ἢ 

σφοδρὰ καὶ ἔκπληξις ἐσηβώρννα. εἰ 486. ᾿ὶ 30. ἴκπληξίς τις ἐςιν Ο. Ἰ 32. οὐδὲ ἡ ΤΌΣ ἐπιςῆμον ἐδ' ἢ κίησις Ο. Τ 34. καὶ οἵ τὸ 

τς Ο, 11 38. σνγχωρήσοι 48. ἢ τι Ο. {|{ἰ γυίσθαι 4. 11 39. αὐτὸ 6. 
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ἢ πάθος αὐτῇ ταύτῃ παραγενέσθαι. ὥς" οὐ γόος ἡ ζωὴ ἠ λἑΈΤτι εἰ. ἐν ὑποκειμένῳ τῷ εἴδει τὸ ὠποδοθὲν γένος λές 
τῆς ἀθανασίας. γεται, καθάπερ τὸ λευκὸν ἐπὶ τῆς χιόνος, ὥςε δῆλον ὅ ὅτι 

Πάλιν εἰ τῇ πάθος, ἧ ἰξὶ πάθος, ἐκεῖνο ἡ φοὶ ες ὧκ ἂν εἴη γόος" καθ᾽ ὑποκειμέν γὰρ τῷ εἴδες μόνον τὸ γέ- 
ναὶ, οἷον τὸ πνεῦμα ἐξα κινύμενον, μᾶλλον γὰρ κίνησις ἀέρος γος λέγεται. 
τὸ πνεῦμα" ὁ γὰρ αὐτὸς ἀὴρ διαμώει, ὅταν τε κινῆται καὶ 5 ἸΣκοτεῖν δὲ καὶ εἰ μὴ συνώνυμον τὸ ΞΡ τῷ εἰδει" 
ὅταν μένη. ὥρ' ὑκ ἔσν ὅλως ἀὴ τὸ πνεῦμα" ἦν γὰρ ἀν κατὼ πάντων γὰρ τῶν εἰδῶν συνωνύμως τὸ: γένος κατηγο- 
καὶ μὴ κινουμεέν τὰ ἀέρος πνεῦμα, ἐπρ ὁ αὐτὰς ἀὴρ δὶα»- ρεῖται. 
μόει ὅ ὅσπερ ἦν πνεῦμα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν Ἔτι ὅταν ὄντος καὶ τῷ εἴδει καὶ τῷ γώει ἐναντία τὰ 
τοιότων. εἰ δ᾽ ἄρα καὶ ἐπὶ τότε δεῖ συγχωρῆσαι ὅτι ἀήρ βέλτιον τῶν ἐναντίων εἰς τὸ χεῖρον γένος θἢ" συμβήσεται 
ἐξι κινόμενος τὸ πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἔτι κατὰ πάντων τὸ τοιζ- 10 γὰρ τὸ λοιπὸν ἐν τῷ λοιπῷ εἶνωι, ἐπειδὴ τἀναντία, ἐν τοῖς 
τὸν ἀποδεκτέον καθ᾽ ὧν μὴ ὠληθεύεται τὸ γένος, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἐναντίοις γένεσιν, ὥςε τὸ διε ἐν τῷ χείρονι ἔς αι καὶ τὸ 
ὅσων ἀληθῶς κατηγορεῖται τὸ ἀποδοθὲν γένος. ἐπ᾿ ἐνίων γὰρ χεῖρον ἐν τῷ βελτίονι" δοκεῖ δὲ τῇ βελτίονος καὶ τὸ γένος 
ὑ δυκεῖ ὠληθεύεσθαι, οἷον ἐπὶ τῇ πηλῦ. καὶ τῆς χιόνος. τὴν βέλτιον εἶναι. καὶ εἰ τῷ αὐτῷ εἴδους ὁμοίως πρὸς ἄμφω 
μὲν γὰρ χιόνα φασὶν ὕδωρ εἶναί πεπηγός, τὸν δὲ πηλὸν ἔχοντος εἰς τὸ χεῖρον καὶ μὴ εἰς τὸ βέλτιον γόος ἔθηκεν, 
γΥν ὑγρῷ πεφυραμένην" ἔςι δ᾽ ὅθ᾽ ἡ χιὼν ὕδωρ ἔθ' ὁ πη- 15 οἷον τὴν ψυχὴν ὅπερ κίνησιν ἢ κινόμενον. ὁμοίως γὰρ ἡ αὐτὴ 
λὸς γῆ, ὥς ὑκ ὧν εἴη γένος ἀδέτερον τῶν ὠποδοθέντων" δεῖ 

ν Ἁ Η ΄΄ ᾽Δ νι» »ἈᾺ»“ « 7 γὰρ τὸ γένος ἀληθεύεσθαι ἀεὶ κατὰ τῶν εἰδῶν. ὁμοίως δ᾽ 

δ᾿ ὁ οἷνός ἐςιν ὕδωρ σεσηπός, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ 
σωπὲν ἐν ξύλῳ ὕδωρ᾽ ὡπλῶς γὰρ ὑκ ἔςιν ὕδωρ. 

ςατικὴ καὶ κινητροὶ δοκεῖ εἶναι, ὥς εἰ βέλτιον ἡ ςάσις, 

εἰς τῦτο ἔδει τὸ γόος θεῖναι. 

Ἔτι ἐκ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον, ἀνασκευάζοντι μέν, εἰ 
᾿ τὸ γένος δέχεται τὸ μᾶλλον, τὸ δ᾽ εἶδος μὴ δέχεται μήτ᾽ 

6 τι εἰ ὅλως τὸ ὠποδοθὲν μηδενός ἐς γένος" δῆλον γὰῤ 20 αὐτὸ μήτε τὸ κατ᾽ ἐκεῖνο λεγόμενον. οἷον εἰ ὁ ἀρετὴ δέχε- 
ὡς ὑδὲ τῷ λεχθέντος. σκοπεῖν δ᾽ ἐκ τῷ μηδὲν διαφέρειν εἰ- 
δει τὰ μετέχοντα τῷ ὠποδοθέντος γένως, οἷον τὰ λευκά" 
ὑδὲν γὰρ διαφέρει τῷ εἶδει ταῦτ᾽ ἀλλήλων. παντὸς δὲ γε- 

νς ἐςὶ τὰ εἰδὴ διάφορα, ὥς ὑκ ὧν εἴη τὸ λευκὸν γόος 

ὀδενός. 
πάλιν εἰ τὸ πᾶσιν ὠκολυθῶν γόος ἢ [ διαφορὰν εἶ εἶχεν.᾽ 

πλείω γὰρ τὼ κᾶσιν ἑπόμενα, οἷαν τὸ ὃν καὶ τὸ ἐν τῶν πῶ- 
σιν ἑπομένων ἐςίν. εἰ ὧν τὸ ὃν γένος ἀπέδωκε, δῆλον ὅτι 

πάγτων ἂν εἴη γόος, ἐπειδὴ κατηγορεῖται αὐτῶν' κατ᾽ οὐ- 

ται τὸ μᾶλλον, καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁ δίκαιος" λέγεται 
γὰρ δικαιότερος ἕτερος ἑτέρου. εἰ ἦν τὸ μὲν ὠποδοθὲν γένος 

«τὸ μᾶλλον δέχεται, τὸ δ᾽ εἶδος μὴ δέχεται μήτ᾽ αὐτὸ 
΄, ἃ Ν 

μήτε τὸ κατ᾽ ἐκεῖνο λεγόμενον, ὧκ ὧν εἴη γένος τὸ ἀπο- 

Ἢ δοθέν. 

Πάλιν εἰ τὸ μᾶλλον δοκὸν ἢ ὁμοίως μή ἐς! γένος, 
δῆλον ὅτι ἐδὲ τὸ ἀποδοθέν. χρήσιμος δ᾽ ὁ τόπος ἐπὶ τῶν 

τοιότων μάλιςα ἐφ᾽ ὧν πλείω φαΐεται τῷ εἶδος ἐν τῷ τί 

ἐςι κατηγορόμενα, καὶ μὴ διώριςαι, μηδ᾽ ἔχομεν εἰπεῖν 
δὸς γὰρ τὸ γόος ἀλλ᾽ ἃ κατὰ τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται. 30 ποῖον αὐτῶν γένος, οἷον τῆς ὀργῆς καὶ ἡ λύπη καὶ ἡ ὑπό- 

Ω "να ἡ 
ὥςε καὶ τὸ ἕν εἶδος ὧν εἴη τῷὸ ὄντος. αυμβαύει ἦν κατὰ 

͵7 - ΝῚ ζ, »" ᾿ δ »Ὕ παάγτων, ὧν τὸ γένος κατηγορεῖται, καὶ τὸ εἶδος κατηγορεῖς 
μι -“ 

σθαι, ἐπειδὴ τὸ ὃν καὶ τὸ ἐν κατὼ πάντων ὡπλῶς κατηγο- 
ρεῖται, δέον ἐπ᾿ ἔλατταν τὸ εἶδος κατηγορεῖσθαι. εἰ δὲ τὸ 

λυηψις ὀλιγωρίας ἐν τῷ τί ἐς κατηγορεῖσθαι δοκεῖ" λυπεῖ- 
ταί τε γὰρ ἃ ὀργιζόμενος καὶ ὑπολαμβάνει ὀλυγωρεῖσθαι. 
ἡ αὐτὴ δὲ σκέψις καὶ ἐπὶ τῷ εἶδος πρὸς ἄλλο τι συγ- 

κρίνοντι" εἰ γὼρ τὸ μᾶλλον ἢ τὸ ὁμοίως δοκῶν εἶναι ἐν τῷ 
σἄσιν ἑπόμενον διαφορὰν εἶπε, δῆλον ὅτι ἐπ᾽ ἴσον ἢ ἐπὶ 35 ὠποδοθέντι γένει μή ἐςὶν ἐν τῷ γένει, δῆλον ὅτι ὑδὲ τὸ ἀπο- 

αλέρον ἡ διαφορὰ τῷ γένος ῥηθήσεται. εἰ μὲν γὰρ καὶ τὸ 
- -“" « 2)» » Ἁ -“ μΆ 

Ὑέρος τῶν πᾶσιν ἑπκημένων, ἐπ᾽ ἴσον, εἰ δὲ μὴ πᾶσιν ἕπεται 
τὸ γόος, ἐπὶ πλέον ἡ διαφορὰ λέγοιτ᾽ ὧν αὐτᾷ.. 

δαθὲν εἶδος εἴη ἂν ἐν τῷ πα 

᾿Αναιρῦντι μὲ ὖ ἔν καθάπερ ἔρηται χρηφέον" κωτὰ- 
σκευάζοντι δέ, εἰ μὲν ἐπιδέχεται τὰ μᾶλλον τό τε ἀπο- 

4. παραγεγενῆσθαι Ο. ἢ 3. τὸ πάθος ΑΒΟ. ἢ ἱκεύου Ἐ. |! 6. ἔςαι Α.. ἢ 1. τοῦ} τὸ (4. ἢ 8. ὥσπερ ὅτε ἦν τὸ πνεῦμα Ο. ἢ 9. ἐςὶν 

ἐὴρ ΟΕ Π 10. ἔτε γε κατὼ π. τῶν τοιέτων Ο. ἃ 13. τῆς χιόνος καὶ τῷ πηλῦ ΟἹ 1] καὶ ἐπὶ τῆς Α΄. Π{. 16. ὑδέτερον γένος Ο. ἢ 21. μηθὲν 

εἰ 23 οὐθὲν Ο. ἢ 32. ταῦτα τῶ εἴδει Ο. 1 δὲ] γὰρ Ο. ᾿ 24. τὼ οτὰ Ο. 11 25. ὑβονός Ο. 11 28. ἀποδέδωκε Ο. 11 32. εἶδος] γίος Ο, 1 

33, ἐπειδὴ καὶ τὸ Ο. ἢ 36 εἰ 38. πλεῖον Ο. 11 .38. γένοιτ᾽ ΘΒ, - 

8. τὸ] καὶ τὸ Ο. 1 12. καὶ τὲ] τὸ δὲ 6. 1 22. μᾶλλον δίκαιος ΕΟ ἢ 23. δίχεται τὸ μᾶλλον Ο. ἢ μήτε τοῦτο (Ὁ. . ἢ 27. τόπος τος 
πὶ Ο ἢ 28. ἐφ᾽ ὅσων φαίνεται πλείν Ο,, 1 31. δοκεῖ κατηγορεῖσθαι Ο, ᾿ὶ 32. τε οἵὰ “46. ἢ 36. εἶδος ὅλως εἴη Ο. 



428 ἘἜΟΠΙΚΩΝ Δ, 

δυθὲν γένος καὶ τὸ εἶδος, ὁ χρήσιμος ὁ τόπος" ἀδὲν γὰρ ται παντί, τόδε δὲ τῷδε μὴ παντί, οἷον τῇ νηνεμίᾳ ἡ ἦρε- 
κωλύει ὠμφοτέρων ἐπιδεχομένων μὴ ἐἶδαι θάτερον θατέρς μία καὶ τῷ ἀριθμῷ τὸ διαιρετόν, ἀνάπαλιν δ᾽ ὅ (τὸ γὼρ 
γέρο. τό τε γὰρ καλὸν καὶ τὸ λευκὸν ἐπιδέχεται τὸ μᾶλ- διαιρετὸν ὁ πᾶν ἀριθμός, ἐδ᾽ ἡ ἠρεμία νηνεμία), αὐτὸν μὲν 
λον, καὶ ὀδέτερον οὐδετέρα γένος. ἡ δὲ τῶν γενῶν καὶ τῶν χρῆσθαι ὡς γένες ὄντος τῷ ἀεὶ ἀκολεθῆντος, ὅταν μὴ ἀν- 

εἰδῶν πρὸς ἄλληλα σύγκρισις χρήσιμος, οἷον εἰ ὁμοίως τόδε 5 τιςρέφῃ θάτερον, ἄλλι δὲ προτείνοντος μὴ ἐπὶ πάντων ὑπα- 
ὕ ᾽ ὔ ͵7 , « ͵ὔ Ν ,ὔ Υ̓ ,»»ν ἢ Ν ν νΨἘκν » 

καὶ τόδε γώος, εἰ θάτερον γένος, καὶ θώτερον. - ὁμοίως δὲ κύειν. ἔγςατσις δ᾽ αὐτῷ ὅτι τὸ μὴ ὃν ἔπεται παντὶ τῷ γι- 
᾽ ἈΝ Ν "» . ;» ν ὩΣ ΄ὔ Ν Ν ΄, ᾽ ᾽ ; ᾽ Ἁ 

καὶ εἰ τὸ ἧττον καὶ τὸ μᾶλλον, οἷον εἰ τῆς ἐγκρατείας νομένῳ (τὸ γὼρ γινόμενον ὑκ ἔς) καὶ ὑκ ἀντιςρέφει (ὁ γὰρ 
μᾶλλον ἡ δύναμις ἢ ἡὶ ἀρετὴ γένος, ἡ δ᾽ ἀρετὴ γένος, καὶ πᾶν τὸ μὴ ὃν γίετα!), ἀλλ' ὅμως ἀκ ἔςι γόος τὸ μὴ ὃν 
αὶ δύναμις. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῷ εἴδες ὡρμόσει λέγε- τῷ γιομένα" ἁπλῶς γὰρ ὑκ ἔςι τῷ μὴ ὄντος εἴδη.. 
σθαι. εἰ γὼρ ὁμοίως τόδε καὶ τόδε τῷ προκειμένε εἶδος, τὸ Περὶ μὲν ἦν τῷ γόώες, καθάπερ εἴρηται, μετιτέον. 

᾽ ’,ὔ Ἁ ’ ᾽ ν᾿ -“ “- 
εἰ θώτερον εἶδος, καὶ τὸ λοιπόν" καὶ εἰ τὸ ἧττον δοκῶν εἶ- 
δός ἐςι, καὶ τὸ μᾶλλον. Ἔ - Ἐ. 

Ἔτι πρὸς τὸ κατασκευάζειν σκεπτέον εἰ καθ’ ὧν ἀπε- : : 
δύθη τὸ γόος, ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖται, μὴ ὄντος ἑνὸς Πότερον δ᾽ ἴδιον ἢ ὑκ ἴδιόν ἐςι τὸ εἰρημένον, διὼ τῶνδᾳ 
τὸ ἀποδοθέντος εἴδες, ἀλλὰ πλειόνων καὶ διαφόρων" δῇ- 15 σκεπτέον. 

λον γὰρ ὅτι γένος ἔςαι. εἰ δ᾽ ἂν τὸ ἀποδοθὲν εἶδός ἐς! ᾿Αποδίδοται δὲ τὸ ἴδιον ἢ καθ᾿ αὑτὸ καὶ ἀεὶ ἢ πρὸς 
Υγ ο- » λ φ Ν εἶ Ν ἐπρᾷ 

σκοπεῖν εἰ καὶ κατ᾽ ἄλλων εἰδῶν τὸ γένος ἐν τῷ τί ἐςι ἕτερον καὶ ποτέ, οἷον καθ᾿ αὑτὸ μὲν ἀνθρώπυ τὸ ζῷον ἥμε- 
ὔ ,’ ,ὔ ν, -“ “ 

κατηγορεῖται: πάλιν γὰρ συμβήσεται κατὰ πλειόνων καὶ ρον φύσει, Ἐῤ6! ἐτῆρον δὲ οἷον ψυχῆς πρὸς δυμαι ὅτι τὸ 
διαφόρων αὐτὸ κατηγορεῖσθαι. . . ες μὲν προστακτικὸν. τὸ δ᾽ ὑτηρέτων. ἐςιν, ὠεὶ δὲ οἷον θεὰ τὸ 

᾿Επεὶ δὲ δοκεῖ τισὶ καὶ ἡ διαθορα ε ἐν τῷ τί ἐςι τῶν Ὦ ζῷον. ἀθάνατον, ποτὲ δ᾽ οἷον τῷ τινὸς ἀνθρώπε τὸ περιπατεῖν 
εἰδῶν κατηγορεῖσθαι, χωρις έον τὸ γένος ἀπὸ τῆς διαφορῶς ἐν τῷ γυμνασίῳ. ᾿ 
χρώμενον τοῖς εἰρημένοις ςουχείοις, πρῶτον μὲν ὅτι τὸ γέ- Ἔςι δὲ τὸ πρὸς ἕτερον ἴδιον ἀποδιδόμενον ἢ δύο προ- 
γος ἐπὶ πλέον λέγεται τῆς διαφορᾶς, εἶθ᾽ ὅτι κατὰ τὴν τῷ βλήματα ἢ τέτταρα. ἐὰν μὲν γὰρ τῷ μὲν ὠποδῷ τῷ δ᾽ 
72 ν » « ΄ »δ λιν ἐ ᾿ τ Ψ ΔΝ ΄ ΄ [ῳ ΄Ζ τί ἐςιν ἀπόδοσιν μᾶλλον ἁρμόττει τὸ γένος ἢ τὴν διαφο- ἀρνήσηται ταὐτὸ τῦτο, δύο μόνον προβλήματα γίνονται, κα- 

ραν εἰπεῖν" ὁ γὰρ ζῷον εἶπας τὸν ἄνθρωπον μᾶλλον δηλοῖς θάπερ τὸ ἀνθρώπε πρὸς ἵππον ἴδιον ὅτι δίπεν ἐς. καὶ γὰρ 
,» ὁ ἄγθ Δ ςε ͵, ) ὅ " μὲν δὶ Σ ὅτι ἄνθ ἀ δὲ ΕΑ ἃ 4 ἄγ. καὶ ὅ εν τί ἐςιν ὁ ἄνθρωπος ἢ ὁ πεζόν. καὶ ὅτι ἡ μὲν διαφορὼ ὅτι ἄνθρωπος ἃ δίπεν ἐςὶν ἐπιχειροίη τις ἄν, καὶ ὅτι ὁ ἴπ- 

ποιότητα τῷ γένας ἀεὶ σημαίνει, ντὸ δὲ γένος τῆς διαφορᾶς πος δίπεν᾽ ὠμφοτέρως δ᾽ ἂν κινοῖ τὸ ἴδιον. ἐὰν δ᾽ ἑκατέ- 

ὅ: ὁ μὲν γὰρ εἴπας πεζὸν ποιόν τι ζῷον λέγει, ὁ. δὲ ζῷον ρου ἑκάτερον ὠποδῷ καὶ ἑκατέρα ὠπαρνηθῇ, τέτταρα προ- 
» ᾽ ,’ὔ ὔ ,, ᾿ ΓΑ ν..» ΄ὔ » Ν» 
εἶπας ὁ λέγει ποιόν τι πεζόν. βλήματα ἔςαι, καθάπερ τὸ ἀνθρώπου ἴδιον πρὸς ἵππον, 

Τὴν μὲν ἦν διαφορὰν ἀπὸ τῷ γένς ὕὅτω χωριςέον. 30 ὅτι τὸ μὲν δίπουν τὸ δὲ τετράπον ἐςΐν. καὶ γὰρ ὅτι ἄνθρω-: 
ἐπεὶ δὲ δοκεῖ τὸ Ζ᾿ ὦν Ζ.. ἜΝ »., “ν᾽ 7 ν ν δῇ ᾿ ἣὮ: ΄ έ ρ΄... ὦ - ἐπε κεῖ τὸ μυσικόν, ἢ μυσικόν ἐςιν, ἐπις μόν τ᾽ εἶς πος ἃ δίπεν καὶ ὅτι τετράπουν πέφυκεν ἔςιν ἐπιχειρεῖν, καὶ 

Ὶ ι ἣν ,ὔ .- καὶ ᾽ Ν αδι διό. .- δί. ᾿ διό ᾽ ,ὔ φ 1. ΄“ἁν 

γαι καὶ ἡ μεσικὴ ἐπιςήμη τις εἶναι, εἰ τὸ βαδίζον διότι ὁ ἵππος δίπεν καὶ διότι ἀ τετρώπεν οἷόν τ᾿ ἐπιχειρεῖν. 
-“ -» « ΄ὔ ' , ΄ὕ ν - μ4 ᾿ ΄, ᾽ - Ν δ 

τῷ βαδίζειν κινεῖται, ἡ βάδισις κίνησίς τις εδαι, σκοπεῖν ὕπως δ᾽ ἦν δειχθέντος ἀναιρεῖται τὸ προκείμενον. 
» Φ ἡ ΄ Ψ'' Ν ᾿ ᾿ ΄ὔ “Ψ. ΝΌΟΝ " ᾽ τ Δ Υ Ὰ ὦ ᾽ 
ἐν ᾧ ἂν γέει βέλῃ τι κατασκευάσαι, τὸν εἰρημένον τρό- Ἐς! δὲ τὸ μὲν καθ᾿ αὑτὸ ἴδιον ὃ πρὸς ἅπαντα ὦπο-- 

Φ: ᾽ Ἀ ᾿ ͵ὔ 2 ͵ὔ » ες » ΄ «.- ὲ Ν ν Ω ,ὔ Ν “ τον, οἷον εἰ τὴν ἐπιςήμην ὅπερ πίςιν, εἰ ὁ ἐπιςάάμενος ἢ ἃς δίδοται καὶ παντὸς χωρίζει, καθαΐπερ ἀνθρώπε τὸ ζῷον θνν- 
» . Χο ς δῇ, ,, Φ ἃ ΄ ΄ Υ Ν: 5 ΄, δὲ ΄ Ν δὲ ν, »ν» δ ἃ χὺ ς 
ἐπίφωται πιςεύει" δῆλον γὰρ ὅτι ἡ ἐπιςήμη πίςις ἄν τις τὸν ἐπιςήμης δεκτικόν. τὸ δὲ πρὸς ἕτερον ὃ μὴ ἀπὸ παν-- 
εἴη. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. τὸς ἀλλ᾽ ἀπό τινος τακτί. διορίζει, καθάπερ ἀρετῆς πρὸς 

Ἔτι ἐπεὶ τὸ παρεπόμενόν τυι ἀὲ καὶ μὴ ἀντιςρέφον ἐπιςήμην, ὅτι τὸ μὲν ἐν πλείοσι, τὸ δ᾽ ἐν λογιςικῷ μόνον 
Ν 

χαλεπὸν χωρίται τῷ μὴ γόος εἶναι, ἂν τόδε μὲν τῷδ᾽ ἔπη- καὶ τοῖς ἔχεσι λογιςικὸν πέφυκε γύεσθαι. τὸ δ᾽ ἀεὶ ὃ 
» 

(ἃ εἰδῦν καὶ τῶν γενῶν Ο. 1] 8. ἡ δ᾽] εἰ δ᾽ 486. ἢ 14. ἑνός τινος ταῦ Ο. 1 17. κατὰ τῶν ἄλλων Ο. Π 22. μὲν οτὰ 8. || 23. πλεῖον 

Ο ᾿ 25. εἰπών Ο, ἢ 26. διαφορὰ τὴν ποιότητα 48. 11 28. γὰρ οτὰ «4. 1Π εἰπὼν σον Ο. 1 29. εἰπὼν ποιέν τι ὁ λέγει πεζόν Ο. 1 31. τ᾿ ἢ 

τι Ο(, οτὰ Α(. ᾿ 32. εἶναι ἐςιν καὶ (. [{.34, βούληι γένει .". : 

38. μὲν οὖν χρῆσθαι (΄, Ἰ] 5. προτείναντος Ο. 1] 16. ἤτοι κ. Ἂ Ἱ 23. ἄν ΕΟ. εν Ροβὲ ἐὰν οπὶ 5.6. ᾿ἱ 24. ἀκοράνχροιο, [ μόνον δύο 
προβλήματα “νεται. Ο. ἢ 25. τοῦ Ο(. {{[ 21. κινοῖτο θ6. ἃ ἄν 6. ᾿ 28. ἀποδιδῷ Ο, ΠΠ 30. ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὁ δίπυν ἐξὶ καὶ 6. ἡ 84. ἃς 

πέφυκεν Ο. Ἰὶ 33. κείμενον ,Β. ἢ 38. ἐν τῶ Δ. Ο. ἷ ᾿ ἣν ΠῚ 



ΤΟΠΙΚΩΝ 

κατὰ πάντα, χρόνον ἀληθεύεται καὶ μηδέποτ᾽ ἀπολείπεται, 
χαθώπερ τὸ ζῴε τὸ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συγκείμενον. 

᾿ ΑῚ ν. ἃ ΄ἤ ͵ὔ ; ’ὔ ἜΣ. τὸ δὲ ποτὲ ὃ κατά τιν χρόνον ὠληθεύεται καὶ μὴ ἐξ 
ἀνάγκης ἀεὶ παρέπεται, καθάπερ τῷ τινὸς μὐνίὰ τὸ πε- 
μιπατεῖν ἐν ἀγορᾷ. 

Ἔςι δὲ τὸ πρὸς ἄλλο ἴδιον. ἀποδῦναι τὸ διαφορὰν εἰ- 
τῶν ἢ ἐν ἅπασι καὶ ἀεὶ ἢ ὡς ἐκὶ τὸ πολὺ καὶ ἐν τοῖς 

τλείςοις, οἷον ἐν ἅπασι μὲν καὶ ἀεί, καθάπερ τὸ ἀνθρώπε 
ἴδιον. πρὸς ἵππον ὅτι δίπουν" ἄγθρωπος μὲν γὰρ καὶ ἀεὶ καὶ ρ ρωπος μὲν γὰρ 

429 

Πρῶτον μὲν εἰ μὴ καλῶς ὠποδέδοται τὸ ἴδιον ἢ κα-2 
λῶς. τὸ δὲ μὴ καλῶς ἢ καλῶς ἐςὶν ἕν. μέν, εἰ μὴ διὰ, 

γνωριμωτέρων ἢ γνωριμωτέρων κεῖται τὸ ἴδιον, ἀνασκευάζον- 
τὰ μὲν εἰ μὴ διὼ γνωριμωτέρων, κατασκευάζοντα δὲ εἰ διὰ 

5. γνωριμωτέρων. τῷ δὲ μὲ δια. γνωριμωτέρων ἐςὶ τὸ μέν, εἰ 

ὅλως ἀγνως ὀτερόν ἐςι τὸ ἴδιον ὃ ἀποδίδωσι τότε Ὦ τὸ ἴδιον 
εἴρηκεν" ὁ γὰρ ἔςαι καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. γνώσεως γὰρ 
ἕνεκα τὸ ἴδιον ποιόμεθα" διαὶ γνωριμωτέρων ἦν ἀποδοτέον" 
Ὁ“ ν Υ τὸ ὕὅτω γὰρ ἔς αι κατανοεῖν ἱκανῶς μᾶλλον. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς 

τὰς ἐςὶ δίπυς, ἵππος δ᾽ ὑδείς ἐς! δίπος ὑδέποτε. ὡς ἐπὶ 10 πυρὸς ἴδιον εἶναι τὸ ὁμοιότατον ψυχῇ ἀγνωςοτέρῳ κέχρη- 
τὸ πολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς πλείςοις, καθώπερ τὸ λογιςικοῦ ἴδιον 

δ. 2 Ἁ Ὶ ν »“ Ἁ ὲν , Ἁ πρὸς ἐπιθυμητικὸν καὶ θυμικὸν τῷ τὸ μὲν προστάττειν τὸ 
δ᾽ ὑπηρετεῖν" ὅτε γὰρ τὸ λογιςικὸν πάντοτε προστάττει, 
ἀλλ ἐνίοτε καὶ προστάττεται, ὅτε τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ θυ- 

ται τῷ πυρὸς τῇ ψυχῇ (μᾶλλον γὼρ ἴσμεν τί ἐςι πῦρ ἢ 
ψυχή), ὑκ ἂν εἴη καλῶς κείμενον ἴδιαν πυρὸς τὸ ὁμοιότατὸν 
ψυχῇ. «τὸ δ᾽, εἰ μὴ γνωριμώτερόν ἐς τ τόδε τῷδ᾽ ὑπάρχον. 
δεῖ γὰρ μὴ μόνον εἶνωι γνωριμώτερον τῷ πράγματος, ἀλλὰ 

μὸν ἀεὶ προστάττεται; ὠλλὰ καὶ προστάττει ποτέ, ὅταν 15 καὶ ὅτι τῷδ᾽ ὑπάρχον γνωριμώτερον ὑπάρχει. ὃ γὰρ μὴ 
ἢ μοχθηρὼ ἡ ψυχὴ τῷ. ἀνθρώπε. 

Τῶν δ᾽ ἰδίων ἐξὶ λεγεξα:. μάλιςαι τά τε καθ᾽ αὑτὰ 
καὶ ἀεὶ καὶ τὰ πρὸς ἕτερον. τὸ μὲν γὰρ πρὸς ἕτερον ἴδιον 
τλείω προβλήματα ἐςι, καθάπερ εἴπομεν καὶ πρότερον" 

εἰδὼς εἰ τῷδ᾽ ὑπάρχει, ὑδ᾽ εἰ τῷδ᾽ ὑπάρχει μόνῳ “γνωριεῖ; 
ὥσθ᾽ ὁποτέρου τότων συμβάντος ἀσαφὶς γύεται τὸ ἴδιον. 
οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς πυρὸς ἴδιον τὸ ἐν ᾧ πρώτῳ ψυχὴ πέφυκεν 
εἶναι ὠγτωςοτέρῳ κέχρηται τῷ πυρὸς τῷ εἰ ἐν τότῳ ὑπάρ-: 

ἃ γὰρ δύο ἢ τέτταρα ἐξ ἀνάγκης γίνονται τὼ προβλήματα" Ὁ χει ψυχὴ καὶ εἰ ἐν πρώτῳ ὑπάρχει, ὑκ ὧν εἴη καλῶς κε: 
τλείες ὧν οἱ λόγοι γίνονται πρὸς ταῦτα. τὸ δὲ καθ᾿ αὑτὸ 

»ν ἃ καὶ τὸ ἀεὶ πρὸς πολλὰ ἔςιν ἐπιχειρεῖν ἢ πρὸς πλείος χρό- 
» - ’ὔ Ἁ 

᾿ς παρατηρεῖν, τὸ μὲν καθ᾿ αὑτὸ πρὸς πολλώ" πρὸς ἔκα- 
ν ΨΥ ΕΝ ,» ΜΝ Ψ ἵν, τὰ“ ἃ Ὁ Ἃ, φον γὰρ τῶν ὄντων δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ τὸ ἴδιον, ὥς᾽ εἰ μὴ 

μενον ἴδιον πυρὸς τὸ ἐν ᾧ. πρώτῳ ψυχὴ πέφυκεν εἶαι. και-. 
τασκευάζοντα δὲ εἰ διὰ γνωριμωτέρων κεῖται τὸ ἴδιον,. καὶ 
εἰ διὼ γνωριμωτέρων καθ᾽ δκάτερον τῶν τρόπων. ἔςαι γὼρ 

καλῶς κατὰ τοῦτο κείμενον τὸ ἴδιον" τῶν γὰρ καταυκχευάξι: 

τρὸν. ἅπατα χωρίζεται, ἐκ ἂν εἶη καλῶς ἀπαδεδι μένε 25 χῶν τόπων τῷ καλῶς. οἱ ἼΒΣ κατὼ τῶτο μόνον οἱ δ' ἁπλῶς 
τὸ ἴδιον. τὸ δ᾽ ἀεὶ πρὸς πολλὲς χρόνυς τηρεῖν" κἀν γὰρ εἰ 

ἣν τ μ » νι ς- Ἀ ΩΣ Ἀν ς μὴ ὑπάρχει. κἄν εἰ μὴ ὑπῆρξε. κἀν εἰ μὴ ὑπάρξει, 
ἕξαι ἴδιον. τὸ δὲ ποτὲ ἐκ ἐν ἄλλοις ἢ πρὸς τὸν νῦν. λεγό- 
Μένον χρόνον ἐπί σκυΚΥμ τ" ὕκεν εἰσὶ λόγοι πρὸς αὐτὸ πολ-: 

ω λαγυχὸν δὲ τῦτ᾽ ἐςὶ πρόβλημα πρὸς ὃ λόγοι γένοιντ᾽ .30 
ὦν καὶ συχνοὶ καὶ καλοί, 

τὸ μὲν ἦν πρὸς ἕτερον ἴδιον. ῥηθὲν ἐκ τῶν χεὶ τὸ συμ 
βεβηκὲς τόπων ἐπισκεπτέον ἐςΐν, εἰ τῷ μὲν συμβέβηκε τῷ 

ἃ μὴ συμβέβηκεν" περὶ δὲ τῶν ἀεὶ καὶ τῶν καθ᾽ αὑτὸ 

διὰ τῶνδε θεωρητέον. 

Ὡ. τῷ οτχὰ Ο, ᾿ 10.᾿ οὐδὰς δίπυς ἰςὶν Ὁ. 

45. ἀλλ᾽ ἐνίστε καὶ προστάττει, ὅταν Ο΄, 46. ἦ 

δείξεσιν ὅτι καλῶς. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴπας ζῴῳ ἴδιον τὸ αἰἴσθη- 
ζ ὃ ̓ , Ὶ ΄, ᾽ , σιν ἔχειν διὰ γνωριμωτέρων καὶ γνωριμώτερον ὠποδέδωκε 

τὸ ἴδιον καθ᾽ ἑκάτερον τῶν τρότων, εἴη ἂν καλῶς ἀποδεδὸ- 
ΑΛ» “ ἦ Γι Ἁ Ψ 

μένον κατὼ τῦτο τῷ ζῴα ἴδιον τὸ αἴσθησιν ἔχειν. 
Υ. ,».» ᾿ ν Δεν σὰ ὔ “ Ἔπειτ᾽. ἀνασκευάϊζοντω μὲν εἴ τι τῶν ὀνομάτων τῶν. 
“ΦΝ, » » λ λτν 

ἂν τῳ ἰδίῳ ἀποδεδομένων “λεοναχως λέγεται ἢ καὶ ολος: 

ὁ λόγος: πλείω σημαίνει". ἀ γὰρ ἔςαι καλῶς κείμενον τὸ: 
ἴδιον, οἷον ἐπεὶ τὸ αἰσθάγεσθαι πλείω σημαίνει, ἂν μὲν τὸ 
αἴσθησιν ἔχειν ἐν δὲ τὸ αἰσθήσει χρῆσθαι, ὑκ ἂν εἴη τοῦ 

85 Ὧῴν ἴδιον καλῶς κείμενον τὸ αἰσθάνεσθαι πεφυκός. διὰ τῦτο 

τ 114. τοῦ 6 Ἱ ἴδιον. τὸ ἄρχειν πρὸς Ἱπιβ, καὶ ἬΝ Ἢ α Ι 14. τὰ τὸ θυμητικὸν α Ι. 
ομλ «Α΄. 1 18. ἔτερω 418. ΠΠ 20. δέεται Ο. ἃ 21. αὐτά Ο. "ἢ 25. ἅπω Ο. ἢ 

36. πλείως χρ. παρατηρεῖν Ο. ἢ γὰρ οπλ Ο. ᾿ἰ 21. ὑπάρχει] ὑπάρχηι 448, ὑπῆρξε Ο. 11 ὑπβρξε ὑπάρχει Ο 1" ὑπάρξηι 418. 1] 28. ἀκ ᾿ 
ἄλλοις ἢ οὐ Α. ἢ 29. ἐπισκοποῦμεν τὴ Ὁ. ᾿ὶ 30. γίνονται καὶ Ο. || 31. καλοί, Ἡταρβαδξνταν δὲ ἢ διὰ ἡνωριμωτέρων τὸ 8. 1] 33. ἰεὶ 
τόσων ἐπισκεπτέον Ο. ἢ 34. δ᾽ ὕ. πρὶ Ὁ. 

4 εἰ 2. μὴ ροεῖ ἢ Ὁ. ᾿ 3. 5] ἢ, διὰ Ο. Ἰ  νωριμώτερον Β. { 5. ἔςι δι’ οὖ τὸ ἴδιον ἀποδίδωσι Ο. ἢ 1. “γώσεως --- ποιούμεθα] τοῦ 
Ὑὰρ μαθεῖν ἕνεκεν, καθάπερ τὸν ὅρον, καὶ τὸ ἴδιον ποιοῦμεν Ο. ἃ 8. χωριςέον 13, χρηςέον ΑἹ. ἢ 12. ὁμοιότατον τῇ ψυχῆ Ο. ἢ 13. ἰςὶ τὸ ̓ἀπο- 

ὀσθδὶν τὸ δ᾽ 46. ἢ 14, οὐ μένον γνωριμώτερον εἶναι Ὁ. ἢ 15. ἔτι οἱχ Ο. 1}. τόδ᾽ .Β. ᾿ ὑπάρχει οχχ Ο. ᾿ἰ 18. ψνυχηι Β. ᾿} 22. εἢ τὸ 4.8. 
21. καὶ ἡγωριμώτερον οχα ΟἹ ἢ 29. ἴδιον τοῦ ζών Ο,, ἢ 30, ἔπειτα δὲ ἀνασκ. 6. ἢ 31. ὅλως Α. ᾿ 

Ά 
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δ᾽ ὁ χρηςέον ἐςὶν ὕτ᾽ ὀνόματι πλεοναχχὺς λεγομένῳ οὔτε τις ἀποδοίη γῆς ἴδιον ὑασία ἡ μάλιςα κατὰ φύσιν φερε. 

λόγῳ τῷ τὸ ἴδιον σημαίνοντι, διότι τὸ πλεοναχχὺς λεγόμε- μώη τῶν σωμαΐτων εἰς τὸν κάτω τόπον, ἔπειτα μεταλάβοι 

γον ὠσαφὲς ποιεῖ τὸ ῥηθέν, ὠποροῦντος τοῦ μέλλοντος ἐπι- ἀντὶ τῶν σωμάτων τὸ ὑσιῶν τοιωνδί" ἂν γὰρ καὶ ταὐτόν ἐς 
χειρεῖν πότερον λέγει τῶν πλεοναχῶς Ἀδγομέων" τὸ γὰρ σῶμα καὶ ἐσία τοιαδί, ἔςαι γὰρ τος τὸ ἐσία πλεονάκις 
ἴδιον τῷ μαθεῖν χάριν ἀποδίδοται. ἔτι δὲ πρὸς τότοις ἀναγ- 4 εἰρηκώς, ὥς ὑδέτερον ὧν εἴη καλῶς κείμενον τῶν ἰδίων. καν 

καὶόν ἐςὶν ἔλεγχόν τινα γύεσθαι τοῖς ὕτως ἀποδιδοῦσι τὸ τασκευαΐζζοντα δὲ. εἰ μηδενὶ χρῆται πλεονάκις ὀνόματι τῷ 
ἴδιον, ὅταν ἐπὶ τῷ διαφωνοῦντός τις ποιῇ τὸν συλλογισμὸν αὐτῷ" ἔςιαι γὰρ κατὰ τῦτο καλῶς ἀποδεδομένον τὸ ἴδιοκ. 
τὰ πλεοναχῶς λεγομένε. κατασκευάζοντα δὲ εἰ μὴ πλείυ οἷον ἐπεὶ ὁ εἴπας ἀνθρώπν ἴδιον Ἰῷον ἐπιςήμης δεκτικὸν ὦ 
σημαύει μήτε τῶν ὀνομάτων μηδὲν μήθ᾽ ὅλος ὁ λόγος" κέχρηται τῷ αὐτῷ πολλάκις ὀνόματι, εἴη ὧν κατὼ τῦτο 
ἔξαι γὰρ καλῶς κατὰ τῦτο κείμενον τὸ ἴδιον, οἷον ἐπεὶ ὅτε τὺ καλῶς ὠποδεδομένον τῷ ἐἰνθρώπν τὸ ἴδιον. 
τὸ σῶμα πολλὰ δηλοῖ ὅτε τὸ εὐκινητότατον εἰς τὸν ἄνω. Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάκζοντιυ μὲν εἰ τοῶτόν τι ὠποδέδιυκεν 
τόπον ὅτε τὸ σύνολον τὸ ἐκ τότων συντιθέμενον, εἴη ὧν κα- ἐν τῷ ἰδίῳ ὄνομω, ὃ πᾶσιν ὑπάρχει. ὠχρεῖον γὰρ ἔςαι τὸ 
λῶς κείμενον κατὰ τῦτο πυρὸς ἴδιον σῶμα τὸ εὐκινητότατον. μὴ χωρίζον ἀπό τινων, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις λεγόμενον χω- 
εἰς τὸν ἄνω τόπον. ρΐζειν δεῖ, καθάπερ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὄρϑις" ἴων ἔςαι καλῶς 

Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ πλεοναχῶς λέγεται 15 κείμενον τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ἐπιςἡμης ἴδιον ὑπόληψεν 

αἦτο Ὁ τὸ ἴδιον ἀποδίδωσι, μὴ διώριςαι δὲ τὸ τίνος αὐτῶν ἀμετάπειςον ὑπὸ λόγε, ἣν ὄν, τοιότῳ τοὶ κέχρηται ἐν τῷ 

ἴδιον τίθησιν" ὁ γὰρ ἔςαι καλῶς ὠποδεδομένον τὸ ἴδιον. δ’ ἰδίῳ τῷ ἑνὶ ὃ πῶσιν ὑπάρχει, ὧς ἂν εἴη καλῶς κείμενον 
ἃς δ᾽ αἰτίας, ὑκ ἀδηλόν ἐςιν ἐκ τῶν πρότερον εἰρημένων" 
τὰ γὰρ αὐτὰ συμβαίνειν ἀνωγκαϊόν ἐς!ιν. οἷον ἐπεὶ τὸ ἐπί. 

τὸ τῆς ἐκιςἡμης ἴδιον, κατασκευάζοντα δὲ εἰ μηδενὶ κέχρη- 

ται μονῷ, ἀλλ᾽ ὠπό τινος χωρίζοντι" ἔςαι γὰρ καλῶς 
φάσθαι τῦτο πολλὼ σημαύει (τὸ μὲν γὰρ ἐχιςήμην ἔχιν 20 κείμενον κατὰ τῆτο τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴπας ζῴν ἴδιον τὸ 
αὐτό, τὸ δ᾽ ἐπιξήμῃ χρῆσθαι αὐτό, τὸ δ᾽ ἐπιςήμον εἶα; 

αὐτῷ, τὸ δ᾽ ἐπιςήμη χρῆσθαι αὐτῇ), ὑκ ὧν εἴη τῷ ἐπίς - 
σθαι τῦτο καλῶς ἴδιον ἀποδεδομένον μοὶ διορισθέντος τῷ τίνος 
τίθησιν αὐτῶν τὸ ἴδιον. κατασκευάζοντα. δὲ εἰ μὴ λόγεται. 

ψυχὴν ἔχειν ἐδιοὴὶ κέχρηται κοινῷ, εἴη ὧν κατὰ τῦτο καν- 

λῶς κείμενον ζών ἴδιον τὸ ψυχὴν ἔχειν. 
. Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ πλείω ἴδια ἀποδίδωσι 

τῷ αὐτῷ, μὴ διορίσας ὅτι πλείω τίθησιν" ὁ γὰρ ἔςαι καλῶς 

πολλαχῶς τῶτο ἦ τὸ ἴδιον τίθησιν, ἀλλ᾽ ἔςιν ἂν καὶ ἀπλῦν' γε πείμκενον τὸ ἴδιον. καθαΐπερ γὰρ ἐδ᾽ ἐν τοῖς ὅροις δεὶ παρὰ 
ἔςαι γὰρ καλῶς κατὰ τῦτο κείμενον τὸ. ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ τὸν δηλῦντα λόγον τὴν ὑσίαν προσκεῖσθαί τι πλέον, ὕτως 
ἄνθρωπος λέγεται ἕν, εἴη ἂν καλῶς κείμενον κατὼ τῷ ἀν- ὑδ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις παρὰ τὸν ποίῶντα λόγον ἴδιον τὸ ῥηθὲν 
θρώτε ἴδιον τὸ ζῷον ἥμερον φύσει. ἀδὲν προσαποδοτέον" ἀχρεῖον γὰρ γύεται τὸ τοίζτον, οἷον 

Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ πλεονάκις εἴρηται τὸ ἐπεὶ ὁ εἶπας ἴδιον πυρὸς σῶμα τὸ λεπτότατον καὶ κυφό-- 
αὐτὸ ἐν τῷ ἰδίῳ. πολλώκις γὰρ λανθάνυσι τῦτο ποιῶντες ἢ) τατον λείω ὠποδέδινκεν ἴδια (ἑκάτερον γὰρ κατὰ μόνε τῷ 
καὶ ἐκ τοῖς ἰδίοις, καθώπερ καὶ ἐν τοῖς ὅροις. ἐκ ἴξαι δὲ πυρὸς ἀληθές ἐςὶν εἰπεῖν), ὑκ ὧν. εἴη καλῶς κείμενον ἴδιαν 

καλῶς κείμενον τὸ τῦτο πεπονθὸς ἴδιον" “ταράττει γὰρ τὸν πυρὸς σῶμα τὸ λεπτότατον καὶ κυφότατον. κατασκευαἴ- 
ὠκόοντα πλεονάκις λεχθώ" ἀσαφὲς ὧν ἀναγκαῖόν ἐς! γίε-. ἴοντα δ᾽ εἰ μὴ πλείῳ τῷ αὐτῷ τὼ Ἰδια ἀποδέδωκεν, ἀλλ᾽ 
σθαι, καὶ πρὸς τύτοις ἀδολεσχεῖν δοκῶσιν. ἔςαι δὲ συμπῖ- ὄν" ἔςαι γὰρ κατὰ τῦτο καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ 
ατον τὸ πλεονάκις εἰπεῖν τὸ αὐτὸ κατὰ δύο τρόπυς, καθ᾽ 35 ὁ εἴπας ὑγρὰ ἴδιον σῶμα τὸ εἰς ἅπαν σχῆμα ἀγόμενον ἂν 
ἦνα μὲν ὅταν ὀνομάσῃ πλεονάκις τὸ αὐτό, καθάπερ εἴ τις ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον ἀλλ᾽ ὁ πλείω, εἴη ὧν κατὰ τῦτο καὶ- 

ἴδιον ἀποδοίη! πυρὸς σῶμα τὸ λεπτότατον τῶν σωμάτων λῶς κείμενον τὸ τῷ ὑγρῖ ἴδιον. 
(ὗτος γὰρ πλεονάκις: εἴρηκε τὸ σῶμα), δεύτερον δ᾽ ἄν τις “Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ αὐτῷ προσκέχρηται οὗ 
μεταλαμβάνι τὸς λόγες ἀντὶ τῶν ὀγομάτων, καθάπερ εἴ τὸ ἴδιον ἀποδίδωσιν, ἢ τῶν αὐτῇ τοί" ὁ γὰρ ἔξαι καλῶς 

1. ὁ 1 πλ. λεγομένοις ὅτε λόγοις τοῖς τὸ ἴδιον σημαδυσι Ο. ἢ 2. τὸ ΔἸτατοπλ οπὶ “4. ἢ Α.. πότερόν ποτε λίγει Ο, ἢ ὅ. τι “ΑΓ; 
οὐλ Ο. ἰ! Ἴ. ποιῆ τις Ο. Π 9. μηθὲν Ω. ᾿ μηδ᾽ 4.8. 1} ὅλος οὐα Ο. 11 32. εἴ ἐπὶ τοῦ Ο. Π 23. ἀποδιδόμενον 48. 1 27. λέγεται ΓΔ] 

ἁπλῶς λέγεται Ο. ΠΠ κατὰ τὸ τῷ Ο. Δ 29. εἴρηκε αι 31. δὴ Ο. 11 33. ἀκούοντα, τὸ πλεονάκις Ο, [Π317. ἀποδιδοίη Ο. ἢ 38. ἰάν Ο. 

“ 4. ἀποδιδοίη --- οὐσίαν τὴν --- φερομένην Ο. ἢ ἀ, τοιάδε. ἔξαι γὰρ καὶ ὕτω Ο. [[ 9. χρῆται 6. 11 πλεονάκις 86. 13. δἾ γὰρ Ο,ι 8 
4ἀ. τὸ Ο. 1 16. ἀμετάπιςον ΒΟ. ᾿ὶ 22. κείμενον τὸ ζῴν Ο. 1 26. πλεῖον Ο. 
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κείμενον τὸ ἴδιον. τῷ γὼρ μαθεῖν χάριν ἀποδίδοται τὸ ἴδιον" 
αὐτὸ μὲν ἕν αὑτῷ ὁμοίως ἄγνωςόν ἐςι, τὸ δέ τι τῶν αὐτῇ 
ὕςερον" ὕκεν ἐςὶ Ὑγϑνωριμετερον. ὥστ᾽ αὐ γύεται διὰ τούτων 
μᾶλλόν τι μαθεῖν. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴπας ζῴε ἴδιον ὑσίαν ἧς εἶ. 
δός ἐξιν ἄνθρωπος τινὶ προσκέχρηται τῶν τότα, ἐκ ἀν εἴη 5 

καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. κατασκευάζοντα δὲ εἰ μήτε αὐτῷ 
μήτε τῶν αὐτῷ μηδενὶ χρῆται. ἔςξαι γὰρ καλῶς κατὼ τῶτο 
κεΐμιενον τὸ ἴδιον, οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ζῴου ἴδιον τὸ ἐκ ψυχῆς 
καὶ σώματος συγκείμενον ἔτε αὐτῷ οὔτε τῶν αὐτοῦ οὐδενὶ 
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καλῶς κείμεγον τὸ ἴδιον κατὰ τῦτο. “ἣν ἐπεὶ ὁ θεὶς ἀρετῆς 

ἴδιον ὃ τὸν ἔχοντα. ποιεῖ σπεδαῖον τὸ ἀεὶ παρεπόμενν ἴδιον 
ἀποδέδωκεν, εἴη ἀν κατὰ ἀῆτο καλῶς ἀποδεδομέον τὸ τῆς 

ἀρετῆς ἴδιον. ; : 

Ἔπειτ᾽ ὠνασκευαΐζοντα μὲν εἶ τὸ νῦν ἴδιον ἀποδιδοὺς 
μὴ διωρίσατο ὅτι τὸ νῦν ἰδιον ἀποδίδωσιν" ὁ γὰρ ἔςαι καν- 

λῶς κείμενον τὸ ἴδιον. πρῶτον μὲν γὼρ τὸ παρὰ τὸ ἔθος γι 
γόμενον ἅπαν διορισμῷ προσδεῖται" εἰώθασι δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ πάντες τὸ ἀεὶ παρακολχθῶν ἴδιον ἀποδιδόναι. δεύτερον 
«ροσκέχρηται, εἴη ἂν καλῶς κατὰ τῦτο ἀποδιδομένν τὸ 10 δὲ ἀδηλός ἐςιν ὁ μὴ διορισάμενὸς εἰ τὸ γῦν ἴδιον ἐβώλετο 
(ὖ ζῴν ἴδιον, 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων σκεπτέον ἐςὶ 
τῶν μὴ ποιόντων ἢ ποιόντων γνωριμώτερον, ἀνασκευαζοντα 
μὲν εἴ τοῖ προσκέχρηται ἢ ἀντικειμώῳ ἢ ὅλως ἅμα τῇ 

θεδαι" ὕκυν δοτέον ἐςὶν ἐπιτιμήσεως σκῆψιν, οἷον ἐπεὶ ὁ 
θέμενος τῷ τινὸς ἀνθρώπι ἴδιον τὸ καθῆσθαι μετά τινος τὸ 
γὺν ἴδιον τίθησιν, ὧκ ἀν εἴη καλῶς τὸ ἴδιον ὠποδεδωκώς, 

εἴπερ μὴ διορισάμενος εἶπεν. κατασκευάζοντα δ᾽ εἰ τὸ νῦν 

φύσει ἢ ὑςέρῳ τινί" ἃ γὰρ ἔςαι καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. 15 ἴδιον ὠκοδὶδὸς διορισώμενος ἔθηκεν ὅτι τὸ νῦν ἴδιον τίθησιν" 
τὸ μὲν γὰρ ἀντικείμενον ἅμα τῇ φύσει, τὸ δ᾽ ἅμα τὰ 

,ὕ “,.Δδο 3 κῳ ’ ἶ κἱ ᾽ Ψ φύσει καὶ τὸ ὕςερον ὁ ποιεῖ γνωριμώτερον, οἷον ἐπεὶ ὁ εἷς 
χας ἀὠἀγαθῃ ἴδιον ὃ κακῷ μάλις᾽ ἀντίκειται, τῷ ἀντύκει- 
μόῳ προσχέχρηται τῇ ἀγαθῷ, ὑκ ἂν εἴη τὸ ὠγαθὰ «καλῶς 

ἔςαι γὰρ καλῶς κείμενον κατὰ τῦτο τὸ ἴδιον, οἷον ἐπεὶ ὁ 
εἴπας τῷ τινὸς ἀνθρώπν ἴδιον τὸ περιπατεῖν νῦν δας εἰλείμφ- 
γος ἔθηκα τῦτο, καλῶς ἂν εἴη κείμενον τὸ ἴδὶον. 

Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζονταν μὲν εἰ τοιοῦτο ἀποδέδωκε τὸ 

ἀτοδχδομένον τὸ ἴδιον. κατασκευάζοντα δὲ εἰ μηδενὶ προσ'- Ὁ ἴδον, κ ἃ φανερὸν μή ἐςιν ἄλλως ὑπάρχρν ἣ αἰσθήσει' οὐ 

κέχρηται μήτ᾽ ἀντιλαμ ύνῳ μήτε ὅλως ἅμα τῇ φύσει μήθ᾽. 
ὑςῴῳ: ἔξαι γὰρ κατὰ τῦτο καλῶς ὠποδεδομώον τὸ ἴδιον. 
οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ἐπιςἡμης ἴδιον ὑπόληψιν τὴν πιςοτάτην οὐ- 

δοὶ προσκέχρητω; ἔτ᾽ ἀγτικειμένῳ ἴ8᾽ ἅμα τῇ φύσει ὅθ᾽ 

Ὑὰρ ἔςαι καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. ἅπαν γὰρ τὸ αἰσθητὸν 
ἔξω γινόμενον τῆς αἰσθήσεως ἄδηλον γίνεται" ἀφανὲς γάρ 
ἐςιν εἰ ἔτι ὑπάρχει, διὰ τὸ τῇ αἰσϑήσει μόνον γνωρίζεσθαι, 
ἔςαι δ᾽ ἀληθὲς τῦτο ἐπὶ τῶν μὴ ἐξ ὠνώγκης ἀεὶ παρακο- 

ὑστῴῳ, εἴ ἂν κατὰ τοῦτο. καλῶς πείμενον τὸ τῆς ἐπιστή- 25 λεθόντων. οἷόν ἐπεὶ ὁ θέμενος ὑλίου ἴδιον ἄςρον φερόμενον 
μὲς ἴδιον, 

“Ἔπειτ᾽ ὠκασκευάζοντα, μὲν εἰ τὸ μὴ ἀεὶ παρεπόμενον 
εν ἀποδέδωκεν, ἀλλὰ τῦτο ὃ γύεταί ποτε μὴ ἴδιον" οὐ 
γὰρ ἔςαι καλῶς εἰρημώον τὸ ἴδιον. ὅτε γὰρ ἐφ᾽ ᾧ κατα- 

ὑπὴρ γῆς τὸ λαμκρότατον τοιότῳ κέχρηται ἐν τῷ ἰδίψ τῷ 

ὑπὲρ γῆς φῴεσθαι, ὃ τῇ αἰσθήσει γνωρίζεται, ὡς ἂν εἴη 
καλῶς τὸ τῷ ἡλίκ ὠποδεδρμένον ἴδιον" ἄδηλον γὰρ ἔςαι, 

ὅταν δύῃ ὁ ἥλιος, εἰ φέρεται ὑπὲρ γῆς, διὰ τὸ τὴν ἀσθη- 
λαμβαίνομεν ὑπάρχον αὐτό, κατὼ τούτου καὶ τοὔνομα ἐξ 30 σιν τότε ὠπολαΐπειν ἡμᾶς. κατασκευάζοντα δ᾽ εἰ Τοῦτον 
ἀγάγκης ἀληθεύεται" ὅτ᾽ ἐφ᾽ ᾧ καταλαμβάνεται μὴ ὑπ- 
ἐρχόν, κατὼ τότε ἐξ ἀνεγνης αὶ ῥηθήσεται τύτομα. ἔτι δὲ 
πρὸς τότοις ὑδ᾽ ὅτε ὠποῤέδωκε τὸ Ἰδιόν, ἔξαι φανερὸν εἰ 

᾿ - ᾿ 
ὑπάρχει, εἴπερ τοίῶτόν ἐςιν οἷον ἀπολείπειν. ἴων ἔς αι σω- 

ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον, ὃ ὃ μὴ τῇ αἰσθήσει φανερόν ἐςιν ἦ ὃ «Ἀ 
γϑητὸν ὃν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχον. δῆλόν ἐς ιν" ἔςαι γὰρ κατᾷ 

σῦτο καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ θέμενος ἐπιφανείας 
ἴδιον ὃ πρῶτον κέχρωσται αἰσθητῷ μέν τινι προσκέχρηται 

φὶς τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ζῴν ἴδιον τὸ κινεσθαί ποτε 35 τῷ κεχρῶσθαι, τοιότῳ δ᾽ ὃ φανερόν ἐςιν ὑπάρχον ἀεί, εἴη ἂν 
καὶ ἐς οἴναα τοιοῦτον ὠποδέδιωυκε τὸ ἴδιον ὃ οὐ γύεταί ποτε 

ἴδιον, ὧς ἂν εἴη καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. κατασκευάζοντα 
δὲ εἰ τὸ ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ ὃν ἴδιον ἀποδέδωκεν" ἔσται γὰρ 

κατὰ τῦτρ καλῶς ἀποδεδομώον τὸ τῆς ἐκιφανείας ἴδιον. 
Ἔπειτ᾽ ἀνασκευαζοντα μὲν εἰ τὸν ὅρον ὡς ἴδιον ἀπο- 

δέδωκεν" ὁ γὰρ ἔςαι καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον" ἀ γὰρ δεῖ 

2. ἀρὰν ἄγιωφον, τὸ δὲ αὐταῦ τι ὅς. Ο. ἢ 8. γίνονται Β. ἢ ἃ. οὐσία Ο. ἢ 5. ἔφιν ὃ ἄνθρωπος 6. 1 Ἴ. κέχρηται Ο. ἢ 9. ὑδὶν Α΄. ἢ 
40. καταὶ τοῦτο καλῶς Ο. ἢ 15. ἐςι 48. ἢ 19. τὸ ἀγαθὰ ἀκ ἂν εἴη τὸ δύρτα Πἰἰυγᾶπὶ «4. {τῷ ἀγαθδ οπὶ «(. 1 22. καλῶς κατὰ 

τῶτο (. ἢ 29. ἵν ὦ καταλαμβάνεται Ὁ, ἢ 81. ἐν ὦ μὴ κατ᾿ ὑπάρχον τούνγρμα, κατὰ «-- ῥηθήσεται. ἔτν Ο. }} 382. τούνομα, ὥς᾽ ὑκ ἄν εἴ 
καλῶς παζμενν τὲ ἴδιον. ἔτι Β. 11 36. καὶ] ἢ Ὁ, 

ἃ. κατὰ τοῦτο καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον Ο. 3, καλῶς κατὰ τοῦτο (Ο. [ 6. διότι 4. Π 10. ἠβούλετο Ο. || 15. διότι 40. 1 

16, κατοὶ τῦτο καλῶς κείμενον Ο. ἢ 24. τὸ ροϑὶ γὰρ οτὰ 420. ' 23. τῇ] τῇ ἰδία 6, οταὰ «4. ἢ μέη Ο. ἢ 36. τὸ «πιο 25. φερόμε- 
» Βυ ἢ 26. ἐν τῷ οὔὰ Ο. ἢ 27. φέρεσθαι ὑπὶρ γῆς Ο. 82. καλῶς κατὰ τοῦτο Ο΄. ἢ 8ἡ. τὸ πρῶτον κεχρῶσθαι Ο. 

, ἈΆ2 
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δηλῦν τὸ τί ἦν εἶναι τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴπας ἀνθρώπου ζῶον ἐπιξήμης δεκτικὸν κατὰ παντὸς ἀνθρώπε ὠληθεύετας 
ἴδιον ζῷον πεζὸν δπον τὸ τί Ἦν εἶναι σημαῖνον ὠποδέδωκε καὶ ἢ ἀἄνθρωπος,. εἴη ἀν ἀνθρώπι ἴδιον τὸ ζῷον ἐπιςήμηξ᾽ 
Ἢ ἀνθρώπα ἴδιον, ὑκ ἄν εἴη τὸ τῷ ὠνθρώπε ἴδιον καλῶς δεκτικόν. ἔςι. δ᾽ ὁ τόπος. τος. ἀνασκευάζοντι. μέν, εἰ μὴ καθ᾽ 

ἀποδεδομένον. "κατασκευάζοντα δὲ εἰ ἀντικατηγορόμενον μὲν ἧ τὄνομα, καὶ ὁ λόγος ἀληθεύεται, καὶ εἰ" μὴ καθ᾽ ἵ ὁ λό- 
ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον, μιὴ. τὸ τί ἣν εδαι δὲ δηλῖν, ἔςαι γὰρ 5 γος, καὶ τύνομα ἀληθεύεται" κατασκευοΐζοντι δέ, εἰ καϑ' 

κατὰ τῦτο καλῶς ᾿ἀποδεδομένον τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ὃ τὄνομα; καὶ ὁ λόγος, καὶ εἰ καθ᾽ Ὦ ὁ λόγος, καὶ τῦνο- 
ἀνθρώπα ἴδιον ζῷον ἥ ἥμερον. φύσει ἀντικαντηγορούμενον μὲν μω κατηγόρεῖται. δ: : : 
ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον, ὁ Τὸ τί ἦν εἶαι δὲ δηλῦν, εἴη ἂν κατὰ “ “Ἔπειτ᾽ ἀνασκευοίζοντα μὲν εἰ μὴ καθ᾿ ὃ τἄνομα, καὶ 

τῦτο καλῶς͵ ἀποδεδομέρον τὸ ἴδιον τῷ ἀνθρώπα. τ ὁ λόγος, καὶ εἰ. μὴ καθ' ἃ ὁ λόγος, καὶ τύνομα λέγεται» 
Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ μὴ εἰς τὸ τί ἐςιν ὁ θεὶς (0 ὁ γὰρ ἔσται ἴδιον τὸ κείμενον ἴδιον εἶναι. οἷον ἐπεὶ τὸ μὲν 

ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον. δεῖ γὰρ τῶν ἰδίων, καθάπερ καὶ τῶν ζῷον ἐπιςήμης μετέχον ἀληθεύεται κατὰ τῷ θεᾷ, ὁ δ᾽ ἄγ- 
ὅρων, τὸ πρῶτον ἀποδίδοσθαι γένος, ἔπειθ᾽ ὅτως ἤδη προσ- θρωπος [ κατηγορεῖται, ὑκ ἂν εἴη τῷ ἀνθρώπε ἴδιον ζῷον 

ἅπτεσθαι τὰ λοιπώ, καὶ χωρίζειν. ὥςε τὸ μὴ τῦτον τὸ ἐπιςήμης “μετέχον. κατασκεναζοντα δὲ εἰ καθ᾽ Ὦ ὁ λόγος: 
τρόπον κείμενον ἴδιον ὑκ ἂν. εἴη καλῶς ἀποδεδομένον. οἷον καὶ τὔνομια κατηγορεῖται, καὶ καθ’ Ὁ τὔνομα, καὶ. ὁ “λόγος 
ἐπεὶ ὁ εἴπας ζῴε ἴδιον τὸ ψυχὴν ἔχειν ἀκ ἔθηκεν εἰς τὸ τίτ5 κατηγορεῖται" ἔςιαι γὰρ ἴδιον τὸ κείμενον μὴ εἶναι ἴδιον. 
ἐς! τὸ ζῷον, ἀκ ὧν εἴη καλῶς κείμενον τὸ τῇ ζῴε ἴδιον. οἷον ἐπεὶ καθ᾽ ἧ τὸ ψυχὴν ἔχειν, τὸ ζῷον ἀληθεύεται, καὶ 
κατασκευάζοντα δὲ εἴ τις εἰς τὸ τί ἐςι θεὶς Ὦ τὸ ἴδιον ἀπο- καθ' ὗ τὸ ζῷον, τὸ ψυχὴν ἔχειν, εἴη ὧν τὸ ἀν ἔχειν 
δίδωσι, τὰ λοιπὼ προσεΐπτει: ἔξαι γὰρ κατὰ τῦτο κα- τῷ ζῴε ἴδιον. Ὁ. ἢ 
λῶς ἀποδεδομιένον τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ἀνθρώπη ἴδον Ἔπειτ᾽ ᾿ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ τὸ ὑποκείμενον ὦ ἰδιον 
ζῷον ἐπιςήμης δεκτικὸν εἰς τὸ τί ἐςι θεὶς ἀπέδωκε τὸ ἴδιον, 2 ἀπέδωκε τῷ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ λεγομένε" ἀ γὼρ ἔξαι ἴδιον 
εἴη ὧν κατὰ τῦτο καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον τῷ ἀνθρώπ. ἠ τὸ “κείμενον ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ ὠποδὺς ἴδιον τῷ λεκτομερο: 

΄ ἊΝ. » 3 ᾽ » ᾽ , ΄ Ν “ ΜΙ ; ν -" ὁ ΠΠότερον μὲν οὖν καλῶς ἢ οὐ καλῶς ὠποδέδοται τὸ ςάτι σώματος τὸ πῦρ τὸ ὑποκείμενον ὠποδέδωκε “ὦ κα- 
ἴδιον, διὼ τῶνδε δκεπτέον, πότερον δ᾽ ἴδιόν ἐ ἐπὰν ὅλως τὸ εἰ- τηγορυμέν ἴδιον, κι ἂν εἴη τὸ πῦρ σώματος τῷ λεπτομε- 

ρημώον ἢ ὑκ ἴδιον, ἐ ἔκ τῶνδε θεωρητέον. οἱ γὰρ ἁπλῶς κα- ρεςάτε ἴδιον, διὰ. τῶτο δ᾽ ὑκ ἔςαι τὸ. ὑποκείμενον τῇ ἐν τῷ ΣΟ ΤΝΝ ᾿ ἀὐλά ᾿ 
τασκευάζοντες τὸ ἴδιον ὅτι καλῶς κεῖται τόποι -οἱ αὐτοὶ 25 ὑποπειμένῳ ἴδιον, ὅτι τὸ αὐτὸ πλειόνων ἔξαι καὶ διαφόρων 
ἔσονται τοῖς ἴδιον ὅλως ποίξσιν". ἐν ἐκείνοις ἔν ῥηθήσονται. " τῷ εἴδει ἴδιον. τῷ γὰρ αὐτῷ πλείω τινὰ διάφορα τῷ εἴδει 

Πρῶτον μὲν ὅν ἀνασκευάζοντα ἐπιβλέπειν ἐφ᾽ «καξον ὑπάρχει κατὰ μόνο λεγόμενα, ὧν ἔςαι πάντων ἴδιον τὸ π 
ὗ τὸ ἴδιον ἀποδέδωκεν, [οἷον] εἰ μηδενὶ ὑπάρχει, ἢ εἰ μὴ ὑποκείμενον, ἐάν τις ὅτω τιθῆται τὸ ἴδιον. κατασκευάζοντα, 

» “4 7ὔ [ “ » -“"5 κατὰ τῶτο ἀληθεύεται, ἢ εἰ μή ἐςιν ἴδιον ἑκάςε αὐτῶν δ᾽ εἰ τὸ ἐν τῷ ὑποκειμέῳ ὠπέδωκεν ἴδιον τῷ ὑποκειμένε. 
κατ᾽ ἐκεῖνο ὃ τὸ ἴδιον ἀποδέδωκεν" ὁ γὰρ ἔςαι ἴδιον τὸ 30 ἔξαι γὼρ ἴδιον τὸ κείμενον μὴ εἶναι ἴδιον, ἐάνπερ κατὰ μό- 

7ὔ . 2 [2 φ ᾽ Ἁ ν.»" “ "7 ᾽ » Ὁ ὕ δ »᾿» . Φ' ; .ς.»΄-»Ψ, ξ“Ὥω2 κείμενον εἶναι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ κατὰ τῷ γεωμνετρικῷ ὑκ ἀλη. γῶν κατηγορῆται, ὧν εἴρηται τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴπας γῶς 
ὕ Υ̓ ᾿ ; » » , 7 ω ΝῊ 

θεύεται τὸ ἀνεξαπάτητον εἶναι: ὑπὸ λόγε (ἀπατᾶται γὰρ ὁ ἴδιον σῶμα τὸ βαρύτατον τῷ εἴδει τῷ ὑποκειμός ἀπέδωκε 
: Η » . ὡς 

γεωμετρικὸς ἐν τῷ ψευδογραφεῖσθαι), ὑκ ἀν εἴη τῷ ἐπι- τὸ ἴδιον κατὰ μόνῳ Ἀχεγόμενον τῷ πράγματος, καὶ ὡς τὸ ἴδχον 
,ἷ ᾿ ἣν ὦ “ .«΄ΝὟΝ ΄, ΄ὔ - » ἃ Ν ωΝ “Ὁ Ὑ », ΔΝ ,ὔ φήμονος ἴδιον τὸ μὴ ἀτατᾶσθαι ὑπὸ λόγου. κατασκευώ- κατηγσρεῖται, εἴη ἂν τὸ τὴς γῆς ἰδιον ὀρθῶς κείμενον. 

Ν Ν -“ 
ζοντα δ᾽ εἰ κατὼ παντὸς ὠληθεύεται καὶ κατὰ τῶτ᾽ ἀλη- 35 Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ κατὰ μέθεξιν ὠπέδωωνκε 

Ν Ν θεύεται" ἔςιαι γὰρ ἴδιον τὸ κείμενον εἶναι ἴδιον, οἷον ἐπεὶ τὸ τὸ ἴδιον" ὁ γὰρ ἔςξαι ἴδιον τὸ κείμενον εἶναι ἴδιον. τὸ γαρ 

8. ἀνθρώπυ τὸ ἴδιον Ο,, 1 5. ἐπέδωκε 48. 1 ἦν οπι Ο. ἢ 10. ἐξὶ τιθὴς Ο΄, Π 42. ἀποδεδόσθαι Ο. Π προσάπτειν Ο, ἢ 45. εἴπας 
τοῦ ζῴου ἴδιον ψυχὴν Ο, ᾿ 20. ἀποδίδωκε Ὦ. ᾿ 21. τοῦ ἀνθρώπου ἴδιον Ὦ. 11 22. ἢ οὐ καλῶς οπι .Α΄. {ΠΟ 23. διὰ] ἐκ 2. 1 26. τοῖς τὸ 
ἴδιον Ὁ. 11 21. ἀνασκευάζοντας 1). ἵ 28. οἷον] ἢ .41. 11 30. ἀπέδωκεν 4. 11 31. ἴδιον εἶναι 2). 1} 33. γεωμέτρης Ὦ. ᾿ τοῦ] τοῦτο Ὁ. ἢ 
36. "" μὴ εἶναι 48. ΝΕ 

2. ἢ] καϑὸ Ὦ. 1] ἀν οπὶ .4.8. ΠΤ 8. οὗ ὃ λόγος καὶ τοὔνομα ἀληθεύεται, καὶ εἰ μὴ καθ᾽ οὗ τοὔνομα καὶ ὃ λόγος. οὐ Ὦ. ἢ 11 οἱ 15. 

μετίχον] δεχτικὸν 1. 11 .12. ἀνθρώπου] θεοῦ Ὁ. 1 ζῶον] τὸ ζῶον Ὁ. 14. καὶ εἰ καθ᾿ Ὦ. Ἱ 15. κατηγορεῖται οτὶ Ὁ. {16 εἰ 17. τὸ 
δηῖς Ψ. οπὶ Ὁ. || 20 εἰ 29 εἰ 32 εἰ 35. ἀποδίδυκεν Ὁ: {ΠΟ 21. κείμενον εἶναι ἴδιον. οἷον εἴ τις ἀποδοίη Ὦ. {ΠΟ 22. τῶι ἘΠΕῚ 
ὕω! 4118. 11 25. ὑπ. λέγομεν ἴδιον διότι 1), ἢ 26. πλείονά Ὦ, 11 27. μόνου τοῦ πυρὸς λεγόμενα Ὦ. 1 31. ὧν] ὡς Ὁ. ᾿᾿ 33. λεγομῶν . 
36. τὸ ἴδιον} ὡς ἴδιον Ὁ. ; : 



Ί ΟἾἼΠΙ ΚΙΩ.ΝῸ Κ᾿ 

χατὼ βέβεξω. ὑπάρχον. κεἰς τὸ: “[ἢ ἦν. «εἶναι: υμβάχλαται: 
εν δ᾽ ὧν: τὸ τοίζτο διαφορά, τις. κατά τινος “ἐνὸς. εἶδες λὲν 

μένη. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴκας ἀνθρώπι ἴδιον τὸ. πεζὸν δίπουν 

Ἢ 

488 

ἐδίον τὸ κείμενον. εἶναι. ἴδιὰν.. οἷον ἐπεὶ; ταὐτόν ἐς! τῷ εἴδει 
ἄνθρωπος καὶ ἵππος, ἀκ ἀεὶ δὲ τῷ. ἵππε ἐςὶν ἴδιον τὸ ἐς αἷ- 

γαὶ ὑφ, αὐτῷ, ὡς ἀν εἴη τῷ ἀνθρώπα ἴδιον τὸ κινεῖσθαι ὑφ᾽ 
κατὰ μέθεξιν ἀπέδωκε τὸ ἴδιον,. ἀκ ἂν εἴη τἀνθρώπῳ. ἴδιον αὐτῷ" ταὐτὸν γάρ ἐςι τῷ εἴδει τὰ κινεῖσθαί καὶ -ἐς ἄγαι 

τὸ πεζὸν δίπυν. ,κατασκευάζοντα, δὲ εἰ μὴ ̓ κατὼ μέθεξιγ ἰς ὑφ᾽ αὐτῷ, ἢ ἴον, ἐςτν ἑκατέρῳ. αὐτῶν τῷ συμβεβηκέναις. 
ἀπέδωκε τὸ ἴδῖον, μηδὲ τὸ τί, ἣν εἶναι δηλῖν, ̓ ἀντιιατηγο καφαρνεευαζογτα. δ᾽ εἰ τῶν αὐτῶν τῷ: εἴδει ταὐτὸν. ἀεὶ τὸ 

βῥιμέν τὰ πράγματος" ἔςαι γὰρ. ἴδιον ττὸ κείρεκον μὴ εἶας διαν: τἔςαι γὼρ ὦ ἴδιον᾿ τὸ κεΐμενον. μοὶ εἶναι ἴδιον.. οἷα ἐπὲ 
ἴδιον.. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ζώς ἴδιον. τὸ αἰσθάνεσθαι πεφυκὸς ὅτε ἐνῤῤωπε ἐ ἐφὶν ἴδιον τὸ εἶναι πεῖν. δίπυν, κ καὶ ἔριβος ἂν εἶ 
κατὰ μέθεξιν ὠπέδωκεν ἴδιον ὅτε τὸ τί ἣν εἶναι δυλῖν, ἄντι- ἴδιον τὸ εἶναι πτηνὸν δίχσεν" ἑκάτερον γὰρ τότων ἐςὶ ταὐτὸν 

κατηγορυμένν τῷ πράγματος, ἐπ ἂν ν ζῷ 3. τὸ αἰσθάνε- 10 τῷ εἴδει, ἃ ἢ τὰ μὲν ὡς ὑπὸ τὸ αὐτὸ, γόος, ἐςὶν ἐδη.. ὑπὸ 
σθαι εφυκός. : τὸ ζῷον ὄντα, τὰ δὲ ὡς. γόος διαφοραί, τῷ ἴῴε. τος. δ᾽ ὁ 

κ Ἔπειτ᾽ ἀνασκευαζοντα ν εἰ. μοὶ ἐδῴστωι ΓΤ χε τῦπος ψωδής ἐ ἐςὶν, ὅταν τὸ μὲν ἕτερον τῶν λεχθέντων ἕχΐ 
ἔγχει τὸ ἴδιον, ἀλλ᾽ ἢ ὕ ὕὑφερὸν ἢ "πρότερον «ἢ. ἕ τῴοματ: οὐ παι μόγῳ᾽ ὑπάρχῃ εἴδει," τὸ δ᾽ ἔ ἡ νὼ πολλοῖς, καθάπερ τὸ 
Ἰὼ ἔφαι ἴδιον τὸ. δ κοήμενον: εἶναι ἤδιον, ἢ. ἀδέποτε ἃ, ὥς, ἰεῖ, πιῶ τετράπεν. 
οὧν ἐπεὶ ἐνδέχεται καὶ πρότερέγ- τινι ὑπάρξαι καὶ ὕςερονις - Ἐπεὶ δὲ τὸ ταὐτὸν δὴ τὸ ἕτερον Υ αὐλθιροοὲ λέγεται, 

τὸ βαδίζειν διὰ τῆς ἀγερᾶς ἢ: τὸ. ἄνθρωπος, ἐκ ἐκ αν. εἴη τὸ ἔργον μὖ φὐφίσυνας λαμιβάνωτι " ἑνὸς ἀποδοῦναι καὶ μόνε 

βαδίζειν διὰ τῆς ἀγορᾶς τῷ. ἀνθρώπι ἴδιον, ἢ ὀδέποτ᾽ ἃ ὑκ τινὸς τὸ ἴδιον. τὸ γὰρ ὑπάρχον τοὶ ᾧ συμβέβεκέ. τι, καὶ 
ἀμ, κατκσκευαίζοντα δὲ «εἰ ἄμα, ἐξ ̓ ἀνώγμης: ἀεὶ ὑπάρχει, τῷ συμβεβηκότι ὑπάρξει λαμβανομένῳ μετὰ τῷ ᾧ συμ- 
μάτε. ὅρος ὃν μήτε διωφορεί" ὅξαι γὰρ ἴδιον: τὸ κείμοονον μὶ βέβηκεν, οἷον τὰ ὑπάρχον ἀνθρώπῳ καὶ λευκῷ ἀνθρώπῳ 
εἶχ ἴδιην., οἷον ἐπεὶ τὸ" ζῷον: ἐπιξήμηξ: δεκτοοὰν “ἅμα ἐξα); ὑπάρξει, ἀν ἢ λευκὸς ἄνθρωπος, καὶ τὸ λευκῷ δὲ ἀνθρώπῳ 
ἐρέγκης ̓ ἀεὶ ὑπάρχει "καὶ σὸ᾽ ἀνόβωπος;. ὅτε: διαφορὰ ἂν ὕπαρχον καὶ ἀνθρώκῳ ὑπάρξει. διαβάώλλοι δ᾽. ἄν τις. τὼ 
οὗθ' ὅρος, εἴη ἂν τὸ ἵῷον. ον, ̓ δεωτριὸν πῇ ἀνθρώ αολλὰ τῶν ἰδίων,. τὸ. ὑποκείμενον. ἄλλο. μὲν καθ᾽ αὑτὸ 
σου ἴδιον. “. " ἕ ποις ποιῶν, ἄλλα δὲ μετὰ τῷ συμβεβηκότος, οἷον ἄλλο μὲν 

"Ἔπειτ: ̓δασκονέζοπο: αν ς εἰ: τῶν αὐτῶν, ἢ ταὐτᾷ ἄνθρωπον. εἶναι Χέγων. ἄλλα δὲ λευκὸν ἄνθρωπον; ἔτι. δὲ 
ἐξ μή ἐςὶ τὸ αὐτὸ ἴδιον" οὐ γὰρ ἔς αι ἴδιον. πὸ κκεΐμι εὐσν γ5 ἕτερον στδιῶν τὴν ἕξιν καὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξιν λεγόμενον. τὸ 

ἐδαι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὧς ἔς τ διωοτῷ τὸ: φαίνεσθαί τιφιν. ἀγα- γὰρ τῇ ἔξει ὑπάρχον καὶ τῷ κατὼ τὴν ἔξιν λεγομένῳ ὑπ- 

- ὁ; 

δὲν ἴδιον, ἀδ᾽ ὧν αἱρετῷ εἴη ἴδιον τὸ φαδεσθαί. τισιν. ἀγαθόν" 
ταὐτὸν γάρ ἐςι τὸ διωκτὸν καὶ τὸ αἱρετόν. κατασκευάζοντα 
δ᾽ εἰ τῷ αὐτῷ, ἢ ταὐτό ἐςι, ταὐτὸ ἴδιον" ἔςαι γὰρ ἴδον 

ἄρξει, καὶ τὸ τῷ κατὰ τὴν ἔξιν λεγομένῳ ὑπάρχον καὶ 
τῇ ἔξει ὑπάρξει. οἷον ἐπεὶ ὁ ἐπιςήμων. κατὰ, τὴν ἐπιςήμην 

λέγεται διακεῖσθαι, ἀκ ὧν εἴη τῆς ἐπιςήμης ἴδιον τὸ ἀμε- 

τὸ κείμενον μὴ εἶναι ἴδιον. οἷόν ἐπεὶ. ἀνθρώπε, ἢ ἄνθρωπός 3) τώπειςον ὑπὸ λόγε" καὶ γὰρ ὁ ἐπιςήμων ἔςαι ἀμετάπειςος 
ἐξι, λέγεται ἴδιον τὸ τριμερῇ ψυχὴν ἔχειν, καὶ βροτῷ, ἢ 
βροτός ἐς ιν, εἴη ὧν ἴδιον τὸ τριμερᾷ ψυχὴν ἔχειν. - χρήσιμος 
δ᾽ ὁ τόπος τος καὶ ἐπὶ τοῦ συμβεβηκότος" τοῖς. γὼρ᾽ αὐὖ- 

ὑπὸ χόγε. κατασκευάζοντα δὲ ῥητέον ὅτι οὐκ ἔςιν ἕτερον 

ἁπλῶς τὸ ᾧ συμβέβηκε καὶ τὸ συμβεβηκὸς μετὼ τὸ ᾧ 

συμβέβηκε λαμβανόμενον, ἀλλ᾽ ἄλλο “λέγεταϊ τῷ ἕτερον 
- ΄ , ἃ ͵ Ἂ Ν ,ὔ , Ν 

τοῖς, ἢ ταὐτά ἐςι, ταὐτὰ δεῖ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν. εἶναι αὐτοῖς τὸ εἶναι" ἃ ταὐτὸν γάρ ἐςιν ἀνθρώπῳ τε τὸ 
Ψ΄. » "ὦ Ν ,ὕ “ Π Ν “ Ι 
Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ τῶν αὐτῶν τῷ εἴδει μὴ 35 εναι ἀνθρώπῳ καὶ λευκῷ ἀνθρώπῳ τὸ εἶναι ἀνθρώπῳ λευ- 

ταὐτὸν ἀεὶ τῷ᾽ εἴδει τὸ ἴδιόν ἐςιν" ἀδὲ γὰρ τῷ εἰρημών:ἔξαι κῷ. ἔτι δὲ θεωρητῴν ἐξὶ παρὰ τὰς πτώτεις, λέγοντα δὲότι 

» 

4. τί ἥν οτἵὰ 418. ἢ 2. τοιοῦτον Ὁ. ἢ δὺς οἵα Ὁ. 1 ἀ σὲ 9. ἀποδέδωκε 19. 1} τὸ. ἀνθρώπου 19). 1] 6. μήτε Ὁ. ᾿ 7. ναι μὴ. Ὁ. ἢ 
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484 ΤΟΠΙΊΚΩΝ ΚΕ 

ὅϑ' ὁ ἐπιςήμων ἔξαι τὸ ἀμετάπειςον ὑπὸ λέγου ἀλλ᾽ ὁ καθώκῳ ἐπιςήμης τὸ ὠμετάπειζον ὑπὸ λόγω, ἢ σῷ “μετ- 
εἰμετώπειξος. ὑπὸ λόγν, οὔθ᾽ ἡ ἐπὶς ἔριη τὸ ἀμετάπειςον ἔχεσθαι, καθάπερ ζῷν. τὸ αἰσθάνεσθαι (αἰσθάνεται μὲν. γὰρ 
ὁπὸ λόγο ἀλλ ἡ ὠμετάχειςος ὑπὸ λόγυ᾽ πρὸς γὰρ τὸν καὶ ἄλλο τι οἷον ἄγθρωπος, ἀλλὰ μετέχον ἤδη τῆτο αν 

“πάντως ἑνις μενον πάντως ἀντιταπτέον ἐς. : βάνεται), τῷ μετέχειν, καθάπερ τῷ τινὸς ζῴου τὸ ζῶ 

5 Ἕχειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ τὸ φύσει ὑπάρχον ες 5 μὴ προσθεὶς μὲν ἴν τὸ φύσει ἁμαρτάνει, διότι ἐνδέχεται 
λόμενος ἀποδοῦναι τῦτον τὸν τρόπον τίθησι τῇ λέξει, ὥςε τὴ φύσει ὑπάρχον μὴ ὑπάρχειν ἐκεύῳ ᾧ φύσει ὑπάρχει, 

τὸ τἰεὶ ὑπάρχον σημαίαιν" δόξειε γὰρ ὧν κινεῖσθαι τὸ καί. καθαΐπερ ἀνθρώπῳ τὸ διίο πόδας ἔχειν. μὴ διορίσας δ᾽ ὅτι 
νον εἶναι ἴδιον, οἷον ἐσεεὶ ὁ εἴπιις εὐνθρώπε ἴδιον τὸ δίχιν «τὸ ὑπάρχαν ὠποδίδωσιν, ἅτι οὐκ ἔςαι τοιῦτον οἷον γῦν ὑπ- 

βούλεται μὲν τὸ φύσει ὑπάρχον ἀποδιδόναι, σημαΐήει δ «ρχει ἐκεῖνο, καθάπερ τὸ τέτταρας δακτύλους ἔχειν τὸν 
τῇ λέξει τὸ ἀεὶ ὑπάρχον, ἐκ ὧν εἴη ἀνθρώπε ἴδιον τὸ δὲ το ἄνθρωτον. μὴ δηλώσας δὲ διότι ὡς πρῶτον ἢ ὡς κατ' ἄλλο 
πύν᾿ οὐ γὰρ πᾶς ἄνθρωπός ἐστι δύο πόδως ἔχων. κατας τίθησιν, ὅτι ἃ καθ᾽ Ὁ ὁ λόγος, καὶ τοὔνομα, ἀληθεύσεται, 
σκευαζοντω δ᾽ εἰ βύλεται τὸ φύσει ὑπιίρχον ἴδιον ὠποδ. καθάπερ τὸ κεχρῶσθϑαι, εἴτε τῆς ἐπιφανείας εἴτε τῷ σώ- 
δύναι καὶ τ λέξει τῶτον τὸν τρόπον σημαίνει" ὁ γὰρ πὲ ματος ἀποδοθὲν, ἴδιον. “μὴ προείπας δὲ διότι ἢ τῷ. ἔχειν 
γήσεται κατὰ τῦτο τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ ἀνθρωπε ἴδιον ἀπο- ἢ τῷ ἔχεσθαι τὸ; ἴδιν ἀποδέδῳκε, διότι οὐκ ἔσται ἴδιον" 
διδοὺς τὸ ζῷον ἐπιστήμης δεκτικὸν καὶ βούλεται καὶ τῆν ὑπάρξει. γάρ» ἐὼ μὲν τῷ ἔχεσθαι ἀποδιδῷ τὸ ἴδιον, τῷ 
λέξει σημαία χὰ φύσει ὑπάρχον ἴδιον, ἐπ ὧν κινοῖτο κατὰ ἔχοντι, ὃ ἐὰν “δὲ. Ἦν ἔχοντι, τῷ. ἐχομένῳ, καθάπερ τὸ ἀμε- 

αὖτο, ὡς ὑκ ἔςιν ἀνθρώπε ἴδιον τὸ ἴων ξ ἐτιςήμης δεκτυοίν, τάτπειςον. ὑπὸ λάγου τῆς ἐπιςήμης ἢ τοῦ ἐπιςἥμονος τεθὲν 
Ἔτι ὅσα. Χέγεται ὡς κατ᾽ ἄλλο τὶ πρῶτον ἃ ὡς ἴδιον. μὴ προσσημάνάς δὲ τῷ μετέχειν ἢ τῷ μετέχεσθιι, 

πρῶτον αὐτό, ἔργον ἐξὶν ἀποδοῦναι τῶν ταούτων «τὸ ἴδιον" ὅτι καὶ ἄλλοις τιαὶκ ὑπάρξει τὸ ἴδιον" ἐὰν μὲν γὼρ. τῷ 
ἐὰν μὲν γὰρ, τῷ καχ' ἄλλο τ ἴδιον ἀποδᾷς, καὶ ποτὰ ττῦ 59 μετέχεσθαι τἰποδῷ,, τοῖς μετέχεσι, ἐὰν δὲ τῷ μετέχειν, 
ρώτὲ ὠληδεύνεται,, ἐὰν δὲ τοῦ αρώτε θῇς, καὶ τοῦ χατ' τοῖς ᾿μάτεκομέοις, καθώπερ εἰ τῷ τοὺς ζῴε ἢ τῷ -ζῴε τι- 
ἄλλο κατηγορυθήσετωι. οἷον ἐὼν μέν. τις. ἐπιφανείας. ἴὰμν θείᾳ τὸ ἴδ ἴδλως, μὰ διαστείλας δὲ τὸ τῷ «ἴδει, ὅτι. δνὴ 
ἀποδῷ τὸ κεχρῶσθαι, καὶ κατὰ σώμμτος ὠληθεύσεται τὸ ψπν ὑπάρξει τῶν ὑπὸ τοῦτο ὄντων οὗ" τὸ ἴδιον τέθησι" τὸ 
κεχρῶσθαι, ἐὰν δὲ σώματος, καὶ κατ ᾿ἐπιφανείας κατωγορη- γὰρ καϑ' ὑπερβολὴν ἐνὶ μόῳ ὑπάῤχει, κοὐθάπερ- τῷ πυρὸς 
ϑάσεται. ὥρε ὁ καθ᾿ ὃ ὁ λύγες, χαὶ τὔνομει ἐληδούεταες. “5 τὸ κυφότατον. ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ τῷ εἰδει. ἀροσθεὶφ: δλήμαρταν. 

Συμβαίνει δ᾽ ἐν. ἐνίσις τῶν ἰδίων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γέά ᾧχσει γὰρ ἂν εἶδος εἶναι τῶν λεχθέτων, ὅ ὅταν τὸ τῷ εἶδα 
γισθαΐ τιν ἁμαρτίᾳν 'παρὼ τὸ. μὴ διορίζεσθαι πῶς καὶ προστεθῇ" -ττο. δ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων ὁ συμπίπτει, καθάπερ ὑδ᾽ ἐπὶ 
τίων τίθησι τὸ ἴδιον. ἅπαντες γὰρ ἐκιχειρῦσιν ἀποδιδόναι «Ὁ πυρός. οὐ γάρ ἐςὶν ἕν εἶδος τῷ ξυρός" ἕτερον γερ ἐς: 
πὸ ἴδον ἢ τὸ φύσει ὑπάρχον, καθακχερ ἀνθρώπου. τὸ δὲ τῷ εἴδει ἀχθραξ καὶ φλὸξ καὶ φῶς, ἕκαστον αὐτῶν πῶρ 
πουν, ἢ τὸ ὑπάρχον, καδώπερ εἰνθρώχου τιχὸς τὸ τέττα» 30 ὄν. διὰ τῦτο. δ᾽ ἃ δεῖ, ὅταν τῷ εἴδει προστεθῇ, ἕτερον αἶνακ 
ρας δακτύλους ἔχειν, ὃ εἴδει, καθάπερ πυρὸς τὸ λεπτου εἶδος. τοῦ Ἀαχβώτος, ὅτι τοῖς μὲν μᾶλλον τοῖς δ᾽ ἧττον 
μεέςατον, ἢ ἁπλῶς, παδιώπερ ἴῴε τὸ Ὧν, ἢ κατ᾿ ἄλλα, ὑπάρξει τὸ Ἀεχθὲν ἴδιον, καθάπερ ἐκὶ τὸ πυρὸς τὸ λεατο- 

καθώπερ. ψυχῆς τὸ φρόνιμον, ἢ ὡς τὸ χρῶτον, καθάπερ μερέξατον" χεπτοριερέςερον γάρ ἐς! τὸ φῶς τοῦ ἄνθρακος 
λογιστικοῦ. τὸ φρόνεμιον, ἡ ὡς τῷ "ἔχειν, καδέτερ ἐπι καὶ τῆς φλογός. τῦτο δ᾽ ὁ δεῖ γεσϑαι, ὅταν μὴ καὶ τὸ 
τήμονος τὸ μετάπειτον ὑπὸ λόγου (οὐδὲν. γὰρ ἕτερον ἃ ἃς ὄνομα μᾶλλον κατηγορῆται, καθ᾿ ὃ ὁ λόγος μᾶλλον λον 

τῷ ἔχειν τι ἔςαι ἀμενώκειςος ὑπὸ λόγε), ἃ τῷ ἔχεσθαι, ϑεύεται" εἰ δὲ μή, ὧκ ἔςαι, καϑ' ὃ ἁ λόγος μᾶλλον, καὶ 

, 
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ΤΟΠΊΚΩΝ Κ᾿ ἐὲ 3ῆ 

ἤομα μᾶλλον. ἔτι δὲ πρὸς τότοις ταὐτὸν εἶα: συμβήτε- φώ, κατασκαυάζοντα δὲ εἰ ἀληθεύεται μὲν καϑ' ἑκάςν τῶκ 
ται τὸ ἴδιον τοῦ τε ἁπλῶς καὶ τοῦ μάλιστα ὄντος ἐν τῷ ὁμοιομερῶν, ἔστι δ᾽ ἴδιον αὐτῶν κατὰ τὸ φύμπαν᾽ ἔσται 
ὁπλῶς τοιΐτῳ, καθάπερ ἐπὶ τὸ τυρὸς ἔχει τὸ λεκτομερές. γὰρ ἴδιον τὸ κείμενον μὴ εἶναι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ἀληθεύεται 
ζατον" χαὶ γὰρ τὰ φωτὸς ἔξει ταὐτὸ τῦτο ἴδιαν". λεπτο- κατὰ πάσης τῆς γῆς τὸ κάτω φέρεσθαι, κατὰ φύσιν, ἔςι 
μερέξατον γάρ ἐς! τὸ φῶς. ἄλλε μὲν ὅν ἕτως ἀποδιδόντος 4 δὲ τῶτο ἴδιον καὶ τῆς τρὸς γῆς κατὼ τὴν γῆν, εἴη ὧν τῆς 

πὶ ἴδιον ἐπιχειρητέον, αὐτῷ δ᾽ ἀ δοτέον ἐςὶ ταύτην τὼ ἄξ γῆς ἴδιον τὸ κάτω φέρεσθαι κατὰ φύσιν, 

ζασιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς τιθέμενον τὰ ἴδιον διοριφέον ὃ ὃν τρόπον τί Ἔπειτ᾽ ἐκ τῶν ἀντικειμέγων σκεπτέον ἐςὶ πρῶτον μὲν δ 
ἤᾳσι τὸ ἴδιον. ᾿ ἐκ τῶν ἐναντίων ἀνασκευαίζοντα, μὲν εἰ τὰ ἐναντίου μή ἐς 

Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ αὐτὸ αὑτῷ ἴδιον ἔθηκεν' τὸ ἐναντίον ἴιον" ὑδὲ γὰρ τῷ ἐναντίε ἔς,αι τὸ ἐναντίον ἴδιον. 
ὑ γὰρ ἔςαι ἴδιον τὸ κείμενον εἶναι ἴδιον. αὐτὸ γὰρ αὑτῷ 10 οἷον ἐπεὶ ἐναντίον ἐςὶ δικωιοτύνῃ μὲν ἀδικίᾳ, τῷ βελτίςῳ 
τῶν τὸ εὔαι δηλοῖ, τὸ δὲ τὸ εἶναι δηλῶν ἐκ ἴδιον ἀλλ ὅρος δὲ τὸ χείριξον, ὑκ ἔςι δὲ τῆς δικαιοσύνης ἴδιον τὸ βέλτι- 

ἐξί. οἷον ἐπεὶ ὁ εἴτας καλοῦ τὸ πρέπον. ἴδιον εδαι αὐτὸ ςἀν, ὡς ὧν εἴη τῆς ἀδικίας ἴδιον τὸ χείριςον. κατασκευά- 

ἑαυτὰ ἴδιον ἀπέδωκε (ταὐτὸν γάρ ἐςι τὸ καλὸν καὶ πρέπονλ, ἴοντα δὲ εἰ τῷ ἐναντία τὸ ἐναντίρν ἴδιόν ἐς ν " καὶ γὰρ τοῦ 

ἐς ἂν εἴη τὸ πρέπον τῷ καλῇ ἴδιον. κατασκευάζονται δὲ εἰ ἐναντίου τὸ ἐναντίον ἴδὲρν ἔξ᾽αι. οἷον ἐπεὶ ἐναντίον ἐςὶν ἀγα»- 

μὴ αὐτὸ μὲν αὐτῷ ἰδιὸν ἀπέδωκεν, ἀντικατηγόρούμενον δ᾽ 15 ἐῷ μὲν κακόν, αἰρετῷ δὲ φευκτόν, ἔς, δὲ τῷ Αγδῦς ἴδιον 
ἔθηκεν" ἔσται γὰρ ἴδιον τὸ κείμενον μὴ εἶναι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ τὸ αἱρετόν, εἴη ἂν κακῦ ἴδιον τὸ φευκτόν. 
ὁ θὲς ζῴν ἴδιον τὸ ἀσία ἔμψυχος ἀκ αὐτὸ μὲν οὐτῦ ἕδιον Δεύτερον δ᾽ δε τῶν πρός τι ἀνα σκευάζεντα μὲν εἶ τὸ 
ἔθηκεν, ἀντικατηγορόμενον δ᾽ ἀποδέδωκεν, εἶς ἂν ἴδιον τῷ πρός τι τῷ πρός τι μή ἐςιν ἴδιαν" ἀδὲ γὰρ τὸ πρός τι τῷ 
ζῴε τὸ οὐσία ἔμψυχος." : οι τράς τι ἔςαι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ λΥγεῖαι διπλώσιον μὲν πρὸς 

Ἔπειτ᾽ ἐκὶ τῶν ὁμοιομερῶν σκεπτέον ἐςὶν ὦν ἐναναιάς α ἥμων, ὑπερέρρον δὲ πρὸς ὑπερεχόμενον, ἀκ ἔςι δὲ τῷ δια 
ζωτα μὲν εἰ τὸ τῷ συνόλκ ἴδιον μηὴ ἀληθεύεται κατὰ τὸἪ πλαςίε τὸ ὑπερέχον ἴδιον, ὄνς ὧν εἴη τῷ ἡμίσεος τὸ ὑπερ- 
μέρες, ἢ εἰ τὸ τὸ μέρας μὴ λέγεται κατὰ τῷ σύμπαντος" εχόμενου ἴδιον. κατασκευαΐζοντα, δὲ εἰ τῷ πρός τι τὸ πρὸς 
ὦ γὰρ ἔςαι ἴδιον τὸ κείμενον ἴδιον εἶαι. συμβαίνει δ᾽ ἐπ’ τί ἐςιν ἴδιον" καὶ γὰρ τοῦ πρός τι τὸ πρός τι ἔςιαι ἴδιον, 
ὀγΐων τῦτο γθεσύαι" τών γὰρ ἄν τις ἐπὶ τῶν ὁμοιομεα οἷον ἐπεὶ λέγεται τὸ μὲν διπλάσιον πρὸς τὸ ἥμισυ, τὰ δὲ 
μὰ ἤδιον ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τὸ σύμπω βλέψας, ἐνίατε δ᾽ ἐπὶ γ5 δύο πρὸς ἕ,, ἔτι δὲ τῷ διπλασίν ἴδιεν τὸ ὡς δύο πρὸς ἦν, 
τὸ κατὰ μέρας λεγόμενον αὐτὸς αὑτὸν ἐτιςήσας" -ἔςαι δ᾽ εἴη ἄν τὸ ἡμίσεος ἴδιον τὸ ὡς ὃν πρὸς δύο. 

ὑδέτερον ὀρθῶς ἀποδεδομένον. οἷον ἐξὶ μὲν τὰ σύμπαντος, Τρίτον ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ τῆς ἕξεως τὸ καθ᾽ ἕξι 
ἐκὲ ὁ εἴτας θαλάττης ἴδιον τὸ πλεῖστον ὕδωρ ἁλμυρὸς λεγόμενον μή ἐςιν ἴδιον" ὑδὲ γὰρ τὴς ςερήσεως τὸ κατὰ 
ὁμοιομερῷς μέν τινος ἔθηκε τὸ ἴδιον, τοίῶτον δ᾽ ἀπέδωκει ἃ ςέρησιν λεγάμενον ἔςαι ἴδιον. κῶν εἰ δὲ τῆς ςερήσεως τὸ 

ἐκ ἀλαθεύετα; κατὰ τῷ μέρες (ὁ .γάρ᾽ ἐς!» ἡ τὶς θάλαττα 30 κατὼ ςέρησιν λεγόμενον μή ἐςιν ἴδιον, οὐδὲ τῆς ἕξεως τὸ 
τὸ πλεῖξον ὕδωρ ὡλμυρένλ, ὧς ἂν εἴη τῆς θαλάττης ἰδιον κατὰ τὴν ἔξιν λεγόμενον ἴδιον ἔξαι. οἷον ἐπεὶ οὐ λέγεται 

τὸ πλεῖςξον ὕδωρ ἁλμυρόν. ἐπὶ δὲ τῷ μέρες, οἷον ἐπεὶ ἃ τῆς κωφότητος ἴδιον τὰ ἀναισθησίαν εἶναι, ἀδ᾽ ἀν τῆς ἀκό- 
θεὶς ἀέρος ἴδιον τὸ ἀναπνευς ὃν ὁμοιομερὸς μεέν τινος εἴρηκε τως εἴη ἴδιον τὸ αἰσθησιν εἶναι. “κατασκευάζοντῳ δὲ εἰ τὸ 

. τὲ ἴδιον, τοῦτον δ᾽ ἀπέδωκεν ὃ κατὰ τῷ τινὸς ἀέρος ὠλη- καθ᾽ ἕξιν Ἀσγάμενάν ἐςι τὸς ἕζεως ἴδιον" καὶ γὰρ τῆς ςερή- 
θεύεται, κατὰ ἂὲ τῷ σύμπαντος ὁ λέγεται (ὁ γάρ ἐςν ὁ Ὁ σεως τὸ κατὰ ςέρησιν Χεγόμενον ἔς αι ἴδιον. κἀν εἰ τῆς ςο- 
σύμπας ἀκακνευς ἐς), ἐκ ὧν εἴη τῷ ἀέρος ἴδιον τὸ ἀναπνευ- ράσεως τὸ κατὰ ςέρησιν Ἀεγόμειον ἔςιν ἴδιον, καὶ τῆς ἔζεως 
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καὶ τὸ γον εἶναι Β, κατὰ τὸ σύμπαν. κατὰ γὰρ τὴν γῆν. Ὦ. 9. ἔςαι ἴδιον τὸ ἱναντίον Ὦ. ἢ 10. τὸ βέλτιςον δὲ τῷ χαρίζω Ὦ. | 11. τὸ 
Βίλτιςον ἴδιον Ὁ. ᾿ 12. κατασκενάζοντι 418. ἢ .13. γὰρ οπι Ὦ. ἰ 18. γὰρ οπλ 418. ἢ 22. κατασκευάζοντι .4.8. 1 23. ἴςαι Ὁ. ᾿} γὰρ 
τὰ 2). ᾿ὶ ἰςῃ 4. 1 24. ἥμισυ, τὸ δὲ ἣν πρὸς δύο, τὰ 418. }} 21. τρίτον δ᾽ ἀνασκ. Ὦ. " 29. κἂν εἰ ΔῈ} καὶ εἰ 1. 1} 30. οὐδὲ γὰρ τῆς «1. 

31. καϑ᾽ ἴξιν Δ. ἔςαι ἴδιον Ὁ. 1 32. κουφότητος Ώ. ᾿ ἀκοῆς Ὁ. 1] 34. γὰ}}] γὰρ καὶ Ὁ. 11 85. κἂν εἰ -- 36. ἴδιον οὔχ Ὁ. 



486 

ΟῚ ̓καϑ' ἕξων λεγόμενον ἔςαι ἴδιον. οἷόν, ἐπεὶ: τῆς: ὑψώς 

ἐς ἷν ἴδιον τὸ Βλέτειν, καθὸ ἔχομεν ὄψν,. εἰ εἴη ἂν τῆς τυ" 

Φλότητος ἴδιον. τὸ μνὴ ἀλσιδοα καθὸ ὑκ ἔχομεν ὄψιν πε- 

φυκότες ἔχειν. 

ΤΌ ΠῚΊΚΩΝΝ Εν 

χει, "ἀπόφασις δὲ φάσει ὑπάρχει μόν, ὄχ ὡς ἴδιον δὲ 
ὑπάρχει. 

Ἔπειτα δ᾽. ἐκ τῶν ἀιδιηρρημένων ΕΝ μὲν 
εἰ τῶν ᾿ἀντιδιηρημένων Μηδ μηδενὸς τῶν λοιπῶν ἀντιδιῃρη- 

Ἔπειτα ἐκ τῶν φὐνώϊ χαὶ τῶν ἀποφάσεων, Ἰπρῶτον 5 μένων ἐςὶν ἴδιον" ὁδὲ γὰρ. τὸ κείμενον ἔςωι ἴδιον τούτου ὃ 

μὲ ἐξ αὐτῶν τῶν κατηγορουμένων. ἔςι δ᾽ ὁ τόπος τος 
χρήσιμος ἀνασκευάζοντι μόνον. οἷον εἰ ἡ φάσις ἢ τὸ κατὰ 
τὴν φάτιν λεγόμενον αὐτῖ; ἰδιόν ἐς τιν" ὁ γὰρ ἔςαι αὐτῷ ἥ 
ἀπόφασις ὑδὲ τὸ κατὰ τὴν ἀπόφασιν λεγόμενον ἴδιον. κἂν 

κεῖται ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ζῷον αἰσθητὸν ὑδενὸς τῶν ἄλλων θνη- 
“ Ὶ Ἂν Ἀν.ν » “ » 

τῶν ζῴων: ἐςὶν ἴδιον, ἀκ ὧν εἴη τὸ ζῷον. νοητὸν τοῦ θέξ ἴδιον. 

κατασκευάζοντα δ᾽ εἰ τῶν λοιπῶν τῶν ἀντιδιηρημέων ὁτίῶν 
νι, ΜΙ [ἈΦ ΌΌΝ ΤΡ ἡ »"Ἥ ΄ δι ὧΝ ν Ἁ ἐςὶν ἴδιον τότων ἑκάςου τον νὼ νά τῇ "αὶ γα 

εἰ δ᾽ ἡ ἀπόφασις ἢ τὸ κατὰ τὴν ἀπέφασι λεγόμενόν ἐςιν 10 Χοιπὸν ἔς αἱ τούτε. ὡν ν᾿ χεῖται μὴ εἶναι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ 

αὐτῷ ἴδιον, ὑκ ἕξαι ἡ φάσις ἀδὲ τὸ κατὰ τὴν φάσιν λε- φρονήσεώς ἐςιν ἴδιον τὸ καθ᾽ αὑτὸ πεφυκέναι λογιςικοῦ 

ἀρετὴν εἶναι, καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ὕτως ἑκάςης λαμβω- 

νομόνης, εἴη᾽ ἀν σωφροσύνης ἴδιον τὸ καθ᾿’ αὑτὸ πεφυκέναι 
ἐπιθυμητικῇ. ἀρετὴν εἶναι. : 

ἜἜσειτ᾽ ἐκ τῶν πτώσεων, ἀνασκευαζοντα, μὲν εἰ ἡ πτῶ- Ἴ 

γέβϑον ἴδιον" οἷον ἐπεὶ ἦν ἴῳας ἐςὶν ἴδιον, τὸ ἘΡΑΤΕΝΣ ν 

ἂν εἶ τῷ ζῴε ἴδιον τὸ ὑκ ἔμψυχον. : 

τὶ Δεύτερον δ᾽ ἐκ τῶν κατηγορουμένων ἢ ἡ μὴ κατηγορου- 
μένων, καὶ καθ᾽ ὧν. κατηγορεῖται ἢ μὴ κατηγορεῖται, ἀναν- 15 
σκευάζοντα ΜΝ εἰ ἡ φατῖς τῆς φάσεως μή ἜΠΗ: ἴδιον 

ἀδὲ γὰρ ἡ ἀπόφασις τῆς ἀποφάσεως ἔξαι ἴδιον... κἀν εἰ δ᾽ 
ἡ ἀπόφασις τῆς ἀποφάσεως μή ἐςιν ἴδιον, ἠδ᾽ ἡ φάσις ὑδ' ἄν. τῷ δικαία τ ἦδιον τὸ. καλόν. κατασκευάζοντα δὲ εἶ 
τῆς φάσεως ἐρά ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ἐκ ἔςι- τῦ ἀμρύτιο ἴδισε ἡ πτῶσις τῆς πτώσεώς ἐπ ἴδιον". καὶ γὰρ, ἡ πτῶσις τῆς 

»“ ΄΄ ᾽ν» »»Ἱ ἊΝ ὅς τ -“ »“Ἢ ͵7ὕ 

σις τῆς πτώσεως μή ἐςιν ἴδιον" ὑδὲ γὰρ ἡ πτῶσις τῆς πτώ- 
2 » φ ᾽ Ἧς Ψ Ψ “-“ ᾽ὕὔ ". Ἢ “ 

σεως ἔςαι ἴδιον, οἷον ἐπεὶ Ὡς ἔςι τῷ δικαίως ἴδιον τὸ καλῶς, 

τὸ ζῶον, ὑδ᾽ ἀν τῷ μὴ ἀνθρώπου εἴη ἴδιον τὸ μὴ ζῶον. κἀν Ὃ πτώσεως ἔςιαι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ τῷ. ἀνθρώπε ἐςὶν ἴδιον τὸ πε- 

εἰ δὲ τῷ: μὴ ἀνθρώπου φαύηται με ἴδιον τὸ μὴ ζῷον, ἐδὲ ζὸν δίπια, καὶ τῷ ἀνθρώπῳ εἴη ἀν ἴδιον τὸ πεζῷ δίποδι χχέ- 
τὰ ἀνθρώπου ἕςαι ἴδιον τὸ ζῷον. κατασκευαΐζοντα δ᾽ εἰ τῆς γεσθαι. ὦ μόνὸν δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ εἰρημένς κατὰ τὰς πτώ- 
φάσεως ἡ φάσις ἐςὶν ἴδιον" καὶ γὰρ τῆς ἀποφάσεως ἡ ἀπό: σεις ἐςὶ σκεπτέον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων, καθά- 
ὯΙ Ψ Ψ Ἂ » Δ κων Η ἐν δὲ ΄, Δ.“ ΄ ΄ Ψ ᾽ ᾿ κ τ 
ᾧῴασις ἔςαι ἴδιον. κῶν εἰ. δὲ τῆς ἀποφάσεως ἡ ἀπόφασίς περ καὶ ἐπὶ τῶκ πρότερον τόπων εἴρηται, ἀὠνασκευαζοντα μὲν 
ἐειν Ὧι τ ΄ ὩΣ ΄ Ε 2 . ,. ἃ 54.ὰὼ ὅτ τἀ ὁ ΄ “ : ΗΝ -“ ““,» ΄ 
ἐρὶν δνν, καῖ φάσις τῆς φάσεως ᾿ἔαιιϊδιον, οἷον ἐπεὶ 25 εἰ ἡ τῇ ἀντικειμέηι πτῶσις μή ἐςιν ἴδιον τῆς τῷ ἀντοκειμιέρε 
τοῦ μὴ ζῴε ἴδιόν ἐ ἐςὶ τὸ μὴ Ὅν," εἴη ἀν τὰὋ ζῴς ἴδιον τὸ πτώσεως" 

Ὧν" κἂν εἰ: δὲ τῷ ζῴῳ φαίνηται ἴδιον τὸ ζῶν, καὶ τὸ μὴ τῇ ἀντικειμέε πτώσεως, οἷδν ἐπεὶ ἐκ ἔςι τὰ δικαίως ἴδιον 
ζῴν φανεῖται ἴδιον τὸ μὰ ζῶν. ; 

Τρίτον δὲ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων ἀνασκευάζοντα σκευαζοντα δὲ εἰ ἡ τὰ ἀντικειμέγα πτῶσίς ἐςιν ἴδιον τῆς τῇ 

μὲν εἰ τὸ ἀποδεδομένον ἴδιον τῆς φασεώς ἐςὶν ἴδιον" ὁ γὰρ 30 ἀντικειμένε πτώσεως" καὶ γὰρ ἡ τῷ ἀντικειμέν πτῶσις ἔς αι 
"ΣΧ" - ἃ -“ 

ἕςαι τὸ αὐτὸ καὶ. τῆς ἀποφάσεως ἴδιφν. κἂν εἰ δὲ τῆς 
ἐκ ἔξαι τῆς φάσεως ἴδιον: 

ἜΣ 80 ἡ τὸ ἐὐπικειμεξης “τῶσις ἔςαι ἴδιον τῆς 

τὸ ὠγαθῶς, ἐδ’ ἀν τῇ ἀδίκως εἴη ἴδιον τὸ κακῶς. κατα- 

» “ὦ Ἢ Ρ ΑΙ͂ΕΡ »“,» 

ἴδιον τῆς. τῷ ἀντικειμόν πτώσεως. οἷον ἐπεὶ τῷ ὠγαθᾷ ἐςὶν 
" , » ταν ἡ 

ἀποφάσεως ἴδιον τὸ ὠποδοθέν, ἴδιον τὸ βέλτιςον, καὶ τῷ κακῇ ἀν εἴη ἴδιον τὸ χείρις ον. 
ς«ς-ς ,» λιν Δ, ΚΝ, Ὁ Κ,.] ὑκ᾿ ὧν. εἴη τὸ μὴ ζωϊ 

εἷον ἐπεὶ τὸ ζώς ἴδιον τὸ ἔμψυχον, ὑκ' ἀν. εἴη τὰ μὴ ζῳκ 

ἴδιον τὸ ἔμψυχον. κατασκευάζοντα δὲ εἰ τὸ ἀποδοθὲν μὴ 
-“» ὰ -“ ᾽ Ἔν ᾽ ΄ὔ « » 

τῆς φάσεως ἴδιον, εἴη ἂν τῆς ἀποφάσεως. ἧτος δ᾽ ὁ τόπος 35 τὸ ὁμοίως ἔχον τῷ ὁμοίως ἔχοντος ἔφαι ἴδιον. οἷον ἐκεὶ ὁμοίως 
ψευδής ἐςιν᾽ φάσις γὰρ ἀποφάσεως καὶ ἀπόφασις φάσεως 

Υ-" Ν Ν ᾽ , ᾽ Ψ 

ἀκ ἔςιν ἴδιον. φάσις μὲν γὼρ ὠποφάσει ὑδ᾽ ὅλως ὑπάρ- 

Ψ ,»Σ “ἌἽ͵ ς΄ “ῇ}]7 »..,2 ᾽ Υ 
Ἔπειτ᾽ ἐκ τῶν ὁμοίως ἐχόντων, ἀνασκευάζοντα, μὲν 

᾽ Ν ε ᾿, Ψ -ς ὔ γ 7} , » ΔᾺ Ἂ 
εἰ τὸ ὁμοίως ἔχον τῇ ὁμοίως ἔχοντος μή ἐςιν ἰδιον" ἀδὲ γὰρ 

ψ Π ᾽ δά, Ν Ἁ »“Ἢ7 »»,] τιν ν ΕΝ 
ἔχει Ὁ οΟἰΧὺ ομμος σρος τὸ “οιεὶν Οὐκίαν καὶ ὃ ἰώτρος σρος 

Ἀ . τ᾿," ᾽ Υ ᾽ » ΨΙ' Ν -. “.,2 τὸ ποιεῖν ὑγίειαν, ὧκ ἔςι δὲ ἰατρῷ ἴδιον τὸ ποιεῖν ὑγίειαν, 

2. βλέπειν ὁρᾶν Ὦ. 1 7. 5] καὶ Ὁ. || 8. αὐτῷ λεγόμενον “4. 1} ἐςιν ἴδιον Ὦ. 110. εΠ ἐπ 2. Ἱ ἔσιν οπὰ Ὁ. ΠΠ 11. ἴδιον αὐτῷ 5. ἢ 

42. ἴδιόν ἐςι 2. 1} 13. οὐκ] μὴ 2. 1] 14. 2] ἢ καὶ 2. ἢ" ἢ μὴ κατηγορουμένων οτὰ .Μ. 15. καθ' σφοτγ «4, ἐξ 8. 1 17. καὶ “4. 1 εἰ δ᾽ 

πιὸ Ὁ. ἢ 19. ἐςιν Ὁ. || 20. ἴδιον εἴη Ὁ). 1 21. τῷ μὴ ΟΟΥΓ (4, μὴ τοῦ ὩὮ. 1 φαίνεται Ὁ. ||. 24. ἐςιν Ὁ. 11 εἰ οαι Ὁ. ᾿ 25. ἔςαι 4}. ἢ 

26. ἰρὴν ἴδιον Ὦ. 27. εἰ οταὰ 2. ἰὶ ἴδιον φαίνηται Ὦ. ἱ 28. ἴδιον φανεῖται Ὁ. Ἱ 31. εἰ οπι Ὁ. [[.32. ἀποφάσεως ἐςιν ἴδιον «41.2.9. Π 

83. ἴδιόν ἐξι τὸ Δ, ᾿Π ἐκ -- ζῷν] τοῦ ἽΝ ζών οὐκ ἕςαι Ώ. 1] 34. μὴ] ἴδιον μὴ , μή ἐςιν Α΄. 1 35. ἴδιον] ἐςιν ἴδιον Ὁ. 1} 31. ὅλως οὐχ, 2. 

νον 8. δ᾽ οαχ Ὦ. ἢ ἀ. μηδὲ] τι 2. 1] 6. κεῖται εἶναι ἴδιον ΤΏ. 1ὶ ϑνητῶν οπὶ 4.8. 1} 9. ἰςὶ τὸ ληφθὲν ἴδιον 15. 11 12. ἔται οπὰὶ «(.3. 1} 

17, ἔφα!] μή ἰςιν “4. 11 18.. ἴδιον Ὥ Ῥ.- Ἱ 24. ἄν εἴη Ὁ. Τ τῶι 42. ᾿ἰ 21. ἐπειδὴ Ῥ. ἱ 84, τοῦ ὁμοίως] τοῦ ὁμοῦ Ὦ. 1} γὰρ οτα Ὁ. 1} 
- 

86. ὁ οἰκοδόμος βοεὲ οἰκίαν Ὁ. -- : ἃ: 



-..»--..-.--..........-.-. 

ΤΟΠΙΚΩΝ Ε: 8] 
ὰ ᾿ ᾿ Ἷ “ " 

ἐκ ἂν η οἰκοδόμν, ἴδιον τὸ ποιεῖν οἰκίᾳγ. κατασκευάζοντα ἐςὶ καὶ ἐκ τῷ γύεσθαι καὶ φδείρεσδαι “πρός. τε τὸ ἐἶαι καὶ 
δὶ ἐ τὸ ὁμοίως ἔχον τῷ ὁμοίως ἔχοντός ἐς ιν ἴδιον". καὶ γὰρ. πρὸς τὰ ἐξ αὐτῶν, καθάπερ καὶ ἀνασκευάζοντι. εἴρηται. . 
δε Ψ “ε 27 Ψ Γ2 ᾿ Φ » λς ,ὔ Υ. »» » ἡ ν ΔΝ “ ᾽ ᾿ 

τὸ ὑμοίως ἔχον τῷ ὁμοίως ἔχοντος ἔς αι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁμοίως Ἔπειτ᾽ ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν ἰδέαν τῷ κειμένν, ἀνωσκευ- 
ἌΡ Ν  ν ΟΕ ἈΘΡΡ,  “ ᾿" Ν δ ΝΌΟΣ ΟΝ Ὁ} ᾿ ὦ ἘΚ Σ ΝΥ ῸΝ »,» ἔχει ἰατρός. τε πρὸς τὸ ποιητικὸς ὑγιείας εἶναι καὶ γυμναςὴὴς ἀἴζοντα μὲν. εἰ τῇ. ἰδέῳ μὴ ὑπάρχει; ἢ “εἰ μὴ κατὰ τῶτο 

τρὸ τὸ ποιητικὸς εὐεξίας, ἔςι δ᾽ ἴδιον ιμτάον τὸ πωητι- . καθ᾿. ὃ λέγεται τῶτα τὸ. ἴδιον: ἀπεδόθη". ὁ -γὰρ ἔς αι ἴδιον 

χὺν αι εὐεξίας, εἴη ἂν ἴδον ἰατροῦ τὸ ποιητικὸν. εἶαι τὸ κείμενον εἶναι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ αὐτοαιγθρώπῳ ἐχ ὑπάρχει 
ὑγμίας, γι: Ἔν τς τὸ ἠρεμεῖν, ἧ. ἄνθρωπός ἐ ἐςιν, ἀλλ᾽ ἧ ἰδέα, ὁ ὑκ ὧν εἴη ἀν- 

'Ἔχειτ᾽ ἐκ τῶν ὡσαύτως ἐχόντων, ἀνασκεγάζοντα μὲν θρώπου ἴδιον τὸ ἠρεμεῖν. κατασκευάζοντα δὲ εἰ τῇ ἰδέᾳ, 
᾿ , εἰ τὸ ὁταύτως ἔχον τὸ ὡσαύτως ἔχοντος μή ἐσὺ ἴδιον" ὑδὲ ὑπάρχει," καὶ κατὰ τῆτο ὑπάρχεϊ, ἧ λέγεται κατ᾽ αὐτῷ 

ι ἡ »“ ᾿ Σ 

γὰρ τὸ ὡσαύτως ἔχον τὰ ὠὡσαῴτως͵ ἔχοντος -ἔςαι ἴδιον. εἰ 10 ἐκείνε δ, κεῖται μὴ εἶναι ἴδιον" ἔςαι γὰρ ἴδιον τὸ κείμενον 
» 4 : “ ὃ ᾿ » 

δ᾽ ἴξι τὸ ὡσαύτως ἔχοντος τὸ ὡσαύτως ἔχον ἴδιον, τότε μὴ «εἶναι ἴδιον. οἷαν ἐπεὶ ὑπάρχει τῷ αὐτοζῴῳ τὸ ἐκ ψυχῆς 

ἐκ ἔςαι ἰδιον Ὁ κεῖται εἶναι ἴδιον. οἷὸν ἐπεὶ ὡσαύτως ἔχει καὶ σώματος ἀυγεεεδαις καὶ ἢ ὑ ζῷον αὐτῷ ὑπάρχει τῦτο, 

φρόνησις πρὸς τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐπιςήμη ἑκατέ-. εἴη ὧν Ἰῴε ἴδιον τὸ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συγκεῖσθαι. 
νι ἣν , κψ' .“«. ᾽ὕ ΝΣ , ᾿» Υ. » “ἜΨ-« ν δ “ ν 

βὸμ αὐτῶν εἰνῶ!γ ὅκ ες! δ᾽ ἴδιον φρονήσεως τὸ ἐπις ἤμην εἶ- ὁ. Ἐπειτὰ ἐκ τὰ μᾶλλον καὶ ἡττοῦ, πρῶτον μὲν ἀνα- 8 

γαι καλῦ, ὑκ ἀν εἴη ἴδιον φρονάσεως τὸ ἐπιςήμην εἶναι αἰ- 15 σκευαζοντα εἰ τὸ. μᾶλλον τοῦ μᾶλλον μή ἐςιν ἴδιον" ὑδὰ 
“᾿» ,“ νκ. , ν» ,ὕ ᾿ “ ν ΟΝ Φ “- " " γ να "“ φχρδ. εἰ δ᾽ ἔςιν ἴδιον φρονήσεως τὸ ἐπιςήμην εἶναι καλῆ, γὰρ τὸ ἧττον τῷ ἧττον ἔςαι ἴδιον, ὑδὲ τὸ ἥχιςια τῷ ἥκιςα,, 

ἐκ ἀν εἴη ἴδιον αὐτῆς τὸ ἐπὶςήμην εἶναι αἰσχρὰ" ὠδύνατον ὑδὲ τὸ μάλιςα τῇ μάλιςα, δὲ τὸ ἁπλῶς τῷ ἁπλῶς. οἷόν 

γὰρ εἶαι τὸ αὐτὸ πλειόνων ἴδιον. κατασκευάζοντι δὲ ἀδὲν ἐπεὶ -ὥκ. ἔςι τὸ μᾶλλον κεχρῶσθαι τῷ μᾶλχον σώματος 
΄ ς Ψ, » ἃ ,ὔ ἃ Ν Ἂ ε ͵ὔ ἔ ἃ Ν ἴδ ὑδὲ ν ὥσθ, »Ἥ“φΦ- ,ὔ ᾿Ὲ γ ἃ. ἕτος ὁ τόπος ἐςὶ χρήσιμος" τὸ γὼρ ὡσαύτως ἔχον ἕν πρὸς ἴδιον, ἐδὲ τὸ ἧττον κεχρώαθαι τῷ ἧττον σώματος εἴη ὧν 

Ὧ ἢ Σ ἈΧΛ Ν “« Σ ΄ ΥΩ Ε .- 

πλείω συγκρύεται. . 20 ἴδιον, ἀδὲ. τὸ κεχρῶσθαι σώματος ὅλως. κατασκευάζονται 
Ἔπειτ᾽ ἀνασκευάζοντα ὧν εἰ τὸ κατὰ τὸ εἶναι λεγέ- δὲ εἰ τὸ μᾶλλον τὸ μᾶλλόν ἐςιν ἴδιον" καὶ γὰρ. τὸ ἧττον τῷ 

μῆον μή ἐςι τῷ κατὰ τὸ εἶᾳι λεγομέν ἴδιον" δὲ γὰρ τὸ ἧττον ἔςαι ἴδιον, καὶ τὸ ἥκιςα τῦ ἥκιςα; καὶ τὸ μάλιςα 
φθείρεσθαι τὸ κατὰ τὸ φθείρεσθαι, ἐδὲ τὸ γίεσθαι τῇ κατὰ τῷ μάλιςα, καὶ τὸ ἁπλῶς τῷ ἁπλῶς. “οἷον ἐπεὶ τῷ μᾶλ- 
τὸ γύεσθαι λεγομέν ἔςιαι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὑκ ἔςιν. ἀνθρώπε λον ζῶντος τὸ μᾶλλον αἰσθάνεσθαί ἐςιν ἴδιον, καὶ τῷ ἧττον 

»“" : “ ἡς γα ὰ “ 
ἴδιον τὸ εἶναι ζῷον, ὑδ᾽ ὧν τῷ ἄνθρωπον γύεσθαι εἴη ἴδιον 25 ζῶντος τὸ ἧττον αἰσθάνεσθαι εἴη ἀν ἴδιον, καὶ τῷ μάλιςα 

“ 4. ναὶ : “᾿ ἐ “ “ 
τὲ γίνεσθαι ζῷον" ἀδ᾽ ὧν τῷ ἄνθρωπον φθείρεσθαι εἴη ἴδιον δὲ τὸ μάλιςα, καὶ τῷ ἥκιςα τὸ ἥκιξα, καὶ τῷ ἁπλῶς τὸ 

τὸ φθείρεσθαι ζῷον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ληπτέον ἐςξὶ καὶ ἁπλῶς. 
ἐκ τῷ γύεσθαι πρὸς τὸ εἶναι καὶ φθείρεσθαι καὶ ἐκ τῇ φθεῖ- Καὶ ἐκ τὸ ἁπλῶς ἃ πρὸς ταὐτὰ σκεπτέον ἐςὶν ὠνα- 
ρεσθαι πρὸς τὴ εἶναι καὶ πρὸς τὸ γίνεσθαι, καθάπερ εἴρη. σκευαΐζοντα μὲν εἰ τὸ ἁπλῶς τῷ ὡπλῶς μή ἐςιν ἴδιον" ὑδὲ 

ται γὔν ὧς τῷ εἶναι πρὸς τὸ γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι. κα- 30 γὰρ τὸ μᾶλλον τῷ μᾶλλον, ὑδὲ τὸ ἧττον τῷ ἧττον, ὑδὲ τὸ 
»“» »“ Ν “ 

τασκευάζοντα δὲ εἰ τῇ «κατὰ τὸ εἶναι τεταγμόε ἐςὶ τὸ μάλιςα τῇ μάλιςα, ὑδὲ τὸ ἥκιςα τῷ ἥκιςια -ἔςται ἴδιον. οἷον 

κατ᾽ αὐτὸ τεταγμένον ἰδιον" καὶ γὰρ τὸ κατὰ τὸ γίνεσθαι ἐπεὶ ὑκ: ἔξι τῇ. ὠνθρώπον τὸ σπεδαῖον ἴδιον; ἐδ ἂν τῷ μᾶλ- 
λεγομένε ἔςαι τὸ κατὼ τὸ γίνεσθαι λεγόμενον ἴδιον καὶ τῷὸό λον ἀνθρώπε τὸ μᾶλλον σπεδαῖον ἴδιον εἴη. κατασκευά- 
κατὰ τὸ φθείρεσθαι τὸ κατὰ τῦτο ἀποδιδόμενον. οἷον ἐπὲ ἴοντα δὲ εἰ τὸ ἁπλῶς τῷ ὡπλῶς ἐςὶν ἴδιον" καὶ γὰρ τὸ 

τῷ ἀνθρώπε ἐςὶν ἴδιον τὸ εἶναι βροτόν, καὶ τῷ γύεσθαι ἄν- 35 μᾶλλον τῷ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τῷ ἧττον καὶ. τὸ ἥκιςα τῇ 
Ἄ -“ -“ τ ρῳ 

θρωχον εἴη ὧν ἴδιον τὸ γίεσθαι βροτὸν καὶ τῷ φθείρεσθαι ἥκιςα καὶ τὸ μάλιςα τῇ μάλιςα ἔς αι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ τοῦ 
ψ ᾽ ΎΥ “΄-μᾳ»ν 

ἄνθρωπον τὸ φθείρεσθαι βροτόν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ληπτέον πυρός ἐς ν ἴδιον τὸ ἄνω φέρεσθαι κατὰ φύσιν, καὶ τῷ μᾶλ- 

᾿ς οὐδ᾽ ἂν εἴη τοῦ οἶκ. .Ὦ. ΠῸ 2. ὁμοῦ 10 αἰτοθίχαθ, [ ἅ. τε οπι 20. ἢ}! 5. εὐεξίας εἶναι ἔςι Ὁ. 11 6. ς οι 2). ἢ ἴδιον ἂν εἴη καὶ" 
ἰατρῷ 22. 1 ἶδαι οπὶ 2. 1 11. τούτου οὐκ οπὶ 4.25. 13. ἐπιςήμην Ὁ. ᾿ὶ 15. καλοῦ --- εἶναι ὁπ) Α(. {Πὀ 16. φρονήσε:.9} αὐτῆς Ὦ. ἢ 
19. ἐ τόπος οὗτος χρήσιμος Ὦ. 1 2λ.. ἔςξι τοῦ ἀνθρώπν Ὁ). 11 26. τὸ Α. ᾿ὶ 29. πρὸς ροβὶ καὶ οἵα Ὡ. ἐν καὶ τὸ φθ. Ὁ. || 31. τετα-, 
“μένα ἴδιον κατὰ τὸ εἶναι τεταγμένον καὶ Ὦ. ἢ 341. τοῦτο] τὲ φθείρεσθαι 2. 

1. τε εἰ 2. πρὲς οπχ Ὦ. ᾿ΠΪ 2. τὰ] τὸ γίνεσθαι αὐτὰ 8. 1} 3. ἀνασκενάζοντι Ὁ). [Π 6. αὐτανθρώπω Ὦ. {10. μὴ οπι 2. [|ἰ 12. ζώω 
Ὁ. ἃ 14. καὶ τοῦ ἧττον Ὦ. ἢ 25. εἴη ὦ] ἱξὶν 8. { 26. δὴ 418, οἷ Ὦ. ἰἰ 28. δὴ 418. ᾿ὶ}ὶ 30. οὐδὲ -- τοῦ ἧττον οαχ 48. ἢ 

3. εἴη ἴδιον Ὦ. ᾿ὶ 34. ἰςὴν δμϊο τοῦ Ὧ. 
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δον τυρὸς (ἴι ἂν ἴδιον τὸ μᾶλλον ἄνω φέρεσθαι κατὼ φό- ἴδιον τότου ἴδιον. ὁμοίως ἐςὶν ἰδιον. 

σιν, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον σχεπτίον ἐςὶ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 
:ρὸς ἅπαντα ταῦτα, 

Δεύτερεν δ᾽ ἀκασχευάζονται μὲν εἰ τὸ ὺ μᾶλλον τῇ μᾶλν 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΕ. 

οἷον ἐπεὶ ὁμοίως ἐςὶν 
ἴδιον λογιςμεοῦ τὸ πρῶτον φρόνιμον καὶ ἐπιθυμητικοῦ τὸ 
πρῶτον σῶφρον, ἔςι δὲ τοῦ λογιςικοῦ ἴδιον τὸ πρῶτον 
φρόνιμον, εἴη ἀν τοῦ ἐχιθυμητικοῦ ἴδιον τὸ πρῶτον σῶ- 

λον μή. ἐςιν ἴδιον". δὲ γὰρ τὸ ἧττον τοῦ ἧττον ἔξαι ἴδιαν. ὶ Φρον." 

εἷον ἐπεὶ μᾶλλόν ἐςιν ἴδιον ζῴν τὸ αἰσθάνεσθαι ἢ ἀνθρώπε 
,, πὸ ἐπίςαφθαι, ὡς ἔςι δὲ ζῴεα ἴδιον τὸ αἰσϑάνεσθαι, ὧς ἂν μή ἐςιν ἴδιον αὐτῇ" 

Δεύτερον δ᾽ ἐνασκενάζοπα, μὲν εἰ τὸ ὁμοίως ὃ ὃν ἴδιον 
οὐδὲ γὰρ τὸ ὁμοίως ὃν ἴδιον ἔςιαι ἴδιον 

(ὧι ἀνθρώπου ἴδιον τὸ ἐπίςασθαι. κατασκευάζοντα δ᾽ εἰ τὸ αὐτῇ: οἷον ἐπεὶ ὁμοίως ἐςὶν ἴδιον ἀνθρώπου τὸ ὁρῶν καὶ τὸ 
ἧττον τῷ ἧττόν ἐξὶν ἴδιον" καὶ γὰρ τὸ μᾶλλον τοῦ μᾶλλον ἀκούειν, οὐκ ἔςι δ᾽ ἀνθρώπου ἴδιον τὸ ὁρῶν, οὐκ ὧν εἴη ὠν- 
ἔςαι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ἧττόν ἐς ιν ἴδιον ἀνθρώτν τὰ ἥμερον φύτ ιο θρώπον ἴδιον τὸ ἀκούειν. κατασκευάζοντα δὲ εἰ τὸ ὁμοίως 
σει ἢ ζῴε τὸ Ὧν, ἔφξι δ᾽ ἀνθρώκου ἴδιον τὸ ἥμερον. φύσει; αὐτοῦ ὃν ἴδιον ἔςιν ἴδιον" «καὶ γὼρ τὸ ὁμοίως αὐτῷ ὃν ἴδιον 
» .} Λ ν Ἁ 

“εἶα ἀν ζῴν ἴδιον τὸ Ὧν. 
Τρίτον δ᾽ ἀνασκευαζοντα μὲν εἰ ὦ μᾶλλόν ἐςιν ἴδιον, 

μή ἐςιν ἴδιον" ὁδὲ γὰρ ᾧ ἧττόν ἐς ιν ἴδιον, ἔς αἱ τύτε ἴδιον. 

ἔςικι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁμοίως ἐςὶν ἴδιον ψυχῆς τὸ μῴος αὐ- 
τῆς ἐπιϑυμητικὸν εἶναι καὶ λογιςικὸν πρώτυ, ἔςι δὲ ψυχῆς 

ἴδιον τὸ μέρος αὐτῆς εἶναι ἐπιθυμητικὸν πρώτα, εἴη ὧν ἴδον 
εἰ δ᾽ ὀκείνε ἐςὶν ἴδιον, ἕο ἔςιαι τύτε ἴδιον. οἷεν ἐπεὶ τὸ χε: (5 ψυχῆς τὸ μέρος αὐτῆς εἶναι λογιςικὸν πρώτυ. 

χρῶσϑαι μᾶλλον τῆς ἐπιφανείας ἢ τῷ σώματός ἐς ιν ἴδιον, 
ἐκ ἔςι δὲ τῆς ἐπιφανείας ἴδιον, ἀκ ἂν εἴη τῷ σώματος ἴδιον 

τὸ κεχρῶσθᾳι, εἱ δ᾽ ἐξὶ τῆς ἐπιφανείας ἴδιον, ἐκ ἄν εἴη 
τὸ σώματες ἴδιαν. κατασκεμαάζαοντι δὲ ἡ τόπος ἧτας ὑκ ἔς: 
χράσιμος" ἀδύνῳτον γάρ ἐςι ταὐτὰ πλειόνων ἴδιον εἶναι, 

Τέταρτον δ᾽ ἀνασκευαζοντα. μὲν εἰ τὸ μᾶλλον αὐτοῦ 

ἴδιον μή ἐςιν ἴδιον" ὁδὲ γὰρ τὸ ἧττον αὐτῷ ἴδιον ἔς᾽αι ἴδιον, 

οἷον ἐπεὶ μᾶλλόν ἐςὶ τοῦ ζῴαε ἴδιον τὸ αἰσθητὸν ἢ τὸ μερε- 

φόν, ὡς ἔςι δὲ τοῦ ζῴε τὰ αἰσθατὸν ἴδιον, ὑκ ἄν. ἐξ τοῦ 

ζῴν τὸ με 
ὃν ἴδιον ἔ ἕξιν ἴδιον" καὶ γάρ. τὸ μᾶλλον αὐτῷ ὃν ἴδιον ἔς αι 
ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ἧττόν ἐςιν ἴδιον ζῴν τὸ αἰσθάνεσθαι ἢ τὸ Τῆν, 

ἔς, δὲ τῷ ζῴε τὸ ὐσθάμκεσθα; ἴδιον, εἴ ἀν τῷ ζῴε τὸ Τὴν 
ἴδιον. 

Τρίτον δ᾽ ἀνασκευάζοντα, μὲν εἰ οὗ ὁμοίως ἐςὶν ἴδιον, 
μή ἐς ν ἴδιόν" οὐδὲ γὰρ ὕ ὁμοίως ἐςὶν ἴδιον, ἔςαι ἴδιον. εἰ 

δ᾽ ἐκείνς ἐςὶν ἴδιον, οὐκ ἔςαι θατέρν ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁμοίως 

ἐξὶν ἴδιον τὲ καίειν φλογὸς καὶ ἄνθρακος, οὐκ ἔς! δ᾽ ἴδιον 

) φλογὲς τὸ καίειν, οὐκ ὧν εἴη ἴδιον ἄνθρακος τὸ καίειν. εἰ δ᾽ 

ἐςὶ φλογὸς ἴδιον, οὐκ ἂν εἴη ἄνθρακος ἴδιον. καταφσκευα- 

ζοντι δὲ οὐδὲν ἦτος ὁ τόπος ἐςὶ χρήσιμος. 
Διαφέρει ἃ᾽ ὁ ἐκ τῶν ὁμοίως ἐχόντων τοῦ ἐκ τῶν ὁμοίως 

ὑπαρχόντων, ὅτι τὸ μὲν κατ᾽ ἀναλογίαν λαμβάνεται, οὐκ 
ἐξ τὸν ἴδων. κατασχκευώζοντα δὲ εἰ τὸ ἧττον αὐτῷ γ9 ἐπὶ τοῦ ὑπάρχειν τι θεωρούμενον, τὸ δ᾽ ἐκ τῷ ὑπάρχειν τι μεβ ἀρχ, τωρούμεν β 

γον 
Ἔχειτ᾽ ἀνασχευεΐζονται μὲν εἰ ἰ δυνώμει τὸ ἴδιον ἀποδι- 9 

δοὺς καὶ πρὸς μι ὃν ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον τῇ δυνάμει, μὴ ἐν- 
δεχομένης τῆς δυνάμεως ὑπάρχειν τῷ μὴ ὄντι" οὐ γὰρ ἴξαι 

Ἕχειτ᾽ ἐκ τῶν ἐμαίως ὑπαρχώτων πρῶτον μὲν ὦνανε 30 ἴδιον τὸ κείμενον εἶναι ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ εἶπας ἀέρος ἴδιον τὸ 

ακευάΐζενται εἶ τὸ ὁμοίως ἂν ἴδιον μή ἐςὶν ἴδιον τότι ἧ ὁμοίως 
ἐξὶν ἴδιον" ὑδὲ γὰρ τὸ ὁμοίως ὃν ἴδιον ἔςιαι ἴδιον τότα οὗ 
ὁμοίως ἐςὶν ἴδιον. αἷον ἐπεὶ ὁμοίως ἐςὶν ἴδιον ἐπιθυμητικοῦ 
τὸ ἐπιθυμεῖν καὶ λογιςικᾷ τὰ λογίζεσθαι, ἐκ ἔς δ᾽ ἴδιον 
ἐπιθυμητυκῷ τὰ ἐπιθυμεῖν, ὧς ὧν εἴη ἴδιον λογιςικοῦ τὸ λο- 35 ζῴν δυνατόν ἐξιν ὠναπνεῖν" 
γίζεσθαι. κατασκευάζοντα δὲ εἰ τὸ ὁμοίως ὃν ἴδιον ἔς τό- 

ὠναπνουςὃν τῇ δυνώμει μὲν ἀκέδωκε τὸ ἴδιον (τὸ γὼρ τοιοῦ-- 

τὸν οἷον ἀναπνεῖσθαι ἀναπτευς ὅν ἐς ιν), ἀποδέδωκε δὲ καὶ “πρὸς 

τὸ μὴ ὃν τὸ ἴδιον" καὶ γὼρ μὴ ὄντος ζῴου, οἷον ἀναπγεῖν 
πέφυκε τὸν ἀέρα,, ἐνδέχεται ἀέρω εἶναι" οὐ μώτοι μὴ ὄντος 

ὥς οὐδ᾽ ἀέρος ἔςαι ἴδιον τὸ 

τοιοῦτον οἷον ἀναπγεῖσθαι, τότε ὅτε ζῷον οὐκ. ἔς κι τοιοῦτον 
τοῦ ἴδιαν ἦ ὁμρίως ἐςὶκ ἴδιαν" ἔςξαρ γὰρ καὶ τὸ ὁμοίως ὃν οἷον ἀναπνεῖν. οὐκ ἂν οὖν εἴη ἀέρος ἴδιον τὸ ἀναπνεὺς ὅν. 

4. ἂν εἴη Ὁ. ἃ. μή ἰςι τοῦ μᾶλλον Ὁ. ἢ 6 εἰ 11 εἰ 16 εἰ 23 εἰ 28. ἥχερ Ὁ. ΠΠ Ἴ. ἴδιον ζών Ὁ. Π 11. ἴδων ἀνθρώπν Ὁ. ἢ 
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ΤΟΠΙΚΩΝ Ἐ: 489 

“Κατασκευάζοντα δὲ εἰ τῇ δυνάμει. ἀποδιδοὺς τὸ Ἰδιν γύεται" ὅταν μὲν γὰῤ ὅτι ὑπάρχει τὴ ψυμβεβηκὸς διαλδι 
ἢ τρὸς ὃν ἀποδίδωσι τὸ ἴδιον ἢ πρὸς μὴ ἦν ἐνδεχομένης τῆς γώμεθα, ὅτι ἀληϑὲς χέγομεν, ὅταν δ᾽ ὅτι οὐχ ὑπάρχει, 

δνάμεως τῷ μὴ ὄντι ὑπάρχειν" ἔς αι γὰρ ἴδιον τὸ κείμενον ὅτι οὐκ ἀληθές. εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ οἰκείῳ γώει ἔθηκεν, ἢ εἰ μὴ 
μὴ εἶναι ἴδον. οἷον ἐπεὶ ὁ ὠποδιδοὺς ἴδιον τοῦ ὄντος τὸ δυ- ἴδιος ὁ ἀποδοθεὶς λόγος, ἄς τῶν πρὸς τὸ γόος καὶ τὸ ἴδιον 
ιατὸν παθεῖν ἢ ποιῆσαι, δυνάμει. ἀποδιδοὺς τὸ ἴδιον, πρὸς 5. ῥηθέντων τόπων ἐπισκεπτέον. 

᾿ ἀπέδωχε τὸ ἴδιον" ὅτε γὼ ὄν ἐςι,͵ καὶ δυνατὸν παθεῖν τὶ Λοιπὸν δ᾽, εἰ μὴ ὥριςαι αὶ εἰ μὴ καλῶς ὦ ὥριξαι, πῶς 

᾿ ποιῆσαι ἔςαι" ὥςε εἴη ἂν ἴδιον τοῦ ὄντος τὸ δυνατὸν πῶ Μετιτέον, εἰκεΐ. πρῶτον μὲν ἦ ἦν ἐπισκεντέον εἰ μὴ καλῶς 

δ καὶ ποιῆσαι. ὥρις αι. ῥᾷον γὰρ ὁτιοῦν ποῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι. δῆλον 

Ἔτειτ᾽ ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ ἰ ὑπερβολῇ τέθεικε τὸ ἴδιον' οὖν ὅτι ἡ ὡμαρτία περὶ τοῦτο πλείων, ἐπειδὴ ἐργωδές ἐρον, 
οὐ γὰρ ἔςαι ἴδιον τὸ καίμενον εἶναι ἴδιον. συμβαίει γὼρ 10 ὥσθ᾽ ἡ ἐπιχείρησις ῥάων ἡ περὶ τοῦτο δὴ κερὶ ἐκεῖνο γί- 
τοῖς οὕτως ὠποδιδοῦσι τὸ ἴδιον οὐ καθ᾽ ἧ τὸν λόγον, τόνομα τεται. 
ἐληθεύεσθαι" φθαρώτος γὰρ τοῦ πρώγματος οὐδὲν ἧττον Ἕςι δὲ τοῦ μὴ καλῶς μέρη δύο, ἂν μὲν τὸ ἀσαφῆ 
ἔξαι ὁ λόγος" τῶν γὰρ ὄντων τινὶ μώλιςα ὑπάρχει. οἷον τῇ ἑρμηνείᾳ κεχρῆσθαι (δεῖ γὰρ τὸν ὁριζόμενον ὡς ἐνδέχεται 
ἄ τις ὠποδοῦι τοῦ πυρὸς ἴδιον σῶμω τὸ κουφότατον" φθω- σαφεςάτῃ τῇ ἑρμηνείᾳ κεχρῆσθαι, ἐπειδὴ τοῦ γνωρίσαι χα» 
βύτος γὰρ τοῦ πυρὲς ἔξαι τι τῶν σωμάτων ὃ κουφότατον 15 ριν ὠποδίδοται ὁ ὁρισμός), δεύτερον δ᾽, εἰ ἐπὶ πλεῖον εἴρηκὰ 
ἕξαι, ὥς᾽ οὐκ ἀν εἴη τῷ πυρὸς ἴδιον σῶμα τὸ κυφότατον. τὸν λόγον τοῦ δέοντος" πῶν γὰρ τὸ προσκείμενον ἐν τῷ ὁρμα 
κατασχευάζοντα δὲ εἰ μὴ ὑπερβολῇ τέθεικε τὸ ἴδιον" ἴξαι σμῷ περίεργον. πάλιν δ᾽ ἑκάτερον τῶν. εἰρημένων εἰς πλείω 
ἡὼρ κατὰ τοῦτο καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ἀν- μέρη διείληπται. 

θμώπου ἴδιον ζῷον ἥ ἈΠ 68) φύσει οὐχ ὐίρβολὰ ἀποδέδωκε Εἷς μὲν οὖν τόπός τοῦ ἀσαφῶς, εἰ ὁμιώνυμόν “τ τοι 2 
τὸ ἴδιον, εἴ. ἂν κατὰ τοῦτο καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον. 20 τὸ εἰρημένον, οἷον ὅτι ἡ ̓ γέεσις ὠγωγὴ εἰς οὐσίαν καὶ ὅτι ἡ 

: ὑγίεια συμμετρία θερμῶν καὶ ψυχρῶν. ὁμιώνυμιος γὰρ ἡ 

7. ἀγωγὴ καὶ ἡ συμμετρία" ἄδηλον οὖν ὁπότερον βούλεται λέ- 
γεῖν τῶν δηλυμένων ὑπὸ τοῦ πλεοναχῶς λεγομένε. ὁμοίως 

τῆς δὲ περὶ τοὺς ὅρος πραγματείας μέρη πότε ἐςό. δὲ καὶ εἰ τοῦ ὁριζομένε πλεοναχῶς λεγομέν μὴ διελὼν εἶς. 
ἢ γὰρ ὅτι ὅλως οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν, καθ᾽ οὗ τούνομα, καὶ 15 πεν’ ἄδηλον γὰρ ὁποτέρα τὸν ὅρον ὠποδέδωκεν, ἐνδέχεταί τε 
τὸν λόγον (δεῖ γὼρ τὸν τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμὸν κατὰ παντὸς συκοφαντεῖν ὡς οὐκ ἐφαρμόττοντος τοῦ λόγο ἐπὶ Ἰάντα ὧν 
ἀνδρώπου ἀληθεύεσθαι), ἃ ὅτι ὄντος γίγας αὐκ ἔθηκεν εἰς τὸ τὸν ὁρισμὸν ἀποδίδωκεν. μάλιςα δ᾽ ἐνδέχεται τὸ τοιοῦτον 

γέος ἢ ὅπ εἰς τὸ οἰκεῖον γένος ἔθηκεν (δεῖ γὰρ τὸν ὁριζόμενον ποιεῖν λανθανόσης τὴς ὁμωνυμίας. ἐνδέχεται δὲ καὶ διελό- 
εἰς τὸ γένος θώτα τὰς διαφορὼς προσάπτειν" μάλιςα γὰρ μενον αὐτόν, ποσαχῶς λέγεται τὸ ἐν τῷ ὁρισμῷ ἀποδοθέν, 
τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ γόος δοκεῖ τὴν τοῦ ὁριζομών οὐσίαν 3) συλλογισμὸν ποιᾷσαι" εἰ γὰρ κατὰ μηδόα τῶν τρόπων 
σημαύει), ἃ ὅτι οὐκ ἴδιος ὁ λόγος (δεῖ γὰρ τὸν ὁρισμὸν ἴδιον δκανῶς εἴρηται, δῆλον ὅτι ἀκ ὧν ὡρισμένος εἴη καταὶ τρόπον. 
ὦσι, καθάπερ καὶ πρότερον εἴρηται, ὃ εἰ πάντα τὰ εἰρη» ἴλλλος, εἰ κατὼ μεταφορὰν εἴρηκεν, οἷον εἰ τὴν ἐπι» 
μώα πουποιηκοὺὶς μὴ ὥριςαι μηδ᾽ εἴρηκε τὸ τί ἦν εδαι τῷ φήμην ἀμετάπτωτον ἢ τὴν γὴν τιθήνην ἢ τὴν σωφροσύνην 
ὁριζομένῳ. λοιπὸν δὲ παρὼ τὼ εἰρημένα, εἰ ὥριξαι μώ, μὴ συμφωνίαν. πᾶν γὰρ ἀσαφὲς τὸ κατὰ μεταφορὰν λεγό- 
καλῶς δ᾽ ὥριςαι. ο΄ 85 μένον. ἐγδέχεται δὲ καὶ τὴν μεταφορὰν εἰπόντα συκοφαν» 

ἘΣ μὲν οὖν μὴ ἀληθεύεται, καθ᾽ οὗ τοὔνομα, καὶ ὁ τεῖν ὡς κυρίως εἰρηκότα" ὁ γὰρ ἐφαρμόσει ὁ λεχθεὶς ὅρος, 
λόγος, ἐκ τῶν πρὸς τὸ συμβεβηκὸς τότων ἐπισκεπτέον. καὶ οἷον ἐπὶ τῆς σωφροσύνης" πάσα γὰρ συμφωνία ἐν φθόγ- 
γὰρ ἐκεῖ, πότερον ἀληθὲς ἢ οὐκ ἀληθές, πᾶσα ἡ σκέψις γοις. ἔτι εἰ γώός ἡ συμφωνία τῆς σωφροσύνης, ἐν δύο γέ- 

4. κατασκευάζοντι Ὦ. ἴ ἡ. ἀπεδὺς 6, 6. ἀποδίδωκε Ψ). ἢ παθεῖν ἢ παπῖν Ο. Ἷ 1. ἴςαι!] ἰφιν Ο, ὁπ Ὁ. ἢ 8. ὅ] πὶ ἢ Ὁ. ὃ 
9. ὑπερβολῶν Ὁ. ̓  13. ὑπάρξει ΟὉ. ἢ 16. κυφότατον εἶναι, κατασκ. ὦ. ἢ 17. ὑπερβολῶν Ῥ. ἢ 18. κωτὰ τῦτο οὐχ Ὦ. ἢ 19. ἴδιον 

τὸ ζῶον «Ὁ. ἃ Τίι 2 44, ζῆτα δ, ε΄ ̓Ἃ ᾿ὶ 24. ἰκὶ πέντε Ο. καὶ 26. τὸ οι Α. ἡ 28. ἢ ὅτι ὑκ Ο. ἢ 33. διώριςαι Ο, ἢ 3... ὧρι- 

Π. 
εὐρῖ; χέγοβοἹ διαλεγόμεθα, δ. 1 6. εἰ ροϑὲ ἃ οἵα Ο.. ἢ Ἶ. εἰπεῶν ἔξικ, πρῶτον ἦν Ο. ἢ 10. ρᾶιον 8. Π ὁ οπι σ΄. ἢ 4Δ. τῇ οι αὶ 
46. ἅπαν Ο. ἢ 19. ἀσαφῦς Ο. 11 ἰςί οτὰ Ο. 1} 20. ῥηθὲν Ο. ̓} ἢ] καὶ 38. Ε 24. μὴ) εἰ μὲ 418. 1. 25. τῶν ὅρων 4, αὶ ἀτέδωκεν Ο. ἢ 
29. ἰσαχῶς Ο. ἢ 30. μηθώα Ο. ἢ 33. γ5] ὕλην Ο. ἢ τιθηνητρὼν 48. 
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γεσιν ἕςώι ταὐτὸν ὁ περιέχεσιν ἀλληλα" οὔτε γὰρ ἡ συμ: περίεργον οὗ ἀφαιρεθέντος τὸ λοιπὲν δῆλον ποιεῖ τὸ ὁριζό- 
Φωνία τὴν ἀρετὴν ὅθ᾽ ἡ ὠρετὴ τὴν᾿ συμφωνίαν περιέχει. 5 μενον. τοΐξτος δὲ: καὶ ὁ τῆς ψυχῆς ὅρος, εἰ ἀριθμὸς αὐτὸς 

,ὐ φ. ἢ ἀ -“Σ»,. “ πὴ . εν “2,οηΗοην΄» τ αν τ ᾧ ἃν γρλς » ͵7 
Ἔτι εἰ μὴ κειμένοις ὀνόμασι χρῆται, οἷον Πλάτων αὑτὸν κινῶν ἐςίν" καὶ γὼρ Τὸ αὐτὸ αὐτὸ κινὲν ψυχή, κα’ 

ὀφρυόσκιον τὸν ὀφθαλμόν, ἢ τὸ φαλάγγιον σηψιδακές, ἢ θάπερ. Πλάτων ὥριςαι. ἢ ἴδιον μέν ἐςι τὸ εἰρημένον, ὁ δὴ- 

τὸν μυελὸν ὀς εὐγενές" πᾶν γὰρ ἀσαφὶς τὸ μὴ εἰωθός. 5 λοῖ δὲ. τὴν ὑσίαν ἀφαιρεθέντος τῇ ἀριθμοῦ. ποτέρως μὲν ἕν 
Ἔνια δ᾽ ὅτε καθ᾽ ὁμωνυμίαν ὅτε κατὰ μεταφορὰν ἔχει, “χαλοπὸν διασαφῆσαι". χρηςέον δ᾽. ἐπὶ πάντων τῶν 

γ ὕ ἦ᾽ Φ .- ,ὕὔ ΑονΝ -“᾿ 7 , . . Ν Ψ7 φΦ « « - ῳ Ψ 
οὗτε κυρίως εἴρηται, οἷον ὁ νόμος μέτρον ἢ εἰκὼν τῶν φύσει τοιότων᾽ πρὸς τὸ συμφέρον. οἷον. ὅτι ὁ τῇ φλέγματος ὄρος 
δικαίων. ἔςι δὲ τὰ τοιαῦτα χείρω τῆς μεταφορᾶς" ἡ μὲν ὑγρὸν πρῶτον ὠπὸ τροφῆς ἄπεπτον. ἂν γὰρ τὸ πρῶτον, ὦ 

Ν Ν “ ΄ Ἵ. » Ν ΄. « ΄, ΝΥ , τ Ν γὰρ μεταφορὰ ποιεῖ πως γνώριμον τὸ σημαινόμενον διὰ “ολλαί, ὥςε περίεργον τὸ ἄπεττον προσκείμενον" καὶ γὰρ 
τὴν ὁμοιότητα" πάντες γὰρ. οἱ μεταφέροντες κατά τινα ὁμοι- 10 τύτῷ ὠφαιρεθέντος ὁ λοιπὸς ἔςαι ἴδιος λόγος" ὁ γὰρ ἐδὲέ- 
ὅτητα μεταφέρυσιν" τὸ δὲ τοίξτον ἃ ποιεῖ γνώριμον" ὅτε γὰρ 
ἡ ὁμοιότης ὑπάρχει, καθ᾽ ἣν μέτρον ἢ εἰκὼν ὁ νόμος ἐς, 
ὅτε κυρίως εἴωθε λέγεσθαι. ὥςφε εἰ μὲν κυρίως μέτρον ἢ 

εἰκόνα τὸν νόμον φησὶν εἶαι, ψεύδεται" εἰκὼν γάρ. ἐσ οὗ 

Χχεται. ὠπὸ τῆς τροφῆς καὶ τῦτο καὶ ἄλλο τι πρῶτον εἶναι. 
ἢ ὑχ ἑπλῶς πρῶτον ὐπὸ Ἰροφῆς τὸ φλέγμα» ὠλλὰ τῶν 
ἀπέπτων ᾿Ἄριτὸ; ὥςε ἀγεσόιπεον τὸ ἄπεπτον" ἐκείνως μὸν 
γὰρ ῥκθότος εκ ἀληθὴς. ὁ λθο: ἅτὸ μὴ πάντων πρῶ- 

ὴ ἀένεσις διὰ μιμήσεως, τῦτο δ᾽ ἐχ ὑπάρχει τῷ νόμῳ" 45 τόν. ἐς ιν. 

εἰ δὲ μὴ κυρίως, δῆλον ὅτι ἀεα φῶς εἴρηκε καὶ χεῖρον ὁποι- 

νοῦν τῶν κατὰ μεταφορὰν λεγομέων. 

Ἔτι εἰ μὴ δῆλος ὁ τῇ ἐναντίν λόγος ἐκ τὸ ὃ λεχθώτος" 
. οἱ γὰρ καλῶς ἀπόδεδομένοι καὶ τὲς ἐναντίος προσσαμαΐνε- 

Υ. : Ἔτι εἴ τι τῶν ἐν τῷ λόγῳ μὴ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς 
«ν᾽ "ἊΝ “" .ς. ἃ Ν Ἂν », " μην ὑπὸ τὰύτο. εἶδος" ὁ γὰρ τοίστος “ὐ τὰ ἐρχο ρ  Σ ὩΝ 
μένων ὃ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ὕσιν. ἐκείνως μὲν γὰρ ἂν ὁ 
λοιπὸς ἴδιος ἢ λόγος, καὶ ὁ πῶς ἴδιος ἔςαι" ἁπλῶς γὰρ 

σιν. ἢ εἰ καθ᾽ αὐτὲν λεχθεὶς. μὴ φανερὸς εἴη τίνος ἐςὶν ρει Ὦ πρὸς τὸ ἴδιον ὁτουῦν προς θέντος ἀληθὸς ὅλος ἴδιος γίνεται: 
σμός, ἀλλὰ καθάπερ τὼ τῶν ἀρχαίων γραφέων, εἰ μή τις 
ἐπιγράψαι, ὥς ἐγνωρίζετο τί ἐςιν ἕκαςον. 

ὃ. Εἰ μὲν ὄν μὴ σαφῶς, ἐκ τῶν τοιότων ἐςὶν ἐπισκε- 

στέον. εἰ δ᾽ ἐπὶ πλεῖον ἐἶρηκε τὸν ὅρον, ἀἜ ΟΠ μὲν σκο- 

» δέ “ » “ λό Ν ᾺἋΣ ΑΘΝῚς ὦ », τ Δ εἰ δέ τι τῶν ἐν τῷ λόγῳ μὴ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ὑπὸ 
Ν ,ὔ Ν ταὐτὸ εἶδος, ἀδύνατον ὅλον τὸν λόγον ἴδιον εἶναι" ὁ γὰρ ὠν- 

, -“ ὙΣ ανπρα Ξ α ᾿ ΣΝ ν ΄ 
τικατηγορηθήσεται τὸ πράγματος. οἷον τὸ ζῷον πεζὸν δίπεν 

τετράπηχυ" δ᾿ γὰρ τοῦτος λόγος ὑκ ἀντικατηγορεῖται τοῦ 
ἘΠῚ εἴ τινι κέχρηται ὃ ὃ πᾶσιν ὑπάρχει, ἢ ὅλως τοῖς οὖσιν 2: πράγματος διὰ τὸ μὴ πᾶσιν ὑπάρχειν ἰῷ ὑπὸ ταὐτὸν εἶς 

ἢ τοῖς ὑπὸ ταὐτὸ γόος τῷ. ὁριζομένῳ" ἐπὶ πλεῖον γάρ, εἰρῇ»» 
σθαι ἀναγκαῖον τῶτο. ᾿ δεῖ γὼρ τὸ μὲν γένος ἀπὸ τῶν ἀλ- 

λων χωρίζειν, τὴν δὲ διαφοραν ἀπό τινος τῶν ἐν τῷ αὐτῷ 
Ν ον “Ὗ .«.. 7 ς ΤῈ »,,..ἢ ᾽ Ν γένει. τὸ μὲν ἦν πᾶσιν ὑπάρχον ἁπλῶς ἀπ᾽ οὐδενὸς χω- 

δὸς τὸ τετράπηχυ. ΤᾺΣ ΟΝ 

Πάλιν εἰ ταὐτὸν πλεονώκις εἴρηκεν, οἷον τὴν ἐπιθυμίαν 

ὄρεξιν ἡδέος εἰκών: πᾶσα γὼρ ἐπιθυμία ἡδέος ἐςίν, ὥς ε καὶ 

τὸ ταὐτὸν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἡδέος ἔςαι. γίνεται ὧν ὅρος τῆς ἐπι- 
ρίζει, τὸ δὲ τοῖς ὑπὸ ταὐτὸ γένος πᾶσιν ὑπάρχον ἃ χω- 30 θυμίας ὄρεξις ἡδέος ἡδεός" οὐδὲν γὼρ διαφέρει ἐπιθυμίαν εἷ- 
ρίζει ὠπὸ τῶν ἐν ταὐτῷ γένει, ὥςε μάταιον τὸ τοιοῦτον 
προσκείμενον. Σ; 

Ἂ εἰ ἔςξι μὲν ἴδιον τὸ προσκείμενον, ἀφαιρεθέντος δὲ 
τούτα καὶ ὁ λοιπὸς λόγος ἴδιός ἐςι καὶ δηλοῖ τὴν ὑσίαν. 
φ. »,“ -» Π Ν ΄, Ν : ΩΣ Υ , 

οἷον ἐν τῷ τὰ ἀνθρώπε λόγῳ τὸ ἐπιςήμης δεκτικὸν προς ε- 35 ἀλλ᾽ ὁ διὰ τῦτο ἁτοπόν τι συμβανει" 
θὲν περίεργον" καὶ γὰρ ἀφαιρεθέντος τούτου ὁ λοιπὸς λό- 

γος ἴδιος καὶ δηλοῖ τὴν οὐσίαν. ὡπλῶς δ᾽ εἰπεῖν, ἅπαν 

πεῖν. ἢ ὕρεξιν ἡδέος, ᾿ὥσθ᾽ ἑκάτερον αὐτῶν ἡδέος ἔς αι. ἢ τῦτο 

μὲν ὀδὲν ἀτοπον" καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος δίπουν ἐς, ὥςε καὶ 

τὸ ταὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ δίπουν ἔςαι. ἔςι δὲ ταὐτὸν τῷ ἀν- 

θρώπῳ ζῷον πεζὸν δίπυν, ὥςε ζῶον πεζὸν δίκυν δίπεν ἐς ἵν. 
οὐ γὰρ κατὼ ζῴς 

πεζξ τὸ δίπεν κατηγορεῖται (ὕτω μὲν γὰρ ὧν δὶς περὶ τῷ 

αὐτῷ τὸ δίπυον ὧν κατηγοροῖτο), ἀλλὰ “περὶ ζῴε πεΐῷξ δίπο- 

8. οἷον ὃ πλάτων Ο. ἢ 5. ὀςογενές «(. ἢ Ἴ. οὔτε κυρίως οτχ «ΑἹ. 113. κυρίως ροϑὲ ὕτε οαὰ Ο. 16. ἑτυῖν Ο. ΠΤ 18. ὅρος Ο. 1 
49. ἀποδιδόμενοι 413. ἢ 20. αὐτὸ 8. 1 23. ἐξὶν οπα Ο. 1] 24. ὁρισμὸν Ο. ἵ 26. τοῖς ογα Ο. 1] τῶν δριζομίνων 

28. ταυτῷ (. 1 29. οὐθενὲς Ο. ᾿1.34. ἀπὸ οἵὰ .48. 1 35. ἐν οτὰ Ὁ. 
8. 27. τύτω Ο. ἃ 

4. δηλοῖ τί ἰςι τὸ 6. 11 2. δί ἐς! καὶ Ο. ΠΤ εἴπερ Ο. 1} 3. αὑτὸ οτὰ 448. ἢ ἡ. ἐςι τοῦτο τὸ Οἱ. ἢ 5, ὁποτέρως Ο. ΠΤ 11. ἀτὸ τρο-- 

φῆς (οπιῖθθο τῆς) ροβὶ πρῶτον Ο. ἰἱ τι καὶ ἄλλο 8. 1} 13. πεπτόν ΑἹ, 11 κεως 8. } 17 εὲ 22. ταυτὸν Ο. ΠΠ 18. κεύως 448. 1 ἰὰν σ΄. ἢ 
20. ὅλος ὁ λόγος ἴδιος Ο, ἰἰ 21. ἐὰν Ο 

ὁ τὴν Ο. 29. ἰςΐν 

δ Βαροὶ Ὁ, οαἱ 48. ἰΪ 31. ἰςν 48. 

Ὁ ἢ 22. τὸν ὅλον Ο. 1 23. τὸ οπὰλ .4}8. ΠΠ 24. ὁ κατηγορηθήσεται Ο, ΠΠ 25. ταυτὸ Ο. 1} 27. οἷον 

Δ. κ᾿ ἦν τοἰπιθυμίας τὸ δαρτγα [τγαπὶ 4. ἢ ὅρος τῇς ἐπιθυμίας} ἡ 
Ι 32. ὁ οπιὶ 48. ἢ 31. ἂν οπὶ (. 

ὅρεξις 8. 1 30: ἡδέος αἸίογυπλ συργϑὶ σοχ- 
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ἃς τὸ δίπυν λέγεται, ὥςε ἅπαξ μόνον τὸ δίπουν κατηγο- οὐ ταὐτά ἐςξῖιν, ἐπειδὴ οἱ ὁρισμοὶ ἕτεροι. δῆλον ὃν ὅτι οὐχ 
ρέται, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιθυμίαφ᾽ ὁ γὰρ κατὰ τῆς ὥριςαι ὁ μὴ διὰ προτέρων καὶ γνωριμωτέρων ὁρισάμενος. - 

ὀρέξεως τὸ ἡδέος εἶνωι κατηγορεῖται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ σύμ: τὸ μὲν ἦν μὴ διὰ γνωριμωτέρων εἰρῆσθαι τὸν ὅρον δὲ- 
παπος, ὥςε ἅπαξ καὶ. ἐνταῦθα ἡ κατηγορία γίνεται. οὐκ χῶς ἔςιν ἐκλαβεῖν" ἢ γὰρ εἰ ἁπλῶς ἐξ ἀγνως οτέρων ἢ εἶ 

ἕξι δὲ τὸ δὶς φθέγξασθαι ταὐτὸν ὄνομα τῶν ἀτόπων, ἀλλὰ 5 ἡμῖν ἀγνως οτέρων" ἐνδέχεται γὰρ ἀμφοτέρως. ὡπλῶς μὲν 
τὸ τλεονάκις περί τινος τὸ αὐτὸ κατηγορῆσαι; οἷον ὡς ἘΠπ- οὖν γνωριμώτερον τὸ πρότερον τοῦ ὑςέρε, οἷον ςιγμὴ γραμν- 

μχράτης τὸν φρόνησιν ὁριςικὴν καὶ θεωρητικὴν τῶν ὄντων μῆς καὶ γραμμὴ ἐπιπέδου. καὶ ἐπίπεδον ςερεοῦ, καθάπερ 
 Ψ» Ἄς Νὰ δ δος δ τα Ὑ Δ Ν λ Εν: “ ᾿ Ν δ Ν ᾿, ᾿ φησὶν εἶναι. καὶ γὰρ ὁριςυκὴ θεωρητική «τίς ἐςιν, ὥςε δὶς τὸ καὶ μονὼς ἀριθμοῦ" πρέτερον γὰρ καὶ ἀρχὴ παντὸς ἀριθ- 

αὐτὸ λέγεί προσθεὶς πάλιν καὶ θεωρητικήν. ὁμοίως δὲ καὶ μοῦ. ὁμοίως δὲ καὶ ςοἰχεῖον συλλαβῆς. ἡμῖν δ᾽ ἀνώπαλιν 
ν Ν ἊΨ έ »" ν ,. »“» ᾿ ). ΟΝ δὰ ᾿ ᾿ Ν ΟΝ Ν » ὅσοι τὴν κατάψυξιν ςέρησιν τῷ κατὰ φύδξιν θερμοῦ φασὶν 10 ἐνίοτε συμβαίνει" “μάλιςα γὰρ τὸ ςερεὸν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν 
εἶναι" κῶσα γὰρ ςέρησίς ἐξςι τῷ κατὼ φύσιν ὑπάρχοντος, πίπτει, τὸ δ᾽ ἐπίπεδον μᾶλλον τῆς γραμμῆς, γραμμὴ. δὲ 
σ , “Ὰ θεΐ »“» ) νος ᾽ . Ν ΄ “. « ᾿ Ν νΝ ἊΜ ᾿Ξ ὅκὲ περίαργον 10. αρονθεῖναι, πε κατα Φύσυ, ἀλλ᾽ ἱκανὸν σημείς ΕΊΣ οἱ πολλοὶ γὰρ τὰ τοιαῦτα προγνωρίζουσιν" 
ἦν εἰπεῖν φέρησιν ϑερμεῦ, ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ φέρησις γνώριμον τὰ μὲν γὰρ τῆς τυχούσης τὼ δ᾽ ἀκριβᾶς. καὶ Ἔπττα! δια- 

ποιεῖ ὅτι τῷ κατὰ φύσιν λέγεται. τ γρίας καταμαθεῖν ἐ ἰσύ. ᾿ 
Πάλιν εἰ τῷ καθόλε εἰρημῶν προσθείη καὶ. ἐπὶ μέρες, 15 ᾿Απλῶς μὲν οὖν βέλτιον τὸ διὰ τῶν τέο τὰ ὕςε- 

Φ Η Ἁ 3 » ,΄ » ΄ ᾿ »“» 2 ’ ν ΝΣ “Μ“ οἷον εἰ τὴν ἐπιείκειαν ἐλάττωσιν τῶν συμφερόντων καὶ δὲ- ρα πειρᾶσθαι γνωρίζειν" ἐπιςημονμοώτερον γὼρ τὸ τοιοῦτόν 
’ λ »" ΄ δ , Υ ) » Η οὐ ν ἢ Ν » Ν ᾿ Ν ᾽ “ Ἁ καίων" τὸ γὰρ δίκαιον συμφέρον τι, ὥςε περιέχεται ἐν τῷ ἐςιν. οὐ μὴν ἀλλὼ πρὸς τοὺς ἀδυνατοῦντας γνωρίζειν διὼ 

συμφέροντι. περιττὸν ἕν τὸ δίκαιον, ὥςε καθόλε εἴπας ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀναγκαῖον ἴσως διὰ τῶν ἐκείνοις γνωρίμων ποὶ- 

μέρες προσέθηκεν. καὶ εἰ τὴν ἰατρικὴν ἐπιςήμην τῶν ὑγιεινῶν εἶσθαι τὸν λόγον. εἰσὶ δὲ τῶν. τοιούτων ὁρισμῶν ὅ τε τῆς 
ζῴῳ καὶ ἀνθρώπῳ, ἢ τὸν νόμον εἰκόνα τῶν φύσει καλῶν καὶ 20 ςιγμῆς καὶ ὁ τῆς γραμμῆς καὶ ὁ τοῦ ἐπιπέδου" πάντες γὰρ 
δικαίων" τὸ γὰρ δίκαιον καλόν τι, ὥςε πλεονάκις τὸ αὐτὸ διὰ τῶν ὑςέρων τὰ πρότερα δηλοῦσιν' τὸ μὲν γὰρ γραμμῆς, 

λέγει. : τὸ δ᾽ ἐπιπέδε, τὸ δὲ ςερεοῦ φασὶ πέρας εἶναι. οὐ δεῖ δὲ 
ἀ Πότερον μὲν ζνικαλῶς ἢ ἃ καλῶς, διὰ τότων καὶ τῶν λανθάνειν ὅτι τοὺς οὕτως ὁριζομόες οὐκ ἐνδέχεται τὸ τί ἦν 
τοιύτων ἐπισκεπτέον" πότερον ᾿ εἴρηκε καὶ ὥριςαι τὸ τί ἦν εἶναι τῷ ὁριζομένῳ δηλοῦν, ἐὰν μὴ τυγχιίνῃ ταὐτὸν ἡμῖν τα 
εἶαι καὶ ὀχί, ἐκ τῶνδε. : . 25 γνωριμώτερον καὶ ἁπλῶς γνωριμώτερον, ἀπὲ! δεῖ μὲν διὰ 

᾿ Πρῶτον μὲν εἰ μὴ διὰ προτέρων καὶ γώριμωτέμων πε- τοῦ γόυς. καὶ τῶν διαφορῶν ὑμίξιεθαι τὸν καλῶς ὁριζόμε- 
ποΐπται τὸν ὁρισμόν. ἐπεὶ γὰρ ὁ ὅρος ὠποδίδοται τοῦ Ὑνω- νον, ταῦτα δὲ τῶν ἁπλῶς ἡνωριμωτέρων καὶ προτέρων τοῦ 
ρἴται χάριν τὸ λεχθέν, γνωρίζομεν δ᾽ ὑκ ἐκ τῶν τυχέντων εἴδες ἐς. συναναιρεῖ γὰρ τὸ γώος καὶ ἡ διαφορὰ τὸ εἶδος» 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν προτέρων καὶ γνωριμωτέρων, καθάπερ ἐν ταῖς ὥςε πρότερω ταῦτα τοῦ εἶδος. ἔς ι δὲ καὶ γνωριμώτερα" τῷ 

ἀτοδείξεσιν (οὕτω γὰρ πᾶσα διδασκαλία καὶ μάθησις ἔχει), 39 μὲν γὰρ εἴδους γνωριζομόν ἀνάγκη καὶ τὸ γένος καὶ τὴν δια- 
φανερὸν ὅτι ὁ μὴ διὰ τοιότων ὁριζέμενος οὐχ; ὥριςαι. εἰ δὲ φορὰν γνωρίζεσθαι (ὁ γὰρ ἄνθρωπον γνωρίζων καὶ ζῷον καὶ 

μή, πλρίας' ἔσονται τῷ αὐτῷ ὁρισμοί, δῆλον γὰρ ὅτι καὶ ὁ πεζὸν. γνωρίζε), τῷ δὲ γένυς ἢ τῆς διαφορᾶς γνωριζομέοις 
δια προτέρων καὶ γνωριμωτέρων βέλτιον ὥριςαι, ὥξζε ὧὠμ- ὑκ ἀνάγκη καὶ τὸ εἶδος γνωρίζεσθαι, ὥςε ἀγνως τερον τὸ 

, ω ν ν ΤΥΡ “ »,,"» Χ » ᾽ ΟΝ Ψ -» 5 νῷ 7 Ν 7 - Ν Ὰ φέτεροι ἀν εἴησαν ὅροι τοῦ αὐτοῦ. τὸ δὲ τοίῶτον οὐ δοκεῖ" εἶδος. ἔτι τοῖς κατ᾽ ἀλήθειαν τὰς τοιότους ὁρισμὲς φάσκυ- 
ε,“ ν, δ ἢ 5, ΣΟ .Νλ, », 2, “.»..» , ᾿ να δι, 7 ν, ρος ἑκαάς ῳ γὰρ τῶν ὄντων ἦν ἐς! τὸ εἶναι ὅπερ ἐς ν' ὥς εἰ πλείες 15 σὶν εἶναι, τὸς ἐκ τῶν ἑκάς ῳ γνωρίμων, πολλὲς τοῦ αὐτοῦ 
ἔσονται τοῦ αὐτοῦ ὁρισμοί, ταὐτὸν ἔξαι τῷ ὁριζομέῳ τὸ συμβήσεται λέγειν ὁρισμὸς εἶναι" ἕτερα γὰρ ἑτέροις καὶ οὐ 

εἶναι ὅτερ καθ᾿ ἑκάτερον τῶν ὁρισμῶν δηλῦται. ταῦτα δ᾽ ταὐτὰ πᾶσι τυγχάνει γνωριμώτερα ὄντα, ὥςε πρὸς ἕκαςον 

, 

ἄ. κἀνταῦθα Ο. Ἱ 6. τινων Ο. Ἵ κατηγορεῖν Ο΄, 1} οἷον εἰ ὡς 4. 8. τις ογχὰ Α΄. ἵ ταυτὸν Ο. ἢ 11. ἐκξὴ δος ὥςε Ο. Ἷ 13. ἣν 

σα Ο. ᾿] 15. τῇ οπὶ Ὁ. {Π 17. περιέχεται -- 18. ὥστε οτὰ 418. 1 18. ὥστε καθόλν] καϑόλν γὰρ Ο. [] 20. ζώων καὶ ἀνθρώπων Ο. ἢ: 

21. ταυτὲ Ο. 1 23. καλῶς ὥρισται διὰ τῶνδ᾽ ἐπισκεπτέον Ο. || 24. ὥρισται καὶ εἴρηκε Ο. ᾿Ϊ 26. μὲν ὄν εἰ Ο. ΠΤ 21. ἱπειδὴ Ο. 1} 

81. τούτων Ο. ἢ δὲ μή] γὰρ ὥρισται Ο, 1} 33. ἡνωριμωτέρων ἔτι βέλτιον Ο. ἢ 35. ἕκαστον Β. [1 31. ταῦτα δ᾽ ἀ οπι ρὺ Ο. 

ἀς εἰ αἰτυπιηὰς οτὰ Ο. ἰάθη ροβϑὶ ἁπλῶς Βίαι. {Π 7. καὶ γραμμὴ ἐπιπέδν οτα Ο΄. ᾿} 11. πίπτει] πίπτει ἐπιπέδου ΑΒ, οτὰ Ο. ἢ 
ἡ δὲ ραμμὴ τῆς στιγμῆς. διὸ μᾶλλον οἱ πολλοὶ τὰ τοιαῦτα ἡνωρίζασι Ο, ἢ 145. τὸ οπι Ο΄. ΠΠ προτέρων Ο. ἃ 22. πέρας φασὶν Ο, ἢ 

2λ. ἂν Ο. ᾿ὶ 25. ἁπλῶς ἡνωριμώτατον Ο, Ἱ διὰ τῷ γὸνς μὲν Ο. 11 28. γὰρ κα τὸ Ω. ἢ 31. καὶ αἰίογαα οἵα Ο. [1 35. ἐκά- 
στως ζ΄, 
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ἕξερος ἂν “ἢ ὁρισμὸς ἀποδοτέος, “πὸ ἐκ τῶν ἑχάςοις μα τὸν ἥλιον ἄςρον ἡμεροφανὶς ὡρίσατο" ὁ γὰρ ἡμέρᾳ χρώ-, 
ριμωτέρων τὸν ὁρισμὸν ποιεῖσθαι χρή. ἔτι τοῖς αὐτοῖς ἄλ- μενος ἡλίῳ χρῆται. δεῖ δ᾽ ὅπως φωραθῇὴ τὼ τοιαῦτα μεταω- 
λοτ᾽ ἄλλα μᾶλλον γνώριμα, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ αἰγθητε, λαμβάνειν ἀντὶ τῷ ὀνόματος τὸν λόγον, οἷον ὅτι ἡμέρα ἡλῖν 
ἐκριβεςέροις δὲ γινομέοις ἀνάπαλιν, ὥς᾽ ἐδὲ πρὸς τὸν αὖὐ- φορὰ ὑπὲρ γῆς ἐςίν" δῆλον γὰρ ὅτι ὁ τὴν φορὰν ἡλίν ὑ 

τὸν ἀὲ ὁ αὐτὸς ὁρισμὸς ἀποδοτέος τοῖς διὰ τῶν ἑκάστοις 5 γὴς εἰρηκὼς τὸν ἥλιον εἴρηκεν, ὥςε κέχρηται τῷ ἡλίῳ ὁ τῇ 
νωριμωτέρων τὸν ὁρισμὸν φάσκυσιν ἀποδοτέον εἶναι. δῆλον ἡμέρᾳ χρησάμενος. ᾿ 

ἣν ὅτι ἐχ ὁριςέον διὰ τῶν τοιότων, ἀλλὰ διὰ τῶν ὡπλῶς Πάλιν εἰ τῷ ἀντιδιηρημένῳ τὸ ἀντιδιῃρημένον ὥρις αἱ» 
ἡνωριμωτέρων" μόνως γὰρ ἀν ὕτως εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὁρισμὸς οἶον περιττὸν τὸ μονείδι μεῖζον ὠρτόν. ἅμα γὼρ τῇ φύσει 
ἀὲ γίνοιτο. ἴσως" δὲ καὶ τὸ ἁπλῶς γνώριμον οὐ τὸ πᾶσι τὰ ἐκ τῷ αὐτῷ γένες ἀντιδιηρημένα, τὸ δὲ περιττὸν καὶ ἄρ- 
γνώριμόν ἐςιν, ἀλλὰ τὸ τοῖς εὖ διακειμένοις τὴν διοίνοιαν, 10 τιον ἀντιδ)ήρηται" ἄμφω γὰρ ἀριθμῷ διαφοραί. 
καθάπερ καὶ τὸ ἁπλῶς ὑγιεινὸν τὸ τοῖς εὖ ἔχισι τὸ σῶμα, -ς Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ διὰ τῶν ὑποκάτω τὸ ἐπάνω ὥρις αι, 
δεῖ μὲν Ἦν ἔκαςα τῶν τοιότων. ἐξακριβῦν, χρῆσθαι δὲ διαν οἷον ἄρτιον ἀριθμὸν τὸν δίχα διαιρέμενον ἢ τὸ ὠγαθὸν ἔξιν 
λεγομώους πρὸς τὸ συμφέρον. μάλιςᾳ δ᾽ ὁμολογαμώως ἀρετῆς" τό τε γὰρ δίχα ἀπὸ τῶν δύο εἴληπται, ἀρτίων ὅν» 

ἀναιρεῖν ἐνδέχεται τὸν ὁρισμόν, ἐὰν μάτ᾽ ἐκ τῶν ὡπλῶς των, καὶ ἡ ἀρετὴ ὠγαθόν τί ἐςιν, ὥσθ᾽ ὑποκάτω ταῦτα 
νωριμωτέρων μήτ᾽ δι τῶν ἡμῖν τυγχρῖνᾳ τὸν ἈδΎΟΥ πε- 15 ἐκείνων ἐςύ. ἔτι δ᾽ ἀνάγκη τὸν τῷ ὑποκάτω χρώμενον καὶ 
“ποημέρος.. αὐτῷ χρῆσθαι. ὅ τε γὰρ τῇ ἀρετὴ χρώμενος χρῆται τῷ 

Εἷς μὲν ἦν τρόπος τῷ μὴ διὰ γνωριμωτέρων ἐςὶ τὸ διὰ ἀγαθῷ, ἐπειδὴ ὠγαθόν τι ἡ ἀρετή" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ τ 
τῶν ὑςέρων τὰ πρότερα δηλῶν, καθάπερ πρότερον εἴκαμεν' δίχα χρώμενος τῷ ἀρτίῳ χρῆται, ἐπειδὴ εἰς δύο διηρῆσθαι 
ἄλλος, εἰ τῷ ἐν ἠρεμίᾳ καὶ τῇ ὡρισμέν διὰ τὰ ἀορίςε καὶ σημαύει τὸ δίχα, τὰ δὲ δύο ἀρτιώ ἐςιν. 
Τὰ ἐν κινήσει ἀποδέδοται ὁ λόγος" πρότερον γὰρ τὰ μένον Ὦ Καθόλυ μὲν ἕν εἰπεῖν εἷς ἐςὶ τόπος τὸ μὴ διὰ προτέρωνϑ 
καὶ τὸ ὠρισμῴον τὰ ἰορίςε καὶ ὦ κινήσει ὄντας. ο΄ καὶ γνωριβωτέρων ποιήσασθαι τὸν λόγον, μέρη δ᾽ αὐτῷ τὰ 

ἘΝ δὲ μὴ ἐκ προτέρων τρεῖς εἰσὶ τρόποι, πρῶτος μὲν εἰ εἰρημόα. δεύτερος, εἰ ἐν γύει τῇ πράγματος ὄντος μὴ κεῖται 
δικὼ τῷ ἀντικειμέμι. τὸ ἀντικείμενον ὥριςαι, οἷον διὰ τῷ κακὰ ἐν γώει. ἐν ἅπασι δὲ τὸ τοῦτον ἁμάρτημά ἐςιν, ἐν οἷς οὐ 

τὸ ὠγαθό ϑ ἅμα “ὼρ τὴ φύσει τὰ ἀντικείμενα. ἐνίοις δὲ πρόκειται τῷ λόγε τὸ τί ἐξ, οἷον ὁ τῷ σώματος δρισμός, 
καὶ ̓  αὐτὴ ἐπιξήμα ἀμφοτέρων δοκεῖ εἶν εἶαι, ὥς ἐδὲ ΥΟΣΕ τὸ ἔχον τρεῖς διαςάσεις, ἢ εἴ τις τὸν ἄνθρωπον ̓ ὀρθάιτο τὸ 

ρημώτερον τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρα. δεῖ δὲ μὴ λανδάνειν ὅτε δα ἐπιςάμενον ἀριθμεῖν. ὦ γὰρ εἴρηται τί ὃν τρεῖς ἔχει διας ἀ- 

ἴσως ὑκ ἔςιν ὁρίσιισβαι ἄλλως, οἷον τὸ δικλάσων ἄνευ τῷ σεις ἢ τί ἂν ἐπίς «ται ἐριθμεῖν" τὸ δὲ γύος βώαται τὸ τί 
ἡμίσεος, καὶ ὅσα καθ᾿ αὑτὰ πρός τι λέγεται" πᾶσι γὰρ ἐστι σημαύειν, καὶ πρῶτον ὑποτίθεται τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ 
τοῖς τοιότοις ταὐτὸν τὸ εἶναι τῷ πρός τί πως ἔχαιν, ὥς᾽ λεγομένων. 
ἀδύνατον ἄνευ θατέρε θαΐτερον γνωρίζειν, διόπερ ἀναγκαῖον 30 Ἔτι εἰ πρὲς πλείω λεγομώπ τοῦ ὁριζομόν μὴ πρὲς 
ἐν τῷ τῷ ἑτέρε λόγῳ συμπαριειλῆφθαι καὶ ϑάτερον. γνωρξ. παντα ἀποδέδωκεν, οἷον εἰ τὴν γραμματικὴν ἐπιςήμην τῷ 
ἴειν μὲν ὅν δεῖ τὼ τοιαῦτα πάντα, χρίσθαω δ᾽ αὐτοῖς ὡς γράψαι τὸ ὑπαγορευθέν" προσδεῖται γὼρ ὅτι καὶ τῷ ἀνω- 
ἂν δυκῇ συμφέρειν. νῶναι" ὁδὲν γὰρ μᾶλλον τῷ γράψαι ἢ τῇ ἀναγνῶναι ὠπο-- 

Λλλας, εἰ αὐτῷ κέχρηται τῷ ὁριζομένῳ. λανθάνει δ᾽, δοὺς ὥριςωι, ὥς ὑδέτέρος, ἀλλ' ὁ ἄμφω ταῦτ᾽ εἰπών, 
ὅταν μὴ αὐτῷ τῷ τὰ ὁριζομέν ἀνόματι χρήσηται, οἷον εἰ 39 ἐπειδὴ πλεώς ἐκ ἐνδέχεται ταὐτῷ ὁρισμὸς εἶναι. ἐπ᾿ ἐνίων 

1. “νυριμωτάτων δεῖ τὸν δρισμὸν ποιεῖσθαι. ἔτι Ο. ἢ 3. ἡνώριμα μᾶλλον Ο. ἢ μὲν γὰρ τὰ Ο. Π 5. ἀποδίδοται Ο. ἃ 6. “γνριμωτά- 
τῶν Ο. Ἰὰὶ δῆλον ζη] δηλῶν ,Χ4. 1 12. τῶν τοιάτων ἕκαστα, 6. Ἷ 117. τόπος Ο. ἢ 18. εἴπομεν Ο. ᾿ 20. κινήσει ὄττος ἀπ. ὃ λόγος, γνω- 
ριμώτερον Ὑὰρ καὶ πρότερον τὸ 6, [ 22. εἰσὶ τρόποι τρεῖς Ο. ἃ πρῶτον 48. ἢ 23. εἷον εἰ διὰ Ο. 1 25. ἀθὲν Ο. ἢ 217. ὑκ ἔστιν ἴσως Ο. ἢ 
38. ἴσα μὴ καϑ' Ο. ἢ αὑτὰ ἀλλὰ πρές ΒΟ, ἢ 29. τὸ εἶναι τ] εἶναι τὸ ΑΙ, ἰστι τὸ εἶναι τῷ Ο. ἢ 30. θάτερον ἄνευ θατέρν Ο. ᾿ 31. τΕ 

φὰ ΜΒ. ᾿ὶ 32. αὐτοῖς καὶ ἐπὶ τύτων ὡς Ο, 

4. χρώμενος καὶ ἡλίν Ο. Π 2. δὶ πρὸς τὸ φωρᾶσθαι Ο. ἢ 3, ἔτι ἡ ἡμέρα Ο, ἢ ἀ. ὑπερ Ὑς ογὰ Ο. ἢ ὁ οἵα 48. ἢ 5. χρῇ- 
φαι 418. ἢ 71. τὸν «4, 1} 17. ἡ οπὶ Ο, ᾿ϊ ὁ οπὶ 8. || 18. διαιρεῖσθαι συμβαίνει Ο. } 20. τρέπος 43. ἢ 21. πεποιῆσθαι Ο. ᾿ 22. δεύ- 

τερος δὶ εἰ Ο. 11 2λ. τοῦ ουν Ο, ἢ ἔστιν οακ 48. ἢ 25. 3] καὶ Ο. ἢ} τὸ οἵ Ο. ἢ 30. εἰ οἵα 4. ἵ 33. ἀποδιδὺς α΄, ὁ ἀποδὺς 

Δ. 1" 35. τὸ αὐτὸ αὶ 
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μὲν ἦν κατ᾽ ἀλήθειαν ἔχει καθάπερ εἴρηται, ἐπ᾽ ἐνίων δ᾽ ὦ, γαῖξ διαιρεῖται, καθαΐπερ σὸ ζῷον τῷ πιζῷ παὶ τῷ πτηνῷ 
οἷον ἐφ᾽ ὅσων μὴ καϑ' αὐτὸ πρὸς ἄμφω λέγεται, καθάκερ καὶ τῷ δύδρῳ καὶ τῷ δίποδι, ὃ εἰ ἔξι μὲν ἡ ἀντιδιῃρημένη 
ἱατρωοὴ τῷ νόσον καὶ ὑγίειαν ποιῶσαι“ τῷ μὲν γὰρ καθ᾿ αὐ- διαφορά, μὴ ἀληθεύεται δὲ κατὼ τὸ γένς. δῆλον γὰρ 
τὴν λέγεται, τῷ δὲ κατὰ συμβεβηκός" ἁπλῶς γὰρ ἀλλό- ὅτι ὑδετέρα ὧν εἴη τῷ γένς διαφορά" πᾶσαι γὼρ αἱ ἀντι» 

τριον τῆς ἰατρικῆς τὸ νόσον ποιεῖν. ὥς ὑδὲν μῶλλον ὥριςαι 5 διηρημώαι «διαφοραὶ ἀληθεύονται κωτὰ τοῦ οἰκείου γένους. 
ὁ πρὸς ἄμφω ἀποδοὺς τῇ πρὸς θάτερον, ἀλλ' ἴσως καὶ ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἀληθεύεται μέν, μὴ ποιεῖ δὲ προστιθε» 
χεῖρον, ἐπειδὴ καὶ τῶν λοιπῶν ὁστισῶν δυνατός ἐςὶ νόσον μένη τῷ. γῴει εἶδος, δῆλον. γὰρ ὅτι κε ὧν εἴη αὕτη εἰδὺ» 
τοιῆσαι. ποιὸς διαφορὰ τοῦ γένους" πᾶσα γὰρ εἰδοποιὸς διαφορεὶ 

Ἔτι εἰ μὴ πρὸς τὸ βέλτιον ἀλλὰ πρὸς τὸ χεῖδον μετὰ τῷ γόνος εἶδος ποιεῖ, εἰ δ᾽ αὕτη μή ἐςι διαφορά, ὑδ᾽ 
ἀποδέδωκε, πλειόνων ὄντων πρὸς ἃ λέγεται «τὸ ὁριζόμενον’ 10 ἡ λεχθεῖσα, ἐπεὶ ταύτῃ ἀντιδιήρηται. 
τῶσα γὰρ ἐπιςήμη καὶ δύναμις τῷ βελτίςυ. δοκεῖ εἶναι. ᾿ς Ἔτι ἐὰν ἀποφάσει διαιρῇ τὸ γένος, καθώκερ οἱ τὴν 

Πάλιν εἰ μὴ κεῖται ἐν τῷ οἰκείῳ γόει τὸ λεχθῶ, γραμμὴν ὁριζόμενοι μῆκος ἀπλατὲς εἶναι. ἐδὲν γὰρ. ἄλλο 
ἐχκοχεῖν ἐκ τῶν περὶ τὰ γόη ςοιχείων, καθάπερ πρότερον σημαίνει ἢ ὅτι ἐκ ἔχει πλάτος. συμβήσεται ἵν τὸ «γέος 
ἔρηται. μετέχειν τῷ εἶδες" πᾶν γὰρ μῆκος ἢ ἀχλατὲς ἢ πλάτος 

“Ἔτσι εἰ ὑπερβαίνειν λέγει τὰ γέη, οἷον ὁ τὴν δικαίο. 15 ἔχον ἐςίν, ἐπεὶ κατὼ παντὸς ἢ καὶ κατάφασις ἣ ἡὶ ἀπόφα- 

φύνην ἔξιν ἰσότητος ποιητικὴν ἢ διατεμητυκὴν τὸ ἴσαν. ὑπερ... σις ἀληθεύεται, ὥςε καὶ τὸ γένος τῆς γραμμῆς μῆκος ἂν 

βαίνει γὰρ ὕὅτως ὁριζόμενος τὴν ὠρετήν. ἀπολιπὼν ἦν τὸ τῆς ἣ ἀὠπλατὲς ἢ πλάτος ἔχον ἔςαι. μῆκος δ᾽ ἀπλατὲς εἴδους 
δικαιοσύνης γώος ὁ λέγει τὸ τί ἦν εἶαι" ἡ γὰρ ὁσία ἑκά- ἐς! λόγος, ὁμοίως δὲ καὶ μῆκος πλάτος ἔχον" τὸ γὰρ 
στῳ μετὰ τὸ γόνυς. ἔςι δὲ τῦτο ταὐτὸν τῷ μὴ εἰς τὸ ἐγ. ἀπλατὲς καὶ πλάτος ἔχον διαφοραί εἰσιν, ἐκ δὲ τῆς δια» 
γυτάτω γένος θεδαι" ὁ γὰρ εἰς τὸ ἐγγυτάτω θεὶς πάντα Ὁ φορᾶς καὶ τὰ γέυς ὁ τῇ εἴδες ἐςὶ λόγος, ὥςε τὸ γόος 
τὰ ἐπάνω εἴρηκεν, ἐπειδὴ πάντα τὼ ἐπάγω γέώη τῶν ὑκο- ἐπιδέχοιτ᾽ ὧν τὸν τῷ εἶδος λόγον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν τῆς 

κάτω κατηγορεῖται. ὥς᾽ ἣ εἰς τὸ ἐγγυτάτω γένος ϑετέον, ἢ διαφορῶς, ἐπειδὴ ἡ ἑτέρα τῶν εἰρημένων διαφορῶν ἔξ ἀν» 
πάσας τὼς διαφορὰς τῷ ἐπάγω γέίει προσακτέον, δ ὧν ἀγκης κατηγορεῖται τοῦ γώους. ἔστι δ᾽ ὁ εἰρημένος τόπος 
ὁρίζεται τὸ ἐγγυτάτω γένος. ἕτω γὰρ ἐδὲν ὧν εἴη παραλε- χρήσιμος πρὸς τὸς τιθεμέες ἰδέας εἶναι. εἰ. γάρ ἐςιν αὐτὸ 
λοιτώς, ἀλλ᾽ ὠντ᾽ ὀνόματος λόγῳ εἰρηκὼς ὧν εἴη τὸ ὑπο- 25 μῆκος, πῶς κατηγορηϑήσεται κατὰ τῷό γέες ὅτι πλάτος 

κάτω γένος. ὃ δ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ ἐπάγω γένος εἴπας ὁ λέ. ἔχρν ἐςὶν ἢ ὠπλατές ἐςιν; δεῖ γὰρ κατὰ παντὸς μήκος τὸ 
γε καὶ τὸ ὑπυκάτω γῴος" ὁ γὰρ φυτὸν εἶπας οὐ λέγει ἕτερον αὐτῶν ἀληθεύεσθαι, εἴπερ κατὰ τῷ γῴώες ἀληθεύε- 
δένδρον. σθαι μέλλει. τῦτο δ᾽ ὁ συμβαίνει" ἔςι γὰρ ὠπλατῆ καὶ 

6. Παλο ἐπὶ τῶν διαφορῶν ὁμοίως σκεπτέον εἰ καὶ τὰς πλάτος ἔχοντα μήκη. ὥςε πρὸς ἐκείνας μιόνες χρήσιμος ὁ 
διαφορὼς εἶτε τὼς τῷ γόυς. εἶ γὰρ μὴ ταῖς τῇ πρώγμα- 30 τόπος, οἱ τὸ γένος ἂν ἀριθμῷ φασὶν εἶναι. τῦτο δὲ ποιῶ- 
τος ἰδίαις ὥριςαι διαφοραῖς, ἢ καὶ παντελῶς τοῶτον εἴρη- σιν οἱ τὰς ἰδέας τιθέμενοι" αὐτὸ γὰρ μῆκος καὶ αὐτὸ ζῷον 
κεν ὃ μηδενὸς ἐνδέχεται δια φοραὶν εἶναι, οἷον τὸ ἕῷον ἢ τὴν γένος φασὶν εἶναι. 
ὑσίαν, δῆλον ὅτι ὑχ ὥριςαι" ὑδενὸς γὰρ διαφοραὶ τὰ εἰρη- Ἴσως δ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων ἀναγκαῖόν καὶ ἀποφάσει χρῆσθαι 

μένα. ἑρῶν δὲ καὶ εἰ ἔςιν ἀντιδιηρημένον τι τῇ εἰρημέῃ δια-- τὸν ὁριζόμενον, οἷον ἐπὶ τῶν ςερήσεων" τυφλὸν γάρ ἐς! τὸ 
φορᾷ. εἰ γὰρ μή ἐςι, δῆλον ὅτι ὑκ ἂν εἴη ἡ εἰρημόώη τῇ 35 μὴ ἔχον ὄψιν, ὅτε πέφυκεν ἔχειν. διαφέρει δ᾽ ὑδὲν ἀπον 
γένς διαφορά" πᾶν γὰρ γόος ταῖς ἀντιδιῃρημέναις διαφο- φάσει διελεῖν τὸ γος, ἢ τοιαύτῃ καταφάσει ἢ ἀπόφασιν 

2. καθάπερ ἡ ἰατρικὴ τὸ ὑγίειαν καὶ νόσον ἐμποιῆσαι Ο΄, Ἰ αὑτὸ Ο. Π ἀ. γὰρ καθ᾿ αὑτὴν, λέγεται ἀλλ. Ο. ἢ 5. νοσοποιεῖν Ο. ἢ 
41, ἅτασα Ο. ἢ 12. εἰκείν αὐτῷ γένει. Ο. ἵ 15. ὃ οὔχ Ο. ἵ 17. γὰρ ὃ ὕτως ΒΟ. ἢ ἢ γὰρ Οἱ ἢ 21. ἱκάνω γίνη εἴρηκεν Ο. 1} 24. ἀθὴν 

ἂν ἔτι εἴη Ο΄. } παραλελοιπώς --- ἂν εἶ οὧὰ «4. ἢ 25. ἂν εἴη στὰ Ο. [ 29. ἐπισκεκτέον Ο. ἢ 31. ἰδίαις οτα Ο, ἢ παντελῶς τι τοιῦτον Ο, ἢ 

33. διαφορὰ Ο. ἢ 34. εἰρημένη τῷ γένυς διαφορᾷ Ο. ᾿ 

4. καὶ τῷ ἰνύδρῳ ὁχὰ ΒΟ. ἢ εἰ οπι 4. ἢ ἡ ροδῖ ὀττιδιρρημένη Ο. ἢ 3. γὰρ στὰ 4.8. ἃ. ἐδ᾽ ἡ ἑτέρα Ο. Ἱ 1. εἴδοκοιὸς ἢ διαφορὰ 
ΘΟΕ 8. εἰδυποιὸς οτὰ Ο. 11. ἄν Ο, ἢ 414. μῆκος σοΥΓ «4, οπι Β' εἰ ρν Ο. ᾿1ὶ 15. ἐστί, κατὰ π. γὰρ ἡ κατ, ἢ ἀπ. Ο. ἢ 20. λόγος 
ἐν Ο, [ 26. ἔχον ἰςν] ἔχει Ο. ἢ μήκυς -- 28. δ᾽ ὦ γε φυργα ᾿ταγαπὶ ΧΦ, ἢ 26. θάτερον Ο οἱ το 4“. ἢ 217. τῷ οτὰ Ο. ἢ 28. γὰρ 
Ὑὰρ καὶ Ο. Π 29. μόνον Ο. 1 30. ὅσοι Ο, ὃ Β. ἢ τὸ] πᾶν 4. 11 34. ἰδέας μόνον τιθέμενοι Ο. 11 33. καὶ οἵχ Ο, 1 χράσασθαι 6. καὶ 

36. τὴ οἱὰ Ο. ᾿ὶ ὅ ἀπέφασιν οἵα ᾿χ Οἱ : 
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ἀναγκαῖον ἀντιδιαιρεῖσθαι, οἷον εἰ μῆκὸς πλῴτρς ἔχον ὥρι- 
σται" τῷ γὰρ πλάτος ἔχοντι τὸ μὴ ἔχον πλάτος ἀντι- 
διήρηται, ἄλλο δ᾽ ἀδέν, ὥςε ἀποφάσει πάλιν διαιρεῖται 
τὲ γένος. ᾿ ω ᾿ 

“Πάλιν εἰ τὸ. ἴλο ὡς διαφορὰν ἀπέδωκε, καθάπερ ς ΕΝ 
τὸν. προχηλακισμὸν ὕβριν μετὰ χλευασίας ὁριζόμενοι" ἡ 

γὰρ χλευασίᾳ ὕβρις τις, ὥστ᾽ οὐ ἘΉΡ: ἀλλ᾽ εἶδος ἡ 
χλευασία. 

τ Ἔτι εἰ τὸ γόος ὡς Ναφιβὸν εἴηκεν, οἷον τὴν ἀρο: 

ἘΟΠΊΙΊΚΩΝ,Ζ 

γὰρ διαφοραὶ τῷ εἶδες κατηγορῆνται. ἔτι διαφοραὶ πᾶσα; 
ἢ εἴδη ἢ ἄτομα, ἔςαι, εἴπερ ζῷα" ἕκαςον γὰρ τῶν ζῴων 

ἢ εἶδός ἐ ἐςιν, ἢ ἄτομον. 

Ὁμοίως. δὲ σκεπτέον καὶ εἰ τὸ εἶδος ἢ τῶν ὑποκάτῳ 
4. τι τοῦ εἴδους τῆς διαφορᾶς κατηγορεῖται " ἀδύνατον γάρ, 

ἐπειδὴ ἐπὶ πλέον ἡ διαφορὰ τῶν εἰδῶν λέγεται. ἔτι συμ- 
7, Ἁ Ν “"» “ » “ ὔ βήσεται τὴν διαφορὰν εἶδος εἶναι, εἴπερ. κατηγορεῖταίΐ τι 
» “Ὁ »“ ΩΣ ᾿ Ἂ, ν μ ὡς Ὗ 

αὐτῆς τῶν εἰδῶν" εἰ γὼρ κατηγορεῖται ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι 

ἡ διαφορὰ ἄνθρωπός ἐφιν. πάλιν εἰ μὴ πρότερον ἡ διαφορὰ 
τὴν ἕξι ἀγαθὴν ἢ ἢ σπουδαίαν" γέος γὰρ τὠγαθὸν τῆς ἀρε- 10 τῷ εἶδος" τῷ μὲν γὰρ γέώες ὕςερον, τῷ δ᾽ εἴδος πρότερον 
τῆς ἐς ἰν. ἢ ̓  γένος τὠγαθόν, ἀλλὰ διαφοραί, εἶπερ ἄλη- 

θὲς ὅτι ἐκ ἐνδέχεται ταὐτὸν ἐν δύο γένεσιν εἶναι μὴ περι- 
ἔχεσιν ἄλληλα. ὅτε γὰρ. τἀγαθὸν τὴν ἔξιν περιέχει ὅθ᾽ ἡ 

ἕξις τἀγαθόν" ὁ γὼρ πᾶσα ἔξις ἀγαθόν, ὁδὲ πᾶν ἀγαθὸν 

᾿τὴν διαφορὰν δεῖ εἶναι. 
Σκοπεῖν δὲ καὶ εἰ ἑτέρν γόες ἡ ἡ ῥηθεῖσα διαφορὰ μὴ 

περιεχομένε μηδὲ περιέχοντος. ὁ δυκεῖ γὰρ ἡ αὐτὴ δια- 
φορὰ δύο γενῶν εἶναι μὴ περιεχόντων ἄλληλα. εἰ δὲ μή, 

ἕξις, ὥς" ὡς ὧν εἴη γένη ἀμφότερα. εἰ ὃν ἡ ἔξις τὴς ἀρετῆς ι5 συμβήσεται καὶ εἶδος τὸ αὐτὸ ἐν δύο γένεσιν εἶναι μὴ πε- 

γένος, δῆλον ὅτι τἀγαθὸν “ γένος, ἀλλὰ μᾶλλον διαφορά. 

ἔτι ἡ μὲν ἕξις τί ἐςι. σημαίνει ἡ ὠρετή, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν ἃ 

τί στο ὠλλὰ ποιόν" δοκεῖ δ᾽ ἡ διαφορὼ ποῖόν τι, ση- 
μαύεν.. ᾿ 

ἐπιφέρει γὰρ ἑκώςη τῶν διαφορῶν τὸ 
οἰκεῖον γένος, καθάπερ τὸ πεζὸν καὶ τὸ δίπουν τὸ ζῷον συν- 

ριέχεσιν. ἄλληλα" 

ἐπιφέρει. ὥςε εἰ καθ᾽ ἧ καὶ διαφορά, καὶ τῶν ἐμῶν ἑκώ- 

Τερον. δῆλον ὅν ὅτι τὸ εἶδος ἐν δύο γόεσιν ἃ περιέχρισιν 

: “Ὧρᾶν δὲ καὶ εἰ μὴ ποιόν τι ἀλλὰ τόδε φημαδει ἡ 20 ἄλληλα. ἢ ἐκ ἀδύνατον τὴν αὐτὴν διαφορὰν δύο γοῶν 

ἀποδυθεῖτα διαφορά" δρκεῖ γὰρ ποιόν τι πᾶσα διαφορὰ 

δηλοῦν. 

Σκχοπεῖ δὲ καὶ εἰ κατὰ. ἃ. συμβεβηκὸς ὑπάρχει τῷ, 

ὁριζομένψῳ ἡ διαφορά, "οὐδεμία γὼρ͵ διαφορὰ τῶν κατὰ 

εἶναι μὴ περιεχόντων ἄλληλα, ἀλλὰ ἘΡΕ ΕΤΕοΙ μηδ᾽ ὦ ἘΞ 

φω ὑπὸ ταὐτὲγ' ὄντων. τὸ γὰρ πεζὸν ζῷον καὶ τὸ πτηνὸν 

ζῷον γέη ἐστὶν οὐ περιέχοντα ἄλληλα, καὶ ει δῖ 

αὐτῶν ἐξὶ τὸ δίπεν διαφορά. ὥ ὥςε πριξθ τε} Ὁ ὅτι μηδ᾽ ὑπὸ 

συμβεβηκὸς ὑπαρχόντων ἐς, καθάπερ. οὐδὲ τὸ γώος" 35 ταὐτὸ ὄντων ἄμφω" ταῦτα γ5 ἄμφω ὑπὸ τὸ ζῷόν ἐ ἐς ιν. 

οὐ- γὰρ ἐνδέχεται. τὴν διαφορὰν ὑπάρχειν τρὶ καὶ μὴ 

ὑπάρχειν. 
Ἔτι. εἰ κατηγορεῖται τὸ γένς ἡ διαφορὰ ἢ τὸ εἶδος 

ἡ τῶν κατωθέν τι τῷ εἴδος, ὥκ ὧν εἴη ὡρισμένος" ἐδὲν γὰρ 

δῆλον δὲ καὶ ὅτι ὑκ ἀνάγκη τὸν διαφορὰν πῶν τὸ οἰκεῖον 
᾿ ᾽ὔ »“Ἢ 

ἐπιφέρειν γένος, ἐπειδὴ ἐνδέχεται τὴν αὐτὴν δύο γενῶν εἶ- 
Ν 

γαΐ μὴ περιεχέντων ἄλληλα" ἀλλὰ τὸ ἕτερον μόνον ἀν- 
᾽ὔ . ͵7ὔ λ ν,», ’ ᾽ Ν ͵΄ 

ἄγκη, συνεπιφέρειν καὶ τὰ ἐπάνω τότω, καθάπερ τὸ δίπουν 

τῶν εἰρημόων ἐξέχεται τῷ γένες κατηγορεῖσθαι, ἐπειδὴ τὸ 30 τὸ πτηνὸν ἢ τὸ πεζὸν συνεπιφίέρει ζῷον. 

γόος ἐ ἐπὶ πλεῖς ον πάντων λέγεται. πάλιν εἰ Καπη  Ωται 

τὸ γόος τῆς διαφορᾶς" ὁ γὰρ κατὰ τῆς διαφορῶς, ἀλλὰ 
καθ᾿ ὧν ἡ διαφορά, τὸ γένος δοκεῖ κατηγορεῖσθαι, οἷον τὸ 

ζῷον κατὰ τῷ ἀνθρώπου καὶ τῷ βοὸς καὶ τῶν ἄλλων πε- 

Ὁρᾶν͵ δὲ καὶ εἰ τὸ ἕν τινι διαφορὰν ἀποδέδωκεν οὐ-- 
σίας" ἡ δοκεῖ γὰρ διαφέρειν ὑσία ἡσίας τῷ πῇ εἶναι. διὸ 

κι “ »"- »Ὕ λ »Ὕ»7 »“"- Ν - ᾽ 

καὶ τοῖς τῷ πεζῷ καὶ τῷ ἐνύδρῳ διαιρᾶσι τὸ ζῷον ἐπιτι- 
“ ἃς Ν ᾿ ν -“ ἡ 

μῶσιν ὡς τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδρον πῇ σημαῖνον. ἢ ἐπὶ μὲν 

ζῶν. ζῴων, ἀκ αὐτῆς τῆς διαφορᾶς τῆς κατὰ τῇ εἶδος λε- 35 τότων ὑκ ὀρθῶς ἐπιτιμῶσιν; ἀ γὰρ ἔν τινι ὑδὲ πῇ σημαιίνει 
γομόης. εἰ γὰρ καθ᾽ ἑκάςης τῶν διαφορῶν τὸ ζῷον κα- τὸ ἔννδρον, ὠλλὰ ποιόν τι" καὶ γὰρ ἀν ἤ ἐν τῷ ξηρῷ, 

τηγορηθήσεται, πολλὰ ζῷα τῷ εἶδες ἂν κατηγοροῖτο᾽ αἱ ὁμοίως ἔνυδρον" ὁμοίως δὲ τὸ χερσαῖον, κἀν ἐν ὑγρῷ, χκερ- 

4. ἀνάγκη ἀντιδιηρῆσθαι Ο. 1} ὡρίσατο Ο. 1 2. ἀντιδιαιρεῖται Ο. 11 5. ἀποδίδωκε (6. ΠΠ 11. ἰςίν, ὁ διαβορά. ἢ ΑΟ. 1 διαφορεὰ τῆς 
ἀρετῆς ἐς. εἴπερ Ο. 1} τής ὁ γὰρ πᾶσα ἔξις ἀγαθέν ογα ΛΔ. ᾿ἰὶ 15. τῆς οπὶ Ο. || 16. διαφορά ἐςιν. ἔτι Ο. ἢ 20. τόδε τι σημαει Ο΄. ἢ 

29. ὡρισμένον 48. Ι 30. τῶν ὡρισμένως εἰρημένων ΟΥ 35. ὁ κατ᾽ αὐτῆς Ο. ἢ} 36. ἑκάςην 418. 1} τὸ οπι 415. 11 317. ἄν οτν ΑΙ. 
- ἅς ἔτι αἱ διαφοραὶ Ο, 1 2. ἔσονται, εἴπερ εἴη ζῶα Ο΄. ἢ 3. ἢ οὐχ .488. 1} ἰςιν Ροσὶ ἄτομον Ο, ΠΠ 6. πλεῖον Ο. ἢ 8. κατηγορηθήσεταιε 

448. 11. εἰδίναι ΑἹ. 1 17. τὸ δηΐδ ζϑον οπὶ .8. {{ 18. ΠΝ ἡ “" οἵ 6. [Ϊ 21. μὴ “4. 1 23. ζῶον οπὰ α(. [Π εἰσὶν Α, 1} 25. ταυτὸν 

ὄντων ἀμφοῖν Ο, Ἰ( 26. διότι 415. 1] 29. τότε πώτα καθάπερ καὶ τὸ δίπεν, τὸ πεζὸν ἣ ἢ τὸ πτηνὸν (. ἢ 30. ζῷον] τὸ ζῶιον 80. ἢ} 81. τιὴ 
ὡς δαφ. Ο. 11 34. ζυδρον] χερσαῖον Ο. ἢ 36. ἦ ἰν-- 145,1. ἔφξα!] ἐν τῶ ὑγρῶ ἥ, ὁμοίως χερσαῖον Ο, 



ΤΟΠΙΚΩΝ Ζ. 

σαΐν ἀλλ᾽ ὐκ ἔνυδρον ἔςαι. ἀλλ᾽ ὅμως ἐαν ποτε σημαίνῃ 
τὸ ὦ τινι ἡ διαφορά, δῆλον ὅτι διημαρτηκὼς ἔςαι. 

Πάλιν εἰ τὸ πάθος διαφορὰν ὠποδέδωκεν. πῶν γὰρ 

τάδος μᾶλλον γινόμενον ἐξίςησι τῆς ὑσίας, ἡ δὲ διαφορὰ 

οὐ τοῦτον" μᾶλλον γὰρ σώζειν δυκεῖ ἡ διαφορὰ οὗ ἐςὶ 
,ὕὔ ν ς- » » Δ “ Υ ΩΣ » 

διαφιρά, καὶ ἁπλῶς ἀδύνατον εἶναι ἄνευ τῆς οἰκείας δὶα- 
“,ἫὍν “ δ Υ ,» Ὺ φιρᾶς ἔκαςον" πεζοῦ γὰρ μὴ ὄντος οὐκ ἔςαι ἄνθρωπος. 

ἁπλῶς δ᾽ εἰπεῖν, καθ᾿ ὅσα ἀλλοίῶται τὸ ἔχον, ὑδὲν τότων 

διαφορὰ ἐκείνα᾽ ἅπαντα γὰρ τὼ τοιαῦτα μᾶλλον γινόμενα 
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λέγυσιν ὅτι ὕπνος ἐςὶν ἀδυναμίᾳ αἰσθήσεως, καὶ ἡ ἀπορία 
; » » ’ὔ “ « ; Ν ,ὔ ν,ὦ ἰσότης ἐναντίων λογισμῶν, καὶ ἡ ἀλγηδὼν διάς σις τῶν 

΄ »“ Ν ΄ ψΨ Ν εκ -... συμφύτων μερῶν μετα βίας" ὅτε γὰρ ὁ ὕπνος ὑπάρχει 
τῇ αἰσθήσει, ἔδει δ᾽, εἴπερ ἀδυναμία αἰσθήσεώς ἐςιν. ὁμοίως 

5 δ᾽ ὑδ᾽ ἡ ἀπορία ὑπάρχει τοῖς ἐναντίοις λογισμοῖς, ἐδ ἡ 

ἀλγηδὼν τοῖς συμφύτοις μέρεσιν" ἀλγήσει γὰρ τὼ ἄψυ- 

χα, εἴπερ ἀλγηδὼν αὐτοῖς παρέςαι. τοῖττος δὲ καὶ ὁ τὴς 

ὑγιείας ὁρισμός, εἴπερ συμμετρία θερμῶν καὶ ψυχρῶν ἐς ἵν" 
ἀνάγκη γὼρ ὑγιαίνειν τὰ θερμὰ καὶ ψυχρά" ἡ γὰρ ἑκάς 

ἐζίξησι τῆς ὁσίας. ὥς εἴ τινα τοιαύτην διαφορῶν ὠπέδω- 10 συμμετρία ἐν ἐκείνοις ὑπάρχει ὧν ἐςὶ συμμετρία, ὥσθ᾽ ἡ 
κο, ἡμάρτηκεν" ἁπλῶς γὰρ ἐκ ἀλλοιόμεθα κατὰ τὰς 
διαφοράς. 

Καὶ εἴ τινος τῶν πρός τι μὴ πρὸς ἄλλο τὴν ν δαφος 

βὰν ἀποδέδωκεν" τῶν γὰρ πρός τι καὶ αἱ διαφοραὶ πρός 

ὑγίεια ὑπάρχοι ἂν αὐτοῖς. ἔτι τὸ ποιόμενον εἰς τὸ ποιητι- 

κὸν ἢ ἀνάπαλιν συμβαίνει τιθέναι τοῖς ὕτως ὁριζομένοις. [ 

γάρ τὲ ἀλγηδὼν ἡ ἡ διάςασις τῶν συμφύτων μερῶν, ἀλλὰ 

ποιητικὸν ἀλγηδόνος" ὑδ᾽ ἡ ἀὐυχά μα τῆς: αἰσθήσεως ὕπνος, 

τι, καθάπερ καὶ τῆς ἐπιςήμης" θεωρητριὴ γὰρ καὶ πρα- 15 ἀλλὰ ποιητικὸν θάτερον θατέρε " ἤτοι γὰρ διὰ τὴν ἀδυνα- 

κτροιὴ καὶ ποιητικὴ λέγεται, ἕκαστον δὲ τότων πρός τι 

σημαίνει" θεωρητικὴ γάρ τινος καὶ ποιητική τινος καὶ 
τραχτική. 

ὩΣ κοπεῖν δὲ καὶ εἰ πρὸς ὃ πέφυκεν πρίλα τὰ “πρός 

μίαν ὑπνῶμεν, ἢ διὼ τὸν ὕπνον ἀδυνατῦμεν. ὁμοίως δὲ καὶ 
-“- ᾽ ͵7ὕ 4 Ν ς » » ὔ , 
τῆς ἀπορίας δόξειεν ἀν ποιητικὸν εἶναι ἡ τῶν ἐναντίων ἰσό-- 

τῆς λογισμὸν" ὅταν γὰρ ἐπ’ ἀμφότερα λογιζομένοις ἡμῦ 

ὁμοίως ἅπαντα φαύηται καθ᾽ ἑκάτερον γίνεσθαι, ἀῶ 

τι ἀποδίδωσιν ὁ ὁριζόμενος. ἐνίοις μὲν γὰρ πρὸς ὃ πέφυ- 29 μεν ἐπύταμν πράξωμεν. 

κεν ἕκαςον τῶν πρός τι μόνον ἔςι χρῆσθαι, πρὸς ἄλλο δ᾽ 

ὑδέν, ἐνίοις δὲ καὶ πρὸς ἄλλο, οἷον τῇ ὄψει πρὸς τὸ ἰδεῖν 
μόνον, τῇ δὲ ςλεγγίδι κἀν ἀρύσαιτό τις" ἀλλ᾽ ὅμως εἴ 

τις ὑρίσαιτο τὴν ςλεγγίδα ὄργανον πρὸς τὸ ἀρύειν, ἡμάρ- 

Ἔτι κατὰ τὸς χρόνες πάντας ἐπισκοπεῖν εἴ “πε δὶαν- 
φωνεῖ, οἷον εἰ τὸ ἀθάνατον ὡρίσατο ζῷον ἄφθαρτον νῦν 

εἶναι" τὸ γὰρ ὧν ἄφθαρτον ζῶον νῦν ἀθάνατον ἔς αι. ἢ ἐπὶ 
,΄ ᾽ ιν ..3 Ἵ Ν ᾿ς Ἁ Ψ μὲν τότε ὁ συμβαύει" ἀμφίβολον γὰρ τὸ νῦν ἄφθαρτον 

τῆκεν" ἡ γὰρ πρὸς τῦτο πέφυκεν. ὅρος δὲ τῷ πρὸς ὃ πέ- 25 εἶναι" ἢ γὼρ ὅτι ἐκ ἔφθαρται νῦν σημαύει, ἢ ὅτι οὐ δὺυ-- 
φυχεν, ἐφ᾽ ὃ ἀν χρήσαιτο ὁ φρόνιμος ἢ φρόνιμος, καὶ ἡ 
τιρὶ ἕκαςον οἰκεία ἐπις μη. 

Ἢ εἰ μὴ τὰ πρώτ ἀπέδωκεν, ὅταν τυγχάνῃ πρὸς 

τλείω λεγόμενον, οἷον τὴν φρόνησιν ἀρετὴν ἀνθρώπα ἢ ὑν- 

γατὸν φθαρῆναι νῦν, ἢ ὅτι τοίῶτόν ἐξὶ νῦν οἷον μηδέποτε 
φθαρῆναι. ὅταν ἦν λέγωμεν ὅτι ἄφθαρτον νῦν ἐςὶ ζῷον, τῦτο 

Ρ ΄ -“ -.τ-»» “΄- .» 
λέγομεν ὅτι γῦν τοιὅτον ἐσὲ ζῷον οἷον μηδέποτε φθαρῆναι. 

τῦτο δὲ τῷ ἀθανάτῳ τὸ αὐτὸ ἦν, ὥς οὐ συμβαύει γῦν 
χῆς "καὶ μὴ τῷ λύειν πρώτα γὰρ τῷ λογιςικῷ ἀρετὴ 30 αὐτὸ ἀθάνατον εἶναι. ἀλλ᾽ ὅμως. ὧν συμβαίη τὸ μὲν κατὰ 

ἡ φρόνησις" κατὰ γὰρ τῦτο καὶ ἡ Ὑυχὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος 
φρονεῖν λέγεται. 

Ἔτι εἰ μὴ δεκτικόν ἐς ιν ὃ εἴρηται τὸ ὡρισμένον πάθος 
4 
ἢ ἡ διάθεσις ἃ ὁτῶν ἄλλο, ἡμάρτηκεν. πᾶσα γὰρ διάθεσις 

τὸν λόγον ἀποδοθὲν ὑπάρχειν νῦν ἢ πρότερον, τὸ δὲ κατα 
Υ μ᾿ “ τοὔνομα, μὴ ὑπάρχειν, ὅκ ἀν εἴη ταὐτόν. χρηςέον ἕν τῷ 

τόπῳ καθάπερ εἴρηται. 
Σκεπτέν δὲ καὶ εἰ καθ᾽ ἕτερόν τι μᾶλλον λέγεται Ἶ 

καὶ πῶν παΐθος ἐν ἐκεύῳ πέφυκε γίνεσθαι Ὦ ἐςὶ διάθεσις 35 τὸ ὁρισθὲν ἢ κατὼ τὸν ἀποδοθέντα λόγον, οἷον εἰ ἡ δικαιο- 

ἢ τάθος, καθάπερ καὶ ἡ ἐπιςήμη ἐν ψυχῇ διώθεσις ἔσα 
» “ , ,ὔ ,ὔ 

ψυχᾶς. ἐνίοτε δὲ διαμαρτάνασιν ἐν τοῖς τοιότοις, οἷον ὅσοι 

1. ἄν Ο. ᾿ὶ 3. διαφορᾷ Ο. ἢ 5. 

σύνη δύναμις τῷ ἴσε διανεμητική. δίκαιος γὰρ μᾶλλον ὁ 
προαιρόμενας τὸ ἴσον διανεῖμαι τῷ δυνωμένα, ὥς ὧκ ὧν εἴῃ 

ζ ἰτὶ διαφορά οὐ; Ο. 1 8. ὑδὲν Ο. 1] 10. ἀποδίδιυκεν διημάρτηκεν Ο. ἢ 15. καὶ ἐπὶ τῆς Ο. ἢ 
21. ἕκαστον τῶν πρός τι οὐχ (Ὁ. ἢ μόνον οταὰ Βὶ εἰ ρΥ .4. || χρῆσθαι, οἷον τῇ ὄψει πρὸς τὰ ἰδεῖν, ἐνίοις δὲ καὶ πρὸς ἄλλο, οἷον τῇ στλεγ- 

Μὰ Ο. ἃ 22. οἷον τὴ] τῇ δὲ 48. 1 28. 3] ἔτι β, οτὰ Ῥγ Ο. ἀποδέδωκεν Ο. 1] 33. δεκτικέν --- ὡρισμένον ΟΟΥΤ “4, τὸ δεκτικὸν εἴρηκεν 
ἐριζέμενος πάθος ὃ τὴν διάθεσιν Β΄, οαἰϊαβ πιᾶγσο ἐν ἄλλῳ ὕτω (αἱ δαργα). [Π| 34. τὴν διώθεσιν οἰίατα ΡΓ «4. 

1, ὅτι οχχ «418. ἢ αἰσθήσεως ὦ γὼρ αἰσθήσεως ἀλλὰ ζῶν τηαγρὸ Ο. ἢ καὶ] ὁμοίως καὶ Ο. 1 5. ἐναντίοις] ἴσοις α΄, οτὰ «4. 11 
5. συμμετρία. καὶ θερμῶν Ο. ᾿ 9. ὑγ. καὶ τὰ θ. καὶ τὰ Ψ. Ο. ΠΔ ἑκάστων Ο. ἢ 413. ἀλλὰ τὸ π. Ο΄. ἢ 16. ὑπνώσομεν 418. 1 19. πάντα 

Ο ἢ ἕτερον Β. ῃ 23. ἄφθαρτον ζῶον οἵὰ ργὺ Ὁ. ἢ ἀθάνατον γῦν, τῦν ἰὰ Πϊαγα δἷϊο, Οἱ {Π 21. ζῶν ὦ τῦτο ΒΟ, ἢ 28. ζῶον ἀλλ᾽ οἷον Ο. 
239. ταυτὸν Ο. ἢ 30. ἀν] ἰάν πν Ο. ᾿ 

Τ 
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ἡὶ δικαιοςύνη. δύναμις τῷ ἰσν διανεμητική" καὶ γὰρ δίκαιος γεται ἢ αὐτὸ ἢ κατὰ τὸ γέος, οἷον εἰ τὴν ἐκιςήμην ὡρί- 

εἴθ ἀν μάλιςα ὁ δυνάμενος μάλιςα τὸ. ἴσον διανεῖμαι. 
Ἔτι εἰ τὸ μὲν πρᾶγμα «δέχεται τὸ μᾶλλον, τὸ δὲ 

κατὰ τὸν λόγον ἀποδοϑὲν μὴ δέχεται, ἢ ἀνάπαλιν τὸ μὲν 

γ 
σατο ὑπόληψιν ὠμετάπειςον ἢ τὴν βύλησιν ὄρεξιν ὦλυπον. 

παντὸς γὰρ͵ τὰ πρός τι ἡ ὑσία πρὸς ἕτερον, ἐπειδὴ ταὐτὸν 
Ψ 4 ,ὔ “ ᾿ Ν ““ [ Ἁ ΄ὔ ὔ ΓΆ ἦν ἑκάςῳ τῶν πρός τι τὸ εἶναι ὅπερ τὸ πρός τί πως ἔχειν. 

κατὰ τὸν λόγον φποδοθὲν δέχεται, τὸ δὲ πρῶγμα μή. δεῖ « ἔδει ἦν τὴν ἐπιςήμην͵, εἰπεῖν ὑπόληψιν ἐπιςητῇ καὶ τὴν βύ- 
γὰρ ἀμφέτερα δέχεσθαι ἣ μηδέτερον, εἴπερ δὴ ταὐτόν ἐς! 

τὸ κατὼ τὸν λόγο, ὠποδοθὲν τῷ πράγματι. ἔτι εἰ δέχεται 

μὲν ὠμφότερα τὸ μᾶλλον, μὴ ἅμα δὲ τὴν ἐπίδοσιν ἀμ- 

φότερα λαμβάνει, οἷον εἰ ὁ ἔρως ἐπιθυμία συνουσίας ἐς" 

ληφιν ὄρεξιν ὠγαθοῦ. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὴν γραμματικὴν 

ὡρίσατο ἐπις ἤμην γραμμάτων" ἔδει γὰρ ἢ πρὸς ὃ αὐτὸ 
λέγεται ἢ πρὸς ὅ ποτε τὸ γένος ἐν τῷ διορισμῷ ἀποδί- 
δόσθαι. ἢ εἰ πρός. τι εἰρημένον μὴ πρὸς τὸ τέλος. ἀποδέ- 

ὁ γὰρ μᾶλλον ἐρῶν ὁ μᾶλλον ἐπιθυμεῖ τῆς συνυσίας, ὥς ο δοται. τέλος δ᾽ ἐν ἑκάφῳ τὸ βέλτιςον ἢ ἵ χάριν τἄλλα. 
ἐκ ἅμα ἀμφότερα τὸ μᾶλλον͵ ἐπιδέχεται" ἔδει Ἅι γε, 
εἴπερ ταὐτὸν ἦν, - : 

Ἔτι εἰ δύο τινῶν ̓ προτεβάτων, καθ᾽ οὗ τὸ πρᾶγμα. 
μᾶλλον λέγεται, τὸ κατὼ τὸν λόγον ἧττον λέγεται, οἷον 

ῥπτῶον δὴ ἢ τὸ βώπιςον ἣ ἢ τὸ ἔσχατον, οἷον τὴν ἐπιθυμίαν ὅχ, 

ἀδέος ἀλλ᾽ ἡδονῆς" ταύτης γὰρ χάριν καὶ τὸ ἡδὺ αἱρόμεθε. 

Σκοπεῖν δὲ καὶ εἰ γένεσίς ἐςι πρὸς ὃ ὠποδέδωκεν ἣ 

ἐνέργειω" ὑδὲν γὰρ τῶν τοιότων τέλος" μᾶλλον γὰρ τὸ ἐν- 
εἰ τὸ πῦρ ἐςὶ σῶμα τὸ λεπτομερέστατον' πῦρ μὲν γὰρ ι5 ηργηκένωι καὶ γεγενῆσθαι τέλος ἢ τὸ γύεσθαι καὶ ἐνερ- 
μᾶλλον ἡ φλόξ ἐςι τῷ φωτός, σῶμα δὲ τὸ λεπτομερέ- 

-»"Ὗ᾿ Ψ ΄ὔ “᾿ 

ξατον ἧττον φλὸξ τῷ φωτός" ἔδει δ᾽ ἀμφότερα μᾶλλον 
τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, εἴπερ ταὐτὰ ἦν. πάλιν εἰ τὸ μὲν 
ι ὔὕ ᾽ ΄ ς-ν », -» Ἁ ᾿ ὁμοίως ὠμφοτέροις ὑπάρχει τοῖς προτεθεῖσι, τὸ δ᾽ ἕτερον 
μὴ ὁμοίως ἀμφοτέροις, ἀλλὼ τῷ ἑτέρῳ μᾶλλον. 

Ψ ᾽ν ν ΄ ν, ε ΝΡ - » τ ᾿ Ἔτι ἐαν πρὸς δύο τὸν ὁρισμὸν ἀποδῷ καθ᾽ ἑκάτερον, 
ἃ -“ ε 

οἷον τὸ καλὸν τὸ δι’ ὄψεως ἡ τὸ δι᾿ ἀκοῆς ἡδύ, καὶ τὸ 
μὴ Ἀ Ν » Ἅ “ . κα Ν »Ω Δ , ὃν τὸ δυνατὸν παθεῖν ἢ ποιῆσαι" ἅμα γὰρ ταὐτὸν καλόν 

Ἀ Ἁ « ,ὔ τὺ τ» Υ Ν 
τε καὶ κὁὶ καλὸν ἔςαι, ὁμοίως δὲ καὶ ὅν τε καὶ ὁκ ὕγ. τὸ 

-ο᾿, Ἀ» ΠΝ ’, ᾽ ᾿ Ν “ Ν Ν ε 
γεῖν. Ἢ ὑκ ἐπὶ πάντων ἀληθὲς τὸ τοίστον᾽ σχεδὸν γάρ οἱ 

“πλεῖστοι ἥδεσθαι μᾶλλον βούλονται ἢ πεπαῦσθαι. ἡδόμε- 
-“ ν 2 - “ μ᾿ » Δ 5 

γὸι) ὠστε Τὸ ἐνεργεῖν μᾶλλον τέλος ἂν ποιοῖντο τοῦ ἐγηρ- 

γηκέναι. 

Πάλιν ἐπ᾽ ἐνίων εἰ μὴ διώρικε τῷ πόσα ἢ ποίς ἢ πὰ 

ἢ κατὰ τὼς ἄλλας διαφοράς, οἷον φιλότιμος ὁ πρίας καὶ 
ὁ πόσης ὀρεγόμενος τιμῆς" πάντες γὼρ ὀρέγονται τιμῆς, 
 » ᾽ » 7 ΄ ΣΦ Δι Η ΄, “ 
ὡς δυκ αἀποχρὴ φιλότιμον εἰπεῖν τὸν ὑρεγάμενον τιμῆς. 

ἀλλὼ προσθετέον τὰς εἰρημένας διαφοράς. ὁμοίως δὲ καὶ 

γὰρ δι ἀκοῆς ἡδὺ ταὐτὸν τῷ καλῷ ἔσται, ὥστε τὸ μὴ )ς φιλοχρήματος ὁ πόσων ὀρεγόμενος χρημάτων ἢ ἀκρατὴς 
- - “ ’ Ν 

ἡδὺ δι᾿ ἀκοῆς τῷ μὴ καλῷ ταὐτόν᾽ τοῖς γὰρ αὐτοῖς καὶ 
Ἂν ,ὔ ᾿ ἢ . ,ὔ »-“» "ἢ -“ ἈΝ ᾽ 

τὼ ἀντικείμενα ταὐτά, ἀντίκειται δὲ τῷ μὲν καλῷ τὸ οὐ 

καλόν, τῷ δὲ δι᾽ ἀκοῆς ἡδεῖ τὸ ὑχ ἡδὺ δι᾿ ἀκοῆς. δῆλον 
νυ » Ν᾿ ν ». «Ἀλλ ΓΞ; »“" “-“,.» -“- γ»Ψ 
ὅν ὅτι ταὐτὸν τὸ ὅχ ἡδὺ δὲ ἀκοῆς τῷ ὁ καλῷ. εἰ ἦν τι 

ὁ περὶ παίας ἡδονάς" ἃ γὼρ ὁ ὑφ᾽ οἷασποτῶῆν ἡδονῆς κρα- 
γ , δι χ ἃ ε 

τόμενος ἀκρατὴς λέγεται, ἀλλ᾽ ὁ ὑπό τινος. ἢ πάλιν, ὡς 
-" μὴ - ὁρίζονται τὴν νύκτα σκιαν γῆς, ἢ τὸν σεισμὲν κύησιν γῆς, 

Δ Ν έ ͵ὔ ἐέ Ἀ ἈΝ “ 7 » " 
Ἦ Τὸ γέφος “υχνωδφὶν ἀέρος, Ἢ το πνευμαᾶ, κίνησιν ἄέρος 

ἐξὶ δι᾿ ὄψεως μὲν ἡδὺ δὲ ἀκοῆς δὲ μή, καλόν τε καὶ ὦ 30 προσθετέον γὰρ πέσε καὶ ποίς καὶ ὑπὸ τίνος. ὁμοίως δὲ 
, γ καλὸν ἔςαι. ὁμοίως δὲ δείξομεν καὶ διότι ταὐτὸν ὃν τε 

Ύ 
καὶ ὑκ ὅν ἐς ν. 

᾿ Υ͂ -“ “ ᾿Ὶ » -“ »- ΕΣ 
Ἔτι καὶ τῶν γενῶν καὶ τῶν διαφορῶν καὶ τῶν ἀλ- 

λων ὡπαάντων τῶν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ἀποδιδομένων λόγους 
. Δ “5, ,ὔ “«“ ᾿ ν» -“ ὠντὶ τῶν ὀνομάτων ποιῦγτα σκοπεῖν εἴ τι διαφωνεῖ. 

πὴ λ »ψΨ ΄ ν ε ΄ ὰ ᾽ εν ν 
8 Ἐπάν δ᾽ ἢ πρός τι τὸ ὁριζόμενον ἢ καθ᾽ αὑτὸ ἢ κατὰ 

Ἁ « ᾽ ν, ΨΚ ᾽ » ε »“ ν, ἃ ΄ τὸ γένος, σκοπεῖν εἰ μὴ εἴρηται ἐν τῷ ὁρισμῷ πρὸς ὃ λέ- 

Δ, ὑ οαὰ Ὁ. ἢ 2. ἄν εἰη Ο. ΠΠ μάλιστα αἸίσταπι οαλ Ο. 1] 3, ἐνδέχεται 4. ἢ} 5. μὰ μὴ δίχεται τὸ μᾶλλον (, ἴ 6. γὰρ ἢ 
Ο. 1} δὴ οαχ Ο ἰἰ 16. αὶ φλὲξ τῷ φωτός ἐστι Ο. 1 18. τῷ οπι Ο. Π 21. ἔν] δ᾽ ἄν 

᾿ λ -“ Υ̓͂ “ ΄ ᾿ Ἁ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων" ὠπολείπων γὼρ δια φορὼν 
“ ᾿ λ Ν ἡντινὸν ὁ λέγει τὸ τί ἦν εἶναι. δεῖ δ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ ἐνδεὲς 

Ν -»“Ἢ - 
ἐπιχειρεῖν" κἡ γὰρ ὑπωσῶν γῆς κινηθείσης ὑδ᾽ ὁποσησῦν σει- 

ν Ψ « ,ὔ » »ΆᾺΤ » « “ γἷλ ς “ σμὸς ἔςαι, ἑμοίως δ᾽ ὑδ᾽ ἀέρος ἑπωσῶν ὑδ᾽ ὁποσυῶν κινν- 
35 θύτος πγεῦμα. 

Υ. 2.Ν “  ν ᾽ Ν ΄΄ , », 
Ἔτι ἐπὶ τῶν ὀρέξεων εἰ μὴ πρέσκειται τὸ ᾧφαινόμεε-- 

Υ ΄ . Ζι γον, καὶ ἐφ᾽ ὅσων ἄλλων ἁρμόττει, οἷον ὅτι ἡ βύλησις 
) 

ἐμῷ. 
Ο. Ἱ πρὸς --- ἀποδῷ οπλ ρν ΘΟ. ἢ 22. τὸ ροβὲ αὶ 

οὐ Ο. 23. τὸ οαλὶ .4. ἵ 24. ἰατιν 48. ἢ καὶ ροϑὲ δὲ οπὶ Ο. ᾿ἰ 27. ταυτά ἐστιν, ἀντ. Ο. ᾿ 29. τὸ] τῶ Ο, οαὶ 412. ἃ 

34. ὅτι Ο. ἢ 33. καὶ ροδὲ ἔτι οαὰ «46. }} 35. ποιῶῆντας. Ο. [τι] πη Ο. ᾿} 36. ἱκυτὸ 6. 

ἧς ὅπερ] ὅπερ ἰστὶ Ο. 1 τὸ] τῷ 4Ο 1 1. δεῖ Ο. 1 8. ποτε οπὶ Ο. ἢ ὁρισμῷ Ο. 1 11. δὴ] ἢ ζΟΙ ἢ 
13. ἀπίδωκεν .4. ᾿} 14. ὑθὲν Ο, 

ἢ ροβὶ δὴ οαχ “45. 

Ἰ 45. καὶ τὸ ἐνεργεῖν Ο. 1 41. πλεῖστοι τὸ ἥδεσθαι Ο. ἢ 20. ποιῶ ἃ ποσῦ Ο. ἵ 22. ὃ οπι Ο. ἣ “ποίν- 

τες -- τιμῆς οὐὰ «4ὉΟ, ᾿ἃ 23. εἰπεῖν φιλότιμον Ο. 1 τὸν οὐὰ Ο. ἢ 24. χα} καὶ ὁ Ο. ΠῚ 26. ὑδὲ γὰρ ὁ ὑφ᾽ ὁποιασῶν Ο, Π 28. κω γῆς τῷ 

ἡλίν ὑπὸ γῆν ὄντος ἢ τὰ Ο, ᾿ ἢ τὸν σεισμὸν κίνησιν γῆς τς Ο΄. ἢ γῆς ἢ τὸ νέφος πύκνωσιν οἵα «4. ἢ 31. ἀπολιπὼν Ο. 1} 34, ἀδὲ τῷ 

85. πνεῦμα] τὸ πνεῦμα ἐστίν Ο. 
τῷ ἀέρος Ο. ἢ 



ΤΟΠΙΚΩΝ.Ζ. 

ὅμζις ἀγαθῶ, ἡ δ᾽ ἐπιθυμία ὄρεξις ἡδέος, ἀλλὰ μὴ φαι- 
νομὸν ἀγαθᾳ ἢ ἡδέος. πολλάκις γὰρ λανθάνει τὸς ὀρεγο- 

μι ᾽ ν ἃ δ » , ν» ᾽ - ᾽ Ν μόν ὅ τι ἀγαθὸν ἢ ἡδὺ ἐςιν, ὥς ὑκ ἀναγκαῖον ἀγαθὸν 

ὦ τδὲ εδαι, ἀλλὰ φαινόμενον μόνον. ἶ ἔδει ὄν ὅτω καὶ τὴν 
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τίον εἶναι τῷ. ἐξ ἀρχῆς ῥηθέτι. εἰ ἦν. μηδέτερον ἐναντίον τῷ 
ἐξ ἀρχὴς ῥηθώτι, δῆλον ὅτι ἐδέτερος ἀν εἴη τῶν ὕςερον 
ὠποδοθέντων τῷ ἐναντίου λόγος, ὥς ἀδ᾽ ὁ ἐξ ἀρχῆς ἀπο- 
δοθεὶς ὀρθῶς ἀποδέδοται. ἐπεὶ δ᾽ ἔνια τῶν ἐναντίων ςερήσει 

ἀτύδσιν ποιήσασθαι. ἐὰν δὲ καὶ ὠκοδῷ τὸ εἰρημένον, ἐπὶ 5 ϑατέρα λέγεται, οἷον καὶ ἀνισότης ςέρησις ἰσότητος δοκεῖ εἶναι 
τὰ εἰδὴ ἀκτέον τὸν τιθέμενον ἰδέας εἶναι" ὁ γάρ ἐς ὃ ἰδέα 

φαινμένε ὀδενός, τὸ δ᾽ εἶδος πρὸς τὸ εἶδος δοκεῖ λέγε- 

σθαι, οἷον αὐτὴ ἐπιθυμία αὐτῷ ἡδέος καὶ αὐτὴ βέλησις 

αὐτὸ ἀγαθθ. ὡκ ἔςιν ὄν φαινομένν ὠγαθᾷ ἀδὲ φαινομέ. 
γον ἡδέος" 

ἐν ἢ ἡδύ. 
9... Ἔτι ἐὰν μὲν ἤ τῆς ἕξεως ἁ ὁρισμός, σχοπεῖν ἐπὶ τὸ 

ἔχοντος, ἐὰν δὲ τῷ ἔχοντος, ἐπὶ τῆς ἕξεως" ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. οἷον εἰ τὸ ἡδὺ ὅπερ ὠφέλιμον, 

(ἄνισα γὰρ τὰ μὴ ἴσα λέγεται), δῆλον ὅτι τὸ μὲν. κατὰ 
ςέρησιν. λεγόμενον ἐναντίον ἀναγκαῖον ὁρίζεσθαι διὰ θατέρε, 

τὸ δὲ λοιπὸν ὑκέτι διὰ τῷ κατὰ ςέρησιν λεγομέε" 
͵΄ νι ἃ ε ἡ » ες ΄ ᾽ ᾽΄ 

βαίνοι γὰρ ἂν ἑκάτερον δι᾽ ἑκατέρα γνωρίζεσθαι. ἐπισκεπτέον 
γ δ Ν ᾿ γΝ Ὡ ᾿ κ᾿ ΕΣ ΟΣ ,ὔ Ν , « , φ [2 .« 
ατοπον γὰρ τὸ εὐναὶ αὐτο φαινόμενον αγα- 10 ν ἐν τοῖς ἐγαγτίοις τὴν τοιαυτὴν ἀμαρτιαν, Οἰον δὶ τις ορί- 

Ν »», "Ὁ Ρ. , ω ,ὔ Ν Ν “ 

σαιτο τὴν ἰσότητα εἶναι τὸ ἐναντίον ἀνισότητι" διὰ γὰρ τῷ 
κατὰ ςέρησιν λεγομέν ὑρίζεται. ἔτι. τὸν ὕτως ὁριζόμενον 

᾽ » » ἂ«Ψ » ε ,ὔ “ » 

ἀναγκαῖον αὐτῷ τῷ ὁριζομένῳ χρῆσθαι. δῆλον δὲ τῶτο, 
᾿ ᾿ς .ᾳΨ Υ ΄, Σ 

ἐὰν μεταληφθῇ ἀντὶ τῷ ὀνόματος ὃ λόγος" εἰπεῖν γὰρ ἢ 

καὶ ὁ ἡδόμενος ὠφελούμενος. καθόλε δ᾽ εἰπεῖν, ἐν τοῖς τοι- 15 ἀνισότητα ὁδὲν δια φέρει ἢ ςέρησιν ἰσότητος, ἔς αι ἦν ἡ ἰσό- 

ὕτοις ὁρισμοῖς τρόπον τινὰ πλείω ἑνὸς συμβαίνει τὸν ὁριζός- 
Μένον ὁρίζεσθαι" ὁ γὰρ τὴν ἐπιςήμην ὁριζόμενος τρόπον τινὼ 

καὶ τὴν ἄγνοιαν ὁριζεται, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἐπιςῆμον καὶ 

τὸ ἀνεπιςῆμον καὶ τὸ ἐπίςασθαι καὶ τὸ ὠγνοενν" τῷ γὰρ 

ν,» ,΄ , » , ΄ » ;»»ν ἃ 4 
Τῆς ΤΟ ΕΥΟΘΟΥΤΙΌΥ ςερήτει ἰσοτητοὸς, ὡς ἄυτῷ αν ἐτῇ κεχρῆ- 

᾿ Ἀ » ᾿ 
“μόνος. ἀν δὲ μηδέτερον τῶν ἐναντίων κατὰ ςέρησιν λέγηται, 
ἀποδοθῇ δ᾽ ὁ λόγος ὁμοίως, οἷον ἀγαθὸν τὸ ἐναντίον κακῷ, 
δῆλον ὅτι κακὸν τὸ ἐναντίον ἀγαθῷ ἔςαι' τῶν γὰρ ὕτως 

τρῶτε δήλκ γενομένου τρόπον τινὰ καὶ τὼ λοιπὰ δῆλα γί- 20 ἐναντίων ὁμοίως ὁ λόγος ὠποδοτέος. -ὥςε πάλιν αὐτῷ τῷ 
γοντάι. σκεπτέον ὅν ἐπὶ πάγτων τῶν τοιότων μή τι διαφωνῇ, 

᾿ " 

ςοιχείοις χρώμενον τοῖς ἐκ τῶν ἐναντίων καὶ τῶν συςοἴχων. 
Υ. 2) Ἃ » Ὡ - 5 ν ἃ Ν ᾽ ΄ Ἐτι ἐπὶ τῶν πρός τι σκοπεῖν εἰ πρὸς ὃ τὸ γέος ἀποδί- 

ὅὄσται, τὸ εἶδος πρὸς ἐκεῖνό τι ἀποδίδοται, οἷον εἰ ἡ ὑπόλη- 

ἕ ᾿ ἢ »“ ,ὔ “- “ 

ὁριζομένῳ .συμβαύνει χρῆσθαι" ἐνυπάρχει γὰρ ἐν τῷ τῇ 
Ν λόγῳ τὸ ἀγαθόν. ὥς εἰ ἀγαθόν ἐς! τὸ Ὁ ἐ ΧαΑΧ' ΟΎΦ τὸ αὟΙ . ὡς εἰ ἀγαθον ἔξὶ τὸ κάκῳ ἔνὰ- 

Η Δ .“ » 

τίον, τὸ δὲ κακὸν ἐδὲν διαφέρει ἢ τὸ τῷ. ὠγαϑῷ. ἐναντίον, 
Ν ᾽ὔ »“ι5᾿᾽»ν 

ἔςαι ἀγαθὸν πὸ ἐναντίον τῷ τῷ ὠγαθῷ ἐναντίῳ. δῆλον οὖν 

ψ πρὸς ὑποληπτόν, ἡ τὴς ὑπόληψις πρός τι ὑπολογκτόν, 25 ὅτι αὐτῷ κέχρηται. 

καὶ εἰ τὸ πολλαπλάσιον πρὸς τὸ πολλοςημόριον, τὸ τὶ πολ 
λαπλασίο πρὸς τὸ τὶ πολλοςη μόριον" εἰ γὰρ μὴ ὕὅτως ἀπο- 
δίῴοται, δῆλον ὅτι ἡμάρτηται. 

"Ὁρᾶν δὲ καὶ εἰ τοῦ ἀντικειμένη ὁ ἐντρκείμενος λόγος, 

Ἔτι εἰ τὸ κατὰ ςέρησιν λεγόμενον ἀποδιδὺς μὴ ὠπο- 
δέδωκεν ὦ ἐςὶ ςέρητις, οἷον τῆς ἕξεως ἢ τῇ ἐναντίς ἢ ὁτυῦν 
ἐςὶν ἡ ςέρησις' καὶ εἰ μὴ ἐλ ᾧ πέφυκε γίνεσθαι, προσέ- 
θηκεν, ἢ ὡπλῶς ὶ ἐν ᾧ πρώτῳ πέφυκε γύεσθαι, ιοἷον εἰ τὴν 

οἷον τῷ ἡμίσεος. ὁ ἀντικείμενος τῷ τῷ διπλασίς" εἰ γὰρ δι- 30 ἄγνοιαν εἰπὼν φέρησιν μὴ ἐπιςήμης φύσιν εἶπεν, ἢ μὴ 

πλάσιον τὸ ἴσῳ ὑπερέχον, ἤ ἥμισυ τὸ ἴσῳ ὑπῳεχόρενον. καὶ 
ἐπὶ τῶν ἐναντίων δ᾽ ὡσαύτως. ὁ γὰρ, ἐναντίος τῷ ἐγαντίς λό- 

΄ ἈΝ ,ὔ Ν ᾿ » οὖ Ὑςς ἴςαι κατὼ μίαν τινὰ συμπλοκὴν. τῶν ἐναντίων, οἷον εἰ 
:Σ ΝῪ ,-“ 

ὠφέλιμον τὸ ποιητικὸν ἀγαθξ, βλαβερὸν τὸ ποιητικὸν κακῦ 

ὦ 

προσέθηρεεν ἐ ἐν ᾧ πέφυκε γύεσθαι», ἢ προσθεὶς. μυὴ ἐν 

πρώτῳ ἘΡ ΌΒΕΣ οἷον ὅτι ἐκ ἐν τῷ λογιςικῷ ἀλλ᾽ ἐν ἀ»- 
θρώπῳ ἢ ψυχῇ" ἐὰν γὰρ ὁτῶν τότων μὴ ποιήσῃ, ἡμάρ- 
τήκεν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὴν τυφλότητα μὴ ὄψεως ςέρη- 

ἢ τὸ φθαρτικὸν ὠγαθῦ" θώτερον γὰρ τύτων ἀναγκαῖον ἐνάν- 35 σιν ἐν ὀφθαλμῷ εἶτεν᾽ δεῖ γὰρ τὸν καλῶς ὠποδιδόντα τὸ 

2. ἃ οπὶ 8. ΠΠ γὰρ οπὶ Α΄. 1! 3. ἔςσιν οπὶ 6. ἢ ἀ., καὶ οπὰ «ΑἹ. ἢ 5. .δὲ προσκποδῷ. Ο. 1 8. αὐτοιπιϑυμία, αὐτοηδέος καὶ κὐτοβώ- 
λησις αὐτοαγαθᾷ Ο. Ἷ 9. ὑκ -- δέος] φαινομένυ δ᾽ ἀγαθῦ ὑκ ἔςαι αὐτοβέλησις, ἐδὲ φαινομένν Ὑδέος αὐτοεπιθυμία Ο. 1} ἔςαι Β. ᾿| 13. ἄν 

᾿ Ι καὶ οπι .(. ᾿ϊ 18. καὶ τὸ ἀνεπιςῆμον οπι «4. 1 Ο 19. πρώτε γὰρ ΛΑ. ἢ 20. γινομένν καὶ τὰ λοιπὰ τρόπον τινὰ δῆλα γύεται 6, ἢ 

. διαφωπεῖ Ῥτ Ο. 84. ἱκεύν Ο. 1} 25. ἢ] καὶ ἡ Ο. Π 21. ἀποδίδοται. Ο. ἢ 80. οἷον εἰ τοῦ Ο. ᾿ 84, λὼ τὸ ἐν ἴσω Ο. ἢ 
ἡ ἐναντίων] ἄλλων 4... 

1. ῥηθέντι --- 2. ὅτι οοΥτ «Α΄. ἢ 1. ἱναντίον ἐξὶ τῷ Ο΄. 1}. Ὡ. ὑδίτερον ΑἹ. 1 5. θατέρν λέγονται Β΄, λέγεται θατέρᾳ Ο.. ἢ 6. δῆλον] δῆλον ἕν 4.8. 
ἔτ} ὡς Ο. ἢ 1. ἐναντίον οὐὰ Ο.. {|{ 8. διὰ]. δὲῖ διὼ Ὁ, 1] Χέγομένα ἑρίζεσθαι. ὦ γὰρ ᾿νδέχεται ἑκάτερον δι’ Ο, ὶ 10. δ δ᾽ 5, ομ;. Α΄. ἢ 
τι. ὦναι οαὐ Οἱ "ὶ 13. ἀνάγκη Ο. || 14. εἰπεῖν --- 15. ςέρησιν] ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἀνισότης ὑδεὴ διαφέρει καὶ ἡ ςέρησις Ὁ, ἰϊ 16. εἴ} ἢ Ο. ᾿] 17. δὲ 

ὁ. 8. { 19. δῆλον γὰρ ὅτι καὶ κακὲν Ο. Π 21. χρῆσθαι συμβαίνει Ο. ἢ 22. εἰ ἐπὴ Ο. ἢ τὸ] τὸ τῷ Ο. 11 κακὸν 3, ᾿ 26. ἀποδιδὺς 
οὐχ .4. 1} 27. ἰστὶν ἡ στέρησις Ὁ, ἸΠ ὁτνῶν] εἰ τύτων Ο. ἢ 29. πέφυκε πρώτω Ο, ἢ εἰ οπιὶ ..18. ᾿ 80. στέρησιν εἰπὼν Ο. ἢ 32. ἀπε- 

δίδωυκεν Ο. ἢ} 33. ἂν Ο. ἢ} τῶν τοιύτων Ο. : 

ΤΩ 
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τί ἐςι, καὶ τίος ἐςὶν καὶ ςέρησις ἀποδῦναι καὶ τί ἐξι τὸ τῶντι μὲν ὡς συνωνύμοις χρηςέον (ὁ γὰρ ἐφαρμόσει ὁ θα- 
᾿ ΄ “ » Δ ΄ “ ΨΥ. 5 .-. 7 Ν) “ 
ἐς ερημώον. τέρε ὅρος ἐπὶ θάτερον, ὥςε δόξει ἐχ ὡρίσθαι κατὰ τρόπον" 

'Ὃρᾶν δὲ καὶ εἰ μὴ λεγομόν κατὰ ςέρησιν ςερήσει δεῖ γὰρ ἐπὶ πᾶν τὸ συνώνυμον ἐφαρμόττειν), αὐτῷ δ᾽ ἀπο- 
ὡρίσατο, οἷον καὶ ἐπὶ τῆς ἀγνοίας δόξειεν ἂν ὑπάρχειν ἡ κρινομένῳ διαιρετέον. ἐπεὶ δ᾽ ἔνιοι τῶν ὠποκρινομένων τὸ μὲν 

’ « ΄, », Ν ἂν. ἦν ΝΣ γ ,ὔ , Η Ψ ν᾽: ᾿ υ ΝΣ» , 2 τοιαύτη ἁμαρτία τοῖς μὴ κατ᾽ ὠπόφασιν τὴν ἄγνοιαν λέ- 5 συνώνυμον ὁμώνυμόν φασιν εἶναι, ὅταν μὴ ἐφαρμόττῃ ἐπὶ 
Ἁ Ν Ν ᾽ , ᾽ -»» - ᾽ Ν “»“,“κ«» λ , Ν , ,, »Ν ἡθσιν. τὸ γὰρ μὴ ἔχον ἐπιςήμην ὁ δοκεῖ ἀγνοεῖν, ἀλλὰ πᾶν ὃ ἀποδοθεὶς λόγος, τὸ δ᾽ ὁμώνυμον συνώνυμον, ἐὰν 

“ Ν ΨΥ ν Υ Ν »»}..Ὲ Η Ψ ΄ ἤ “ ΄ 
μᾶλλον τὸ διηπατημένον, διὸ ὅτε τὰ ἄψυχα ὅτε τὼ παι- ἐπ᾿ ἄμφω ἐφαρμόττῃ, προδιομολογητέον ὑπὲρ τῶν τοιύ- 
δία φαμὲν ἀγνοεῖν, ὥς ὁ κατὰ ςέρησιν ἐπιςήμης ἡ ἄγνοια τῶν ᾿ προσυλλογιςέον ὅτι ὁμώνυμον ἢ συνώνυμον, ὁπότε- 

εται. ον ἂν ἦ' μᾶλλον γὰρ συγχωρῦσιν ὁ προορῶντες τὸ τ» 

1. Ἔτι εἰ τῶν ὁμοίων τοῦ ὀνόματος, πτώσεων αἱ ἥμοιαι ι βησόμενον. ἂν δὲ μα ὶ γενομένης ὁμολογίας φῇ τις τὸ συνώ- 
τῷὸὁ λόγυ πτώσεις ἐφαρμόττυσιν, οἷον εἰ ὠφέλιμον τὸ ποιη- νυμὸν ὁμώνυμον εἶναι διὰ τὸ μὴ ἐφαρμόττειν καὶ ἐπὶ τῦτο 
τικὸν ὑγιείας, ὠφελίμως τὸ ποιητικῶς ὑγιείας καὶ ὠφελη- τὸν ὠποδοθέντα, λόγον, σκοπεῖν εἰ ὁ τότε λόγος ἐφαρμόττει 
κὸς τὸ πεποιηκὸς ὑγίειαν. καὶ ἐπὶ τὰ λοιπά" δῆλον γὰρ ὅτι συνώνυμον ὧν εἴη τοῖς 

Σκοπεῖν δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ἰδίαν εἰ ἐφαρμόσει ὁ λεχθεὶς λοιποῖς. εἰ δὲ μή, πλείες ἔσονται ὁρισμοὶ τῶν λοιπῶν" δύο 
᾽ »»» »,]ἢ δ ᾽ Ἂ φ.« ε [ὰ Η ᾿ ν ε Ν κ4 ΄ ᾽ Ψ' ει: ,», , « ὅρος. ἐπ᾽ ἐνίων γὼρ οὐ συμβαίνει, οἷον ὡς Πλάτων ὁρίζε-ι5 γὼρ οἱ κατὼ τούνομα λόγοι ἐφαρμόττυσιν ἐπ᾿ αὐτά, ὅ τε 

Ἁ Ν ΄, ᾽ -" “»" ΄ « ἀφο τα ᾿ν ΄, ᾿ δοθ, λ Ὶ .σ , γ « ΄ὕ 
ται τὸ θνητὸν προσάπτων ἐν τοῖς τῶν ζῴων ὁρισμοῖς" ἡ γὰρ «πρότερον ἀποδοθεὶς καὶ ὁ ὕςερον. πάλιν εἴ τις ὁρισάμενος 
ἰδέα ὑκ ἔςαι θνητή, οἷον αὐτοάνθρωπος, ὥς᾽ ὑκ ἐφαρμό- τῶν πολλαχῶς τι λεγομέων, καὶ τῷ λόγε μὴ ἐφαρμότ- 

« , »λ Ν »Ν « “ φ ς ἡ Ν ὙἙΣ » 4 Ὗ δ ΄ Ἁ ν νύ σεὶ ὁ λόγος ἐπὶ τὴν ἰδέαν. ἁπλῶς δ᾽ οἷς πρόσκειται τὸ ΄τογτὸος ἐπὶ πάντα, ὅτι μὲν ὁμώνυμον μὴ λέγοι, τὸ δ᾽ ὄνομα 
ποιητικὸν ἢ παθητικόν," ἀνάγκη διαφωνεῖν ἐπὶ τῆς ἰδέας τὸ μὴ φαίη ἐπὶ πάντα ἐφαρμόττειν, ὅτι ὑδ᾽ ὁ λόγος, ῥητέον 
Υ̓ ᾽ - ᾿Ἶ Ν “ δ ἃ - Ν Ν τρμ μῷ “ »" Η , " το ἀμ ὅρον" ὠπαθεῖς γὰρ καὶ ἀκίνητοι δοκοῦσιν αἱ ἰδέαι τοῖς λές 22 πρὸς τὸν τοίπτον ὅτι τῇ μὲν ὀνομνασίᾳ δεῖ χρῆσθαι τῇ πα- 

γουσιν ἰδίως εἶναι. πρὸς δὲ τούτους καὶ οἱ τοιοῦτοι λόγοι ραδεδομέῃ καὶ παρεπομέῃ καὶ μὴ κινεῖν τὰ τοιαῦτα, ἔνια 
χρήσιμοι. δ᾽ ὁ λεκτέον ὁμοίως τοῖς πολλοῖς. 

Ἔτι εἰ τῶν καθ᾽ ὁμωνυμίαν λεγομένων ὦκα λόγον ἀπώ-  ἈΚΒαἂν δὲ τῶν συμπεπλεγμένων τινὸς ὠποδοθὴ ὅρος, σκο- 11 
τῶν κοινὸν ἀπέδωκεν. συνώυμα γὰρ ὧν εἷς ὁ κατὰ τοῦ- πεῖν ἀφαιρῶῦντα τὸν θατέρου τῶν συμπεκλεγμέτων λόγον, 
᾿μὰ λόγος, θς' οὐδενὸς τῶν ὑπὸ τούνομα ὁ ἀποδοθεὶς )ς εἶ καὶ ὁ λοιπὸς τῷ λοιποῦ" εἰ γὰρ μή, δῆλον ὅτι ἐδ᾽ ὁ 
ὅρος, εἰ δὴ ὁμοίως ἐπὶ πᾶν τὸ ὁμώνυμον ἐφαρμόττει. πέ- ὅλος τῷ ὅλε. οἷον εἰ ὡρίσατο γραμμὴν πεπερασμένην εὖ- 
πονθε δὲ τῦτο καὶ ὁ Διονυσίν τῆς ζωῆς ὅρος, εἴπερ ἐςὶ κί. θεῖαν πέρας ἐπιπέδε ἔχοντος πέρατα, ἧ τὸ μέτον ἐπιπρο- 

γησις γῴες θρεπτῷῇ σύμφυτος παρακολυθῆσα" οὐδὲν γὰρ σθεῖ τοῖς πέρασιν, εἰ τὴς πεπερασμένης γραμμῆς ὁ λόγος 
μᾶλλον τῦτο τοῖς ζῴοις ἢ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει" ἡ δὲ ζωὴ ἐςὶ πέρας ἐπιπέδα ἔχοντος πέρατα, τῷ εὐθέος δεῖ εἶναι τὸ 
ὦ καθ᾽ ἂν εἶδος δοκεῖ λέγεσθαι, ἀλλ᾽ ἑτέρα μὲν τοῖς ζῴοις 30 λοιπόν, ἧ τὸ μέσον ἐπιπροσθεῖ τοῖς πέρασιν. ἀλλ᾽ ἡ ἄπει- 
ἑτέρα δὲ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχειν. ἐνδέχεται μὲν ἦν καὶ κατὰ ρος ὅτε μέσον ἅτε πέρατα ἔχει, εὐθεῖα δ' ἐςίν, “ὥς ὧκ ἔς ιν 
προαίρεσιν ὅτως ἀποδῖῆναι τὸν ὅρον ὡς σύνωνύμν καὶ καθ’ ὁ λοιπὸς τῇ λοιπῇ λόγος. 

ἕν εἶδος πάσης τῆς ζωῆς λεγομένης" ὑδὲν δὲ κωλύει αὶ ἑὌῶΟἜτι εἰ συνθέτε ὄντος τῷ ὁριζομώου ἰσόκωλος ὁ λόγος 
»“ δου ’ὔ τ ΝΞ ᾽ , “ςε », Ν ε , “-- 

συνορῶντα τὴν ὁμωνυμίαν, καὶ θατέρε βυλόμενον τὸν ὁρι- ἀπεδύθη τῷ ὁριζοωμένῳ. ἰσόκωλος δὲ λέγεται ὁ λόγος εἶναι, 

σμὸν ὠποδῶναι, λαθεῖν μὴ ἴδιον ἀλλὰ κοινὸν ὠμφοῖν λό- ὃς ὅταν ὅσαπερ ἂν ἧ τὰ συγκείμενα, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ λόγῳ 
ον ὠποδόντα. ὠλλ᾽ οὐδὲν ἧττον, εἰ ὁποτερωσῶν πεκοή!- ὀνόματα καὶ ῥήματα ἧ. ἀνάγκη γὰρ τῶν ὀνομάτων ἐν τοῖς 

ν, ᾽ ΕΣ , »ε ΄΄ ᾽ ͵ὕ Νν ,ὔ Ω ,ὔ ΩΥ » ᾽ Ἀ πεν, ἡμάρτηκεν. ἐπεὶ δ᾽ ἔγια λανθάνει τῶν ὁμωνύμων, ἐρω- τοιότοις μεταλλαγὴν γύεσθαι, ἢ πάντων ἥ τινῶν, ἐπειδὴ 

4. ἀποδιδόναι Ο. ἢ 10. ὅμοιοι Ο. Ἱ 12. ὠφελίμως τὸ π. ὑγ. οαν Ο(, Ἰὶ 418. ἐπὶ τὴν ἰδίαν ὃ λόγος. ἁπλῶς δ᾽ ἐν οἷς Ο. ἢ 19, ἢ πα- 
βητικόν οὐχ Ο. ἢ 20. δοκῖσιν εἶναι αἱ Ο. ἢ 21. ἰδίας. πρὸς δὲ τὺς τοιότυς Ο. ΠΠ 23. εἴ ἐπὶ οοὐν 8. "ΠΕ πάντων Ο. ᾿ 24. ἀποδέδωκε 

Ο. ἢ 25. ἀποθὴς Ο. 1] 26. ἐπειδὴ Ο. 1 30. ζῴοις --- 31. φυτοῖς οὐχ Ργ (Ὁ. Ι 31. ὑπάρχει Ο. 11 34. ὁμ. καθ᾽ ἑτέρν Ο, ἢ 36. εἰ γα Ο. 
2. ὅρος] λόγος Ο. ἢ 3. παντὸς σννωνύμν .(, παντὸς συνώνυμον Β. | 1. ἀμφοῖν Ο. “ 11. τύτυν Ο. ᾿ 43. δῆλον -- λοιποῖς ολ “4. ἢ 

ἄν ογὐὰ Ο.. ἰ 16. πρότερος --- ὕστερος Ο. ἢ 17. τι τῶν πολλαχῶς Ο. ἢ" 18. ὁμώνυμα Ο, ᾿ 19. φαίη μὴ Ο. 1! ἰπὶ πάντα οτι .4. ᾿ 21. καὶ 

παρεπομύῃ οὐὰ Ο. ἢ 23. ὁ λόγος Ο. 1! 26. ἑρίσαιτο 41. ἢ 217. ἔχον 4 εἰ γν Ο. ᾿ 28. ὁ λόγος γραμμῆς 48. 1 29. ἕχον Ρε σα. ἢ 

τὸ λοιπὸν δεῖ εἶα. Ο,, [ἢ αἰ. δ᾽ ὁ λόγος λέγεται Ο. ἢ 35. ἄν ογὰ 41. 1 καὶ τὸ ἐν Ο. 1| 36. γὰρ αὐτῶν τῶν ΒΟ. ᾿ 317. ἃ ρυλαα οὐαὶ 

6. ἢ πὰ 4. 
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ἐδὲν τλείω νῦν ἢ πρότερον ὀνόματα εἴρηται" δεῖ δὲ τὸν ὁριζέ- σατο χρῶμα πυρὶ μεμεγμέρν" ὠδύνατον γὰρ τὸ ἀσώμα-. 
μοὺν λόγον ἀντὶ τῶν. ὀνομάτων ὠποδῶναι, μώλιςα μὲν παν- τὸν μεμῖχθαι σώματι, ὥς" ὑκ ἀν εἴη χρῶμα ἰὼν μεμι- 
των, εἰ δὲ μή, τῶν πλείςων. ὕτω γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ὁ 
τἴνομα μεταλαβὼν ὡρισμέγος ἄν εἴη, οἷον ἀντὶ λωπές ἱμάτιον. 

Ὑμέσν" λευκὸν δ᾽ ἔςιν. 

Ἔτι ὅσοι μὴ διαιρῦσιν ἐν τοῖς πρός τι πρὸς ὃ λέγεται, 

Ἔτι δὲ μείζων ἁμαρτία, εἰ καὶ ὠγνως οτέρων ὀνομά- 5 ἀλλ᾽ ἐν πλείοσι περιλαβόντες εἶπαν, ἢ ὅλως ἢ ἐπί τι ψεύ- 
ΤΩΥ τὴν μετάληψιν ἐποιήσατο, οἷον ἀντὶ ἀνθρώπου "λευκῇ 

βροτὸν ὠργόν᾽" ὅτε γὰρ ὥριςαι ἧττόν τε σαφὲς ϑτῳ ῥηθέν." 

Σκοπεῖν δὲ καὶ ἐν τῇ μετα; ἢ τῶν ὀνομάτων εἰ σύ 
ταὐτὸν ἔτι σημαίνει, οἷον ὁ τὴν θεωρητικὴν ἐπιςήμην ὑπόλη- 

᾿ Φ γ " Υ͂ 
τδονται, οἷον εἰ τὴ Τὴν ἰατριὴν ἐπιςήμον ὄντος εἶπεν. εἶ μὲν 

, Ὑαρ. μηδενὸς τῶν ὄντων ἡ ἰατρικὴ ἐπιφήμη, δῆλον ὅτι ὅλως 

᾿ἔψευςαι, εἰ δὲ τινὸς μὲν τινὸς δὲ μή, ἐπί τι ἔψευςαι" δεῖ. 

γὼρ παντός, εἴπερ καθ᾽ αὑτὸ καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ὄντος 
ψιν θεωρητικὴν εἰπών. ἡ γὰρ ὑπόληψις τῇ ἐπιςήμη ἃ ταύ- τ0 εἶναι λέγεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχει τῶν πρός τι" 
τίν, δεῖ δέ γεν εἴπερ μέλει καὶ τὸ ὅλον ταὐτὸν εἶναι" τὸ πᾶν γὰρ ἐπιςητὸν πρὸς ἐπιςήμην λέγεται. ὁμοίως δὲ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐπειδὴ ἀντιςρέφει πάντα τὰ πρός τι. ἔτι 

τὸ δὲ λοιπὸν διάφορον. : εἴπερ ὁ μὴ καθ᾿ αὑτὸ ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὲς τὴν ὠπό- 

Ἔτι εἰ θατέρα τῶν ὀνομάτων τὴν᾽ “μετάληψιν ποιόμενος δόσιν ποιάμενος ὀρθῶς ὠποδίδωσιν, ὁ. πρὸς ἕν ἀλλὰ πρὸς. 
μὴ τῆς διαφορᾶς ἀλλὰ τῷ γώες τὴν μεταλλαγὴν ἐποιή 5 πλείω ἕκαςον ὧν τῶν πρός τι λέγοιτο. ἀδὲν γὰρ κωλύει τὸ 
σατο, καθάπερ ἐπὶ τῷ ἀρτίως ῥηθέντος. ὠγνωςότερον γὰρ ἡ αὐτὸ καὶ ὃν καὶ λευκὸν καὶ ὠγαθὸν εἶαι, ὥς ε πρὸς ὁποι- 
θεωρητικὴ τῆς ἐπιςἡμης" τὸ μὲν γὰρ γώος, τὸ δὲ διαφορά, ονῶν τότων ὠποδιδὸς ὀρθῶς ἂν εἴη ἀποδιδός, εἴπερ ὁ κατὰ συμ- 

πάντων δὲ γνωριμώτατον τὸ γένος" ὥς ὁ τῇ γέωες ἀλλὰ βεβηκὸς ἀποδιδὺς ὀρθῶς ἀποδίδωσιν. ἔτι δ᾽ ἀδύνατον τὸν 
τῆς διαφορᾶς ἔδει τὴν μετάληψιν ποιήσασθαι, ἐπειδὴ ἀγνω- τοίδτον λόγον ἴδιον τῷ ἀποδοθέντος εἶναι" ἀ γὰρ μόνον ἡ ἰα- 
ςότερόν ἐς τν. ἢ τῦτο μὲν γελοῖον. τὸ ἐπιτίμημα ὑδὲν ψὰρ Ὦ τρικὴ ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν αἱ πολλαὶ πρὸς ὃν 

κωλύει τὴν μὲν διαφορὰν τῷ γνωριμωτάτῳ ὀνόματι εἰρῇ- λέγονται. ὥσθ᾽ ἑκάςη ὄντος ἐπιςήμη ἔςαι. δῆλον ὅν ὅτι 
σθαι, τὸ δὲ γένος μή" ὕτω δ᾽ ἐχόντων δῆλον. ὅτι τῷ γένηες τοΐτος ὑδεμιᾶς ἐςὶν ἐπιςἡἤμης ὁρισμός" ἴδιον γὰρ καὶ ἃ κοι- 
καὶ ἡ τῆς διαφορᾶς κατὼ τύνομα καὶ τὴν μετάληψιν ποῖη- νὸν δεῖ τὸν ὁρισμὸν εἶναι. 

τέον. εἰ δὲ μὴ ὄνομα ἀντ᾽ ὀνόματος ἀλλὰ λόγον ἀντ᾽. ὀνέ- Ἐνίοτε δ᾽ ὁρίζονται ὁ τὸ πρῶγμα, ἀλλὰ τὸ πρῶγμα, 
ματος μεταλαμβώνει, δῆλον ὅτι τῆς διαφορᾶς μᾶλλον ἢ Ὁ εὖ ἔχον ὶ τετελεσμένον. τοῦτος δ᾽ ὁ τῷ ῥήτορος καὶ ὁ τῷ 
 γένς ὁρισμὸν ἀποδοτέον, ἐπειδὴ τῷ γνωρίσαι χώριν ὁ κλέπτου ὅρος, εἴπερ ἐςὶ ῥήτωρ μὲν ὁ δυνάμενος τὸ ἐν ἑκα- 
ὁρισμὸς ἀποδίδοται" ἧττον γὰρ καὶ διαφορὼ τῷ γένες γνώ- ςῳ πιθανὸν θεωρεῖν καὶ μηδὲν παραλείπειν, κλέπτης δ᾽ ὁ 
ριμον. λαθρῳ λαμίανων" δῆλον γὰρ ὅτι τοιίῦτος ὧν ἑκάτερος ὁ μὲν 

12. Εἰ δὲ τῆς διαφορᾶς τὸν ὅρον οἰρηδνδος, σκοπεῖν εἰ ἀγαθὸς ῥήτωρ ὁ δ᾽ ὠγαθὸς κλέπτης ἔξαι' οὐ γὰρ ὁ λαΐθρᾳ 

καὶ ἄλλου τινὸς κοινὸς ὁ ἀποδοθεὶς ὅρος, οἷον ὅταν περιττὸν 38) λαμβάνων ἀλλ᾽ ὁ βελόμενος λάθρᾳ λαμβάνειν κλέπτης ἐς. 
ἀριθμὸν ἀριθμὸν μέσον ἔχοντα εἴπῃ, ἐπιδιοριςεέον τὸ πῶς μέ- Πάλιν εἰ τὸ δι αὑτὸ αἱρετὸν ὡς ποιητρεὸν ἢ πράκτι- 
σον ἔχοντα." ὁ μὲν γὰρ ἀριθμὸς κοινὸς ἐν ὠμφοτέροις τοῖς κὸν ἡ ὁπωσῶν δὶ ἄλλο αἱρετὸν ὠποδέδωκεν, οἷον τὴν δριαι- 
“λόγοις ὑπάρχει, τῷ δὲ πέριττῷ μετείληπται ὁ λόγος. ἔχει οσύνην νόμων σωςκὴν εἰπὼν ἢ τὴν σοφίαν ποιητικὴν εὐδαε- 
δὲ καὶ γραμμὴ καὶ σῶμα μέσον, ὁὶ περιττὰ ὄντα. ὥς ὑκ μονίας" τὸ γὰρ ποιητικὸν ἢ σωςικὸν τῶν δὲ ἄλλο αἱρετῶν. 
ἄν εἴη ὁρισμὸς ὅτος τῦ περιττῇ. εἰ δὶ πολλαχῶς λέγεται 35 ἢ ὑδὲν μὲν κωλύει τὸ δὶ αὐτὸ αἱρετὸν καὶ δι᾽ ἄλλο εἶναι 
τὸ μέσον ἔχον, διοριςέον τὸ πῶς μέσον ἔχον. ὥς᾽ ἢ ἐπκιτῇς αἱρετόν, ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἀδὲν ἧττον ἡμάρτηκεν ὁ ὕτως ὁρισάμε- 

μησις ἔςαι, ἢ συλλογισμὸς ὅτι ὑχ, ὥριςαι. γος τὸ δι᾿ αὐτὸ αἱρετόν" ἑκαάςε γὰρ τὸ βέλτιςον ἐν τῇ ὑσίᾳ 
Πάλιν εἰ Ὦ μὲν τὸν λόγον ἀποδίδωσι τῶν ὄντων ἐςί, μάλιςα, βέλτιον δὲ τὸ δι’ αὑτὸ αἱρετὸν εἶναι τῷ δὶ᾿ ἕτερον, 

τὸ δ᾽ ὑπὸ τὸν λόγον μὴ τῶν ὄντων, οἷον εἰ τὸ λευκὸν ὡρίς ὥςε τῦτο καὶ τὸν ὁρισμὸν ἔδει μᾶλλον σημαζειν. 

μὺ γάρ θαρητιδον κοινὸν ἐν ὠμφοτέροιν τοῖν λόγοιν ΔῊΝ 

1. ἐδὲν Ο. ἢ 3. ὕτω μὲν γὰρ Ο. ἢ ἅ. μεταβαλὼν 1. 1 ὑχ ὡρισμένος Ο, Π 6. ἀνὴ τῷ ἀνθρώπν Ο. 1] Ἴ. ἀσαφὶς ὕτω τὸ ῥηθέν Ο. ἢ 
11, ἔδει Β οἱ οοιτ Ο' ἢ 12. ἀμφοτέροις τοὶς λόγοις 86. 1 20. τὸ οπι Ο΄. ἢ 23. καὶ Δηίε τὴν οτὰ 8. ᾿Ϊ 25. ἀντιμεταλαμβάνι 48. 
30. ὁρισμὸς 86. ἢ 31. ἀριθμὲὴν αἰτειπι οὶ ρ Ο {Π ἐπιδιοριστέον --- ἔχοντα. ογταὰ Ο΄. ἢ 35. εἴη ὁ δρισμὸς Ο. 

4. τῦρ ρν Ο. Ἰ 5. πον Ο. || 1. ἡ οτι 48. ἢ 9. ὄντος οπὶ «(.. ἢ} 10. εἶναι οπὶ 6. || ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ο. ἢ 13. ὁ οἵὰ .4. 

17. ἀποδὶς ΑΟ. ἢ 20. ἄλλων δ᾽ ἐπιστημῶν μΥ Ο. ἢ 22. ἐπιστήμης ἰστὶν Ο. 1 27. παραλιπεῖν Β, παραλείπων Ο. ἢ 32. ὅλως ἴν 8. [} 

81. δασωστικὸν Ο. ἢ 38. εἶναι αἱρετὸν Ὁ. 
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42 ᾿Σκοπεῖν δὲ καὶ εἰ τινος ὁρισμὸν. ἀποδιδὸς τάδε. ὃ τὸ 
» , Ἄς δ νας αὶ “' ΠΝ, Ἂς ἡ 
ἐκ τύτων ἢ τόδε μετὼ τῦδε, ὡρίσατη. εἶ μὲν γὰρ. τάδε, 

΄, Ἂ . ο 7] Ἔλς, ὧν φΦ. » ΟΝ 
συμβήσεται ὠμφοῖν καὶ μηδετέρῳ ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὴν δὲ- 

καιοσύνην σωφροσύνην καὶ ἀνδρίαν ὡρίσατο" δύο γαρ ὄντων 
ᾶ,λΝ - ἡ ὕ 2 ; ὔ ͵ὕ των, “ὦα 
ἐὰν ἑκάτερος θάτερον ἔχη, ἀμφότεροι δίκαιοι ἔσονταί, κἀὶ 
νᾺ.- ᾽ ΝΥ , “ΔΨ ᾿᾿ δ, Ψ' 
ἀδέτερος, ἐπειδὴ ὠμφύτεροι μὲν ἔχάυσι διρραιοσύνην, ἑκώτε- 
ρος δ᾽ ὑκ ἔχει. εἰ δὲ μήπω τὸ εἰρημένον σφόδρα ἄτοπον 

διὰ τὸ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων συμβαίνειν τὸ τοιᾶτον (ὑδὲν. γὰρ κω- 

λύει ἀμφοτέρες ἔχειν μνᾶν μηδετέρε ἔχοντος), ἀλλ᾽ ὅν τό 

ΤΟΠΊΙΊΚΩΝ ΖΚ. 

Δ Ἑ 5 ᾿ "-“ 
γινέθαι, ἔτ᾽ ἔκ κακῶν ἢ ἀγώθῶν μοιδέτερεν. ἢ εἰ μῶλλὸν 

᾿ ,ὔ ΟΣ Ν Δ ’,. ὃν Ὁ Ν Ω ͵ Α 
μὲν. θάτερον ἀγαθὸν ἢ θάτερον κακόν, τὸ, δ᾽. ἐκ τέτων μὴ 

μᾶλλον ὠγαθὸν ἢ κακέν, οἷον εἰ ἡ ἀναίδεια ἐξ ἀνδρίας καὶ 

ψευδὲς δόξης. μᾶλλον γὼρ ἀγαθὸν ἡ ἀνδρία ἢ κακὸν ἡ 

5 ψευδὴς δόξα" ἔδει ὃν καὶ τὸ ἐκ τότων ἀκολυθεῖν τῷ μᾶλ- 
ΔΨ...“ Ἄ »». ». Δ 

λον,΄ καὶ εἶαι ἢ ὡπλῶς ἀγαθὸν ἢ μᾶλλον ἀγαθὸν ἢ κακόν. 
Δ »“ ᾽ ᾽ ᾿ν ᾽Ν νι. ᾿ν ὺ ᾽ ΠΝ 
ἥ τῶτρ μὲν ὑκ ἀναγκαζον, ἐὰν μὴ ἑκάτερον ἦ καθ᾽ αὐτὸ 
ὐγαθδὲν ἡ ᾿, νον» “ ΠΈΞΞΨᾳΨ. 
ἀγαθὸν ἢ κακόν᾽ πολλαὶ γὰρ τῶν ποιητικῶν καθ᾽ αὐτὰ μὲν 

Γ᾽ ». Δ : Ἄ ,ὕ 
ἐκ ἔς» ἀγαθά, μιχθέντα δέ, ἢ ἀνάπαλιν, ἑκάτερον μὲν 

Ω ἊΨ ᾿Ὶ Δ 
ε τἀναντία ὑπάρχειν αὐτοῖς παντελῶς ἄτοπον ὧν δύξειεν 49 ὠγαθόν, μιχθέντα δὲ κακὸν ἢ ἀδέτερον. μάλιςα δὲ κατα- 

,, Δ Ἁ ᾿ 

εἶναι. συμβήσεται δὲ τῦτο, ἐὰν ὁ μὲν αὐτῶν σωφροσύνην 
δ μ Ὺ 

καὶ δειλίαν ἔχη, ὁ δὲ ὠνδρίαν καὶ ἀκολασίαν" ἄμφω γὰρ 
΄ ἡ... , Ἕ ᾿ΎΜΤΕῚ ΄ 

«ἀκαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ἔξεσιν. “εἰ γὰρ ἡ δικαιοσύνη σωῷρο- 
᾿ ὕὔ δ 

σύνῃ καὶ ἀνδρία ἐςΐν, ἡ. ἀδικίᾳ δειλία καὶ τὠὐκολασίω ἔξαι. 

φανὲς τὸ γῦν ῥηθὲν ἐπὶ τῶν ὑγιεινῶν καὶ νοσωδῶν" ἔγια γὰρ 
τῶν φαρμάκων ὕτως ἔχει ὥσθ᾽ ἑκάτερον μὲν εἶναι ἀγαθόν, 
᾽Ν» γ ἿΝ ᾿ ἐὰν δ᾽ ἄμφω δοθὴ μιχθέντα, κακόν. 

Πάλιν εἰ ἐκ βελτίονος καὶ χείρονος ὃν μή ἐς: τὸ ὅλον 

ὅλως τε ὅσα ἔςιν ἐπιχειρεῖν ὅτι ὁ ταὐτόν ἐςι τοὶ μέρη καὶ 15 τῇ μὲν βελτίονος χεῖρον, τῷ δὲ χείρονος βέλτιον. ἃ ὁδὲ τατ’ 
[ ΄ Ν ν. » 

τὸ ὅλον, πάντα χρήσιμα, πρὲς τὸ νῦν εἰρημένον" ἔοικε γὰρ 
.-«-΄ . ’ὔ Ἁ έ » ὦ ΣΝ ΜΞ " 

ὁ ὕτως ὁριζόμενος τὰ μέρη τῷ ὅλῳ ταὐτὰ φάσκειν εἶναι. 
ες ν . 

μώλιςα δ᾽ οἰκεῖοι. γίνονται οἱ λόγοι, ἐφ᾽ ὅσων καταάδηλῦς 
᾽ ε ΩΣ »“ ,ὔ ,ὔ Σ-ν » 4 »ἭἩη »Ὺ 

ἐςὶν ἡ τῶν μερῶν σύνθεσις, καθάπερ. ἐπ᾿ οἰκίας καὶ τῶν ἄλ-- 

ἀναγκαῖον, ἐὼν μὴ καθ᾽ αὑτὰ ἢ τὼ ἐξ ὧν σύγκειται. ἀγαθαί, 

ἀλλ᾽ ἀδὲν κωλύει τὸ ὅλον μὴ γύεσθαι ἀγαθόν, καθώπκερ ἐπὶ 
τῶν. ἀρτίως ῥπθώτων. 

- Ἔτι εἰ συνώνυμον τὸ ὅλον φατώῳ" ἡ δεῖ γάρ, καθά- 
λὼν τῶν τοιότων' δῆλον γὰρ ὅτι τῶν μερῶν ὄντων. ἀδὲν κω- 20 ἰδ ὑδ᾽ ἐπὶ τῶν συλλαβῶν" ἀδενὶ γὰρ τῶν ςοιχείων ἐξ ὧν 

γὰ ἊἋ δ Ν Ὅν: “.» 7 ἢ. Ἂς τὐἷἷςἘς Ἂς » 

Αύεξ τὸ ὅλον μὴ εἰναι, ὡς ϑρταυτον τὰ μέρη τῳ ὅλῳ. 
» Ψ 

Εἰ δὲ μὴ ταῦτα ὠλλὰ τὸ ἐκ τόέτων ἔφησεν εἶναι τὸ 
Π ,ὔ ἊΨ Ἅ 2 » 3 Ν πέ ὰ ,ὔ 
ὁριζόμενον, πρώωτον μὴν επισκοπεὶν εἰ μὴ ᾧφυκεν ἐν ὙινΕς 

᾿ » Ἄν: τὸ ἐ . Ἢ ν τ Ψ " Υ 
σθαι ἐκ τῶν εἰρημένων" ἔνια Ὑαρ ὅτως ἔχει πρὸς ἄλληλα 

σύγκειται ἡ συλλαβὴ συνώνυμιός ̓ ἐςὶν. 

Ἔτι. εἰ μὴ ἘΡΙ͂ΝΕ τὸν τρόπον τῆς φυνδύρφως, " γὰρ 

αὔταρχες πρὸς τὸ γνωρίσαι τὸ εἰπεῖν ἐκ τότωγ" ἀ γὰρ τὸ 
" ᾿ ᾽ νλν » ͵ . ᾽ν ᾿ 
ἐκ τύτων, ἀλλὰ τὸ ἕτως ἐκ τύτων ἑκάςου τῶν συνθέτων ἡ 

ὥςε μηδὲν ἐξ αὐτῶν γύεσθαι, οἷαν “γραμμι καὶ ἀριθμός. 25 ἐσία, καθάπερ ἐπ᾿ οἰκίας" ὦ γὰρ ὧν ὁπωσῶν συντεθῇ ταῦτα, 
-» Ψ “» ΄ 

ἔτι εἰ τὰ μὲν ὡρισμέναν ἐν ἑνί τινι πέφυκε τῷ πρώτῳ γύες 
5 »φ᾿ ᾿» κα ΙΕ Ἄν ον » ’΄ σθαι, ἐξ ὧν δ᾽ ἔφησεν αὐτὸ εἶναι, μὴ ἐν δὶ τῷ πρώτῳ, 

Ρ 5 Ἂν ΔΑ ν , 
ὠλλ᾽ ἑκάτερον ἐν ἑκατέρῳ" δῆλον γὰρ ὅτι ἀκ ἀν εἴη ἐκ τό- 

Ὁ 8, ᾿ ΘΕ κα 
οἰκία ἐς ν. 

Εἰ δὲ τόδε μετὰ τῶδε ἀποδέδωκε, πρῶτον μὲν ῥητέον 
»“ Δ » »“ - 

ὅτι τόδε μετὰ τῦδε ἢ τοῖσδε ταὐτὸν ἢ τῷ ἐκ τῶνδε" ὁ γὼρ 

τῶν ἐκεῖνο" ἐν οἷς γὰρ τὰ μέρη, καὶ τὸ ὅλον ἀνάγκη ὑπώρ- λέγων μέλι μεθ’ ὅδατος ἥτοι μέλι καὶ ὕδωρ λέγει ἢ τὸ 
«χει, ὥς ὑκ ἐν ἑνὶ τὸ ὅλον πρώτῳ, ἀλλ᾽ 

δὲ καὶ τὼ μέρη καὶ τὸ ὅλον ἐν ἑνί τινι πρώτῳ, σκοπεῖν εἰ 

μὴ ἐν 
“μέρη. πάλιν εἰ τῷ ὅλῳ συμφθείρεται τὰ μέρη" ἀνάπαλιν 

γῶρ δεῖ συμβαύειν, τῶν μερῶν φθαρέττων φθείρεσθαι τὸ 

ὅλον" 

»“» ν᾿ ») ,».» ε"“ ν 0 ᾿: 3». ἈΝ 
τῷ αὐτῷ ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρῳ τὸ ὅλον καὶ ἐν ἑτέρῳ τὰ 

᾿ Ν “ 
ἐν πλείοσιν. εἰ 3) ἐκ μέλιτος καὶ ὕδατος, ὥς ἐὰν ὁποτερῳᾶν τῶν εἰρημένων 

»νΝ ες Ψ " Ν ,ὔ ν᾿» »Ν ςε “ταὐτὸν ὁμολογήσῃ εἶναι τὸ τόδε μετὰ τῦδε, ταὐτὰ ὠρμο- 
- Ξα ἧς δ. ἢ , Ν [4 ν 

σει λέγειν ἅπερ τρὸς ἑκάτερον τότων ἔμπροσθε εἴρηται. ἔτι 

διελόμενον ὁσαχῶς λέγεται ἕτερον μεθ᾽ ἑτέρα, σκοπεῖν εἰ 

μηδαμῶς τόδε μετὰ τῇδε. οἷον εἰ λέγεται ἕτερον μιεθ᾿ ἑτέ- 

τῷ δ᾽ ὅλου φθαρώτος ἀκ ἀναγκαῖον καὶ τὰ μέρη 35 ρου ἢ ὡς ἕν τινι ταὐτῷ δεκτικῷ, καθώπερ ἡ δικαιοσύνη καὶ 
μι »ν ἃ “ Δ -»“ “ 

ἐφθάρθαι. ἢ εἰ τὸ μὲν ὅλον ὠγαθὸν ἢ κακόν, τὰ δὲ μηδὲ- ἡ ἀνδρίω ἐν ψυχῇ, ἢ ἐν τόπῳ τῷ αὐτῷ ἢ ἐν χρόνῳ τῷ αὐτῷ, 

τέρα, ἢ ἀνάπαλιν τὰ μὲν ἀγαθὰ ἢ κακά, τὸ δ᾽ ὅλον μην 

δέτερον" ὅτε γὰρ ἐκ μηδετέρε δυνατὸν ἢ ἀγαθόν τι ἢ κακὸν 
μηδαμῶς δ᾽ ἀληθὲς τὸ εἰρημένον ἐπὶ τότων, δῆλον ὅτι ἀδι- 
ἀὸς ἀν εἴη ὁ ἀποδοθεὶς ὁρισμός; ἐπειδὴ ὑδαμῶς τόδε μετὰ 

5. εἰ Ο. ᾿ ἔχοι Ο. Ἰ 6. ἐπὰ Ο. ἢ 9. τό οτχὰ 8. ἢ 12. ἀμφέτεροι Ο. 11 1ἡ. ἐστίν Ο. 11 19. ἡ τῶν μερῶν ἔστι Ο. ἢ 22. τὸ σάω 

οπὶ Ο. ἵ 25. μηθὲν Ο. {ΠΟ 28. εἶ τὲ ἐκ Ο. Π 31. τοῦ τῷ πρώτω ὦ. ᾿| 85. ἀνάγκη Ο. 1] .36. δὲ] δὲ μέρη ὦ, 1 38. μηδετέρων Ο΄. ἢ 

δυνατὸν ἡμο ὃ 1. γίγμεσθα, (116 επἰπι) Ο. - 

5. τὸ δ 

86. τῷ αὐτῷ οὶ Ο. ᾿ 37. ἐπὶ τύτων εἰρημένον Ο. ἢ 38. ἐπὲ Ο. 

Ὁ ΠΠ10. κακὰ 80. 111. καὶ] καὶ τῶν δ. 18. ἄν ἢ ἀχδέτα δοθῆ. Ο, Π 16. μ᾿ στὰ 8. 1 16. ὧν Ο. ἢ τὰ οἵα Ο. ἢ 

11. ἀλλ μπὶ γὰρ τῶν μὴ καθ᾿ αὑτὰ ἀγκθῶν χς Ο. ἢ 21. συνώνυμόν Ο. ἰ! 24. κε Ο. ἡ οὐ ἃ ἢ 26. ἕξςαι αὶ ἰ 38. 
'τοῖσδε Ο. ἢ τῷ! τὸ “4.1 30. ὧν ΟΦ. ἢ 34. τὸ ομ σοσγ. Ο. ἢ μετὰ τῶδε οαλ ΡΥ Ὁ. 

ἢ τὸ 

ς.ῖ 

. 

ταῦτα ἁρμόττει Ο. ᾿ὶ 33. ποσαχιᾶς 



ΤΙΟΠΙΧΚΩΝ.Ζ. 

τῷδε ἐςιν. εἰ δὲ τῶν. διφιμόότων ἀὠληβὲς τὸ ἢ ταὐτῷ Χρένᾳ τῆς ὑνχῆν ὅρος, ̓ εἰ ἔςιν ὑσίᾳ ἐπιφέμης δεοκτική"' 
ε ,ὔ 
“ΒΝ 

ἑκάτερον ὑπάρχειν, σχοπεῖν εἰ ὀδέχεται μὴ πρὸς ταὐτὸν γὰρ καὶ ἀγνοίας ἐὶ δεκτικᾷ. 

λέγεσθαι ἑκάτερον. οἷον εἰ τὴν ἀνδρίαν ὡρίσατο. τόλμαν μετὰ 

διανοίας ὀρθῆς" ὀδέχεται γὰρ τόλμαν μὲν ἔχειν τὸ ὠπος:ε- 
-“ ᾽ Ν δ ὔ ᾿Ὶ ν Ξε 7ὔ 

ρεῖν, ὀρθὴν δὲ διανοιαν γπιὶ τῷ ὑγιειν " 

ἀμεῖος ὁ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τόδε μετὰ τῶδε ἔ ἔχων... ἔτι εἰ 

καὶ πρὸς ταὐτὸν ἀμφω λέγεται, οἷον πρὸς τῷ ἰαζρικά ' 

ὑδὲν γὰρ κωλύει καὶ τόλμαν καὶ Ὁρθὴν διάνοιαν ἔχειν πρὸς 
τὼ ἰατρικαά" ἀλλ᾽ ὅμως ὑδ᾽ τας ἀνδρεῖος ὁ τόδε μετὰ τῦδε μα, ὅτως ἐπισκοπεῖν"" 

οὖς, Δεῖ δὲ καὶ ἐὰν ῥεὰ πρὸς ὅλων ἔχῃ τις ἐπιχειρεῖν τὸν 
ὁρισμὸν διὰ τὸ μὴ γνώριμον εἶναι τὸ ὅλον, πρὸς τῶν μερῶν 

ἀλλ᾽ ὑδέπω ἀν! 5 τ, ἐπιχειρεῖ», ἐαν ἢ γνώριμον καὶ μὴ καλῶς ἀποδεδομένον 

φαύηται" τῷ γὰρ μέρες ἀναιρεθέντας καὶ ὁ πῶς ὁρισμὺά 
᾽ . Υ̓ .Ψ » - -“-- .“ “ ἀναιρεῖτῳι. ὅσοι τ᾽ ὠσαφεῖς τῶν ὁρισμῶν, συνδιορθώσαντω 
καὶ συσχηματίσαντα πρὸς τὸ δηλῆν τι καὶ ἔχειν ἐπιχείρη- 

ἀναγκαῖον γὰρ τῷ ἀποκρινομένῳ ἢ 

ἔχων. ὅτε γὰρ πρὸς ἕτερον αὐτῶν ἑκατερον. δεῖ λέγεσθαι 10 δέχεσθαι τὸ ἐκλαμβανόμενον ὑπὸ τῷ ἐρωτῶντος, ἢ αὐτὸν 
ὅτε πρὸς ταὐτὸν τὰ τυχόν,. ἀλλὰ πρὰς τὸ τῆς ἀνδρίως τέ: 
λος, οἷον πρὸς τὰς Ἐληϑθε ̓κινδύνες ἢ -εἴ τι ΜΕΙΔΝ τότε 

Ἔνια δὲ τῶν τως: ἀποδδυμέων ἀδεμᾶς ὑπὸ τὴν εἰ- 

διασαφῆσαι τί ποτε τυγχάνει τὸ δηλύμενον ὑπὸ τῷ λάγου. 
ἔτι καθοπερ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις νόμον. εἰώθασιν ἐπεισφέρευ, 

ν᾿ κἂν ἢ βελτίων ὁ ἐκεισφερόμενος, ἀναιρῶσι τὸν ἔμπροσθεν, 
ὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ὁρισμῶν ποιητέον καὶ αὐτὸν ὁρισμὸν ἕτερον 

ριμένην τίκτει διαίρεσιν, οἷον εἰ ἡ ὀργὴ λύπη μεθ᾽ ὑπολή- 15 οἰςέον' ἐὰν γὰρ φαΐηται βελτίων καὶ μᾶλλον δηλῶν τὸ 
ψεως τῷ ὑλιγωρεῖσθαι. ὅτι γὰρ διὰ τὴν ὑπόληψιν τὴν τοι- 

αὐτὴν ἡ λύπῃ γίνεται, τῇτο βάλεται δηλῦν" τὸ δὲ διὰ τόδε 
7 7 ᾽ ΣΝ “ ΝῚ Υ Ψ ᾶ4 “ΕῚ γδεαθαί τι ὧς ἔςι ταὐτὸν τῷ μετὼ τύτν. τόδ᾽ εἶναι κατ΄ 

ὑδέα τῶν᾽ εἰρημέων τρόπων. 

ὁριζόμενον, δῆλον ὅτι τοις ρολὸ ἔἕςαι ὁ κείμενος, 555 
; 

ὑκ εἰαὶ πλείως τῷ αὐτῷ ἐρισιθθε 

Πρὸς ἅπαντας δὲ τὸς ὁρισμὰὲς ὑκ ἐλάχιςον φοιγοεῖον 

τὸ πρὸς ἑαυτὸν εὐς ὄχως ὁρίσασθαι τὸ Ἀλθκατιεενον ἡ Ἔθ ΧΩ 

4 Πάλιν εἰ τὴν. τέτων σύνθεσιν εἴρηκε τὸ ΒΕ οἷον τῆς 20 εἰρημέναν ὅρον βλάβει ἀνάγκη γάρ, ὥσπερ πρὸς παρά- 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος σύνθεσιν. ζῶον, πρῶτον μὲν σκο- 
- ᾽ νιν ,ὔ ᾿ ΄ ; ΄ ς 7, πεῖν εἰ μὴ εἴρηκε ποία σύνθεσις, καθαπερ εἰ σάρκα ὁριζό- 

Ἀ.»» κ“ Ἀ Ἁ αἱ »“ Ὶ » 9 ς εὐϑαν γγθ μενος ἢ ὀξὺν τὴν πυρὸς καὶ γῆς καὶ ὠέρος εἶπε σύγθεσιν. 
Ν Ἂν ἈΝ ,, ΜΠ ᾽ ἈΝ Ρ 

γὰρ ἀπόχρη τὸ σύνθεσιν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ποία τις προσ- 

διορις ον" ὁ γὰρ ὁπωσῶν. συντεθώτων τότων σὰρξ γύεται, 25 

ἀλλ᾽ ὑτωσὶ μὲν συντεθέντων σάρξ, ὁτωσὶ δ᾽ ὀςθν. ἔοικε δ᾽ 

ὑδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν συνθέσει ταὐτὸν ἀδέτερον τῶν εἰρημένων" 
συνθέσει μὲν γὰρ πάσῃ διάλυσις ἐναντίον, τῶν δ᾽ εἰρημένων 

ἐδετέρω ὁδέν. ἔτι εἰ ὁμοίως πιθανὸν πᾶν τὸ σύνθετον σύγθεσιν 

διήμα. δκώμενὸν" τό τ᾿ ἐλλεῖπον ὧν προσῆκεν ἔχεν τὸν 
ὁρισμὸν καὶ τὸ προσκείμενον περιέργως ἀῶ ὰ ὥςε μᾶλ- 

λον ἐπιχειρημάτων τὐπέρεῦν 

τὼ μὲν ὄν τι τὸς τὐωμα ἐπὶ τοσῦτον εἰρήσθω. 

Ἢ. 
Ἄ Ν Ν, κα Πότερον δὲ ταὐτὸν ἢ ἕτερον κατὰ τὸν κυριώτατον τῶν 

“ εἶ ῥηθέντων περὶ ταὐτῷ τρόπων (ἐλέγετο δὲ κυριώτατα, ταὐτὸν 
-ν ᾿Ὶ “ ᾶΓ-" . ͵ὔ Α 7» ΄ Ἁ -“ -“ “ ΄ -» 
εὗαι ἢ μηδέν, τῶν δὲ ζῴων ἕκαςον σύνθετον ὃν μή ἐςι σύν- 80 τὸ τῷ ἀριθμῷ δ) σκοπεῖν ἔκ τε τῶν πτώσεων καὶ τῶν συ- 

ϑισις, ἐδὲ τῶν ἄλλων ὑδὲν τῶν συνθέτων σύνθεσις ὧν εἴη. 

Πάλιν εἰ ὁμοίως ἔν τινι πέφυκεν ὑπάρχειν τἀναντία; 
ὥριξαι δὲ διὰ θωτέρα, δῆλον ὅτι ὑχ ὥριςαι. εἰ δὲ μή, 
πλείος τῷ αὐτῷ συμβήσεται ὁρισμὲς εἶναι" τί γὼρ μᾶλλον 
ὁ διὰ τότε ἢ ὁ διὰ τὸ ἑτέρα ὁρισάμενος εἴρηκεν, ἐπειδὰ 

ὁμοίως ἀμφότερα πέφυκε γύεσθαι: ἐν αὐτῷ; τοῶτος δ᾽ ὁ 

φοίχων καὶ τῶν ἀντικειμένων. εἰ γὰρ ἡ δικαιοσύνη ταὐτὸν 

τῇ ἀνδρίᾳ, καὶ ὁ δίκαιος τῷ ἀνδρείῳ καὶ τὸ δικαίως τῷ 
ἀνδρείως. ὁμοίως. δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων" εἰ γὰρ τάδε 
ταὐτά, καὶ τὰ ἀντικείμενα, τότοις ταὐτὰ καθ᾽ ὁποιανῶν τῶν 

ἃς λεγομέώων ἀντιθέσεων. ὑδὲν γὼρ διαφέρει τὸ τότῳ ἢ τότῳ 
φ ἢ ΝῚ ,ὔ ΔΛ -“ 

ἀντικεΐμιενον λαβεῖ», ἐπειδὴ ταὐτόν ἐςιν. πάλιν ἐκ τῶν ποίη- 

1. διαιρεθέστων ὁσαχιῦς λέγεται ἕτερον μεθ᾽ ἱτέρα ἀληθὲς σοῖν ΑΟ. ἢ αὐτῶι Α΄, τῷ αὐτῶ ΟἹ 11 3. ἑκάτερον λέγεσθαι Ο, ἴ 5. ὕπω Ο. ἢ 
6. ταὐτῷ Ο. 1 9. ἰδ' ὕτως, ἰάαιια βαργα νεύβιιπι, Ο. 1} 10. ἑκάτερον αὐτῶν Ο. 1 12. πρὸς οπι Ο. 1 15. λύκη ἀποδοδῆ μεθ᾿ Ο. [] 
41. τέδε] τῦτο Ο. ἸἱΪ 18. ταυτὸ Β΄. ᾿ 21. 

33. ὑχ ὥριςαι] ὑκ ἕςαι Ο. 11 35. 

τῷ οπὶ Ο. Π 2}. σύνθεσιν εἶπεν Ο. 11 24. τὸ οτὰ Ο. ἢ 29. ἀδέτερον 8. 11 ἕτι δ᾽ 

ὃ διὰ ροβὲ ὶ οπι Ο. ἢ ἐπειδὴ 6, 1 36. ἐν οπι 6. 

ἐσ! 

3. καὶ ἰὰν] κῶν Ο. "Π 5. ἄν Ο. ΠΠ φαίνηται ἀποδεδομένον Ο. 1 Ἴ. δ᾽ Ο΄. [ἃ συνδιαρθρώσαντα οοττ Ο, 11 8. ᾿σχηματίσαντα Ο, ἢ 
12. εἰώθασι τέμον Ο. ἣ 13. εἰσφερόμενος Ο. [1 44. καὶ ροβὶ π. οι Οἷ. ΠΤ ἔτερον ὁρισμὸν Ο. ᾿᾽ 11. ταυτῷ πλείονες Ο΄. [1 48. ὅρυς Ο. 11 49. ἣ 

ω καλῶς Ο. ἢ Τῖι, Εἰ 41, ἦτα 8, 7) Ο. "ἢ 28. δὲ οπι «(. ἢ! 29. τρόπων» τρέπων ὑπίον Ἵ, τρόπον ἱἑητέον Ὁ. ' 80. τὸ οἵα Ὁ. ἢ 
32. τὸ] τῶ, 8. ἢ 84. καὶ -- ταντὰ οτὰ ΛΑ, [1 .35. 3] ἢ τὸ Ο ἢ} 36. ταντά (. 
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τικῶν καὶ ᾧ "αρτικῶν καὶ γενέσεων καὶ φθορῶν καὶ ὅλως τῶν 
ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ἑκάτερον" ὅσα γὰρ ἁπλῶς ταὐταΐ, καὶ 
αἱ γενέσεις αὐτῶν καὶ αἱ φθοραὶ αἱ αὐταί, καὶ ταϑ'ποιη- 

τικὰ καὶ φῥαρτικά.. 
Σκοπεῖν δὲ καὶ ὧν θάτερον μάλιςα λέγεται ὁτίῶν, εἰ Κ 

καὶ θάτερον τῶν αὐτῶν τότων κατὰ τὸ αὐτὸ μάλιξα -Χέγε- 
ται, καθάπερ ᾿ενοκράτης τὸν εὐδαίμονα βίον καὶ τὸν σπυ- 
δαῖον ὠποδείκνυσι τὸν αὐτόν, ἐπειδὴ πάντων τῶν βίων αἷρε- 

τώτατος ὁ σπεδαῖος καὶ ὁ εὐδαίμων"" ὃν γὰρ τὸ αἱρετώτα- 
τὸν καὶ μέγιςον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. 10 
δεῖ δ᾽ ἑκάτερον ἕν ἀριθμῷ εἶναι τὸ λεγόμενον. μέγιςον ἣ αἷ- 
ρετώτατον. εἰ δὲ μή, ὑκ ἔςαι δεδειγμένον: ὅτι ταὐτόν" οὐ 
γὰρ ἀναγκαῖον, εἰ ἀνδρειότατοι τῶν Ἑλλήνων Πελοποννήσιοι 

καὶ Λακεδαιμόνιοι, τὸς αὐτὸς εἶναι ἸΠελοποννησίες Λακε- 
δαιμονίοις, ἐπειδὴ ὁχ εἷς ἀριθμῷ Πελοποννήσιος ὑδὲ Λακε- 15 

δαιμόνιος. ἀλλὰ περιέχεσθαι μὲν τὸν ἕτερον ὑπὸ τῷ ἑτέρου 

ἀναγκαῖον, καθώπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι. ὑπὸ τῶν ΠΠελοποννη- 

σίων. εἰ δὲ μή, συμβήσεται ἀλλήλων εἶναι βελτίες, ἐὰν 

μὴ περιέχωνται οἱ ἕτεροι ὑπὸ τῶν ἑτέρων. ἀναγκαῖον γὰρ. 

τὸς Τελοποννησίος βελτίες εἶναι τῶν Λακεδαιμονίων, εἴπερ 20 

μὴ περιέχονται οἱ ἕτεροι ὑπὸ τῶν ἑτέρων" πάντων γὰρ τῶν 

λοιπῶν εἰσὶ βελτίες. ὁμοίως δὲ καὶ τὸς Λακεδαιμονίες ἀνάγ- 

κη βελτίους εἶναι τῶν Πελοποννησίων" καὶ γὰρ καὶ οὗτοι 

πάντων τῶν λοιπῶν εἰσὶ βελτίες. ὥςξε ἀλλήλων βελτίες γί- 

γονται. δῆλον ἔν ὅτι ἐν ἀριθμῷ δεῖ εἶναι τὸ βέλτιςον καὶ 25 

μέγιςον λεγόμενον, εἰ μέλλει ὅτι ταὐτὸν ἀποδείκνυσθαι. δὶὸ 

καὶ Ξενοκράτης ὑκ ἀποδείκνυσιν" ὦ γὰρ εἷς ὠριθμῷ ὁ εὐδαΐς 

ἊΝ ὁδ᾽ ὁ σπυδαῖος βίος, ὥς" ὑκ ἀναγκκῶὸν τὸν αὐτὸν εἶ- 

» διότι ἄμφω αἱρετώτατοι, ὠλλὰ τὸν ἕτερον ὑπὰὲ τὸν 
πα, 30 

Πάλιν σκοπεῖ εἰ ᾧ θάτερον ταὐτόν, καὶ θάτερον" εἰ 

γὰρ “μὴ ἀμφότερα τῷ αὐτῷ ταὐτά, δῆλον ὅτι ὑδ᾽ ἀλλήλοις. 

Ἔτι ἐκ τῶν τύτοις συμβεβηκότων, καὶ οἷς ταῦτα συμ» 

βέβηκεν, ἐπισκοπεῖν" ὅσα γὰρ βατέρῳ συμβέβηκε, καὶ θα.- 

τέρῳ δεῖ συμβεβηκέναι, καὶ οἷς θάτερον αὐτῶν συμβέβηκε, 35 εἶ 

καὶ θάτερον δεῖ συμβεβηκέαι. εἰ δέ τι τότων διαφωγεῖ, 

δῆλον ὅτι οὐ ταὐτά. 
ὋὉρᾶν δὲ καὶ εἰ μὴ ἐν ἑνὶ γύει κατηγορίας ἀμφότερα, 

ἀλλὰ τὸ μὲν ποιὸν τὸ δὲ ποσὸν ἢ πρός τι δηλοῖ; πάλιν εἰ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΗΕ. 

τὸ γόος ἑκατέρα μὴ ταὐτόν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὠγαδὸν τὸ δὲ 
ἈΡῪΝ ΟΝ ὃν ἀρετὰ τὲ ᾿ , Δ σΟΝ ,ν κακόν, ἢ τὸ μὲν ἀρετὴ τὸ δ᾽ ἐπιςήμη. . ἢ εἰ τὸ μὲν γένος 

,», « ν ε ᾽ ᾿ς “ ταὐτόν, αἱ διαφοραὶ δὲ μὴ αἱ αὐταὶ ἑκατέρε κατηγορῦνται. 
Ω ΝΠ οϑὴ λ ΄ψ Νν.» “ Υ, ,’ἷ ἀλλὰ τῷ μὲν ὅτι θεωρητικὴ ἐπιςήμη, τὸ δ᾽ ὅτι πρωκτική. 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

ψ. ᾽ “ “ ᾽ Ν ν᾿ “- ΕῚ 
Ἔτι ἐκ τὰ μᾶλλον, εἰ τὸ μὲν δέχεται τὸ μᾶλλον τὸ 

δὲ μή, ἢ εἰ ἄμφω μὲν δέχεται, μὴ ὦμα δέ, καθάπερ ὁ 
μᾶλλον ἐρῶν 5 μᾶλλον ἐπιθυμεῖ. τῆς συνασίας, ὥς᾽ ὁ ταὐ- 

τὸν ἔρως καὶ ἐπιϑυμία συνυσίας. 
Ἔτι ἐκ τῆς προσθέσεως, εἰ τῷ αὐτῷ ἑκάτερον προστι- 

θέμενον μὴ ποιεῖ τὸ ὅλον ταὐτόν. ἢ εἰ τῷ αὐτῇ ἀφ᾽ ἑκα- 
τέρς ἀφαιρεθέντος. τὸ λοιπὸν ἕτερον, οἷον εἰ διπλάσιον ἡμέ- 

σεος καὶ πολλαπλάσιον ἡμίσεος ταὐτὸν ἔφησεν εἶναι. ἀφα:- 

ρεθέντος γὰρ ἀφ᾽ ἑκατέρα τῷ ἡμίσεος τὰ λοιπὰ ταὐτὸν ἔδει 
δηλῶν, ὁ δηλοῖ δέ" τὸ γὼρ διπλάσιον καὶ πολλαπλάσιον 

ἀ ταὐτὸν δηλοῖ, ᾿ 

Σκοπεῖν δὲ μὴ μόνον εἰ ἤδη τι συμβαίνει ἀδύνατον 

διὰ τῆς θέσεως, ἀλλὰ καὶ εἰ δυνατὸν ἐξ ὑποθέσεως ὑπαρ- 
οἱ - Ν Ν ΝΣ. μι ,", 2 Ν ’, ξαι, καθάπερ τοῖς τὸ κενὸν καὶ τὸ πλῆρες ὠέρος ταὐτὸν φά- 

σκύσιν. δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν ἐξέλθη ὁ ἀήρ, κενὸν μὲν ὑχ ἧἥσ- 

σὸν ἀλλιὲ μᾶλλον ἔςαι, πλῆρες δ᾽ ἀέρος ὑκέτι ἔςαι. ὥςε 
ὑποτεθέντος τινὸς εἴτε ψευδῶς εἴτ᾽ ἀληθῆς (ὁδὲν γὰρ δια φέ- 
ρεὴ τὸ μὴν ἕτερον 55 Ὁ αὐτῶν, τὸ δ᾽ ἕτερον ὅ. ὥς’ 

ὑ ταὐτόν. 
Καθέλν δ᾽ εἰπεῖν, ἐκ τῶν ὁπωσῦν ἑκατέρου κατυγο- 

ραμένων, καὶ ὧν ταῦτα κατηγορεῖται, σκοπεῖν εἴ πε δια φω- 
γεῖ" ὅσα γὰρ θατέρυ κατηγορεῖται, καὶ θατέρε κατηγορεῖ- 
σθαι δεῖ, καὶ ὧν θάτερον κατηγορεῖται, καὶ θάτερον κατη- 
γρρεῖσθαι δεῖ. 

Ἔτι ἐπεὶ πολλαχῶς ταὐτὸν λέγεται, σκοπεῖν εἰ καὶ 
’ ,ὔ ’ ᾽ ᾽ Ν Ν Ἁ 7 καθ᾿ ἕτερόν. τινα τρόπον ταὐτά ἐςιν᾽ τὰ γὼρ εἴδει ἢ “γένει 

»ν ἀν εν ἋΣ» » 7 ᾽ -» »,. Δ - 
ταὐτὰ ἢ ὐκ ἀνάγκη ἢ ὑκ ἐνδέχεται ἀριθμῷ ταὐτὰ εἶναι, 
ἐπισκοπῦμεν δὲ πότερον ὕτω ταὐτὰ ἢ ὑχ ὕτως, 

Ἔτι εἰ δυνατὸν θάτερον ἄνευ ἼπΕΙ εἶναι" ὁ γὼρ ἂν 
εἴη ταὐτόν. 

οἱ μὲν ἕν πρὸς ταὐτὸν τόποι τοσῦτοι λέγονται. δηλον2 

δ᾽ ἐκ τῶν εἰρημόων ὅ ὅτι ἅπαντες οἱ πρὸς ταὐτὸν ἀνασκευ-- 
αςικοὶ τόποι καὶ πρὸς ὅρον χρήσιμοι, καθάπερ ἔμπροσθεν 

Ν .. Υ͂ εἴρηται" εἰ γὰρ μὴ ταὐτὸν δηλοῖ τό τ᾽ ὄνομα καὶ ὁ λόγος, 

4. καὶ τῶν φθαρτ. Ο. ἢ 3. αὐτῶν οτα «4. ἢ αἱ αηϊα φθοραὶ οπὶ Ο, ἢ 6. τῶν αὐτῶν οαι Ο. ἢ 9. ὁ Ῥοβὲ καὶ οπὶ Ὁ. Π 13. εἰ 
εἰ οἱ Ο, 1 14. πελ. τοῖς λακ. Ο. ἢ 15. ὑδὶ] καὶ Ο. ΠΠ 21. οἱ ἕτεροι οὕχ ρὲ Ο. 1| 28. καὶ ροδὶ γὰρ οτὰ Ο. ᾿] 25. τὸν 48. 26. μο.- 

. λοι ΑΒ. Ἱ 28. δ᾽ καὶ ἃ ᾿ὶ 29. διότι ἄμφω αἱρετώτατοι οπχ Ο. , 

3. δὶ διαφοραὶ Ο. ᾿ϊ 6. ἐπιδέχεται Ο. ἢ] 11. ταντοῦ Ο. 1 17. σκεπτέον Ο. ἢ 49. φάσκυσιν εἶται. δῆλον Ο. ἃ 20. ἂν Ο. ἢ ἧττον Ο, 

22. γὰρ οτὰ ἙοΥγ Ο. ἢ 30. πολλαχῶς τὸ ταυτὸν 86. ἃ καὶ ογὰ Ο. 

καὶ ἀριθμῷ (Ὁ, 
᾿ 82. ἢ ἐκ ἀνώγκη οὐ Ο. 1 ' αἰϊογυηι οπὶ οοάϊοα5. ἢ ἐνδύχχεται 



ΤΟΠΙΚΩΝ Η. 

δῆλον ὅτι ἐκ ἂν εἴη ὁρισμὸς ὁ ὠποδοθεὶς λόγος. τῶν δὲ 
κατασκευαςικῶν τόπων ἀδεὶς χρήσιμος πρὸς ὅρον" ὁ Ὑαρ 

ἀτέχρη δεῖξαι ταὐτὸν τὸ ὑπὸ τὸν λόγον καὶ τὔνομα πρὸς 
τὸ κατασκευάσαι ὅτι ἐρισμός, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα 
δεῖ ἔχειν τὰ παρηγγελμώα τὸν ὁρισμόν. 

8 ᾿Αναιρεῖν μὲν ὅν ὅρον ὕτως καὶ διὰ τύτων ἀεὶ πειρώ- 

τών" ἰαν δὲ κατασκευάζειν βυλώμεθϑα, πρῶτον μὲν εἰδέναι 
διε ὅτι ὑδεὶς ἢ ὀλίγοι τῶν διαλεγομένων ὅρον συλλογί Ὄνταί, 
ἀλλὰ πάντες ἀρχὴν τὸ τοίῶτον λαμβάνυσιν, οἷον οἷ τε περὶ 
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δὲ συγκριτικὸν ὄψεως. ὥς᾽ εἰ τῷ ἐναντίς αἱ ἐναντίαι κατὴς 
γορῶνται, τῷ προκειμένν αἱ ἀποδοθεῖσαι κατηγοροῖντ᾽ ὧν, 
ὥς᾽ ἐπεὶ καὶ τὸ γένος καὶ αἱ διαφοραὶ ὀρθῶς ἀποδέδονται, 
δῆλον ὅτι ὁρισμὸς ὧν εἴη ὁ ἀποδοθείς. ἢ ὑκ ἀναγκαῖον τῶν 

5 ἐναντίων τὰς ἐναντίας διαφορὰς κατηγορεῖσθαι, ἀν μὴ ἐν 
τῷ. αὐτῷ γβει ΐ τὼ ἐναντία." ὧν δὲ τὰ γένη ἐναντία, ὑδὲν 

κωλύει τὴν αὐτὴν διαφορὰν κατ᾽ ἀμφοῖν τιλέγνϑας οἷον 
κατὰ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας" τὸ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸ δὲ 
κακία ψυχῆς, ὥςε τὸ ψυχῆς διαφορὰ ἐν ἀμφοῖν λέγε- 

γεωμετρίαν καὶ ἀριθμὸς καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας μα- 10 ται, ἐπειδὴ καὶ σώματός ἐς ιχ ἐρετὴ καὶ κακία. ὠλλ᾽ ἦν 
δήσεις" εἶθ᾽ ὅτι δι᾿ ἀκριβείας μὲν ἄλλης ἐςὶ πραγματείας 
ἀποῦδναι καὶ τί ἐςιν ὅρος καὶ πῶς ὁρίζεσθαι δεῖ, νῦν δ᾽ 
ἧεον ἱκανὸν πρὸς. τὴν παρῦσαν χρείαν, ὥςτε τοσῦτον μόνον 
λεκτέον ὅτι δυνατὲν γενέσθας ὁρισμῆ καὶ τῷ τί ἦν εἶναι συλ- 

“τό γ᾽ ἀληθές, ὅτι τῶν ἐναντίων ἢ ἐναντίαι ἢ αἱ αὐταὶ 

διαφοραί εἰσιν. εἰ ἦν τὸ ἐναντής ἡ ηὐχόδρη κατηγορεῖται, 

τότε δὲ μή, δῆλον ὅτι ἡ εἰρημέη τότα ἄν κατηγοροῖτο. 
καθόλε δ᾽ εἰπεῖν, ἐπεὶ ὁ ὁρισμάς ἐςιν ἐκ γόες καὶ διαφο- 

»"» .“ Ν “ .“ 

λογισμόν. εἰ γάρ᾽ ἐξὶν ὅρος λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι τῷ πρώ- 15 ρῶν, ὧν ὁ τῷ ἐναντίε ὁρισμὸς φανερὸς ἥ, καὶ ὁ τῷ προκει- 
ματι δηλῶν, καὶ δεῖ τὰ ἐν τῷ ὅρῳ κατηγορόέμενα καὶ ἐν 
τῷ τί ἐςιὶ τῷ πράγματος μόνα, κατηγορεῖσθαι, κατηγορεῖ- 

ται δ᾽ ἐν τῷ τί ἐςι τὰ γέη καὶ αἱ διαφοραί, φανερὸν ὡς 
τις λάβοι ταῦτα μόνον ἐν τῷ τί ἐςι τῷ πρώγματος κα- 

μέν ὁρισμὸς φανερὸς ἔςαι. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ 
αὐτῷ γένει ἢ ἐν τῷ ἐναντίῳ, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ διαφοραὶ ἢ 
ἐναντία, τῶν ἐναντίων ἢ αἱ αὐταὶ κατηγορῦνται, δῆλον ὅτι 
-" . Άῇ ἧς »Ν ΓῚ -“ “ 
τῇ προκειμένέ ἥτοι τὸ αὐτὸ γένος ὧν κατηγοροῖτο ὅπερ καὶ 

τηγορεῖσθαι, ὅτι ὁ ταῦτα ἔχων λόγος ὅρος ἐξ ἀνάγκης ὧν τῷ ἐναντίι, αἱ δὲ διαφοραὶ ἐναντίαι,. ἢ ἅπασαι ἣ τυές, 
ἐλ ὁ γὰρ ἐνδέχεται ἕτερον εἶναι ὅρον, ἐπειδὴ ὑδὲν ἕτερον 

ἐν τῷ τί ἐςι τῷ πράγματος κατηγορεῖται. 
“Ὅτι μὲν ὅν ἐγχωρεῖ συλλογισμὸν ὅρε γενέσθαρ, φω- 

γερόν᾽ ἐκ τύων δὲ δεῖ κατασκευάζειν, διώριςαι μὲν ἐν ἕτέ: 
ρϑις ἀκριβέςερον, πρὸς δὲ τὴν προκειμένην μέθοδον οἱ αὐτοὶ 15 
τόχοι χρήσιμοι. σκεπτέον γὰρ ἐπὶ τῶν ἐναντίων καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν ἀντικειμένων, καὶ ὅλες τὸς λόγυς καὶ κατὰ 
μέρος ἐπισκοκῦντα" εἰ γὰρ ὁ ἀντικείμενος τῷ ἀντικειμένυ, 
καὶ τὸν εἰρημένον τῇ προκειμέγα ἀνάγκη εἶναι. ἐπεὶ δὲ τῶν 

αἱ δὲ λοιπαὶ αἱ αὐταί" ἢ ἀνάπαλιν αἱ μὲν διαφοραὶ αἱ 

αὐταὶ τὼ δὲ γέη ἐναντία" ἢ ἄμφω ἐναντία, καὶ τὰ γόη 
καὶ αἱ διαφοραί. ἀμφότερα γὰρ ταὐτὰ εἶναι ὑκ ἐνδέχε-. 
ται" εἰ δὲ μή, ὁ αὐτὸς ὁρισμὸς τῶν ἐναντίων ἔς αι. 

Ἔτι ἐκ τῶν πτώσεων καὶ τῶν συςοίχων" ἀνάγκη γὰρ 
ἀκολυθεῖν τὰ γένη τοῖς γώέσι καὶ τὸς ὅρες τοῖς ὅροις, οἷον 
εἰ ἡ λήθη. ἐςὶν ὠποβολὴ ἐπιςήμης, καὶ τὸ ἐπιλανθάνεσθαι 

ἀπόβαάλλειν ἐπιστήμην ἔσται καὶ τὸ ἐπιλελῆσθαι ἀποβε- 

βληκέναι ἐπιςήμην. ἑνὸς ὅν ὁποιεῶν τῶν εἰρημένων ὁμολογὴ- 
δαντίων πλεΐς συμπλοκαΐί, ληπτέον τῶν ἐναντίων, ὁποίε 30 θέντος ἀνάγκη καὶ τὰ λοιπὰ ὁμολογεῖσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ 
Ὶ » 
ὧν μάλιςα φανῇ ὁ ἐναντίος ὁρισμός. ὅλες μὲν ἣν τὸς λόγες 
καθάπερ εἴρηται σκεπτέον, κατὼ μέρος δ᾽ ὧδε. πρῶτον μὲν 
ἦν ὅτι τὸ ἀποδοθὲν γόος ὀρθῶς ὠποδέδοται. εἰ γὼρ τὸ ἐναν- 
΄ ᾿ “,» , νι Ν ΄ » » » » ὦ τῶν ἐν τῷ ἐναντίῳ, τὸ δὲ προκείμενον μή ἐςὶν ἐν τῷ αὐτῷ, 

εἰ ἡ φθορὰ διάλυσις ὑσίας, καὶ τὸ φθεῴεσθαι διαλύεσθαι 
οὐσίαν καὶ τὸ φθαρτικῶς διαλυτικῶς, εἴ τε τὸ φθαρτικὸν 
διαλυτικὸν ὁσίας, καὶ ἡ φθορὰ διάλυσις ὑσίας. ὁμοίως δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὥσθ᾽ ἑνὸς ὁποιεῦν ληφθέντος καὶ τὼ 

δῆλον ὅτι ἐν τῷ ἐναντίῳ ἂν εἶ, ἐπειδὴ ἀνάγκη τὰ ἐναντία 35 λοιπὰ πάντα ὁμολογεῖται, 

ἐν τῷ αὐτῷ ἢ ἐν τοῖς ἐναντίοις γένεσιν εἶναι. καὶ τὼς δὲὶα- 
ΒΥ Ἁ 2 , ᾽ ,΄ Ψ - φορὼς δὲ τὼς ἐναντίας τῶν ἐναντίων ἀξιῶμεν κατηγορεῖσθαι, 

καθαΐπερ λευκῷ καὶ μέλανος" τὸ μὲν γὰρ διακριτικὸν τὸ 
ν 

Καὶ ἐκ τῶν ὁμοίως δ᾽ ἐχόντων πρὸς ἄλληλα. εἰ γὰρ 
τὸ ὑγιεινὸν ποιητικὸν ὑγιείας, καὶ τὸ εὐεκτικὸν ποιητικὸν 
εὐεξίας ἔσται καὶ τὸ ὠφέλιμον ποιητικὸν ἀγαθῇ. ὁμοίως 

Δ. ἀλλὰ -- 5. ὁρισμόν ογὰ Ο. ᾿] 8. διότι 48. {{ ὅρων 4. 1} 14. τῦῦ τὸ ,4. ἢ 16. καὶ απ ἐν οτὰ 5.6. ἢ 19. ταῦτα] ἃ Ο, ἀεϊοιε 

Ῥοοῖ μόνον }ἰτἰεγὶ9 αυΐηαυς. {κατηγορεῖσθαι δεῖ ὅτι (. 1 23. γδεσθαι 6. 25. κειμένην «4. 1} 28. εἴτε 8. γὰρ ὃ οοτν (. ἢ 29. καὶ ὁ 
πατήρ τὸ εἰρημένν ἐξ ἀνώγκηφ ἴςαι Ο, Ἱ εἶναι ὁτὰ Α(. ἢ ἐπὶ 41Ο. ᾿ 30. ὁποῖος ρτ Ο. ᾿ὶ 314. ὧν οσὰ Ο. ΠΠ φανείη Ο οἱ σοτῦ «4, φαν:- 
ρὸν ὅε 

23. 
πὸν 

45. ̓ὶ 33. ἀποδίδοται 48. ἢ] τὸ ἐναντίον ἐν ογὰ Ργ Ο. || 835. ἐν τῷ ογτὰ ργ Ο. 38. τὸ -- τὸ] τοῦ --- τοῦ Ο, 
ἌἈ. ἀποδυϑὲς λόγος ἢ . 1} 5. ἰὰν Β. 1 10. οὖν οπι .8. ἢ 11. αἱ οτχ 8.) 14. ἐπειδὴ Ο. ἢ 11. ἃ. ] δ. αἱ ΟΕ 11 20. πᾶσαι Ο. ἢ 
2} μὲν γὰρ ρτ Ο. ἢ ταῦτα Β΄. ᾿ εἶναι οτὰ .4 εἰ γυ Ο. ᾿ὶ 25. καὶ ἐκ τῶν Ο. ἢ 31. διαφϑορὰ 418. ἢ 32. φθαρτικὸν διαλυτι- 
Ο. ἢ γε Ο εἰ ρτ Α΄. ἢ 33. διαλντικὸν -- φθορὰ οχχ 8. 1} καὶ ἡ -- οὐσίας οτὰ «( ̓ ἰ 36. καὶ οτχλ Ο. 

υ 



480 . ἜΟΠΙΚΩΝ Η[. 

γὰρ ἵκαξον τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος ἔχει, ὥς᾽ ταντὸς Ὁ τύγομα κατηγορεῖσθαι τὸν ὅρον, καὶ ἔτι πρὸς τό- 
εἰ ἑνὸς αὐτῶν ὁ ὁρισμός ἐς τὸ ποιητμοὸν εἶναι. τῇ τέλες, τοῖς: ἀντιςρέφειν, εἰ μέλλει ἴδιος εἶναι ὁ ἀποδοθεὶς ὅρος. 

καὶ τῶν λοιπῶν ἑκαΐςν τος ἀν εἴη ὁρισμάς. ᾿ ἀνασκευάζοντα δ᾽ ὑκέτι ἀνώγκη δεῖξαι τὸ κωθόλε' ἀπόχρη 
Υ. ᾿ »“ -“᾿ Ὶ “ε- ͵ὕ Ρ » ἐνδέ: Ν Ἁ δεῖ 2 ᾽ν ᾽ θεύ. δὲ Ἁ »“ .΄Ν» γ 
Ἐτι εκ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ὑμοίως, ὁσαχίως χεέετῶξφ Ὑὰρ τὸ εἶξαι τι τς ὡληθεύεται περὶ τινὰς τῶν ὑπὸ τῦνῃ-: 

κατασκευάσαι δίο πρὸς δύο φυγκρίνοντα,, οἷον εἰ μῶλλον 5 μα ὁ λόγος. εἴ τε καὶ κἀθόλε δέοι ἀνασκευάσαι, ὑδ᾽ ὡς 
ν ,Ν λχ “ΝΣ πω Ν πα ς ΄ να Ἀνρνϑὴο σταὶς ᾿ “ιν, κὸν  , 
ὅδὲ τοῦδε. ι ὕδε τῶδὲ ὁβισμοςς, ὁ δὲ Ἧττὸν ὁρισμὸς, καὶ ἃ τῷ -ἀντιςρέφειν ἀναγκαίον. ἐπὶ τὰ ἀνασκευάζειν ἀποχηρὴ 

μᾶλλον. καὶ εἰ ὁμοίως ὅδε τῦδε καὶ ὅδε τῦδε, εἰ ὁ ἕτερος γὰρ ἀνασκευάζοντι καθόλου τὸ δεῖξαι ὅτι κατὰ τινὸς ὧν 
»-ὉΌ 5ἮΟ ς ᾿ ι Ν -“ »Ἥεν »,ε “ , ͵ὔ Υ . ε ,ὔ ᾽ Ν γι». 9, 

Τὸ ἑτέρα, καὶ ὁ λοιπὸς τῷ λοιηῦ, ἑνὸς δ᾽ ὁρισμῷ πρὸς δύα τύνεμα κατηγορεῖται ὁ λόγος ὁ, κατηγορεῖται. τὸ δ᾽ ἀνά- 
συγκρινομέμ,, ἢ δύο ἑρισμῶν πρὸς ἔἕνα,, ὀδὲν χρήσιμος ἡ ἐκ παλιν ὑκ ἀναγκαῖον πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι καθ᾿. ὧν ὁ λόγος 

τῇ μᾶλλον ἐκίγκεψις" ὅτε γὰρ ἔνα δυοῖν ὅτε δύο τῷ αὐτὸ τὸ μὴ κατηγορεῖται τοὔνομα, κατηγορεῖται. ἔτι εἰ καὶ παντὶ 
ἵν: δυνατόν ἐ ἐσν εἶναι. . ὑπάρχει τῷ ὑπὸ τύνμαι μὴ μόνῳ δέ, ἀνῃρημένος γίνεται 
ἀ . εἰσὶ δὲ καὶ ἐπριαιρύτωτοι τῶν τόπων οἵ τε. γῦν ἰρημές ὁ ἐρισμός. 
γε: καὶ οἱ ἐκ τῶν συςοίχων καὶ οἱ ἐξ τῶν πτώσξων. δὶὸ καὶ Ὁμοίως δὲ καὶ ἘῚ τὸ ἴδιον καὶ τὸ ἘΠ ἔχει" 

δεῖ μάλιςα κατέχειν καὶ προχείρος ἔχειν τότας" χρησιμώ-- ἀμφοτέροις γὰρ ἀνασκευάζεο ἢ, κατασκευάζειν ῥᾷον. ἯΙ 
ΕΝ ΡΜ υ Ὑ Ὁ εν δὲ τὸ Δι ὲν ἕν τὖῷ .ἰδ! δ τς τὰ, πο τς δ) ἐπὶ τὸ 

τᾷτοι γάρ. πρὸς πλεῖξα,. καὶ τῶν ἄλλων τὸς μάλιςῳ 15 μὲν ὃν τῷ ἰδίας φανερὸν εκ τῶν εἰρημένων" ὡς Ὑαρ επὶ τὸ 

κοινός" τοι γὰρ ἐνεργόταίοι τῶν λοιπῶν, οἷον τό τ᾿ ἐπιβλέ-. πολὺ ἐν συμπλοκῇ τὸ ἴδιον ἀποδίδοται, ὥς ἀνασκευάζειν 
: ᾿ ἣΝ ,» Φ » Δ οὶ ΟΝ, .,,;} νι κΧ ἃ, 2 »,“ ΄ πεῖν ἐπὶ τὸ καθ᾿ ἕκαςα, καὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν σκοπεῖν εἰ μὲν ἔςιν ἕν ἀνελόντα, κατασκευάζοντι δὲ ἀνώγκη παΐντα 
ἐφαρμόττει. ὁ λόγος, ἐπ δὴ συγώνυμεν τὸ εἶδος. ἔςι δὲ συλλαγίζεσθαι. σχεδὸν δὲ καὶ τὰ λοιπὼ πώνα, ὅσα πρὸς 
χρήσιμον τὸ τοίστον πρὸς. τὰς: τιθεμεένες ἰδέας εἶαι. καθά- τὸν ὁρισμόν, καὶ πρὸς τὸ ἴδιον ἁρμόσει λέγεσθαι" παντί τε ΄ 

περ πρότερον εἴρηται. ἔτι εἰ μεταφῴων εἴρηκε τὔνομω, ἢ γὰρ δεῖ τῷ ὑπὸ τύνομα τὸν κατασκευάζοντα δεικνύναι ὅτι 
»,.λ τ Ν ΄ τ ν κέ Ἀ 4 ᾽ "ἢ, ς “ ᾿ 4. ἢ αὐτὸ αὑτῷ κατηγόρηκεν. ὡς ἕτερον. καὶ εἴ τις ἄλλος. κοινὸς ὑπάρχει, ἀνασκευαζοντι δ᾽ ὠπόχραη δὶ δεῖξαι μὴ ὑπάρ- 

καὶ ἐνεργὸς τῶν τόπων ἐςί, τότῳ “χρης ἔον. χον" εἴ τε καὶ παντὶ ὑπάρχει, μὴ μόνῳ δέ, καὶ ἕτως ἀνε- 

58. Ὅτι δὲ χαλεπώτερον κατασκευάζειν ἢ ἀνασκεναάζειν φκευασμένον χύεται, καθάπερ ἐπὶ τῷ ὁρισμῷ λέγεται. περὶ 
΄ , »“ Ἁ “ ᾿ ὔ’ . Ν δ -“ 7 σ΄ ν ἡ “ 
ὅρον, ἐκ τῶν μετὰ. ταῦτᾳ ῥηθησομένων φανερόν. καὶ γὰρ δὲ τῷ γένες, ὅτι κατασκευάζειν μὲν ἀνάγκη μοναχῶς παντὶ 
ἰδεῖν αὐτὸν καὶ λαβεῖν. παρὰ τῶν ἐρωτωμένων τς τοιαύτας γα δείξαντα ὑπάρχειν, ἀνασκευάζοντι δὲ διχῶς" καὶ γὰρ εἰ 

΄ ᾽ ᾽ φΦ :--φ -- ν᾽ “»,»Σ ᾿ ᾽ ν Ξε ,ὔ 4..ὦα ΝΣ 
προτάσεις ὑκ εὐπετές, οἷον ὅτι τῶν ἐν τῷ ἀποδοθότι λόγῳ μηδενὶ καὶ εἰ τινὶ δέδεικται μὴ ὑπάρχον, ἀνήρηται τὸ ἐν 

Ν νΝ ὔ νι, ᾽ “,,,»2}2 Ν Η »“ " ᾽ φ. ἡ Ψ « ΄ τὸ μὲν γένος τὸ δὲ διαφορά, καὶ ὅτι ἐν τῷ τί ἐς! τὸ γόος ἀρχῇ. ἔτι κατωσκευάζοντι μὲν ὑκ ὠπόχρη ὅτι ὑπάρχαι 
καὶ αἱ διαφοραὶ κατηγορῦνταα.. ἄνευ δὲ τότων ὠδύνωτον δεῖξαι, ἀλλὰ καὶ διότι ὡς γέος ὑπάρχει δειιτέον. ἀνα- 
ἑρισμθ γέεσθαι φυλλογισμιόν᾽ εἰ γάρ τινα καὶ ἄλλα ἐν σκευαζοντι δ᾽ ἱκανὸν τὸ δεῖξαι μὴ ὑπάρχον ἢ. τοὶ αὶ μὴ 
τῷ τί ἐξ τῷ πρώγματος κατηγορεῖται, ἄδηλον πότερον ὁ 3) παντί. ἔοικε δ᾽, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ διαφθεῖραι 
ἐκθεὶς ἢ ἕτερος αὐτῷ ὁρισμιός ἀςιν, ἐπειδὴ ὁριαμός ἐςξὶ λό- τῷ ποιῆσαι ῥᾷον, ἕτω καὶ ἐπὶ τότων τὸ ἀνασκευώσαι τῷ 
γος ὁ τὸ τί ἦν εἶαι σημαίνων, δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶνδε. ῥᾷον κατασκευάσαι. 
γὰρ ἣν συμπεράνασθαι ἢ πολλά. ἀναιρῦντι μὲν ὄν ὠπόχρη Ἐπὶ δὲ τῇ συμβεβηκότος τὸ μὲν καθόλε ῥᾷον ἀνα- 
«ρὸς ἔνα διαλεγῆναι (ἂν γαρ ὁποιογὰν ἀνασκευάσαντες ἀνῃ-. σκευάζειν ἢ κατασκευάζειν" κατασκευάζοντι μὲν γὼρ δει- 

Ζ » 7 ᾿ λΨ δὲ , 3 ων ,ὔ ᾽ ᾿..«. ἃ «" “ ρηκότες ἐσόμεθα τὸν ὅρον), κατασκευάζοντι δὲ πάντα ἐν- 5 κτέον ὅτι παντί, ἀνασκευάζοντι δ᾽ ἀπόχρη ἑνὶ δεῖξαι μὴ 
΄, Υ ΠΣ ΕΝ νι» »᾿“Ψῃ ΠΣ 4 ε«.. 7 Ν »» ,, ΚΝ ὁ .“ 
ἄγκη συμβιβάζειν ὅτι ὑπάρχει τὰ ἐν τῷ ὅρῳ. ἔτι κατα- ὑπάρχον. τὸ δ᾽ ἐπὶ μέρους ἀνάπαλιν ῥᾷον κατασπευά- 

σκεμάζοντι μὲν παθόλις αἰςεέον συλλογισμόν" δεῖ γὰρ κατὰ σαι ἢ ἀνασκευάσαι" κατασκευάζοντι μὲν γὰρ ἀπόχρη δεῖ- 

νἤ: 

2. ὃ οπὶ Ο. ἢ 3. αὐτὲς Β. 1] ἀ. ἔτι δ᾽ ἔκ Ο. ἢ ποσαχῶς Ο. 11 ἰκδέχεται Α(. ἢ} 6. δρισμὲς δηῖο ἢ 6. ἢ 9. ἵν Ο. ΠΠ 10. δυεῖν 3.. ἢ 
13. οἱ ον 18. 1 οἱ οαι Ο. ἢ 18. συνώνυμος .4. ἢ εἶδός ἐςιν. ἔςι Ο. Π 19. χρήσιμος ὃ τέπος πρὸς Ο [] τοιῦτο ΜΒ. ἢ 22. τύτῳ χιοης ἐον 

οπὶ Ο. ἢ 27. διέτι 44}. 8 γένος μόνον καὶ 6. ᾿ἱ 33. συμπεραίνεσθαι Ο. ἢ 34. ἢν Ο. [ἰ ἀνασκ.] ἀναιρῦντες Ο. }} 36. κατασκευάζονται, Ο΄. 

4. κατπγορῆσθαι Ο. ἢ 2. ἀντιςρέφειν, καθ᾿ Ὁ τὸν λόγον καὶ τοὔνομα, εἰ Ο. ἢ 3. δ᾽ ἐκ ἀνάγκη καθόλον Ο. 1 5. ἔτι εἰ 43. 1 7. κατ᾽ 

ὑδενὸς ὧν τύνομα κατ. καὶ ὁ λόγος κατ. Ο. ἢ 10. τοὔνομα] ὅδε τοὔνομα Ο. 1 21. ἢν 8. 1] 23, ἐλέγετο 6. ἃ 24. κατασκενάζοσσι Φ, 

25. δεῖξαι ὑπάρχον Ο. ᾿ὶ 28. ὅτι Ο. ἰ[ 34. κατασκεναζ εἰν. καὶ δι᾿ ἑνὸς γὰρ ἀνασκενάζεται τὸ καθύλν ἢ κατασκενάζεται, κατασκενάζοντε Ο΄, 
36. πάλιν Β. ἢ ῥῶον γὰρ κατασκ. Ο. ἢ 317. ἀπόχρη τὸ δεῖξαι: (. 



ΤΟΠΙΚΩΝ Η.9. 

ζει τοὶ ὑπάρχον, ἀνασκευάζονξι - δὲ δεικτέον ὅτι οὐδανὶ 
ὑπώρχει. : 

θανερὸν δὲ καὶ διότι πάντων ῥᾷςον ὅρον ἀνασκευάσαι’ 

τλίζα γὰρ ἐν αὐτῷ τὰ δεδομίδα πολλῶν εἰρημένων, ἐκ 

4δ(. 

Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τάξεως, καὶ κῶς δεῖ ἐρωτᾶν, 
λεκτέον. δεῖ δὲ πρῶτον μὲν ἐρωτηματίζειν μέλλοντα τὸν τό- 

δὴ τῶν πλειόνων θᾶττον γίεται συλλογισμός" εἰκὸς γὰρ ἐν 5 πον εὑρεῖν ὅθεν ἐπιχειρητέον, δεύτερον δὲ ἐρωτηματίσαι καὶ 
τοῖς πολλοῖς μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ὀλίγοις ἁμάρτημα γύίεσθαι, 
ἔτι πρὸς μὲν ὅρον ἐνδέχεται καὶ διὼ τῶν ἄλλων ἐπιχειρεῖν" 
ἐτε γὰρ μὴ ἴδιος ὁ λόγος, εἴτε μὴ γέώος τὰ ἀποδοθέν, εἴτε 

μὴ ὑπάρχει τι τῶν ἐν τῷ λόγῳ, ἀνῃρημένος γύεται ὁ ὁρι- 

τάξαι καθ᾿ ἕκαςα πρὸς ἑαυτόν, τὸ δὲ λοιπὸν καὶ τρίτον 

εἰπεῖν ταῦτα ἤδη πρὸς ἕτερον. μέχρι μὲν ἕν τῷ εὑρεῖν τὸν 

τόπον ὁμοίως τῇ φιλοσόφε καὶ τῷ διαλεχτικᾷ ἡ σκέψις, 
τὸ δ᾽ ἤδη ταῦτα τάττειν καὶ ἐρωτηματίζειν ἴδιον τῇ διαλε: 

φμός" πρὸς δὲ τἄλλα ὅτε τὰ ἐκ τῶν ὅρων ὅτε τἄλλα ἐν- 10 κτυκδ᾽ πρὸς ἕτερον γὰρ πᾶν τὸ τοίδτον, τῷ δὲ φιλοσόφῳ 
δέχεται πάντ᾽ ἐπιχειρεῖν" μόνα γὼρ τὼ πρὸς τὸ συμβεβη- 
κὸς κοινὰ παγτων τῶν εἰρημώων ἐς. ὑπάρχειν μὲν γὰρ δεῖ 
ἧκαςον τῶν εἰρημένων" εἰ δὲ μὴ ὡς ἴδιον ὑπάρχει τὸ γώος, 

ἀδίπω ἀνήρηται τὸ γένος. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἴδιον ἀκ ἀναγ- 

καὶ ζητῦντι καθ᾽ ἑαυτὸν ὑδὲν μέλει, ἐὰν ἀληθῆ μὲν ἢ καὶ 
Ω δι᾽ ει [4 ΝῚ δ᾽ να γνώριμα δι᾿ ὧν ὁ συλλογισμός, μὴ δὴ δ᾽ αὐτὰ ὁ ἀποκρι» 

νόμενος διὼ τὸ σύνεγγυς εἶναι τῷ ἐξ ἀρχῆς καὶ προορῶν τὸ 
συμβησόμενον" ἀλλ᾽ ἴσως κἂν σπουδάσειεν ὅτι μάλιστα 

καΐον ὡς γόος, ὑδὲ τὸ συμβεβηκὸς ὡς γένος ἢ ἴδιον, ἀλλ᾽ 415 γνώριμα, καὶ σύνεγγυς εἶαι τὰ ἀξιώματα" ἐς τύτων γὰρ 
ὑπάρχειν μένον. ὥς ὁ δυνατὸν ἐκ τῶν ἑτέρων πρὸς τὰ ἕτερα 
} -», ΦᾺΣ ὧν κα “ “ν ᾿Ἂ- .-“« ,ὔ 
ἐπιχειρεῖν αλλ ἢ ἔπι τὰ ὁρισμδ. δῆλον ἦν ὅτι βᾷςον παν»: 

Φων ὅρον ἀναίρεϊν, κατασκευάζειν δὲ χαλεπώτατον’ ἐκεῖνά 
τε γὰρ δεῖ χώτα συλλογίσασθαι (καὶ γὰρ ὅτι ὑπάρχει 

οἱ ἐπιςημονικοὶ συλλογισμοί, . 

Τὸς μὲν ἕν τόπες ὅθεν δεῖ λαμβάνειν, εἴρηται πρότε» 
βον" περὶ τάξεως δὲ καὶ τῷ ἐρωτηματίσαι λεκτέον διελόμε: 
γον τὰς προτάσεις, ὅσαι ληπτέαι καρὰ τὰς ἀναγκαίας. 

τὰ εἰρημένα καὶ ὅτι γένος τὸ ἀποδοθὲν καὶ ὅτι ἴδιος ὁ λό- Ὁ ἀναγκαῖαι δὲ λέγονται δὶ ὧν ὁ συλλογισμὸς γίνεται. αἱ 
γ,.6)}. καὶ ἔτι παρὰ ταῦτα, ὅτι δηλοῖ τὸ τί ἥν εἶναι ὁ λό- 
γος, καὶ τῦτο καλῶς δεῖ πεποιηκέναι. 

Τῶν δ᾽ ἄλλων τὸ ἴδιον μάλιξια τοίστον" ἀναιρεῖν μὲν 
γὰρ ῥᾷον διὰ τὸ ἐκ πολλῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, κατασκευώς 

δὲ παρὰ ταύτας λαμβανόμεναι τέτταρές εἰσιν" ἃ γὰρ ἐπα» 
“ ’, “ Ἁ Λ Ὶ » Ψ “ ,ὕ γωγῆς χαριν τῷ δοθῆναι τὸ καθόλε, ἢ εἰς ὄγκον τῷ λόγν, 

ἢ πρὸς κρύψιν τῷ συμπεράσματος, ἢ πρὸς τὸ σαφέςερον 
εἶναι τὸν λόγον. παρὼ δὲ ταύτας ὑδεμίαν ληπτέον πρότω- 

ἴων δὲ χαλεπώτατον, ὅτι τε πολλὰ δεῖ συμβιβάσαι, 25 σιν, ἀλλὰ διὰ τότων αὔξειν καὶ ἐρωτηματίζειν πειρατέον. 
καὶ πρὸς τύτῳ ὅτι μόνῳ ὑπάρχει καὶ ἀντικατηγορεῖται. τῷ 
τρώγματος. 

Ῥᾷςον δὲ πάντων κατασκευάσαι τὸ συμβεβηρός" ἐν 
μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ὁ μόνον ὑπάρχον, ἀλλὰ καὶ ὅτι οὔ- 

εἰσὶ δ᾽ αἱ πρὸς κρύψιν ὠγῶνος χαίριν' ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα 
ἡ τοιαύτη πραγματεία πρὸς ἕτερόν ἐςιν, ἀνάγκη καὶ ταύν 
ταῖς χρῆσθαι. 

Τὰς μὲν ἕν ἀνωγκαίας, δι’ ὧν « ᾿ ὃ συλλογισμός, ἐκ 
τως ὑπάρχει, δεικτέον" ἐπὶ δὲ τῇ συμβεβηκότος, ὅτι ὑπ- 30) εὐθὺς προτατέον, ἀλλ᾽ ὠποςατέον ὅτι ἀνωτάτω, οἷον μὴ 

ἄρχει μόνον, ἱκανὸν δεῖξαι. ἀνασκευάζειν δὲ χαλεπώτατον 

τὸ συμβεβηκός, ὅτι ἐλάχιςα ἐγ αὐτῷ δέδοται" ἃ γὰρ 

παροσσημαόει ἐν τῷ συμβεβηκότι πῶς ὑπάρχει, ὥς᾽ ἐπὶ 
μὲν τῶν ἄλλων διχῶς ἐςιν ἀνελεῖν, ἢ δείξαντα ὅτι ἀχ, ὑπ- 

τῶν ἐναντίων ἀξῆντα, τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην, ὧν τῦτο βάληται 
λαβεῖν, ὠλλὰ τῶν ἀντοιειμένων" τεθέντος γὰρ τότυ, καὶ 
- “- ᾽ ΄’΄ ε Ὶ .ν 3 ΝῚ Η ψ 5 
ὅτι τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ συλλογιεῖται, ἐπειδὴ ἀντικείμενα 

τὰ ἐναντία. ἂν δὲ μὴ τιθῇ, δι᾿ ἐπαγωγῆς ληπτέον, προτεί- 
ρχει ἢ ὅτι ὁχ ὕτως ὑπάρχει, ἐπὶ δὲ τῷ συμβεβηκότος 35 νοντα ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος ἐναντίων. ἢ γὰρ διὰ συλλογισμέ 

ἐκ ἔςιν ἀνελεῖν ἀλλ᾽ ἢ δείξαντα ὅτι ὑχ ὑπάρχει. 
΄΄ 

Οἱ μὲν ὄν τόποι δι᾿ ὧν εὐπορήσομεν πρὸς ἕκαςα τῶν 
προβλημάτων ἐπιχειρεῖν, σχεδὸν ἱκανῶς ἐξηρίθμονται. 

Ἀ δ ᾽ “ Ν ᾿ , ἃ ν ᾿ς Ὁ ἢ δὲ ἐπαγωγῆς τὰς ἀναγκαίας ληπτέον, ἢ τὰς μὲν ἐπα» 
γωγῇ τὼς δὲ συλλογισμῷ, ὅσαι δὲ λίαν προφανεῖς εἰσί, 
καὶ αὐτὼς προτείνοντα" ὠἀδηλότερόν τε γὰρ ἀεὶ ἐν τῇ ἀπο- 

7. διὰ φοῖτ “, τὸ 8. 1] ἐγχειρεῖν 4.8. ἢ 8. ὃ οπλ .(. 1 10. ὅρων τέτακται ὕ' ἅτε ΟΟἾ 18. κεῦά 448. 1 18. πάντα δεῖ κλλεγζε. 

φάκι Ω ὃ 20. εἰρημένα πάπα καὶ Ο. 1 24. πολὺ συνίςασθαι κατασκ. Ο. [[ 36. ως σ. 

τιι. 6 17, θῆτα 8, μι 

2. δ γοβὶ αὐτὰ οαὰ 3. [1 ψ κῶν] ἄν καὶ Ο. ἡ 25. 

οὐὰ Ο΄. ἢ ἀκοτάσει 8. 

, ἢ 4. ἐρωτιματίζειν “, ἐαεν ΕΟ ᾿ 6. ἕκαςον Ο ἃ 1. ἤδη ταῦτα Ο΄. ἢ τὸν οι Ο. ᾿ 9. ἤδη οὶ 6. ὶ 

ἡ Ὁ. ἢ 30. εὐθὺς αὐτὰς προτ. ΑΒ, Π 34. Ἰὰν Ο. 1] 38. ταύτας Α΄. ᾿ ἀὲ 

Ὅ2 
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ςάσει καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τὸ συμβησόμενον, καὶ ἅμα τὸ 
αὐτὰς τὰς χρησίμες προτεῖναι καὶ μὴ δυνάμενον ἐκείνως 
λαβεῖν ἕτοιμον.. τὼς δὲ παρὰ ταύτας εἰρημένας ληπτέον 

΄ ,ὔ εν ,ν ὁ ,ὔ .΄ - μὲν τότων χάριν, ἑκάςῃ δ᾽ ὧδε χρηςέον, ἐπάγοντα μὲν 

ΤΟΠΙΚΩΝ 6. 

ποῶσαι μεταμέλεσθαι" ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει τι πιθανὸν πρὸς 
τὸ μὴ δυκεῖν ἀλόγως ἀρνεῖσθαι τὸ προτεινόμενον. ἐπὶ δὲ τῷ 
τῆς ὑργὴς ὁρισμῶ ὑχ, ὁμοίως ῥᾳδιόν ἐς ιν εὑρεῖν ἔνς σιν. 

Ἔτι τὸ προτείνειν μὴ ὡς δι᾿ αὐτὸ ἀλλ᾽ ἄλλυ χάριν 
ἀπὸ τῶν καθ᾿ ἕκαςον ἐπὶ τὸ καθόλου καὶ τῶν γνωρίμων 5 προτείνοντα" εὐλαβῶνται γαρ τὰ πρὸς τὴν θέσιν χρήσιμα. 
ἐπὶ τὰ ἄγνωςα" γνώριμα, δὲ μᾶλλον τὰ κατὰ τὴν αἰἴσθη- 
σιν, ἢ ἁπλῶς ἢ τοῖς πολλοῖς. κρύκτοντα δὲ προσυλλογί- 
ζεσθαι δι᾽ ὧν ὁ συλλογισμὸς τῷ ἐξ ἀρχῆς μέλλει γίνεσθαι, 
καὶ ταῦτα ὡς πλεῖςα. εἴη δ᾽ ἂν τῦτο, εἴ τις μὴ μόνον τὰς 
ἀναγκαίας ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸς ταύτας χρησίμων τινὰ συλ- 10 
λογίζοιτο. ἔτι τὰ συμπεράσματα μὴ λέγειν, ἀλλ᾽ ὕςερον 
ὠθρόα συλλογίζεσθαι" ὕτω γὰρ ὧν πορρωτάτω ἀποςήσειε 
τῆς ἐξ ἀρχῆς θέσεως. καθόλε δ᾽ εἰπεῖν, ὕτω δεῖ ἐρωτᾶν τὸν 

ὡπλῶς δ᾽ εἰπεῖν, ὅτι μάλιςα ποιεῖν ἄδηλον πότερον τὸ προ- 
τεινόμενον ἢ τὸ ἀντικείμενον βόλεται λαβεῖν" ἀδήλε γὼρ. 

ὄντος τῷ πρὸς τὸν λόγον χρησίμε μᾶλλον τὸ δυκῦν αὑτοῖς 
τιθέασιν. . 

Ἔτι διὰ τῆς ὁμοιότητος πυνθάνεσθαι" καὶ γὰρ πιθα- 
γὸν καὶ λανθάνει μᾶλλον τὸ καθόλε. οἷον ὅτι ὥσπερ ἔπε 
ςήμη καὶ ἄγνοια τῶν ἐναντίων ἡ αὐτή, ὅτω καὶ αἴσθησις 

τῶν ἐναντίων ἡ αὐτή, ἢ ἀνώπαλιν, ἐπειδὴ αἴσθησις ἡ αὐτή, 

κρυπτικῶς πυνθανόμενον, ὥς᾽ ἠρωτημένε τῷ παντὸς λόγο καὶ ἐπιςήμη. τῶτο δ᾽ ἐςὶν ὅμοιον ἐπαγωγῇ, ὁ μὴν ταὐτόν 
καὶ εἰπόντος τὸ συμπέρασμα ζητεῖσθαι τὸ διὰ τί, τῶτο δ᾽ 15 γε" ἐκεῖ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν καθ᾿ ἕκαςα τὸ καθόλε λαμ- 
ἔςαι μάλιςα διὰ τὸ λεχθέντος ἔμπροσθεν τρόπε' μόνε γὰρ βάνεται, ἐπὶ δὲ τῶν ὁμοίων ἕκ ἔςι τὸ λαμβανόμενον τὸ 
τὰ ἐσχάτε ῥηθέντος συμπεράσματος ἄδηλον πῶς συμβαΐ- 
γει, διὰ τὸ μὴ προορᾶν τὸν ἀποκρινόμενον ἐκ τύων συμβαξ 

Ἁ ,ὔ “" ’,ὔ ἊΝ Υ̓ 
γει, μὴ διαρθρωθέντων τῶν πρότερον συλλογισμῶν. ἥκχις 

καθόλε, ὑφ᾽ ὃ πάντα τὼ ὅμοιά ἐς». 

Δεῖ δὲ καὶ αὐτόν ποτε αὑτῷ ὥς «σιν φέρειν" ἀνυπέ- 
ατως γὰρ ἔχασιν οἱ ὠποκρινόμενοι «ρὸς τὸς δοκῦντας δὲ 

δ᾽ ἂν διαρθροῖτο ὁ συλλογισμὸς τῷ συμπεράσματος μὴ τὼ Ὦ καίως ἐπιχειρεῖν. χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἐπιλέγειν ὅτι σύνηθες 
τότε λήμματα ἡμῶν τιθέντων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα ὑφ᾽ ὧν ὁ συλ- 
λογισμὸς γύεται. ᾿ 

Χρήσιμον δὲ καὶ τὸ μὴ συνεχῇ τὰ ἀξιώματα λαμ- 
βάνειν ἐξ ὧν οἱ συλλογισμοί, ἀλλ᾽ ἐναλλὰξ τὸ πρὸς ἕτερον 

καὶ λεγόμενον τὸ τοίξτον" ὀκνῦσι γὰρ κινεῖν τὸ εἰωθὸς ἔνς ἀν 
σιν μὴ ἔχοντες. ἅμα δὲ καὶ τῷ χρῆσθαι καὶ αὐτοὶ τοῖς 
τοιότοις φυλάττονται κινεῖν αὐτά. ἔτι τὸ μὴ σπυδάζειν, 
κἀν ὅλως χρήσιμον ἦ" πρὸς γὰρ τὸς σπυδάζοντας μᾶλλον 

καὶ ἕτερον συμπέρασμα" τιθεμένων γὰρ τῶν οἰκείων παρ᾽ 25 ἀντιτεύεσιν. καὶ τὸ ὡς ἐν παραβολῇ προτείνειν" τὸ γὰρ δὲ 
ἄλληλα μᾶλλον τὸ συμβησόμενον ἐξ αὐτῶν προφανές. 

Χρὴ δὲ καὶ ὁρισμῷ λαμβάνειν, ἐφ᾽ ὧν ἐνδέχεται, 
τὴν καθόλν πρότασιν, μὴ ἐπ᾿ αὐτῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν συςοί- 

χων" παραλογίζονται γὰρ ἑαυτός, ὅταν ἐπὶ συςοίχε λη- 

ἄλλο προτεινόμενον καὶ μὴ δι᾿ αὐτὸ χρήσιμον τιθέασι μιῶλ- 
λον. ἔτι μὴ αὐτὸ προτείνειν ὃ δεῖ ληφθῆναι, ἀλλ᾽ ᾧ ττῦτο 

ἕπεται ἐξ ἀνάγκης" μᾶλλόν τε γὰρ συγχωρῦσι διὰ τὸ μὴ 
ὁμοίως ἐκ τότε φανερὸν εἶαι τὸ συμβησόμενον, καὶ λη- 

φθῇ ὁ ὁρισμός, ὡς ὁ τὸ καθόλε συγχωρῶντες, οἷον εἰ δέοι 3) φθένττος τότε εἴληπται κἀκεῖνο. καὶ τὸ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ ἐρωτᾶν 
λαβεῖν ὅτι ὁ ὀργιζόμενος ὀρέγεται τιμωρίας διὰ φαινομέηην 
ὀλιγωρίαν, ληφθείη δ᾽ ἡ ὀργὴ ὄρεξις εἶναι τιμωρίας διὰ 
φαινομένην ὀλιγωρίαν" δῆλον γὰρ ὅτι τότε ληφθέντος ἔχοι- 

ΠῚ ;»» μεν ἂν καθόλε ὃ προαιρόμεθα. τοῖς δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν προτείνεσι 

ὃ μάλιςα βέλεται λαβεῖν" μάλιςα γὰρ τὰ πρῶτα ἀνα- 
ΣΟ ΧΟΝ ΤΌΝΟΝ , ἀρ ἰς , μέ νεύνσι᾽ διὰ τὸ τὸς πλείςυς τῶν ἐρωτώντων πρῶτα λέγειν 

περὶ ἃ μάλιςα σκυδάζυσιν. πρὸς ἐνίος δὲ πρῶτα, τὼ τοι- 
αὔτα, προτείνειν" οἱ γὰρ δύσκολοι τὰ πρῶτα μάλιςω συγ- 

πολλάκις ἀνανεύειν συμβαίνει τὸν ἀποκρινόμενον διὰ τὸ 35 χωρῦσιν, ὧν μὴ παντελῶς φανερὸν ἤ τὸ συμβησόμενον, 
μᾶλλον ἔχειν ἐπ᾿ αὐτῷ τὴν ἔνςασιν, οἷον ὅτι ὁ ἐργιζόμενος 
ἦρε ὀρέγεται τιμωρίας" τοῖς γὰρ γονεῦσιν ὀργιζόμεθα μώ, 
ὑκ ὀρεγόμεθα δὲ τιμωρίας. ἴσως μὲν ἦν ἕκ ἀληθὴς ἡ ὥς α- 
σις᾽ παρ᾽ ἐνίων γὰρ ἱκανὴ τιμωρία τὸ λυπῆσαι μόνον καὶ 

ἐπὶ τελευτῆς δὲ δυσκολαΐνεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι οἴονται 

δριμεῖς εἶναι ἐν τῷ ἀποκρίνεσθαι" θέντες γὰρ τὰ πλεῖς α, 
ἐπὶ τύλες τερθρεύονται ὡς ἃ συμβαίνοντος ἐκ τῶν κειμένων" 
τιθέασι δὲ προχχείρως, πιστεύοντες τῇ ἔξει καὶ ὑπολαμιβαζ- 

1. τὸ καὶ αὐτὰς Ο. [Ϊ 2. καὶ οτὰ Ο. 1 ἐκείνως οοῖτ' 4, ἢ 3. ἕτοιμον ΘΟΥΥ «ΔΑ, ἑτοίμως Ἐ, Π 14. κρυπτῶς «(. 19. προτέρων Ο΄. ἢ 
20. διαρθρωθείη Ο. 11 2΄. ὧν εἰσὶν οἱ Ο. ἢ 25. παράλληλον Ο. ἢ 29. αὐτὸς Ο. 1} 30. ὁ οπὰ 8. ἢ 31. διὼ φαινομένην ὀλιγωρίαν τολῦχο τς 
ΟῚ 32. ἡ οἵὰ Ο. ἵ 37. ἐκ] ὁ πᾶς οοἱτ Ο. ἢ 38. ὑχ ἱκανὴ 418. 11 ὕςασις ὑπάρχει" παρ᾽ ἐνίων μὲν γὰρ Ὁ. 

1. μεταμελεῖσθαι Ο. ἢ 3. ἔςιν οαλ Ο. ἢ 11. ὅτι οαχ 448. {Π| 12. καὶ ἡ αἴσθησις Ο. 11 13. ἐπειδὴ ἡ αἴσϑ. ΟΟ, ΠΠ αὐτὴ τῶν ἐναντίων καὶ 

δουν Ο. ἢ 17. δι 418. 1" ἅπαντα ὅμοια Ο. ἢ 18. ἑαυτῶ Ο. 1 22. τῷ] διὰ τὸ 86. 1} αὐτὸς Ο. ἢ 30. ἐκεῖνο. καὶ ὁ τὸ Ο. ἢ 834. πρῶτα 
τῶν ἰρωτημάτωγ ἀναγεύνσι 6. ἢ 35. ἰὰν Ο. ἢ 37. γὰρ πρὸς τὰ πρῶτα τὰ 1. ἢ 839. προχείρως οἵα Ὁ. 



ΤΟΠΙΚΩΝ 6. 6} 

πντις ὑδὲν. πείσεσθαι. ἔτι τὸ μηκύνειν καὶ παρεμβαλλειν ἀριθμὸς πρῶτος" δὲῖ γὰρ τὸν ἐνις ἀμενον ἐφ᾽ ἑτέν τὴν ἔν- 
τὼ μηδὲν χρήσιμα πρὸς τὸν λόγον, καθάπερ οἱ ψευδογρα- ςασιν φέρειν, ἢ λέγειν ὅτι τῦτο μόνον τοῦτο. πρὸὲς δὲ τὸς 
φύντις" πολλῶν γὰρ ὄντων ἄδηλον ἐν ὁποίῳ τὸ ψεῦδος. διὸ ἐνιςαμώες τῷ καθόλυ, μὴ ἐν αὐτῷ δὲ τὴν ἔνςασιν φέρον- 
καὶ λανθάνωσιν ἐνίοτε οἱ ἐρωτῶντες ἐν παραβύςῳ προςιθέ.-. τας ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὁμωνύμῳ, οἷον ὅτι ἔχοι ἄν τις τὸ μὴ αὖ- 
τες ἃ καθ' αὐτὰ προτεινόμενα ὑκ ἂν τεθείη. ὅ τοῦ χρῶμα ἢ πόδω ἢ χεῖρα (ἔχοι γὰρ ὧν ὁ ζωγράφος 

Εἰς μὲν ἕν κρύψιν τοῖς εἰρημένοις χρηςέον, εἰς δὲ κό.ς χρῶμα καὶ ὁ μάγειρος πόδα τὸν μὴ αὑτῷ διελόμενον ἦν 
“μὸν ἐπωγωγῇ καὶ διαιρέσει τῶν συγγενῶν. ἡ μὲν ἦν ἐκα- ἐπὶ τῶν τοιότων ἐρωτητέον" λανθανύσης γὰρ τῆς ὁμωνυμίας 
Ἰυγὶ ὁποῖον τί ἐξι δῆλον, τὸ δὲ διαιρεῖσθαι τοῦτον οἷον . εὖ δόξει ἐνςῆναι τῇ προτάσει, ἐὰν δὲ μὴ ἐν τῷ ὁμωνύμῳ 

ὅτι ἐπιςήμη ἐπιςήμης βελτίων ἢ τῷ ἀκιβιςέρα εἶαι ἢ τῷ ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ἐνιξαάίμενος κωλύῃ τὴν ἐρώτησιν, ὠφαιρόντω 
βιλτιόνων, καὶ ὅτι τῶν ἐπιςημῶν αἱ μὲν ̓θεωρητοιαὶ αἱ δὲ 0 δεῖ ἐν ᾧ ἡ ὕξασις ἄροτεειν τὸ λοιπὸν καθόλε ποῆντω, 

πρακτικαὶ αἱ δὲ ποιητικαί, τῶν γὰρ᾽ τοιύτων ἕκαςον συνε- ἕως ὧν λάβῃ τὸ χρήσιμον. οἷον ἐπὶ τῆς λήθης καὶ τῷ ἐπι- 
πικοσμεῖ μὲν τὸν λόγον, οὖκ ἀναγκαῖα δὲ ῥηθῆναι πρὸς τὸ λελῆσθαι". ὁ γὰρ συγχωρῶσι τὸν ἀποβεβληκότα ἐπὶς ἤμην 
γυμπέασμα. ἐπιλελῆσθαι, διότι μεταπεσόντος τῷ πράγματος ἀποβέ- 

Εἰς δὲ σαφήνειαν παραδείγματα καὶ παραβολὰς οἷ- βληκε μὲν τὴν ἐπιςήμην, ἐπκιλέληςαι δ᾽ ὕ, ῥητέον ἦν ἀφε- 
ςέον, παρβαθεγμᾶτα δὲ οἰκεῖα καὶ ἐξ ὧν ἴσμεν, οἷα Ὅμη- 15 λόντα ἐν ᾧ ἡ ἔς ασις τὸ ὸ λοιπόν, οἷον εἰ διαμένοντος τῷ πρα- 
με: μὴ οἷα Χοιρίλος" ὕτω γὰρ ἂν σαφέςερον εἴη τὸ προτει- Ὑματος ἀποβέβληκε, τὴν ἐπιςήμην, διότι ἐπιλέληςαι. 

γόμενον. ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὸς ἐγιςαμένες διότι τῷ μείζονι ὠγαθῷ 
2 Χρηςέον δ᾽ ἐν τῷ  δαλέγεσθαν. τῷ. ιμὲν συλλογισμῷ μεῖζον ἀντίκειται κακόν" προφέρεσι γὰρ ὅτι τῇ ὑγιείῳ, 
πρὸς τὸς διαλεκτικὸς μᾶχλον ἢ πρὸς τὸς πολλές, τῇ δ’ ἐλάττονι ὄντι ἀγαθῷ τῆς εὐεξίας, μεῖζον κακὸν ἀντίκειται" 

ἐχαγωγῇ τὐναντίον πρὸς τὸς πολλὺς μᾶλλον" εἴρηται δ᾽ 29 τὴν γὰρ νόσον μεῖζον κακὸν εἶναι τῆς καχεξίας. ἀφαιρετέον 
ὑπὲρ τότων καὶ πρότερον. ἔςι δὲ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν ἐπάγοντα ἦν καὶ ἐπὶ τότε ἐν ᾧ ἡ ὥνςασις' ἀφαιρεθέντος γὰρ μᾶλλον 
δυνατὸν ἐρωτῆσαι: τὸ καθόλε, ἐπ᾽ ἐνίων δ᾽ οὐ ῥᾷδιον διὰ τὸ ὧν θείη, οἷον ὅτ᾽ τῷ μείζονι ἀγαθῷ μεῖζον κακὸν ἀντύκει- 
μὴ κεῖσθαι ταῖς ὁμοιότησιν ὄνομα πάσαις κοινόν" ἀλλ᾽ ὅταν ταί, ἐὰν μὴ συνεπκιφέρῃ θάτερον θάτερον, καθάπερ ἡ εὐεξία 
δέῃ τὸ καθόλου λαβεῖν, ὕτως ἐπὶ πάντων τῶν τούτων φασί" τὴν ὑγίειαν. ὁ μόνον δ᾽ ἐγιςαμόν τῦτο ποιητέον, ἀλλὰ κἂν 

ἧτο δὰ διορίσαι τῶν χαλεπωτάτων, ὁποῖα τῶν προφερομέ.- 25 ἄνευ ἐνς σεως ἀρνῆται διὰ τὸ προορᾶν τι τῶν τοιότων" ἀφαι- 

γων τοιαῦτα καὶ ποῖα ἔ., καὶ παρὰ τῶτο πολλάκις ὠλλή- ρεθώτος γὰρ ἐν ᾧ ἡ ἔϊςασις, ἀναγκασθήσεται τιθῴαι διὰ 
λυς παρακρέονται κατὰ τὸς λόγες, οἱ μὲν φάσκοντες ὅμοια τὸ μὴ προορᾶν ἐν τῷ λοιπῷ ἐκὶ τίος ὑχ, ὕτως" ἐὰν δὲ μὴ 
εδαι τὼ μὴ ὄντα ὅμοια, οἱ δ' ἀμφισβητῆντες τὰ ὅμοια τιθῇ, ὠπαιτύμενος ἔνςασιν ὁ μὴ ἔχῃ ὠποδῦναι. εἰσὶ δὲ τοι- 
μὴ εἶναι ὅμοια. διὸ πειρατέον ἐπὶ πάντων τῶν τοιύτων ὀνο- αὗται τῶν προτάσεων αἱ ἐπὶ τὶ μὲν ψευδεῖς ἐπὶ τὶ δ᾽ ὠλη- 

ματοποιεῖν αὐτόν, ὅπως μήτε τῷ ἀποκρινομένῳ ἐξῇ ἀμφε Ὁ θεῖς" ἐπὶ τότων γὰρ ἔς ιν ἀφελόντα τὸ λοιπὸν ἀληθὲς κατῶ- 
σβητεῖν ὡς ὑχ ὁμοίως τὸ ἐπιφερόμενον λέγεται, μήτε τῷ λιπεῖν. ἐὼν δ᾽ ἐπὶ πολλῶν προτείνοντος μὴ φέρῃ ὕτασο, 
ἐρωτῶντι συκοφαντεῖν ὡς ὁμοίως χεγομένα, ἐπειδὴ πολλὰ ἀξιωτέον τιθέναι: διαλεκτικὴ γάρ ἐςι πρότασις πρὸς ἣν οὖ- 
τῶν ὄχ, ὁμοίως λεγομένων ὁμοίως φαίνεται λέγεσθαι. τως ἐπὶ πολλῶν ἔχυσαν μὴ ἔς ιν ἔς ασις. 

“Ὅταν δ᾽ ἐκάγοντος ἐπὶ πολλῶν μὴ διδῷ τὸ καθόλα, Ὅταν δ᾽ ἐνδέχηται τὸ αὐτὸ ἄνευ τε τῷ ἀδυνάτα καὶ 
τότε δόκιαιον ὠπαιτεῖν ἔς ασιν. μὴ εἰπόντα δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τί- 35 διὰ τῷ ἀδυνώτα συλλογίσασθαι, ὠποδεικνύντι μὲν καὶ μὴ 
νων ὕτως, ὃ δίκαιον ἀπαιτεῖν ἐπὶ τίνων ὑχ, ὕτως" δεῖ γὰρ διαλεγομένῳ ἀδὲν διαφέρει ὕτως ἢ ἐκεύως συλλογίσασθαι, 
ἐκάγοντα πρότερον ὅτω τὴν ἔνςασιν ἀπαιτεῦ. ἀξιωτέον τε διαλεγομένψῳ δὲ πρὸς ἄλλον ὁ χρηςέον τῷ διὰ τῷ ἀδυνάτε 
τὰς ἐνς σεις μὴ ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ προτεινομών φέρειν, ἐὰν μὴ συλλογισμῷ. ἄνευ μὲν γὰρ τῷ ἀδυνάτε συλλογισαμώῳ 
ἦν μόνον ἢ τὸ τοῦτον, καθάπερ ἡ δυὼς τῶν ἀρτίων μόνος ἐκ ἔςιν ὠμφισβητεῖν᾽ ὅταν δὲ τὸ ἀδύνατον συλλογίσηται, 
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ὧν μὴ λίαν ἢ 
᾿ 

᾿ ΓΥ 
γώ, ὥς" κὶ γύεται τοῖς ἐρωτῶσιν ὃ βέλονται. 

Δεῖ δὲ προτείνειν ὅσα, ἐπὶ πολλῶν μὲν. ὅτως ἔχει, ἔν- κχυυται, ταῦτα δ᾽ ὧι ἐνδέχεται δι᾿ ἑτέρων, 

ςασις δὲ ἢ ὅλως μὴ ἔςιν ἢ μὴ ἐπιπολῆς τὸ συνιδεῖν" μὰ 

δυνάμενοι γὼρ συνορᾶν ἐφ᾽ ὧν ὑχ, ἕτως, ὡς ἀληθὲς ὃν τις 5 

θέασιν. 

ΤΟΠΙΚΏΝ.Θ. 

περιφανὲς ψεῦδος ὄν, ὑκ ὠδύνατόν φασιν εἶς προκείμενον, ἃ ῥέβιον ἐπιχειρεῖ. μάλις α δὲ τὸ τοῖζτον περὶ 
τὰς ἀρχὼς συμβαίνει". τὰ μὲν γὰρ ἄλλα διὰ τότων δεΐ- 

ἀχλ ἀνωγκαῖὸν 
ὁρισμῷ τῶν τοιότων ἔκαςον γνωρίζειν. 

Ἔςι δὲ δυσεπιχείρητα. καὶ τὼ λίαν ἐγγὺς τῆς ἀρχῶρι 
" γὰρ ὄδέχεται πολλὺς πρὸς αὐτὰ λόγος πορίσασθαι, ὀλές 

Οὐ δεῖ δὲ τὸ μώχεμῷ ἐρώτημα “οιεῖν"-εἰ δὲ μή, γῶν ὄντων τῶν ἀνὰ μέσον αὐτῷ τε καὶ τῆς ἀρχῆς, δι ὧν 

ἀνανεύσαντος ὑ δοκεῖ γεγονέναι συλλογισμός, πολλάκις γὰρ ἀνάγκῃ δείκγυσθαι τὰ μετὰ ταῦτα. τῶν δὲ ὅρων δυσεκι- 

καὶ μὴ ἐρωτῶντος ἀλλ' ὡς συμβαῖνον ἐπιφέροντος ἀρνῶνται, χειρητότατοι πάντων εἰσὶν ὅσοι κέχρηνται τοιότοις ὀνόμασιν, 
καὶ τῦτο ποίῶντες ἃ δοκῦσιν ἐλέγχεσθαι τοῖς μὴ συνορῶσιν (0 ἃ πρῶτον μὲν ἀδηλά ἐςιν εἴτε ὡπλῶς εἴτε πολλαχῶς λέ- 
ὅ τι συμβαύει ἐκ τῶν τεθέντων. ὅταν ἦν μηδὲ φήσας συμ: γεται, πρὸς δὲ τότοις μηδὲ γνώριμα, πότερον κυρίως ἢ κατὰ 
βαννειν ἐρωτήσῃ, ὁ δ᾽ ἀρνηθῇ, παντελῶς ὁ δοκεῖ γεγονόαι μεταφορὼν ὑπὸ τῷ ὁρισαμένα λέγεται. διὰ μὲν γὰρ τὸ 

συλλογισμός. 

Οὐ δυκεῖ δὲ πᾶν τὸ ὐὐδιν διαλεκτικὴ πρότασις εἶναι 
ἀσαφῆ εἶναι ἐκ ἔχει ἐπιχειρήματα, διὰ δὲ τὰ ὠγνοεῖσθαι 

2 Ἀ Ν Ἂ Ἁ ω “2.2 » εἰ παρὼ τὸ κατὰ μεταφορὰν λέγεσθαι τοιαῦτ᾽ ἐςίν, οὐκ 
οἷον τί ἐςιν ἄνθρωπος, ἢ ϑδδηχμαι λέγεται τὠγαθόν;. ἔσι 45 ἔχει ἐπιτίμησιν. 
γὰρ πρότασις διαλεκτικὴ πρὸς ἣν ἔςιν ἀποκρίνασθαι γαΐ ἦ 

ὧ᾽ πρὸς δὲ τὼς ερημῖνας ὑκ ἔσιν, διὸ ὁ διαλεκτριώ ἐς τὰ 

τοιαῦτα τῶν ἐρωτημάτων, ἐν μὴ αὐτὸς διορίσας ἢ διελόμϑ 
ν φ δεν ἡ Η ν ΡΥ ν᾿ ν. 

γος εἴπῃ, οἷον ἄρ γε τὠγαθὸν ἕτως ἢ ὕτως λέγεται; πρὸς 

ν Ν "" ΄,͵ Ύ μκ ’ ΑῚῚ Ολως δὲ πᾶν πρόβλημα, ὅταν ἢ δυσεκιχείρητον, ἃ 
΄ δὶ - θ ε έ Ὁ». »-“ ἡ » ΝΥ 
ὑρα δεισθαι ὑποληπτέον, ἡ τῶν πολλαχὼς Ἢ τῶν κώτὼ με- 

ταφορᾶν εἶναι λεγομένων, ἢ δ: πόρρω τῶν ἀρχῶν, ἃ διὰ τὸ." 
Ἁ “ “ 

μὴ φαγερὸν εἶναι πρῶτον ἡμῖν τὰτ᾽ αὐτό, «κατὰ τίνα ποτὲ 
-“ ς «» ἂ ΕΥΕῚ »“ ΩΝ " 

γὰρ τὰ τοίαυτα ῥᾳδία Ἶ ὠπόκρισις. ἢ καταφήσαντι Ἢ αἀχοσ 2 Τῶν εἰρημένων τρόπον ἐςὶν 0 ΤῊν ἀπορίαν παρέχεται" ᾧφανε- 

, ᾿ μ᾿ ᾽ὔ Ν ’ ,- φήσαντι. διὸ πειρατέον ἕτω. προτείνειν τας τοιαύτας τῶν 
΄ μὴ ἢ λ ν᾿ ν ἅν, “ «ροτάσεων. ἅμα δὲ καὶ δύκαιαν ἴσως παρ᾽ ἐκείνε ζητεῖν πο- 

»“ ὴΣ “ ἥ 
σαχῶς λέγεται τἀγαθόν, ὅταν αὐτῷ διαιρεμένε καὶ προτεῖ- 
γοντος μπδάμῶς. συγχωρῇ. 

ροῦ γὰρ ὄντος τῷ τρόπε δῆλον ὅτι ἢ ὁρίζεσθαι ἀν δέοι ἢ 
διαιρεῖσθαι ἢ τὰς ἀνὰ μέσον προτάσεις πορίζεσθαι" διὰ τό- 
τῶν γὰρ δείκνυται τὰ ἔσχατα. ᾿ς 

Πολλαῖς τε τῶν θέσεων μὴ καλῶς ὠποδιδομέου τοῦ 

Ὅςις δ᾽ ἔνα λόγον πολὺν χρόνον ἐρωτῷ, κακῶς πυν- 25 ΦΙΣμῈ ὕ ῥᾷδιον διαλέγεσθαι καὶ ἐπιχειρεῖν, οἷον πότερον 
θάνεται. εἰ μὲν γὰρ ὠποκρινομένα τῷ ἐρωτωμών τὸ “ἐρωτώ- 
μενον, δῆλον ὅτι πολλὰ ἐρωτήματα ἐρωτᾷ ἢ πολλάκις 

ταὐτώ, ὥςε ἢ ἀδολεσχεῖ ἢ ὑκ ἔχει συλλογισμόν ἐξ ἀλξ 
γ» γὰρ πᾶς συλλογισμός" εἰ ᾿ μὴ ὠποκρινομένε, ὅτι ὑκ 
πσίμς ἢ ἀφίξαται. 

88 ἝΣι δ᾽ ἐπιχειρεῖν τε χωλεπὸν καὶ ὑπέχειν ῥᾷδον τὸ τὸς 
αὐτὼς ὑποθέσεις. ἔς δὲ τοιαῦτα τῷ τε φύσει πρῶτα καὶ 
τὰ ἔσχατα. τὼ μὲν γὰρ πρῶτα, ὅρε δεῖται, τὼ δ᾽ ἔσχατα 

ὃν ἑνὶ ἐναντίον ἢ πλείω" ὁρισθέντων δὲ τῶν ἐναντίων κατὰ 
΄ ,ὔ ,ὔ 

τρόπον ῥάδιον συμβιβάσαι πότερον ἐνδέχεται πλείω τῷ 
» “ν΄ ᾿ ᾽ , ἈΚ Ν ἾΝ Δ ὅς" ἝΝ πὶ" “ αὐτῷ εἶναι ἐναντία ἢ ὅ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων τῶν ὁρισμοῦ δεομένων, ἔοικε δὲ καὶ ἐν τοῖς μιωθά- 
8 μαειν ἔνια δὲ ὁρισμῦ ἔλλενψιν ὁὶ ῥᾳδίως γράφεσθαι, οἷον 

καὶ ὅτι ἡ παρὰ τὴν πλευρὰν. τέμγυσα τὸ ἐπίπεδον ὁμκοίως 

διαιρεῖ τήν τε γραμμὴν καὶ τὸ χωρίον. τῷ δὲ ὁρισμῷ ῥη- 
θέντος εὐθέως φανερὸν τὸ λεγόμενον" τὴν γὰρ αὐτὴν ἀντα- 

διὰ πολλῶν Ζεραίνεται βευλομένῳ τὸ συνεχὲς λαμβάνειν γαῴεσιν. ἔχει τὼ χωρίω καὶ αἱ γραμμαί: ἔς. δ᾽ ὁρισμὸς 

ἀπὸ τῶν πρώτων, ἢ σοφισματώβη , Φαίνεται τὰ ἐπιχειρήσ 5 τὸ αὐτῷ λόγυ τος, ὡπλῶς δὲ τὰ πρῶτα τῶν φοιλζείων τι- 
ματα" ἀδύνατον γὰρ φποδεῖζαι τι μὴ ἀρξάμενον ὠπὸ τῶν θεμένων μὲν τῶν ὁρισμῷν, οἷον τί γραμμὴ καὶ τί κύκλος, 

οἰκείων ἀρχῶν καὶ συνείραντα μέχρι τῶν ἐσχάτων. ὁρίζε- ῥᾷςα δεῖξαι, πλὴν. ὁ πολλα' γε πρὸς ἐατν ἕςι τότων ἐπι- 
σθαι μὲν ἕν ὅτ᾽ ἀξιᾷσιν οἱ ἀποκρινόμενοι, ὅτ᾽ ἂν ἁ ἐρωτῶν χειρεῖν διὰ τὸ μὴ πολλὰ τὰ ἀνὰ μέσον εἶναι’ ἂν δὲ μὴ 
ὁρίζηται προσέχσιν" μὴ γενομέν δὲ φανερῷ τί ποτ᾽ ἐςὶ τὸ τιθῶνται οἱ τῶν ὠρχῶν ὁρισμοί, χαλεπόν, τώχα δ᾽ ὅλως 

1. Ἰὰν Ο. ΠΠ περιφανὲς τὸ ψ. Ο. ΠΠ 2. γίνονται Α. ἃ Ο. Ἰ1 ἀ. τὸ] ἡ (νεὶ ἢ] τὸ 4806. ἢ 16.. ἀποκρίνεσθαι Β, 1] 18. ἐὰν Ο. 1 24. 
συγχορήση Ο. ἢ 26. τῷ ἐρωτωμένα οπγ Ο. 1 28. ἢ δηΐε ἀδ' οσὰ Ο. ἢ 37. συνείροντα Ο. ἢ 38. ὅτ᾽ -- ὑτ᾽ ὑκ - ὑδ’ 6. 11 39. τί] τὸ. τί Ὁ. 

1. τοῦτο 86. 11 5. τῆς ογὰ Ο. ἢ 6. πορίσασθαι λόγυς Ο. Π 1. αὐτῶν Ο. ἢ 8. μετ᾽ αὐτὰ ΒΒ. || 9. πάντων μάλιςα Ο. 14. πό. 
τερά Α. Π τἀ. τοῦτό ΜΒ. {{|18. ἃ αἱϊογαπι οἵὰ Ὁ. ἢ 28. δὲ τρόπον δὲ 239. τῶν δρισμῦ ἡ οἵα ΡῪ 6. ἢ 31. ἐπίπεδον γραμμοὴ ὃμοξ- 
ὡς τοῦ Ο. ἢ 37. αὐτῶν 6. 1 ἐγχειρεῖν 48. 11 38. ὁ 6. ἢ ἰὰν Ο. 



ῶ 

ΤΟΠΙΚΩΝ. 6 48 

ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ τότοις καὶ :ἐπὶ τῶν κατὰ τὸς λων ἔνδοξον ἢὶ ἄδοξον ἢ ὡρισμένως, οἷαν τῷδ τοι ἢ αὐτῷ καὶ ἄλλῳ. 
ἔχε. - : διαφέρει δ᾽ ἐδὲν ὁπωσῶν ἐνδόζε ἢ ὠδόξε ὕσης" ὁ γὰρ αὐτὸ 

Οὔκυν δῶ τρδύεν;: ὅταν δισετρρεφητος ἢ ἶ ὴ “ϑζις τρόπος ἔςαι τῇ καλῶς ὠποκρίνεσθαι, καὶ δῦναι ἢ μὴ δέγαι 

ὅτι τέπανθέ τι τῶν εἰρημένων. ὅταν δ᾽ ἥ πρὸς τὸ ἀξίωμα τὸ ἐρωτηθέν.- ἀδόξου μὲν ὃν ἔσης τῆς θέσεως ἔνδοξον ἀνάγκη 
καὶ τὴν πρότασιν μεῖζον ἔργον διαλεγῆναι ἢ τὴν θέσιν, δια- 5 τὸ συμπέρασμα γίνεσθαι, ἐνδόξε δ᾽ ἄδοξον" τὸ γὰρ ἀντικεῖς 
πορήσειεν ὧν τις πότερον θετέον ταὶ τοιαῦτα ἢ ὅ, εἰ γὰρ μὴ μενον ἀεὶ τῇ θέσει ὁ ἐρωτῶν συμπεραύεται. εἰ δὲ μάτ᾽ ἄδοξον 

βέγει ἀλλ’ ἀξιώσει καὶ. πρὸς τοῦτο διωλέγεσθαι, μεῖζον μήτ᾽ ἔνδοξον τὸ "κείμενον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔς αι τοίῶτον, 
προστάξει τὸ "ἐν ἀρχῇ κειμένα" εἰ δὰ θήσει, πιςεύσει ἐξ ἧτ- ἐπεὶ δ᾽ ὁ καλῶς συλλογιζόμενος ἐξ ἐνδοξοτέρων καὶ γνωριμω- 
τὸν πιςῶν. εἰ μὲν ὄν δεῖ μὴ χαλεπώτερον τὸ πρόβλημα τέρων τὸ προβληθὲν ὠποδείκνυσι, φανερὸν ὡς ἀδόξε μὲν ὄν- 

ποιεῖν, θετέον, εἰ δὲ διῶ γνωριμωτέρων συλλογίζεσθαι, οὐ 10ὸ τὸς ἁπλῶς τῷ κειμένου ὁ δυτέον τῷ ὠποκρινομένῳ ὅθ᾽ ὃ μὴ 
θετέον" ἢ τῷ μὲν μανθάνοντι ἃ θετέον, ἂν μὴ γνωριμώτερον δοκεῖ ὡπλῶς, ἴθ᾽ ὃ δυκεῖ μὲν ἧττον δὲ τῇ συμπεράσματος 
ἦ, τῷ δὲ γυμναζομένῳ θετέον, ἀν ἀληθὲς μόρον φαίνηται; δοκεῖ, ἀδὸξυ γὰρ ὅσης τῆς θέσεως ἔνδοξον τὸ συμπέρασμα, 
στε φανερὸν ὅτι ἐχ ὁμοίως εἰκράν τε καὶ διδάσκον ὥκςε δεῖ. τὼ λαμβανόμενα ἔνδοξα παντ᾽ εἶναι καὶ μᾶλλον 
ἐξιωτέον τιόδαις. ἔνδοξα τῇ ἱ προκειμέσ, εἰ μέλλει διὰ τῶν νωριμωτέροιν τὸ 

φ. Πῶς μὲν ὅν ἵν ἐρωτηματίζειν ἘΠῚ τάττειν δῆ, σχεδὸν 15 ἧττον γιώριμον περαίνεσθαι. ὥς᾽ εἴ τι μὴ τοίδτόν ἐςι τῶν 
ἱκακὶὲ τὼ εἰρημένα" περὶ δ᾽ ἀποκρίσεως πρῶτον μὲν διορι- ἐρωτωμένων, ὁ θετέον τῷ ἀποκρινομένῳ. εἰ δ᾽ ἔνδοξος ἁπλῶς 
ςών τί ἐξιν ἔργον τῷ καλῶς ἀποκρινομών, καθώπερ τῇ κα- ἡ θέσις, δῆλον ὅτι τὸ συμπέρασμα ἁπλῶς ἄδοξον. θετέον 
λῶς ἐρωτῶντος. ἔςι δὲ τῷ μὲν ἐρωτῶντος. τὸ ὕτως ἐξαγα- ὧν τά τε δοκῖῆντα πάντα, καὶ τῶν μὴ δοκόντων ὅσα ἧττόν 
γεὸ τὸν λόγον ὥςε ποιῆσαι τὸν ὠποχρινόμενον τὰ ἀδοζό:. ἐς!ν ἄδοξα τῷ συμπερώσματος" ἱκανῶς γὰρ ἂν δόξειε δκα;- 

τατὰ λέγειν τῶν διὰ τὴν θέσιν ἀναγκαίων, τοῦ δ᾽ ὠποκρι-Ὦ λέχθαι. ὁμοίως δὲ εἰ μήτ᾽ ἄδοξος μήτ᾽ ἔνδοξός ἐςιν ἡ θέ- 

πμέν τὸ μὴ δι’ αὐτὸν φαύεσθαι συμβαΐειν τὸ ἀδύνατον σις" καὶ γὰρ ὕὅτως τά τε φαινόμενα ἅπαντα δοτέον, καὶ 

ἃ τὸ παράδοξον, ἀλλὼ διὰ τὴν θέσιν" ἑτέρα γὰρ ἴσως ὧμαρ- τῶν μὴ δοκόντων ὅσα μᾶλλον ἔνδοξα τῇ συμπεράσματος" 
τία τὸ θέσϑαι πρῶτον ὃ μὴ δεῖ καὶ τὸ θέμενον μὴ φυλάξαι ἕτω, γὰρ ἐνδοξοτέρες συμβήσεται τὸς λόγυς γίνεσθαι.. εἶ 
κατὰ τρόπον. , μὲν ἕν ὡπλῶς ἔνδοξον ἢ ἄδοξον τὸ κείμενον, πρὸς τὰ δὸ- 

8 Ἐτὲὶὶ δ᾽ ἐςὶν ἀδιόριςα τοῖς γυμνασίας καὶ πείρας ἕνεκα 25 κῦντα ὡπλῶς τὴν σύγκρισιν. ποιητέον" εἰ δὲ μὴ ὡπλῶς ἔν- 
τὸς λόγες ποινμένοις" ἀ «γὰρ οἱ αὐτοὶ σκοποὶ τοῖς διδάσκε- δοζον ἢ ὠδοξον τὸ κείμενον ὠλλὰ τῷ ὠποκρινομένῳ, πρὸς 
σον ἢ μανθάνεσι καὶ τοῖς ὠγωνιζομένοις, δὲ τότοις τε καὶ αὐτὸν τὸ δοκῶν καὶ μὴ δοκῶν κρίνοντα θετέον ἢ ὦ θετέον. ὧν 
τοῖς διατρίβασι μετ’ ἀλλήλων σκάψεως χάριν. τῷ μὲν γὰρ δ᾽ ἑτέρα δόξαν διαφυλάττῃ ὁ ἀποκρινόμενος, δῆλον ὅτι πρὸς 
μανθάνοντι θετέον ἀεὶ τὰ δοκῦντα" καὶ γὰρ ὑδ᾽ ἐπιχειρεῖ τὴν ἐκείνα διάγοιαν ἀποβλέποντα θετέον ἑκαζα καὶ ἀρνητέον. 

ψεῦδυς ὁδεὶς διδώσκειν" τῶν δ᾽ ἀγωνζομέων τὸν μὲν ἐρω- 30 διὸ καὶ οἱ κομίζοντες ὠλλοτρίας δόξας, οἷον ἀγαθὸν καὶ 
τῶντα φαίνεσθαί τι δεῖ ποιεῖν πάντως, τὸν δ᾽ ὠποκρινόμενον κακὸν εἶναι ταὐτόν, καθάπερ Ἡράκλειτός φησιν, ὁ διδόασι 
μηδὲν φαίνεσθαι πάσχειν. ἐν δὲ ταῖς διαλεκτικαῖς συνόδοις μὴ παρεῖνωι ἅμα τῷ αὐτῷ τἀναντία, ὄχ, ὡς ὅ. δοκῶν αὖ- 
τοῖς μὴ ἀγῶνος χάριν ἀλλὼ πείρας καὶ σκέψεως τὸς λόγος τοῖς τῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι καθ' Ἡράκλειτον ὕτω λεκτέον. ποιῶσι. 
ποιεμένοις ὁ δρήρθρωταί πω τύος δεῖ ςοχαζεσθαι τὸν ἀπο- δὲ τῦτο καὶ οἱ παρ᾽ ἀλλήλων δεχόμενοι τὰς θέσεις" ςο- 
κρινόμενον καὶ ὑποῖα διδοναι καὶ ποῖα μὴ πρὸς τὸ καλῶς 35 χαζονται γὰρ ὡς ὧν εἴπειεν ὁ θέμενος. 

ἢ μὴ καλῶς φυλάττειν τὴν θέσιν. ἐπεὶ ὧν ὑδὲν ἔχομεν πα- Φανερὸν ὄν τίων ςοχαςέον τῷ ὠποκρινομώῳ, εἴτε ὧπ- 6 
ραδεδομένον ὑπ᾿ ἄλλων, αὐτοί τι πειραθῶμεν εἰπεῖ. λῶς ἔνδοξον εἴτε τινὶ τὸ κείμενόν ἐςτιν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη πᾶν 

᾿Αναΐγκη δὴ τὸν ἀποκρινόμενον ὑπέχειν λόγον θέμενον τὸ ἐρωτώμενον ἢ ἔνδοξον εἶναι ἢ ἄδοξον ἃ μηδέτερον, καὶ 
ἦτοι ἔνδοξον ἢ ἄδοξον θέσιν ἢ μηδέτερον, καὶ ἦτοι ἁπλῶς ἢ πρὸς τὸν Χόγον ἢ μὴ πρὸς τὸν λόγον εἶναι τὸ ἐρωτώμενον, 
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ἐὰν μὲν ἢ δοκῶν καὶ μὴ πρὸς τὸν λόγον, δοτέον φήσαντα 
δοκεῖν, ἐὰν δὲ μὴ δοκῦν καὶ μὴ πρὸς τὸν λόγον, δοτέον μέν, 
ἐπισημαντέον δὲ τὸ μὴ δοκῦν πρὸς εὐλάβειαν εὐηθείας. ὄν- 

τὸς δὲ πρὸς τὸν λόγον καὶ δοκῦντος λεκτέον ὅτι δοκεῖ μέν, 

ἀλλὰ λίαν σύνεγγυς τὸ ἐν ἀρχῇ ἐςὶ καὶ ἀναιρεῖται τότου 5 
τεθέντος τὸ κείμενον. εἰ δὲ πρὸς τὸν λόγον, λίαν δ᾽ ἄδοξον 

τὸ ἀξίωμα, συμβαίνειν μὲν φατέον τότυ τεθώτος, ἀλλὰ 

λίαν εὔηθες εἶναι τὸ προτεινόμενον. εἰ δὲ μήτ᾽ ἄδοξον μήτ᾽ 
ἔνδοξον, εἰ μὲν μηδὲν πρὸς τὸν Ἀόγον, δοτέον μηδὲν διορί- 

ΤΟΠΙΚΩΝ 6. 

ἄληθη καὶ ἔνδοξα, πρὸς δὲ τὸ καθόλν πειρατέον ἔς σιν 
φέρειν" τὸ γὰρ ἄνευ ἐνςάσεως, ἢ ἴσης ἢ δυκύσης, κωλύειν. 
τὸν λόγον δυσκολαύειν ἐς. εἰ ἦν ἐπὶ πολλῶν φαινομένων 
μὴ δίδωσι τὸ καθόλε μὴ ἔχων ἔνςασιν, φανερὸν ὅτι δυσκο: 
λαΐύνει. ἔτι εἰ μηδ᾽ ἀντεπιχειρεῖν ἔχει ὅτι ες ἀληθές, πολ» 
λῷ μᾶλλον ἀν δόξειε δυσκολαύνειν. καίτοι ἐδὲ τῦθ᾽ κων» 

νόν" πολλὺς γὰρ λόγας ἔχαμεν ἐναντίες- ταῖς δόξαις, οὺς 
χαλεπὸν λύειν, καθάπερ Ζήνωνος ὅτι ἐκ ἐνδέχεται κρεῖσθαι 
ὁδὲ τὸ ςάδιον διελθεῖν" ἀλλ᾽ ὁ διὰ τῦτο τἀντικείμενα, τότοις 

σαντι, εἰ δὲ πρὸς τὸν λόγον, ἐπισημαντέον ὅτι ἀναιρεῖται 10 ἃ θετέον. εἰ ὄν μήτ᾽ ἐγίς ασθαι μήτ᾽ ἀντεκιχειρεῖν ἔχων μὲὴ 
τεθώτος τὸ ἐν ἀρχῇ. ὕτω γὰρ ὅ τ᾽ ἀποκρινόμενος, ἀδὲν δό- τίθησι, δῆλον ὅτι δυσκολαίνει" ἔς τ γὰρ. ἡ ἐν λόγοις δυσκο- 
ξει δι’ αὑτὸν πάσχειν, ἐὼν προορῶν ἕκαςα τιθῇ, ὅ τ᾿ ἐρω- λία ἀπόκρισις παρὰ τὸς εἰρημένους τρόπος, ΠΝ ΝΟ 
τῶν τεύξεται συλλογισμῇ ἩδΙεΝΩΝ αὐτῷ πάντων τῶν ἐνδο- φθαρτική. 

ξοτέρων τὸ συμπεράσματος. ὅσοι δ᾽ ἐξ ἀδυζοτέρων τῷ συμ- Ὑπέχειν δὲ καὶ θέσιν καὶ ὁρισμὸν αὐτὸν αὐτῷ δεῖϑ 
περάσματος ἐπιχειρῆσι συλλογίζεσθαι, δῆλον ὡς ὁ καλῶς 45 προεγχειρήσαντα" ἐξ ὧν γῶὼρ ἀναιρθσιν οἱ πυνθανόμενοι τὸ 
συλλογίζονται" διὸ τοῖς ἐρωτῶσιν ἀ θετέον... κεΐμενον, δῆλον ὅτι τύτοις ἐναντιωτέον. 

Ἴ Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀσαφῶς καὶ πλεοναχῶς λε- Αδοξον δ᾽ ὑπόθεσιν εὐλαβητέον ὑπέχειν. εἴη δ᾽ ἂν 
ομένων ἀπαντητέον. ἐπεὶ γὰρ δέδοται τῷ ὠποπριομώῳ ἄδοξος διχῶς" καὶ γὰρ ἐξ ἧς ἄτοπα συμβαύει λέγειν, 
μὴ μανθάνοντι εἰπεῖν ὅτι ὁ μανθάνω, καὶ πλεοναχῶς λε- οἷον εἰ πάντα φαίη τις κινεῖσθαι ἃ μηδὲν, καὶ ὅσα χείρο- 
γομώνς μὴ ἐξ ἀνάγκης ὁμολογῆσαι ἢ ἀρνήσασθαι, δῆλον 20 νος ἥθες ἑλέσθαι καὶ ὑπεναντία ταῖς βελήσεσιν, οἷον ὅτι ἡδονὴ 

ὡς πρῶτον μέν, ἂν μὴ σαφὲς ἢ τὸ ῥηθέν, οὐκ ἀποκνητέον τἀγαθὸν καὶ τὸ ἀδικεῖν βέλτιον τῷ ἀδικεῖσθαι. ἀ γὰρ ὡς λό- 
τὸ φάναι μὴ συνιέναι" πολλάκις γὰρ ἐκ τοῦ μὴ σαφῶς γου χάριν ὑπέχοντα ἀλλ' ὡς τὼ δοκῦντα λέγοντα μισῶσιν. 
ἐρωτηθέντας διδόναι ὠπαντᾷ τι δυσχερές. ἄν δὲ γνώριμον Ὅσοι δὲ τῶν λόγων ψεῦδος συλλογίζονται, λυτέο 10 
μὲν ἢ πλεοναχῶς δὲ λεγόμενον, ἐὰν μὲν ἐπὶ πάντων ἀλη- ἀναιρῦντα παρ᾽ ὃ γύεται τὸ ψεῦδος, ὁ γὰρ ὁτίῶν ἀνελὼν 

θὲς ἃ ψεῦδος ἦ τὸ λεγόμενον, δυτέον ἁπλῶς ἢ ἀρνητέον, 25 λέλυκεν, ἀδ᾽ εἰ ψεῦδός ἐς! τὸ ἀναιρόμενον. ἔχοι γεὶρ ἀν 
ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τὶ μὲν ψεῦδος ἢ ἐπὶ τὶ δ᾽ ἀληθές, ἐπισημαν- πλείω ψεύδη ὁ λόγος, οἷον ἐάν τις λάβη τὸν καθήμενον 

τέον ὅτι πλεοναχῶς λέγεται καὶ διότι τὸ μὲν ψεῦδος τὸ γράφειν, Σωκράτη. δὲ καθῆσθαι". συμβαίνει γὼρ ἐκ τάτων 
δ᾽ ἀληθές" ὕςερον γὰρ διαιρυμένε ἄδηλον εἰ καὶ ἐν ἀρχῇ Σωκράτη γράφειν. ἀναιρεθέντος ὅν τῇ Σωκράτη καθῆσθαι 
συνεώρω τὸ ἀμφίβολον. ἐὰν δὲ μὴ προΐδῃ τὸ ἀμφίβολον ὑδὲν μᾶλλον λέλυται ὁ λόγος" καίτοι ψεῦδος τὸ ἀξίωμα. 
ἀλλ᾽ εἰς θάτερον βλέψας θῇ, ῥητέον πρὸς τὸν ἐπὶ θάτερον ἀλλ᾽ ὦ παρὼ τῦτο ὁ λόγος ψευδής" ἂν γάρ τις τύχη κω- 
ἄγοντα ὅτι ὑκ εἰς τῦτο βλέκων ἔδωκα, ἀλλ᾽ εἰς θάτερον αὐ-. θήμενος μὲν μὴ γράφων δέ, ἐκέτι ἐπὶ τῷ τοιότε ἡ αὐτὴ λύ- 
τῶν. πλειόνων γὰρ ὄντων τῶν ὑπὸ ταὐτὸν ἕνομα ἢ Χόγον σις ἁρμόσει. ὥςε ἃ τῦτο ἀναιρετέον, ἀλλὰ τὸ τὸν καθήμε- 

πὶ ἐφδα ἡ ἀμφισβήτησις. ἐὰν δὲ καὶ σαφὲς ἢ καὶ ὡπλῖν νον γράφειν' ὁ γὰρ πᾶς ὁ καθήμενος γράφει. λέλυκε μὲν 
τὸ ἐρωτώμενον, ἢ ναί ἢ ὅ ἀποκριτέον. ὅν πάντως ὁ ἀνελὼν παρ᾽ ὃ γίνεται τὸ ψεῦδος, οἶδε δὲ τὴν 

8 ἘἨἔπὲ δὲ πᾶσα πρότασις συλλογιςικὴ ἢ τότων τίς ἐςιν 35 λύσιν ὁ εἰδὼς ὅτι παρὰ τῦτο ὁ λόγος, καθάπερ ἐπὶ τῶν 
ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς ἥ τινος τότων ἔεκα, δῆλον δ᾽ ὅταν ψευδογραφεμένων' ὁ γὼρ ὠπόχρη τὸ ἐνςῆναι, ἀδ’ ὧν ψεῦ- 

ἑτένυ χάριν λαμβάνηται τῷ πλείω τὰ ὅμοια ἐρωτῶν (ἢ γὰρ ὃὸς ἢ τὸ ἀναιρόμενον, ἀλλ καὶ διότι ψεῦδος ὠποδειετέον" 
δι᾿ ἐπαγωγῆς ἢ δι᾿ ὁμοιότητος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ καθόλε ὕτω γὼρ ἀν εἴη φανερὸν πότερον προορῶν τι ἃ ἃ ποιεῖται 
λαμβάνυσιν), τὰ μὲν ὄν καθ᾽ ἔκαςα πάγτα θετέον, ἂν ἧ τὴν ἔνς ἀσιν. 

1 εἰ 2 οἱ 23 οἱ 24 εἰ 26. ὧν Ο. 1] 1. μὲν ὗν α 8. 1 5. ἰςὶ οτὰ Ο. 1 7. συμβαίνει Α΄. ᾿] μὲν οἵα Ο. {Π 12. ἐάνπερ Ο. ᾿ 47. ὦσαι 
φῶν ΡΥ Α. ἢ 22. μὴ φάναι Ο. ἵ 24. δὲ οπι 8. 1 30. βλέψας 851 βιασθῆ Ο. 1} 85] θ8ι καὶ μή 48. 11 32. ταυτὸ Ο. ἢ 36. ὃ οτα 
Ῥγ Ο. "1 39. ἐὰν 8. 
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Τὸν νικῶν.. διαφέρει δ᾽ ὑδὲν. ὦ ἄν: τειδιὰ τῷ ὠποκρίτεσθαι ἂρ: 
Ὁ 

. Ἔνι δὲ λόγον, κωλῦσαι συμπεράνασθαι. τετραχῶς. ἢ 
"ὃ τέ γὰρ ἐρις κῶς ἐρωτῶν: γὼ ἀνελόντα πάρ᾽ ὃ γύεται τὸ ὁ ψεῦδος, ἢ πρὸς τὸν ἐρω- τε διὰ τῷ ἐρωτῶν. ποιῇ τῦτο" 

τῶπα ὕς ασιν εἰπόντα" πολλάκις γὰρ ὑδὲ λέλυκεν, ὁ μώ- φαύλως διαλέγεται, ὅ τ᾿ ἐν τῷ ἀποκρύεσθαι μὴ διδὺς. τὸ 

ταὶ τυνϑανόμενος ὁ δύνωται πορρωτέρω προαγαγεῖν. τρίτον δὲ φαινόμενον μηδ᾽ ἐχδεχόμενος ὅ τί. ποτε βέλεται ὁ ἐρωτῶν 
τρὶς τὰ ἡρωτημέα" συμβαΐη γὰρ ὧν ἐκ μὲν τῶν ἠρωτημέ- 5 πυθέσθαι. δῷλον ἦν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ὑχ ὁμοίως" ἔπε. 

κων μὴ γίεσθαι ὃ βόλεται διὰ τὸ κακῶς ἠρωτῆσθαι, προσ- τιμητέον καθ' αὑτόν τε τῷ Χχόγῳ καὶ. τῷ. ἐρωτῶντι" ὑδὲγ- 
πεθότος δέ τινος γύεσθαι τὸ συμπέρασμα. εἶ μὲν ἕν μη-. γὼρ κωλύει τὸν μὲν λόγον ̓ φαῦλον εἶναι, τὸν δ᾽ ἐρωτῶντα, 

κέτι δίναται προάγειν ὁ ἐρωτῶν, πρὸς τὸν ἐρωτῶντα εἴη ἂν. ὡς ἐνδέχεται βέλτιςα πρὸς τὸν ἀποκρινόμενον διειλέχθαι. 
ὄςασις, εἰ δὲ δύναται, πρὸς τὼ ἠρωτημένα. τετάρτη δὲ πρὸς γὰρ τὸς δυσκολαΐοντας ὅ δυνατὸν ἴσως εὐθὺς οἷες τις 
καὶ χερίςη τῶν ἐς ἄσεων ἡ πρὸς τὸν χρόνον" ἔνιοι γὰρ τοι 1 βόλεται ἀλλ᾽ οἷος ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τὸς συλλογισμός. 
αὗτα ἐΐξασται “«ρὸς ἃ διαλεχθῆναι πλείονός ἐς! χρόνν ἢ. . Ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἀδιόριςον πότε τὠναντία, καὶ πότε τὼ ἐν 

τῆς παρύσης διατριβῆς. ; ἀρχῇ λαμβάνεσιν οἱ ἄνθρωποι: (πολλάκις γὰρ καθ᾽ αὑτὸς 
Αἱ μὲν ὅν ἐνςώσεις, καθάπερ εἴπαμεν, τετραχῶς γίς λέγοντες τὰ ἐναντία λέγυσι, καὶ ἀνανεύσαντες πρότερον ὃ)-. 

πνται" λύσις δ᾽ ἐξὶ τῶν εἰρημένων ἡ πρώτη μόνον, αἱ δὲ δόασιν ὕς ρον". διόπερ ἐρωτώμενοι τἀναντία. καὶ τὸ ἐν ἀρχῇ" 
λοιπαὶ κωλύσεις τυὲς καὶ ἐμποδισμοὶ τῶν συμπερασμάτων. 15 πολλώκις ὑπακύυσιν), ἀνάγκη φαύλες γύεσθαι τὸς λόγυς. 

αἴτιος δ᾽ ὁ ἀποκρινόμενος, τὰ μὸ ἀ διδός, τὰ δὲ τοιαῦτα 4 ᾿Ἐπιίμησις δὲ λόγου κατ᾽ αὐτόν τε τὸν λόγον, καὶ 
ὅταν ἀρυτακθας ὑχ, ἡ αὐτή" πολλάκις γὰρ τὸ μὴ καλῶς. διδές. . Φανερὸν. ὅν ὡς ὄχ, ὁμοίως ἐπειίμητον. τοῖς ἐρωτῶσι: 
διειλέχθαι τὸν λόγον ὁ ἐρωτώμενος αἴτιος: διὰ τὸ μὴ “5 καὶ τοῖς λόγοις. . ἬΝ, 

χωρεῖν ἐξ ὧν ἣν διαλεχθῆναι καλῶς πρὸς τὴν θέσιν" ὦ γὰρ Καθ᾿ αὑτὸν δὲ τῷ λόγῳ πέντ᾽ εἰσὶν ἐπιτιμήσεις, πρώ- 

ἕξιν ἐπὶ θατέρῳ μόνον τὸ καχῶς ἐπιτελεσθῆναι τὸ κοινὸν.20 τὴ μὲν ὅταν ἐκ τῶν ἐρωτωμένων μὴ συμπεραύίνηται μήτε τὸ' 
ᾧγαν. ἀναγκαῖον ἕν ἐνίοτε πρὸς τὸν λέγοντα καὶ μὴ πρὸς προτεθὲν μήτε ὅχως μηδὲν ὄντων ψευδῶν ἢ ὠδόξων, ἢ ἁπάν-" 

τὴν θέσιν ἐπιχειρεῖν, ὅταν ὁ ἀποκρινόμενος τἀναντία τῷ ἐρω-᾿ 
τῶντι καρατηρῇ προσεπηρεάζων. δυσκολαίνοντες ἕν ὠγωνι-. 

τῶν ἢ τῶν πλείων, ἐν ἐν οἷς τὸ συμπέρασμα, καὶ μήτ᾽ ἀφαι- 
ρεθέντων τινῶν μήτε ρον εὐσταν μηδὲ τῶν. μὲν ἀφαιρεθέν-- 

ςικᾶς καὶ ὁ διαλεκτικὼς ποιῶνται τὰς διατριβάς. ἔτι δ' τῶν τῶν δὲ πὐετενπον Ὑὐπτάι τὸ συμπέρασμα... δυυτέρα 
ἐπὲὶ -γυμνασίας καὶ πεῷας χάριν ἀλλ᾽ ὁ διδασκαλίας οἱ 25 δὲ εἰ πρὸς τὴν θέσιν μὴ γίοιτο ὁ. συλλογισμὸς ἐκ τοιύτων 
ταίστοι. τῶχ- λόγων, . δῆλον. ὡς ὦ μόνον τἀληθῇ συλλογιςέον τε καὶ ὅτως ὡς εἴρηται πρότερον. τρίτη δ᾽ εἰ προστεθέντων. 

ἀλλὰ καὶ ψεῦδος, ὑδὲ δι ἀληθῶν ἀεὶ ἀλλ᾽ ἐνίοτε καὶ τινῶν γίνοιτο συλλογισμός, ταῦτα. δ᾽ εἴη χείρω. τῶν ἐρωτη- 
ψευδῶν. ᾿ πολλάκις. γὰρ. ἀληθῶς τεθέντος ἀναιρεῖν ἀνάγκη θώτων καὶ ἧττον ἔνδοξα τοῦ συμπεράσματος. παλιν εἰ 
τὸν διαλεγόμενον, ᾿ὥςε προτατέον τὰ ψευδῆ. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀφαιρεθέντων τινῶν᾽ ἐνίοτε γὼρ πλείω λαμβάνεσι τῶν ἀναγ-. 

ψεύδυς τεθέντος ἀναιρετέον διὰ ψευδῶν" ὑδὲν γὰρ κωλύει 30 καίων, ὥςε ὁ τῷ ταῦτ᾽ εἶναι. γύεται. ὁ συλλογισμός. ἔτι 
τοὶ δοκεῖν τὰ μὴ: ὄντα μᾶλλον-τῶν .ὠληθῶν, ὥς ἐκ τῶν εἰ ἐξ ἀδοξοτέρων καὶ ἧττον τιςῶν τῇ συμπεράσματος, ἢ εἶ. 

ἐκεξῳ δοκόντων τῷ: λόγι. γινομένε μᾶλλον ἔςαι πεπεισμώος ἐξ ἀληθῶν ἀλλὰ πλείονος ἘΝ πω ων τοῦ. 
ἢ ὠφελημένος. δεὶ δὲ τὸν καλῶς μεταβιβαζοντα διαλεκτι- προβλήματος... 

κῶς καὶ μη ἐριςικῶς. μεταβιβάζειν, καθάπερ τὸν γεωμέ. Οὐ δεῖ δὲ πάντων τῶν ἈΟΘΝ ΘῈΣ ἐμοίως ἀρῶν: 

τῤὴν γεωμετρικῶς, ὧν τὲ ψεῦδος ἄν τ᾽ ἀληθὲς ἢ τὸ συμπε- 35 τὸς συλλογισμὰς ὀδόξες εἶναι καὶ πιθανός" φύσει. γὰρ εὐ-. 
βαινόμιανον᾽ “ποῖοι δὲ διαλεκτικοὶ συλλογισμοί, πρότερον εἴ-.: θὺς ὑπάρχει τὰ μὲν ἡ ῥᾷω τὼ δὲ χαλεπώτερα τῶν ζητου-: 

ρπταω. ἐπεὶ δὲ φαῦλος κοινωνὸς “ὁ ̓ ἐμποδίζων τὰ κοινὸν ἔρ- μένων, ὥςε ἂν ἐξ ὧν ὀδέχεται μάλιζα. ἐνδόξων ἀλκήδ' 

γον, δῆλον ὅτι καὶ ἐν λόγῳ. βάσῃ, διείλεκται καλῶς. φανερὸν ὃν ὅτι ἀδὲ λόγῳ ἡ αὐτὴ 
προκείξιενόν ἐςι, πλὴν τῶν οὐγωνιζομένων. τέτοις δ᾽ ὧς ἔςιν ἐπιτίμησις πρός τε τὸ προβλοιθὲν. καὶ καθ᾿ αὑτόν. ὑδὲν γὰρ 
ἐμφοτέροις τυχεῖν τῷ αὐτῇ, τέλυς" πλείως γὰρ ἑνὸς ἀδύνα- 40 κωλύει καθ᾽ αὑτὸν μὲν εἶναι τὸν ώυ ΤΡΟΝ πρὸς δὲ τὸ, 

κοινὸν γάρ τι καὶ ἐν τότοις 

8. ὦ λέώωχκε μὸ, ὁ Ο. ἢ ἀ. προγειν Ο, ΟΠ 8. πρὸς} εἰς Ο,, εἰ πρὸς «40. ἢ 13. τεἴπομεν 6. ἢ 46. κόγν καθ᾿ αὗτόν Ο. 1} .25. "οἴ: 
χάρν οἱ Ο. ὶ 30. ἡὰρ οἵὰ «Ἅ4..} 84. γεωμετρικὸν 48. ᾿ὶ 36. ὁποῖοι Ο. ἢ εἴωνται 48. 1 38.. τύτοις τὰ προκείμενὸεν Α΄. : 

1. ἀδὲν Ο. ἢ 1 εἰ 3. ἀποκρύααϑα, Ὁ.. ἢ 13. τὰ οπγ Ο. ἢ 14.. τῶ. ἐνκυτία Ο. 1 19. τῷ οπι. ΓΟ. ᾿ λόγων Β. κα 20. ἠρωτὴ- 
μων Ο, Γ᾿ μήτε πρὸς τὸ τεθὲν Ο. ἢ 21. πάντων Ο. ἢ 23. μήτε 48. 

Χ 



1588 ΤΟΌΠΙΚΩΝ 9. 

πρόβλημά ἐπαινεῖάν, καὶ πάλιν ἀντεςραμμένως καθ᾿ αὖνς μὲν ἦἢ ἐξ ὧν ἀναηκαῖον εἶναι, ἢ δὲ διὰ συμπερασμάτων 
τὸν -μὲν ἐπαυετόν, πρὸς δὲ. τὸ πρόβλημα ψεκτόν, ὅξαν ἐκ. συμυπεραινόμενα " ἔτι εἶ ἐλλείπει σφόδρα ὀδύζων. . 
πολλῶν ἦ ῥᾳδιον- ἐνδόξων συμπεράνασθαι καὶ ἀληθῶν. ἢ - Ἑευδὴς δὲ λόγος κῳλεῖται τετραχῶς, ἔνα μὲν τρόπον 

δ᾽ ἄν ποτε λόγος καὶ συμπεπερασμένος μὴ συμπεπερα ὅταν φαΐηται συμπεραύεαθαι μὴ συμπεραινόμενος, ὃς κα»- 
σμένου χεΐων, ὅταν ὁ μὲν ἐξ εὐηδῶν συμάεραίνηται. «μὰ 5 χεῖται ἐριςικὸς συλλογισμός" ἄλλον δὲ ὅταν συμπεραίνηται: 
τοιύτο τῷ προβλήματος ὄντος, ὁ «δὲ προσδέηται τοιότων ἅ“ μὲν μὴ μιότοι πρὸς “τὸ προκείμενον, ὅπερ συμβαύει. μάλις 
ἐξιν ἔνδοξα καὶ ἀληθῆ, καὶ μὴ ἐν τοῖς προσλαμβανομέα- τοῖς εἰς τὸ ἀδύνατον ἄγουσιν" ἢ πρὸς τὸ προκείμενον. μὲν 
νοις ἢ ὁ λόγας. τοῖς δὲ. διὰ ψευδῶν ἀληθὲς συμπερωινομέ- συμπεραδηται, μὲ μώτοι κατὰ τὴν οἰκείαν μέβοδον. τῦτο. 
γοις ἀ δίκαιον ἐπιτιμᾶν" ψεῦδος μὲν γὰρ ἀεὶ ἀνάγκη διὰ δ᾽ ἐςίν, ὅταν μὴ ὧν ἰατρριὸς δοκῇ! ἰατρικὸς εἶναι ἢ γεωμε-- 
ψεύϑους συχλογίζεσθαι,. τὸ δ᾽. ἀληθὰς ἔς, καὶ διὰ ψευ- το τρικὸς μὴ ὧν γεωμετρριὸσ ἢ διαλεκτικὸς μὴ ὧν διαλεκτεν. 
δῶν ποτὲ συλλογίζεσθωι. φανερὸν. δ᾽ ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν. κός, ἄν τε ψοῦδος ἄν τὶ ἀληθὲς ἢ τὸ συμβαῖνον, ἄλλον δὲ. 

᾿ Ὅταν δ᾽, ἀπάδειξις ἢ τινὸς ὁ εἰρημένσς λόγος, εἶ τί. τρόπον ἐὰν διὼ ψευδῶν συμπεραίνηται.. τότε. δ᾽. ἔξει "ποτὲ: 
ἐφιν ἄλλο πρὸς. τὸ συμπέρασμα: μηδαμῶς ἔχον; κ ἔξαι; μὲν τὸ συμπέρασμιο ψεῦδος, ποτὲ δ᾽ ἀληθές" τὸ μὲν γὼρ 

παρὼ ἐκείνε. συλλογισμός“ ἀν δὲ φαίνηται, σόφισμα ἔξαι, ψεῦδος ἀεὶ διὰ ψευδῶν περαίνεται, τὸ. δ᾽ ἀληθὲς ἐγχωρεῖ 
ἐκ ἀπέδειξις. ἔςι δὲ φιλοσόφημα μὲν' συλλογισμὸς ὠπο- 18 καὶ μὴ ἐξ ὠληθῶν, ὥσπερ εἴρηται. καὶ πρότερον. 

΄ 

δεικτικός, ἐπιχείρημα δὲ συλλογισμὸς διαλεκτικός, σεφι ες Τὰ μὲν ἦν ᾿ ψευδῆ τὸν λόγον εἶναι τῷ λέγοντος ἁμάρ- 
σμω. δὲ συλλογισμὸς. ἐριςικόφ, ὠπόρημω δὲ συλλογισμὸς. τήμ μᾶλλον ἢ τῇ χόγν, καὶ δὲ τῷ Χέγοντος ὠεί, ἀλλ᾽ 

γλευν: ἀντιφάσεως. τιν, ὅφαν λανθώνῃ αὐτόν, ἐπεὶ καθ᾿ αὑτόν γε πολλῶν ἀληθῶν 
δ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων τι. δοκάνξων δειχθείς, μὴ ἡμοίωε ἀκοδεχόμεϑα μᾶλλον, ἂν ἐξ. ὅτι μάλιςα δοκόντων ἀναιρῇ, 

δὲ. ἀρλε, ἀδὲν κωλύει τὸ διυχθὲν μᾶλλον ἑνκατέρε δο--20 τι τῶν ἀληθῶν. τοῦτος γαῤ ὧν ἑτέρων ἀληδῶν . ἀπόδειξίς 
πεῖν, ἀλλ᾽ εἰ τὸ μὲν δοκοΐη τὸ. δὲ μηδετέρως, ἢ εἰ τὸ μὲς ἐςιν’ δεῖ γὰρ τῶν κειμιένων τι μὴ εἶναι παντελῶς, ὥς" ἔς αε 
δυκοῖ! 1δ δὲ μὴ δοκοίη, εἰ μὲν ὁμοίως, ὁμοίως- ὧν εἴη καὶ τότε ἀπόδειξις. εἰ δ᾽ ἀληθὲς συμοπεραίνοιτο διὰ ψευδῶν. καὶ 
μή, εἰ δὲ μᾶλλον θώτερον, ἀκολυθήσει τῷ μᾶλλχο. Αμαν εὐηθῶν, πολλῶν ἀν εἴη χείρων ψεῦδος συλλογιζομέ- 

. ἘΣςι δέ τις ἁμαρτία καὶ αὕτης περὶ τὲς συλλογν- νὼν". εἴη δ᾽ ἄν ταῖῦτος καὶ ψεῦδος συμπεραινόμενος. ὥςε 
σμός, ὅταν δείζῃ - διὼ μακρατέρων,, “ἐνὸν δὶ᾽. ἐλαττόνων καὶ 25 δῆλον ὅτι. πρώτη μὲν ἐπίσκεψις “λόγε καθ αὑτὸν εἰ συμ-- 

ἐν τῷ λόγω. ὑπαρχόντων, οἷον ὅτι -ἐξὶ δέξαι. μᾶλλον ἑτέρα. περαΐεται, δευτέρα δὲ πότερον ἀλοθὲς. ἢ ψεῦδος, τρίτη, δ΄. 
ἑτέρας, εἴ τις ᾿αἰτήσαιτο αὐτοέπας αν μωέλις᾽ εἶναι, εἶγαι δὲ ἐκ ποίων τινῶν. εἰ μὲν γὰρ ἐκ ψευδῶν ἐνδόξων δέ, Χογοοός, 

ὡοξαςὸν- ἀλγθῶς αὐτό, ὥςξε 'τῶν τινῶν μᾶλλον εἶντωι αὐτό" εἰ δ᾽ ἐξ ὄντων μὲν ἀδόξων δέ, φαῦλος. «αἱ δὲ καὶ “ψευδῆ 

πρὸς δὲ τὸ μᾶλλον μᾶλλιν τὸ “λεγόμενον εαι" εἶναι δὲ .Ὡ λίαν ἄδοξα, “ΥΣ ὅτι ϑεῖχα, ἢ ὡπλῶς καὶ τὸ πρός 
καὶ αὐτοδόξαν ὠληθῆ, ὃ; ἔς αι. μᾶλλον πἰκριθὴς τῶν τινῶν" 30 Ὑμαᾶτο. 

ἤβηται δὲ: καὶ αὐτοδόξαν ἀληθῆ εὗαι: καὶ αὐτούκαστον μά» . Τὸ δ᾽ ἐν. ἀρχῆ. ἜΕ Ἢ τὰ ἐναντία “πῶς αἰνῶς ̓  ἐρω- 43 

λιστ᾽ εἶναι" ὥστε αὕτη, ἡ δόξα ἡ μάλιστα ἀληθὴς ἄκρι- τῶν, κατ᾽ ἀλήθειαν μὲν ἐν τοῖς ᾿Αγαλυτικοῖς εἴηται, κατὼ 

βερίρα ἐ ἐςίν. τίς δὲ ἡ μοχθηρία ; ἢ ὅτι ποιεῖ, παρ᾽ ὃ ὁ δάξαν δὲ νῦν λεκτέον. 

λόγος, λωνθάγειν τὰ αἴτιον. ; Αἰτεῖσθαι δὲ φαίνονται τὸ ἐν ἀρχῇ “πενταχῶς, φων- 
42 - Λόγος δ᾽ ἐξὴ δῆλος ἔνα μὰ τρόπον καὶ δυμοσιώτα- ὃ ρώτατα μὲν καὶ πρῶτον εἴ τις αὐτὸ τὸ δεῤονυσθαι δέον αἷ- 
ἀ ἐὸν ἦ: ̓φυμιξεχερασμᾷνος ἕτως ὥξςε μηδὲν δεῖν ἐπερω-. τήσει. τῆτο δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὰ μὲν ὁ ῥέδωον λανθάνειν, ἐγ δὲ τοῖς 

. ὗν δέ, καὶ ὃς μάλις, χέγεται, ὅταν. εἰλημμένα. συνωνύμαις, καὶ ἐν ὅσοις τὸ ὄνομα καὶ ὁ λόγος τὸ αὐτὸ 
ὲ 

νῷ, ὅτι Ὁ. ἢ 3. Ὁπὶ ὦ. ΠΠ 8. συμπεραύνσιν οοτν «(. 1 ὃ. γὰρ ἀὰ οπὶ Ὁ. Ἱ 10. ψευδῶν Ο᾽ ΠΠ 11. συλλογίσασθαι Ὁ. ἢ 1λ. ἱκεῖ-: 
πς Β. ἢ ἰὰν Ο. ἢ 15. ἐμουθαον ἔχιχ. δὲ συλλ. οπὶ ρτ' Ο. ἢ 24. καὶ αὕτη ἁμαρτία 6. ἢ κατὰ Β6. ἢ 27. αἰτῆσαι τὸ 8. ἢ 28. 
αὐτὸ ἀληθῶς α΄. 1 33. ἢ οπὶ Ο΄. ᾿ 34. λανθάνει Α(. 1} 36. μηθὲν Ο. ἢ 317. ὡς ΒΟ. 

1. ἀναγκαίων 8. 1} δ συμπεραινόμενος ΑΒ δὲ γὺ Ο.. 1 ἔνδοξον σοτν Ο.. ᾿] 5. συλλογισμὸς ἰριξικός Ο΄, ἸΠ 6. κείμενον Ο', ἢ 1. τὸ ροδξ 

εἰς οὐ, Ο, ̓ ᾿ὶ κείμενον (6. 1.8. ἰὼν ὃ μὴ Ο. 1 12. ἄν Ο᾽ 1} τὸ συμπέρασμα ποτὶ μὲν Ο. ἢ} 15. δι δ΄. { 16. τὶν οἵα. 8..}} 17. ἃ ἐὰ 
τὸ ἁμάρτημα ἀλλ' 418. 1 18. αὐτὸν ὅτι ψευδῆ λόγον. εἶπέ τινα. ἐπὲ Ο. {ὀΟ 19. ἀποδεχόμεθα σοΥτ «4, ἀντεχόμεθα 8. || 23. συλλογζο.-- 

μόω Β. 24. ὦ] ὧν ὁ Ο. 1} 29. καὶ ἀνάδοξα 8. 1 85. αἰτήσειν Ο. 11 36. ῥῶον λαθεῖν Ο. ἢ 87. ταυτὸν Ο. 



ΤΟΙΙΚΩΝ. 9. 

σημαύει, μᾶλλον. δεύτερον ἂὲ ὅταν. κατὰ μέρος δέον ὠπὸ-" 
δεῖξαι καθόλα τις αἰτήσῃ . οἷον ἐτυχειρῶν ὅτι τῶν ἐναντίων 
μία ἐτιςήμη, ὅλως τῶν ἀντικειμένων ἀξιώσειε μίαν εἶνας" 
δοκεῖ γὰρ ὃ ἔδει καθὶ αὐτὸ δεῖξαι μετ᾽ ἄλλων αἰτεῖσθαι 

ι64 
489 

χεῴημα σχεπαέον, καὶ εὑρόντα «τὴν. λίσια εὐθὺς ζητητέον" 

ὕτω γὰρ ἅμα συμβήσεται. πράς πε τὸ ἐρωτῶν: καὶ πρὸς τὸ 
.ὠποχρίνεσθαι γεγυμνάσθαι. κῶν. πρὸς μηδόα ἄλλον ἔχω- 
μάν, πρὸς αὑτάς. παράλληλά τε παραβάλλειν, ἐκλέγον- 

σλειόνων. τρίτον εἴ τις καθόλο δεῖξαι προκειμένα κατὰ μέ- 5 τὰς τρὸς τὴν ἀντίθεσιν ἐπιχειρήματα" πῦτο γὰρ πρός τε τὸ 
ρὸς αἰτήσειεγ, οἷον εἰ παντων τῶν ἐναντίων προκειμώκ τῶνδέ .βιαζεσθαὶ πολλὴν εὐπορίαν ποιεῖ καὶ πρὸς τὸ ἐλέγχειν μό- 
τινων ἀξιώσειε" δοκεῖ γὰρ καὶ τος, ὃ μετὰ πλειόνων ἔδει 

δῆῆξαι, καθ᾿ αὐτὸ χωρὶς αἰτεῖσθαι. πάλιν εἴ τις διελὼν 
φὐτεῖται τὸ προβληθώ,, οἷον εἶ δέον δεῖξαι τὴν ἰατρικὴν ὑγι- 

᾿γάλην ἔχει βοήθειαν, ὅταν εὐπορῇ τις καὶ ὅτι ἅτως καὶ ὅςι 

ἀχ ὕτως πρὸς τὰ ἐναντία γὰρ συμβαίνει «οιεῖσθαι φὰν 
᾿φυλακήν. πρός τε γεῶσιν καὶ τὴν κατὰ φιλοσοφίαν φρέ- 

«ὖῷ καὶ νοσώδες, χωρὶς ἑκάτερον ἀξιώσειεν. ἢ εἴ τις τῶν 10 νησιν τὸ δύνασθαι συνορᾷν καὶ συνεωρωκένωι τὰ ἀφ᾽ ἑκατέ- 
ἑπομένων ἀλλήλοις ἐξ ἀνάγκης θάτερον αἰτήσειεν, οἷον τὴν 
πλευρᾷν ἀσύμμετρον τῇ διαμέτρῳ, δέον αὐὐδοι ας ὅτι ἡ 
ἰβιώμετρος. τῇ πλευρᾷ, 

᾿Ἰσαχῶς δὲ καὶ τἀναντία αἰτῶνται τῷ ἐξ. ἀρχῆϊε. πρᾷς- 

ρας συμβαύοντα τῆς ὑποθέσεως ὁ μικρὸν ὄργανον" Ἀοιπὸν 
γὼρ τότων ὀρθῶς ἑλέσθαι θάτερον. δεῖ δὲ πρὸς τὸ τοίῶτο 
ὑπάρχειν εὐφυᾶ" καὶ τῦτ᾽ ἔςιν ἡ. κῳτ᾽. ἀλήθειαν ἥὐφυαὶ 
τὸ δύνασθαι καλῶς ἑλέσθαι τἀχωηθὲς καὶ Φυγῶν τὸ ψεῦ- 

τον μὲν γὼρ εἴ τις τὼς ἀνηθεέμαναξ αἰτήταιτο φάσιν καὶ 15 δὸς" ὅπερ οἱ ἱ πεφυκότες εὖ δύνωνται ποιεῖν' εὖ γὰρ φιλῦνσες 
ἐπάφασυ, δεύτερον᾽ δὲ τὠναντία κατὰ τὴν ἀντίθεσιν, οἷον καὶ μισῶντες τὸ προσφερόμενον εὖ κρίνεει τὸ βέλξιςον... 
"ἀγαθὸν καὶ κακὸν ταὐτόν. τρίτον εἴ τις φὸ καθόλε ἀξιώσας Πρός «ἐ. τὰ πλεις άκις ἐμπίπτοντα. τῶν πριβλημείτων 
ἐκὶ μέῴκς αἰτῶτο τὰν ἀντίφασιν, οἷον εἰ λαβὼν τῶν ἐνά»- ἐξετίφασθει δῆ, λόγος, καὶ μάλιςα ΝΑ τῶν. ἜΡυΤΩΙ ἐ- 
τίων᾽ μῶν ἐ ἐπισήμην.; ὑγιεμῷ καὶ: νοσῴδες ἑτέραν ἀξιώσειξι, «σφων" ἐν τότοις γὰρ ἀποδυσαετῶσιν οἱ ὠπομροόμενοι “πολ 

ἢ τῦτο αἰτησάμενος ἐπὶ τῇ καθόλε τὴν ἀντίθεσιν πειρῷτο Ὁ λάκις. ἔτι τε ὅρων εὐπορεῖν δεῖ, καὶ τῶν ἐνδόξων τε καὶ 
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,ὔ΄ Λ Ω ἢ ν», ,ὔ »Ὁ»» ᾿ς ο᾽ 
λαμβανειν. πάλιν ἐάν τις αἰτηση Τὸ ἐγαντίον τῳ ἐξ ἀναγκὴς 

,ὕ Ν » λ 
συμβαίνοντι διὰ τῶν κειμένων, κἂν εἴ τις αὐτὰ μὲν μὴ 

λάβοι τἀντικείμενα, τοιαῦτα δ᾽ αἰτήσαιτο δύο ἐξ ὧν ἔςαι 

ἡ ἀντικειμένη ἀντίφασις. διαφέρει δὲ τὸ τἀναντία λαμβά- 

τῶν πρώτων ἔχειν προχείρες" διὰ γὰρ τότων οἱ συλλογι- 
σμρὶ γίνονται. πειρωτέον δὲ καὶ εἰς ἃ πλεις άκις ἐμπίχτυσιν 
εν , “ Ν ᾽ Ἁ οἱ ἄλλοι λόγοι κατέχειν. ὥσπερ γὰρ ἐν γεωμετρίᾳ πρὰ 

ἔργε τὸ περὶ τὼ ςοιχεῖα γεγυμνάσθαι, καὶ ἐν ἀριθμοῖς τὰ 

γεν τῷ ἐν ἀρχῇ ὅτι τῷ μέν ἐςιν ἡ ἁμαρτία πρὸς τὸ συμ» 25 περὶ τὸς κεφαλισμὸὺς προχείρως ἔχειν μέγα διαφέρει “πρὸς 
πέασμα (πρὸς γὰρ ἐκεῖνο βποτας, τῇ ἐν ἀρχῇ λέγομεν" 

αἰτεῖσθαι), τὰ δ᾽ ἐναντία ἐξὶν ἐν ταῖς προτάσεσι τῷ ἔχειν 
πως ταύτας πρὸς ἀλλήλας. 

Πρὸς δὲ γυμνασίαν καὶ μελέτην τῶν τοιότων λόγων 

πὸ καλ΄ ξὸν ἔχλῳν ϑρόμϑι γύώγηξιν πολλαπλαστόμενον, 

ὁμοίως : καὶ ἐν τοῖς λόγοις τὸ πρόχειρον εἶναι περὶ τὰς ἀρ- 
χὼς καὶ τὰς προτάσεις ἀπὸ ςόματος ἐξεπίςασθαι" καθά- 
περ γὰρ ἐν τῷ βνημονοκῷ μόνον οἷ τόποι τεθέντες εὐθὺς 

πρῶτον μὲν ἀντιςρέφειν ἐθίζεσθαι χρὴ τὺς λόγυς. ὕτως γὼρ 30 ποιῶσιν αὐτὰ μνημονεύειν, καὶ ταῦτα ποιήσει. συλλογις!- 

πρός τε τὸ λεγόμενον εὐπορώτορον᾽ ἕξομεν, καὶ «ἐν: ὀλίγοις 
πολλὺς ἐξεπιζησόμεδα λόγος. τὸ. γὰρ ἀντιςρέφειν ἐςὶ τὸ 
Ῥεταλαβότα τὸ συμπέρασμα βεϊὰ τῶν λοιπῶν ἐρωτημά- 
τῶν ἀνέλεῖν ἕν σῶν δυθέντων" ἀνάγκη “γάρ, εἶ" τὸ συμπέ- 

κὕδτερον διὰ τὸ πρὸς ὡρισμένας, αὐτὰς βλέπειν κατ᾽ ἀριβ- 
Μόν" πρότασί, τε κοινὴν μᾶλλον ἢ λύγον εἷς ἢ μνήμην. δετέον" 
ἀρχῆς γὰρ καὶ ὑπύθέσεως εὐπορῆσαι μέτρίως χαλεπόν. ἡ 

- Ἔτι τὸν ἔνα λόγον πολλὸς ποιεῖν ἐδιςῴν,. ὡς ἀδηλό- 

Ῥασμα μή ἰςι, μίαν τινὰ ἀναιρεῖσθαι τῶν προτάσεων, εἴς 85 τατα κρύπτοντας. εἴη δ᾽ ἂν τὸ τοιῦτον, εἴ τις ὅτε πλεῖςον 
“τερ πασῶν, τεθεισῶν ἀνάγκη ἦν τὸ συμπέρασμα εἶαι. πρὸς ἀφιςαΐη τῆς. συγγεϑείας περὶ ὧν ὁ λόγος. ἔσονται δὲ δὺ" 
ὥπασάν τε θέσιν, καὶ ὅτι ὕτως καὶ ὅτι ἐχ ὅτως, τὸ ἐπι- νατοὶ τῶν λόγων οἱ μάλιςα καθόλε τῦτο πάσχειν, οἷον ὅτι 

Ο᾽ ᾿ 
. 

ἃ. μετὰ καὶ ἄλλων Ο. ἢ 5. τις τὸ καθόλν 8. [Π προσκειμέν Ο. ἢ Ἰ. δεῖ ρΥ Ο. 1} 8. καὶ καθ᾽ αὑτὸ καὶ χωρὶς Ο. ᾿ 9. πρόβλημα 
“48- Ἢ 12: τὴ] εἶναι τῇ σ᾿. 1 145. τὼ ἀνοικείμονα Ὁ, 1:80. πειρῶτο τὴν ἀντίφασιν “Ο. 1} .22, καὶ Ο. αὶ 23. ἍΜΕΝ “44:}1..-25. ἀρχῇ " τοσῦτον 
ὅτι (-. ἢ 21. τῶ γὰρ ἔχειν Ο. 1 34. τε ογὰ Ο. Ἰἱ 37. πᾶσαν Ο΄. ἢ ὅτι -ηλϑ ἐχ οπὶ Ὁ. 

᾿ Κἢ, πρὸς κωθ᾿ Ος, 1} αρβάχλενι Αἱ, δὰ Οἱ ἢ κλέκτέο" τὼ πρὸς Οἷ 1} -5. τὴν αὐτὴν ϑέσιν 480. 1: ξ ἱλέηχάν χὰδ: ἀήτας δ, Ἱ 
Ἵ. ὅτι) τὸ 41. ἢ 8. γὼρ ἀν συμβαίνοι Ο, Ἱ 10. καὶ ἐδ συνεωρακέναι τὰ ἐφ᾽. ἑκάτερα ΟἹ ἢ 22. τοιῦτον ὑπάρχων εὐφυῆ α. καὶ 15. “ 

οἱ (. ἢ 20. τε οἵὰ «4. }Π 22. γίνονται ογτὰ Ο΄. ἰ τε Ο. ἢ 23. διάλογοι Ο. ἢ 25. ἔχεν καὶ μέγα 48. 26. καὶὶ δὲ κῶὶ δ. κ᾿ 21. 
τως -- ἀρχβκ] τὺς λόγος Ο. ἢ 31. ΕΝ: αὐτὰ ο. ̓, πρῇ, καὶ Ρτ Ο. ἢ 32. εἰς λόγον ἢ 18. ᾿|.96: ἐπὸμς οὐτὲ 6. 97. Ἢ] ̓  
Ῥκ 6. ἢ πάσχειν δύνανται οἷον 4.8. [ 

Χ2 



«6ἀϊ ΦΟΠΙΚΩΝ. Θ. 

"ἐκ ἔςι μία “πλειόνωνι ̓ἐπιςήμη᾽ ἕτω. γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν πρός Ύ κ τότων γὰρ ἡ δύναμις, τὸ δὲ γυμναΐζεσδαι δυνάμεως 
᾿τι καὶ ἐ ἐπὶ τῶν. ἐχαντίων καὶ συφοίχων ἐς ἵν." ΤῊ μος ὁ χάριν, καὶ μάλιςα περὶ τὰς πρυτάσεις καὶ ἐάσεις" ἔς: 

Δεῖ δὲ -καὶ. τὰς ἀπομνημονεύσεις καθόλε ποιεῖσθαι “γὰρ ὡς ὡπλῶς εἰπεῖν διαλεκτικὸς ὁ προτατικὸς καὶ. ἐνς᾿α: 
τῶν λόγων, κῶν ἢ διειλεγμένος ἐπὶ μέρες" ὕτω γὰρ. καὶ «τικός. ἔςι δὲ τὸ μὲν προτείνεσθαι ἣν ποιεῖν τὰ πλείω (δεῖ 

πολλὺς ἐξέςιαι τὸν ἔνα ποιεῖν. ὁμοίως. δὲ καὶ ἐν ῥητορικοῖς :5 “γὰρ ἐν ἐν ὅλῳ ληφόῆνας πρὸς ὃ ὁ λόγον), τὸ δ᾽ ῥδίτασθαι τὸ 
ἐπὶ τῶν ὀθυμημαίτων. αὐτὸν δ᾽ ὅτι μάλιςα φεύγειν ἐπὶ ἂν πολλά: ἢ γὰρ διαιρεῖ ἢ ἢ ἀναιρεῖ, τὸ μὲν διδοὺς τὸ δ᾽ ὁ 

τὸ καθόλε φέρειν τὸς συλλογισμύς. ἀεί τε δεῖ σκοπεῖν τὸς τῶν αὐ μα ἐμ μαρι : 
λόγες, εἰ ἐπὶ κοινῶν διωλέγονται" πάντες γαρ οἷ᾽ ἐν μέρει ᾿ . Οὐχ ἅπαπι δὲ δαλατών, ὑδὲ πρὸς ΕΝ τυχόντα, 
-καὶ καθόλε διελεγμιένοι εἰσί, καὶ ΩΝ ἐν τῇ κατὰ μέρος γρδεθη, ἀνάγκη γὰρ πρὸς ἐνίος φαύλυς γύίεσθαι τὸς 
ἡ τὸ καθόλου ἀπόδειξις διὰ τ τὸ μὰ εἶναι ἀἰσυλληνρείη 10 λόγες᾽" πρὸς γὰρ τὸν πάντως πειρώμενον φαίνεσθαι διαφεύ. 
ἐιπδὶν ἄνευ τῷ καθόλυ. . γεῖιν δίκαιον μὲν πάντως πειρᾶσθαι συλλογίσασθαι, ὑ ἐκ εὖ- 

γὴν δὲ γυμνασίαν. ἀποδοτέον τῶν μὲν ἐπακτικῶν πρὸς σχημαν δέ, διάπερ ἃ δεῖ συνες ἄγω! εὐχερῶς πρὸς τὸς τυ- 
ιγέον, τῶν δὲ συλλογιστικῶν πρὸς. ἔμπειρον, ̓  πειρατέον δὲ χόντας" ἀνάγκη γὰρ πονηρολογίαν συμβιίειν: καὶ γὰρ οἱ 
"λαμβέρευ παρὰ μὲν τῶν ϑθλπιεθιῶν τὰς προτάσεις, «γυμναζόμενοι ᾿ἀδονατῆσιν. εὐ, τὸ ὑώνω μὴ 
-ταῤρὼ δὲ τῶν ἐπακτικῶν τὼς. παραβολείς" ἐν τύτοις "γὰρ .5.ὠγωνιςυκῶς. - ἑ 

ἑκάτεροι γεγυμναφμέοι εἰσί. ὅλως δ᾽ ἐκ τὸ γυμνάζεσθαι Δεῖ δὲ καὶ πετονιμήνν ἔχειν λόγες πρὸς τὼ τοιαῦτα 
διαλεγόμενον πειρατέον ἀποφέρεσθαι ἢ συλλογισμὸν περί τῶν προβλημάτων, - ἐν οἷς ἐλαχίστων. εὐπορήσαντες πρὸς 

τίνος ἢ λύσιν ἢ πρότασιν ἢ ἔνςς σιν; ἢ εἰ ὀρθῶς τις: ἤρεϊο αλᾶςα  χρησίμες ἕξομεν, ὅτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ καθόλκ,, καὶ 

ἢ εἰ μὴ ὀῤῥῶς, ἢ αὐτὸς ἢ ἕτερος, καὶ παρὼ τί ἑκάτερον. πρὸς ὃς πορίζεσθαι χαλεπώτερον ἐκ τῶν παρὰ πόδες. 

ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ἘΛΈΓΧΩΝ. 

110. δὲ πᾶν “φοφις κῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν Ὁ καλοὶ οἷ, μὲν. διὰ κάλλος, οἷ. δὲ “αύονται, κομμώσαντες 
ἐλέγχων. ὄντων δὲ παρολαγισμῶν, ἀλλ᾿ ἰκ ἐλέγχων λέγω- αὑτάς. ἐπί τε. τῶν ἀψύχων ὡσαύτως" καὶ γὰρ τότων τὼ 
μεν, ἀρξάμοοι. κατὰ φύσιν ὠπὸ τῶν πρώτων. μὲν ὦ ἄργυρος τὰ δὲ χρυσός ἐςιν ἀληθῶς, τὼ δ᾽ ἔςι μὲν ὦ, 

,, Ὅτι, μὲν ὗν οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοί, οἱ δ᾽ ὑκ ὄντες φαήεται. δὲ κατὰ τὴν. αἴσθησιν. οἷον τὼ μὲν λιθαργύριναι 
δυκῦσι, φανερόν. ὥσπρρ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν. ἄλλων τῦτο γέ καὶ τὰ καττιτέρινα ἀργυρᾶ, τὰ δὲ χολοβάφινα χρυσᾷ. 

νεται δα τινος ὁμριότητος, καὶ ἐπὶ τῶν λόγων ὡσαύτως 25 τὸν αὐτὸν δὲ τρόποι καὶ συλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος ὁ μὰν 
ἔχει. καὶ γὰρ τὴν ἔξιν οἱ μὲν ἔχεσιν. εὖ, οἱ δὲ φαίνονται, ἔξον, ὁ δ᾽ ὑκ ἔςι. (μέν, φαῤεται δὲ διὰ. τὴν ὠπειρίαν" οἱ 
φυλετικῶς φυσήσαντες καὶ ἐπισκευάσαντες αὐτούς, καὶ γὰρ ἄπειροι ὥσπερ ἂν ὠπέχοντες πόρρωθεν θεωρῦσιν. ὁ μὲν 

2.. εἰσι τ .. Π 6. ἐπ)- “Ρουὶ φεύγειν Οὐὰ Ῥτ ο. Ἰ .8. κοινῶν] πλειόνων Αἴ, πλαδημὴ κοινῶν ΒΒ... Ι 9. Ἕ ο ἵ “4. μηδὲν Ο. ἴ τὸν 486. 8 

44. ἐκλαμβάνειν Ο. || 15. τότω 4Β6. || 18. ἃ ἔνξςασιν οπι Ο. 

. ὥ. περ]. καὶ πεὶ Ο. 1} καὶ τὼς ἐνςάσεις δ Ι 3. ὁ - τὸ τὸ δυρεὰ Ἰϊξυγαηλ .4.. ἢ 5. ἢν ὅλως 480, ἴ 6. ἃ διδοὺς τῶ Ο. 
41. συλλογίζεσθαι, ἰάφυς το, Ο. ΠΠ 14. μὴ οπι οοιν Ο. ἢ 17. πρὸς τὼ ἌλΟᾺ ς ἑ 

- Τίς, σρφιςικὰ ἔλεγχοι Ο4, περι τῶε σοφιφικῶν ἐλίγχων 48, ᾿ 
26. φαίνονται εὐεκτικοὶ φυλ, Ο. . ᾿ ᾿ 

20. κομώσαντες «(. 1] 2. ἱαντός Ο, ἢ ἀψύχων] μετάλλων Ο. ἢ} 34. καὶ κασοιτέρινα, Ο, 
΄ 



ΜΕΡῚΣ ΟΦΥΣΤΎΚΩΝ ἘΛΈΡΧΩΝ, 466 

γὰρ σρλλογισμὸς ἐδοτινῶν ἐξὴ τεθέρτων᾽ ὥς ε. χέγεν! ἕτερόν διδασχαλινοὶ μὲν οἱ ὅτ τῶν οἰκοίων ἀρχῶν ἑκάςν μαθήμα» 

αἱ ἐξ ἀνάγκης τῶν κειμένων διὰ τῶν κειμένων," ̓ἔλεγιχοξ: δὲ τοὶ᾿ καὶ ὧς ἐκ᾿ τῶν τῇ ὠποκρινομώμ δοξῶν. συλλογιζόμενοι 
υλλογισμὲς μετ᾽ ὠντιφάσεως τουσυβπεράσμανον." τοῦτ δὲ Ὁϑὲῖ »γὼρ' πιξ ὕειν τὸν μιανθάνοντα γ, διαλεκτικοὶ δ᾽ οἱ ἐκ 
τῦτο ποῶσι μὲν ἅ, δοκῶσι δὲ διὰ πολλὰς αἰτίας, ὧν εἷς τῶν ἐνδόξων συλλογιςικοὶ ἀντιφάσεως, πειρωαςικοὶ δ᾽ οἱ ἐκ 

τόπος εὐφυές ατός ἐξτι πιαὶ δημοσιώτωτος' ὃ: διαὶ: γῶν. ὑνομεάύ. Ἰς τῶν δοχούνγτων τῷ ὡπὸκῤινόμέφῳ καὶ ἀναγκαίων εἰδέναι τῷ 
τῶν. ἐπεὶ γὰρ ὑκ ἔςιν αὐτὰ" τὼ «πράγματα ᾿διαλόγεσβαι ππροσποινμέγῳ. ἔχειν: τὴν ἐπιςήμεν {ὃν ἀρόπον δέ, “διώριςαι 
φέροντας, ὠχλὼ τοῖς ὀνόμασιν. εἰντὶ τῶν "πραγμοέτων: "χρῶ- ἐκ ἐκέρειξ);. “ἐριφροοὶ δ᾽ οἱ ἐκ τῶν φαινομένων ἐνδόξων μὴ 
μεθα συμβ ὅλοις, τὸ συμίβαδον' ἐπὶ. τῶν: ὀνομάτων. καὶ, ἐπὶ ὄντων δὲ συχλογιστιχοὶ. ἢ “φαινόμενοι συλλογιστικοῖ,. “ερὶ 

τῶν πραγμάτων «ἡγούμεθα, συμβαύειν, καθάπερ «ἐπὶ τῶν «μὲν ἦν τῶν ὠποδεικτικῶν ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς εἴρηται, περὶ 
ψήφων τοῖς λογιζομένοις. τὸ..δ᾽ ὧς ἔξιν ὅμοιον. τιὰ μὲν 40 δὲ: τῶν διαλεκτιχῶν καὶ πειραστικῶν ἐν τοῖς ἄλλοις" περὶ 
γὰρ ὀνόματα πεπέρανται καὶ τὸ τῶν χὀγωνιπλῆθος, τὰ δὲ δὲ τῶν ἀγωνιςικῶν. καὶ ἐριςυκῶν γῦν λέγωμεν. 
πράγματα τὸν. ἀριθμὸν -ἀχείρά. ἐς. ηἰναγκιον ὧν πλείω --. -Πρῶτον: δὴ ληπτέον πόσων. ςοχαάϊζονται. οἷ ἐν τοῖς λό- 

πὸν αὐτὸν. λόγον. καὶ: ποὔνομα - τὸ ὃν: σημναΐμαιν. -ὥσιπερ οὖν «γαις ὠγωνιζόβενος καὶ διαιφιλονεικῶντες. ἔς ε δὲ πώτε ταῦτα 
χἀκεῖϊ οἱ μὴ. δεινοὶ τὰς “γοίφεξ. φίρειε ὑπὸ τῶν ἐπιξημιόνων τὸν ἀριθμόν, ἔλεγχος καὶ «ψεῦδος καὶ παράδοξον καὶ σο- 
παραριβύονται; τὸν αὐτὸν τρόχον καὶ -ἐπὶ. τῶν λόγων κἱ τῶν᾽.5 λοικίσμὸς καὶ πέμπτον τὸ ποιῆσαι ἀδολεσχῆσαι τὸν ἔρον» 

ὀνομάτων τῆς. δυνκίερεως ἔπερον παραλογίζονται : καὶ. αὐτοὶ διαλογόμενον' τῦτο. δ᾽ ἐςὶ τὸ πολλάκις ἀναγκείζεσθαι ταὐτὸ 
δαλεγόμειοι ὁ κεὶ ἄλλων" ἀνοίούεκᾳ: δὰ. "μὲν: ἄγ “ταύτην τὴν λόγειν" ἢ : τὸ μὴ ὄν,. ̓ἀλλὰ τὸ ιφαινόμενον᾽ ἕκαςον εἶναι τό- 

αἰτίαν. καὶ πὰς: λέλιθησομένας ςιχβαλ' φυλλογμσμὸς καὶ τῶν. μείλιξα «μὲν γάρ. προαιρῶνται φάθασθα ἐλέγχοντες, 
ἔλεγχος φάθδισοι μὲν ἀκ ὧν δέ ὀπε δ᾽ Δί τισι. μιᾶχε. ἰδεύτερον' ̓δὲ ψευδόμειόξ τι δεικχύναι, τρίτον εἰς παράδοξον 

λαν πρὸ ἔγε τὸ δικκεῆ, ἐδαιτοφοῖς ἢ τὸ τεναι φρο. βὴ δο- "Ὦ ̓ ὄγειν,. τέταρτον δὲ σὐλοβεῆς εν; ποιεῖν" χῶτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ποιῆς- 
χκεῖν (ἔςι γὰρ ἃ συφεμκὴ φαινομένη σοφία ἴσω δ᾽ ὅ ὅν: καὶ σαι τῇ λέξει βαρβαρίξειν ἐκ τὸ λόγι τὸν ὠπόκρινόμενον" 

ὁ σοφιςὴς χρημιατιςὴφ. ὠπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ᾽ ὅς ᾿τέλευταῖον δὲ τὸ πλεονάκις ταὐτὸ λέγειν. 
ὕσης), δῆλον ὅτι ἀναγκαῖον πότοις. “αὶ. «τὸ τὸ σοφξ΄ ̓ἔργὸν τῶν ᾿ Τρόποι δ᾽ εἰσὶ τῷ μὲν ἐλέγχειν δύο" οἱ μὲν γάρ εἰσι 
δακεῖν ποιεῖν μᾶλλον ἢ. πειεῖν. καὶ: “μ᾽ «δυκεδς ἕξι δ᾽ ὡς ἣν παρὰ τὴν, “λέξιν, οἱ δ᾽. ἔξω τῆς λέξεως... ἔξε δὲ τὼ μὲν 
“ρὸς ἔν εἰπεῖν ᾿ἔργον περὶ ἔραξον. τῷ εἰδότος: ἀψευδεῖν" μὲν 2 παρὰ τὴν λέξιν ἡ ἐμποῖοστά, τὴν φαντασίαν ἕξ τὸν. ἀριθμόν" 

αὐτὸν χερὶ ὧν. οἷδε, τὸν «δὲι. ψευδόμενον ἐμφανίζειν δύνα- ταῦτα δ᾽ ἐ ἐςὶν. ὁμωνυμία, ὀμφιθυλί; σύνθεσις, διαίρεσιφ, 

σθαι. ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τὸ μὲν ἐν τῷ δύνασθαι δῆναι λόγον, προσῳδία," σχῆμα λέξεως. τότο δὲ πίςις ἥ τε διὰ τὴς 
τὸ δ᾽ ἐν τῷ λαβεῖν. ἀναΐγκη ἦν τὸς βιλομέαις σοφιςεύειν᾽ ἐπαγογῆε καὶ συλλογισμός, ἂν τε ληφόῃ μ“ ἄχλος, καὶ 

τὸ τῶν εἐρημόων. λόγων γένος ζητεῖν" πρὸ -ἔργυ γάρ, ἐςιν". ὅτι τοσαυταχῶς ἄν. τοῖς. αὐτοῖς. ὀνόμασι καὶ λόγοις. μὴ 
ἡ γὰρ τοιαύτη δύναμις. ποιήσει. φμιίνεσθαι. εὐ τ τυγ- 30 ταὐτὸ δηλώσαιμεν. εἰσὶ δὲ παρὰ μὲν τὴν ὁμωνυμίαν οἱ 
χρίνεσι᾽ τὴν προαίρεσιν "ἔχοντες.,"- ἥπερ ἢ οὐ τ τ πριοίδε τῶν λόγων, οἷον ὅτι μανθαζνυσιν οἱ ἐπιςάμενοι" τὼ 

“Ὅτι μὲν ὅν ἔξι τι τοίζτον. ̓ χόγων: ΠΡ ΠῚ ΤῊΣ γὰρ ἀποφοματιζόμενα μανθάνουσιν οἱ γραμματικοί. τὸ γὰρ 
αὐτῆς ἐφίενται δυνάμεως. οὺς καλῦμεν σοφιστάς, δῆλον. μανθάνειν ὁ ὁμώνυμον, τό τε ξννύαι χρώμενον τῇ ἐπιςήμῃ 
πέσα δ᾽ ἐςὶν εἴδη τῶν λόγων τῶν σοφιςικῶν, καὶ ἐκ. πό- καὶ τὸ λαμβάνειν ἐπιςήμην. καὶ πάλιν ὅτι τὰ κακὰ ἀγα- 

Φὼν τὸν ἀριθμὸν. ἡ δύναμις, αὕτη συνέξηκε, ταὶ πόσα μέρη 35 θα" τὰ γάρ δέοντα, ἀγαθά, τὰ δὲ κακὰ δέοντα. διττὸν γὰρ 
τυγχώπι τῆς πραγματείας ὄντα, καὶ "περὶ τῶν: ἄλλων τῶν τὸ δον, τό τ᾽ Θα ΑΝ; ̓ ὃ συμβαίνει ποχλάκις καὶ ἐπὶ 
συνταλύντων εἰς τὴν; τέχνην ταύτην ἦδη΄. λέγωμεν, τῶν: κακῶν: (ἔξει: ὙΝΡ κακόν τι ἀναγκαῖον), καὶ τἀγαθὰ δὲ 

2 Ἔκι: δὴ τῶν ἐν τῷ διαλέγεσθαι λόγων τέτταρα; ψῴη, δέοντά φαμεν εἶναι. ἔτι τὸν αὐτὸν καθῆσθαι καὶ ἐς ναι, καὶ 

διδασκαλικοὶ καὶ διαλεκτικοὶ καὶ πειραςικοὶ καὶ ἐῤιστικοί, κάμνειν καὶ ὑγιαίνειν. ὅσπερ γὰρ ἀνίς ατο, ἔςηκεν, καὶ ὅσπερ 
᾿ 

4. λέγε ὑρόδι . ἢ 2. διὰ τῶν κειμένων. ὁπι 16. ἢ 8. καὶ οπὶ 6; ἢ -43. τὸ ἕν οὐχ Ο, ἢ 14. ἔπιςαμέννν Ο, ΠΠ 47. ταύτην τε 

τὸν Ο. ἢ 241. ἡ ολ Ο΄.  25.. ἑκάςεΑ, ἢ .26. δὲ. ὁπι «{(.. 1 ψεδ] μράεεώμοι σ. ἢ 31. ἰπῶλω ἀναγκαῖον ὅν τοῖς βυλομένοις Ο, ἢ 

30. ὁ χὰρ σαι γε δ: Ἰ 32. τι οπὶ Ο. ΠΠ. τοιύότων 3. ἢ..36. αὐτὴ Α΄, αὐτῆι 6." 
4. μὲν ὗν οἱ Ο. ἢ 2.. ἐκ οπν Β. 1 5. ἀναγκαῖον ΒΟ, 11. 6. δὲ τρόπον Ο. ἢ 1. μὴ --- 8. ἢ οπὶ “«. [ 20. τέταρτον] τελευταῖον Ο,, 

“ποῖαι καὶ πλιριάκις ταυτὸ λέγειν, σολοικισμὸς δ᾽. Ο. || :22. τελευταῖον -- λέγειν οὔχ Ο΄, Ἵ 23. μὲν ροβὲ τοῦ οπι Ο. ἢ 27. ἡ οἵα 6. ἢ 

30. μὲν οἷὰ 448. ᾿ 39. ὅσπερ --- ὅσπερ) ὅπερ -- ὅπερ Ο, 



ὧδ 

ιδό 

δ ὃς ἔκαμνε: πρότερον. πλὴν ὑγιίζετο μὲν «αὐ καίμνων καὶ ὁ 

ἈΈΡΙ ΟΦ ΚΝ ΠΑ ΠΠΧΩΝ. 

ὑγιάζετο, ὑψιμίνει! ἀνίς φὴρ δ᾽ δ᾽ παβήβμενος. κ(ὶ ὑφιαζετο ὁ δ.-- ἢ Παρὰι δὲ. τὴν τρυσρ δεν ιν. μιὰν τοῖς: ὄνευ «γραφῆς 
κάχωνων. πὸ γὰρ τὸν κάμψοντῳ ὁσᾷν ἀριεῖν ἢ πάσχεν ὑχ ἣν λιαλιεκτινοῖς ῥάδιον ποΐφαι λόγον, ἐν δὲ τοῖξ γεγραμ»: 
“ημαύει, ἀλλ᾽ ὁτὲ ριὲν ὅτ, ὁ νῦν καμνων ἢ φραθήμανος,, ὁτὲ μέδοις καὶ -πρρίμωσι- μῶλλον, οἷον καὶ - τὸν “Ὄμηρον μοι 

«ξιορβάνται “ρὸς τὸς ἐλέγχοντας, «ὡς ἀτόπως εἰρηκότα “πὸ 

«αμνων" ὑγιαίνει “δ᾽ ὁ καύμνῳν, ἀλλ᾽ ὁ κάμνων, ἀ νῦν, φλλν ὁ 5 μὲν Ὁ κἀταχύθεται ὄμβρῳ." λύασι «γὰρ αὐτὸ τῇ πρσῳ- 
πρότερον. παρὰ δὲ τὴν ἀμφιβολίαν ὁἱ: τοιοίδε, τὸ (βαῴλιεσθφι 

λαβεῖν μὰ τὸς πολεμίνᾳ. καὶ ἀρ᾽ δ. τις .γοώφκει, τῦτρ. γα 
“ὥσκεί; “καὶ γοὺρ Τὸν ψινώσκοντω καὶ πὸ -γινσκόμενον ἐνδὲ- 

“χαται ὡς γικύσρεοχτῳ σημῆναι. τότῳ τῷ. λόγῳ, καὶ ὥρα ὃ ὁρῷ 
πις, τῦτο ὁρᾷ: ὁρᾷ δὲ τὸν κίονα, ᾧςε ὁρῷ ὁ κίων, καὶ. ἄρᾳ 0 
ἂ ὃ σὺ φὴς εἶναι, τῦτο σὺ φὴς εἶναι; φὴς δὲ λέθον εἶναι, 
σὺ ἄρα φλκ λίθος εἶναι. καὶ ζρ᾽ ἔς σιγῶντα Χέγεν; δὶτ- 

σὸν “γὼρ. καὶ τὸ σιγῶντα λέγε, τό τε τὸν Χέγοκται σιγῶν 

«ρὲ πὸ: τὼ λεγόμενα. «εἰσ ὶ δὲ τρεῖα τρόποι. τῶν “αρῷ πὴν 

δίῳ, λάγονσες τὸ ἄ. ὀξύτερον, -ἰμοὶ τὸ περὶ τὸ ἐνύπνιον αὖ 
᾿Αγαμέμνονος, ὅσι ὧς: φὐτὸς ὁ - Ζεὺς εἶπεν. “ δίδομεν δὲ οἱ 
αὖχος ἀρέεϑαι,᾿" ἀλκὰ. τῷ ἐνυπνίῳ ἐνετέλλετο διδδεαι, σὰ 
μὲν ἵν τοιαῦτωῳ. παρὰ τὴν προσῳδίαν ἐ ἐς ἦν. 

Οἱ δὲ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λήξεως συμβαίασο, ὗ ὅταν 
τὸ μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως ἑρμινεύηται,: οἷον τὸ ἄρρεν θῆλυ "ἢ 
τὸ θῆλυ ἄρρεν, ἃ πὸ. μάταζιὺὶ θάτερον πότων,: ἢ πάλι "τὸ 
ποιὸν ποσὸν ἢ. τὸ ποσὸν ποιόγ,. ἢ πὸ. ποιῶν πάσχον. ὦ τὸ 
δ)αρκοίμιενόν πιεῖν, καὶ χἄλλαι δ΄. τ-ὡς διήῥηήαι πρότεροι, 

ὁμωνυμίαν καὶ σὴν ἀμφιβολίαν, εἷς μὲν ὅταν ἃ ὁ λόγας 45 ἔργ "γὼρ πὸ μὴ τῶν ποωεὰ ἂν ὡς τῶγ ποιεῖν τι τῇ λέξει σῃ- 
μὴ , ν- ,, ᾿ "Ὁ Ν ᾿ 7, 
φ,. τονομὼ κυρίως σημαίνῃ πλγείρα, φίρν ἀξετὰς "καὶ κυνῶν" εἰς 

δὲ ὅταν εἰωθότες ᾧμεν ὅτω λέγε" τρίτος δὲ ὅταν τὸ σιντεθὲν 
πλείῳ 'σημαΐν.- κεχωρισμώεν. δὲ ὠὡπλῶς, οἷαν π ἐπίς ἀτρμ 

. Η Ν ᾿ ιν 

γράέμμαπα, ἑκῴτερεν μὲν γώρ, εἰ- ἔτυχεν, ἂν τι σημαΐφι, πὸ 
Σ) 7 Ν ᾽ ΎΥ Ψ' Ἀ ἈΠΊΩΝ 

ἐπίσταται καὶ τὰ γρόμματα" ὦμφω δὲ πλεζω τῇ αὐ ἀρ .. 
γράμματα, αὐτὰ ἐπιςήμην ἔχειν ἢ τῶν γραμιμαίτωι ἄλλρν. 

ψιώδειχ, «ἷογ: τὸ. ὑγιαύδιν ὁμοίως τῷ “χράματι τῆς λέξεως 
"λέγετφι. τῷ. τέμνειν; ἣν οβοοδομοεῖῦν". κιΐδοι εχτὸ ἊΝ 'παιόχ᾽ τι 

καὶ δὲανκκίρεστόν. σωρρβηλαῖ, τὰ δὲ. πόνεδν τι πὸν, αὐτὸν. τὰ 
πρᾶτον: κρὶ ἐπὶ τῶν, ἀλλὼὰν. ᾿- 

. τοῦ ψὴν ὦ ἄν σῳρὰ, τὴν ἡϑξαυδλνγθοαι ὁ ἐκττύτων τῶν πός 
των, τ; πῶν δ᾽ ἔξω. τῆς λέξεως παραλογισμῶν τη ἐςὺ 

ἯἩ ἘΝ ὃν ὀμφιβολία καὶ ὁμωνυμία, π«ρὰ τότος τὴς ἑπτά, ἂν μὲν παρὰ. τὴ συμιβείβηκός, δεύτερον δὲ τὸ ἑὡπλῶς 

σρόπως ἐςίν, παρὰ δὲ τὴν σύνθεσιν τῷ 'ποιαΐδε, εἶν τὸ δύ- ἃ μὴ ὡπλῶς ἀλριᾷ πῇ ἢ πῇ ἢ ἱποτὲ; ἢ πρός τι λέγισάαι, 

ψασθαι καθήμενον βαὸ ἔζεν. καὶ μὴ γρέφοννα. τγράφερ, οὐ τρίτον δὲ πὸ πῳρὰ. τὴν τῇ, ἐλέγχκ ἄγνοιαν, πέταρταν δὲ τὸ 
γὰρ ταὐτὸ σημαύει, ἄν. διελών τις εἴπῃ αἰαὶ. συνθείς, ὡς 25 ταρὼ τὸ. ἑπόμεγῳι, πῴμπτον δὲ τὸ παρὰ τὸ ὃ ἀρχῇ λαμ» 
δνασὸὴν τὸν καθήμενον βαδίζειν καὶ μὴ ᾿γροαίφόντας “γρά- βάνεν. ἕκτον δὲ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον τιθέναι, ἔβδομω 

φειν᾽ καὶ τῦθ᾽ «ὡσαύτως ἄν τις συνθῇ,. τὸν μὴ γράφοντῳ δὲ τὸ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιεῦ. -᾿ 
γριίφοιν' σημαύει γὰρ ὡς ἔχει. δύναμιν ἦ μὲ γράφεντῳ τ οἱ μὲ ἕν παῤβὰ τὸ συμβεβηκὸς “Ξεραχογισμεί εἰσι, 
ψράφειν ἐὰν δὲ μὴ συνθῇ,. ὅτι ἔχει. δύναμω, ὃ ὅτε ὁ γρές ὅτων ὁμοίως, ὁτίᾷν. ἀξιωίγ᾽ τῷ πράγματι καὶ τῷ συμβο- 
φει, τὸ γραφεὺς καὶ. μασθῴει. γῦν “γράμματα, οἷπερ ἐμέν ὦ βηκότι ὑπάρχαιν, ἐπεὶ “γὰρ. πῷ αὐτῷ πολλὰ συμβέβηεες 

ἔᾳνεν ἃ ἐπίξαται. ἔτι τὸ ἣν. μόμν δυναίμεγεν φέρε πολλὰ ὑκ ἀνάγκη πᾶσι τοῖς κατηγορυμέοὶς, καὶ καθ᾿ δ. κατηγο- 
δύνασθαι φέρειν. 

Παρὰ δὲ τὴν δαΐμεσι, ἴ ὅτι τὰ πότ᾽ τὰ δύ καὶ τρία, 
καὶ περιττὰ καὶ ἃ ἄρτια, καὶ τὸ μεῖζον ἔφαν" τοσᾶτον γὰρ 

ρῶξαμ,, ταῦτα αανται ὑπάρχαν.. οἷον εἰ ὁ ἹΚορίσκος ἕτερον 

ἀνθρῴπε, αὐτὸς αὐτῷ ἕτερος" ἔςι γὼρ ἄνθρωπος. ἢ εἰ ΞΞω-- 
χρώτας ἕτερος, ὁ δὲ “Σωκράτης νθρωπος, ἕτερον ῥόμαν 

καὶ ἔτι πρός.. ὄ γὰρ αὐτὸς. ελόγος διῃραρρέγος “αἱ σνγκεῖ, 5 φασὶν ὡμολογηκέμαι ῥιὰ τὰ συμβεβηκώμι, ἵ ἔφησεν ὅτο- 
μένος ὑκ. ἀεὶ ταὐτὸ σημαΐνειν ἂν «δόξειεν, οἷον. “ἐγώ σ᾽ ἔθη- ρον νν τῦταν εἶνωι ἄχθρωπον. - 

Οἱ δὲ σωρὰ τὸ ἁπλῶς «πόδε. ἢ αὐ διε κῶν Νὰ καὶ δοῦλον ὄντ᾽ ἐλεύβερον" καὶ τὸ “ποπάμοντ᾽ οκάρῶν ΓΝ 

τὸν λίπε δῖος ᾿Αχιλλεύς." «Αἰ ἀὐδοἡ ὅτάν: τὸ δ. ὁ ων ῥαγῶσο ὃς ἁπλῶς. ̓ ἰρημι νον 

5 

8. ὁ οτὰ «Α΄. || 5. κάμνων καὶ οτὰ Ο(. ἵ ἢ. ἀρ οτὰ Ὁ. Ἰ! 9. σημᾶναι Ο. ἢ τύτω οπὶ Ὁ. ἢ 10. ὥρα οτὰ Ο, ᾿Π 12. διττὸν --- 13. ἃ ἔγειν 
2πὰὶ ρὺ Ο. ἢ} 43. καὶ οπι στὸ Ο' ἢ τὸ οἵ Ὁ. ἢ 15. ἧι Β. 1] 46. πλείω αγὰ Ω. ἰἰὶ 48. ἐπίςωται τὰ ἡράμματα (Ὁ. ἢ 80. ἐπίςασθαὶ σ΄. ἢ 
8ι. ἑαυτὰ Ο. ψ1.35. ἐὰν Ο. ἢ 26. δύναται 5 || τὸ 4860. ἢ καὶ τὸ μὴ γὙρέφον Ο.. ἢ 21. θῆι.4.. τὸ 480. ἡ (28. 'σγμαύοι ΑἸ. ἃ 

ἔχοι Β. ἸΠ τὸ -- 29. δύναμιν οτὰ .4΄.ὄ 28. γράφων ΒΒ, γράφᾳν (. ἢ 30. μαιθάνειν «(χ3,. 34. γὲρ τὸ μῶζω. καὶ 135 36. ταυτὸν (σ΄. 

ἀ. ἄτοπον ΒΟ. [εἰρηκότος 418. 11 5. ἡ 480, 1] αὐτὴ οἵᾳ .Ο. 1] 6. ὃ 418. δ 41. τὸ; αὐτὸ" Οὐ}, «ἅ, εἴρηται Αἰ. Π 15. τῶν μὴ 

τὸ 5. Δ 23. ἀλλὰ ἢ πῇ (, μ 28. πράγμκτι τῷ ὑποχκειμένω καὶ 0. Ἢ. 32,. οἷν εἰ] πάτα. καρ ὕτως ἔξαι ἘΞ οἷόν ἌΡΗΝ: σοφες φιῖς 

Ο, ᾿ὶ 834. ἄνθρωπον .4. ἦ ἕω 

» 
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ληφθῇν οἷν εἰ τὸ: :μὴ ἵν ἰἐσε δυξαφόν, ὅξι τὸ: μὴ ὃν. ἔξιεν, -.- Ὃ δὲ παρὰ τὸ ἑπόμενον ἔλεγχοφ διὰ τὸ οἴεκθαι ἀνα 
ὁ γὰρ ταὐτὸν εἶναί τέ. τι καὶ εθαι ὡπχῶς." κα: πάλιε δι τὲ τιςρέφεις τὴν. ὠλολέθησιν»: ὅταν γὰρ τῦδο. ὅρτος ἐξ, ἀναγραις 
ὃν ὡς ἔςιν ὄν, εἰ τῶν ἧντων τι φυή ἐξὶν, οἷον νὴ μὴ ἄγθρω: τοδὶ ἢ; καὶ τῆδε ὄντος οἴονται καὶ ̓ θάτορον. εἷκωι ἔξ ἐνώγκης. 
τον, ὁ γὰρ ταὐτὸ. μὴ εἶναί τε καὶ ἁπλῶς. γυὰ ἐδαι" φαΐ. ὅθεν καὶ αἱ περὶ τὴ δόξαν ἐκ τῆς αἰσθήσεως ὠπάται. γον: 
νέγὴὰλ δὲ διὼ τὸ πάρργγυς: τῆς Ἀδξλο, καὶ μικῥὸν": ̓ὀποφ 4 τῶι. ᾿πολϑχαάπις γὰρ "ὴν κλὴν: μέλι ὑπέλαβον διὼ. τὸ ἔχε» 
ῥεῖν τὸ εἶναί. τι "τὴς εἶναι ̓Ῥμαὶ στὸ: μὴ ἐναί:ι: τ: Μὴ ἔδάι. σθάι τὸ ἢ ξανθὸν χρῶμα τῷ μέλτι" καὶ ἐπεὶ συμβαδει τὴν 

ὁμοίως δὲ καὶ, πὸ. παρὰ “ὸ ̓ αῆτ καὶ τὸ: ἀπλῶν." οἷδν "εἶ τὰ γὴν ὕξαντος γθετϑαι διωβροντον, κἀν ἢ ἢ διάβρυχος, ὑπολαρυν 

Ἰνϑὸς ὅλος μέλας ὧν Ἀευκόςτὐφν τὸς φαδνῥώφο Χευκὸξ. ἀρᾶ βάνομιν ὕσώι. φὸ δ᾽ νὰ ἀνα γκαβὲν,᾿ ὄέτε τοῖς: :ῥητορικοῖς αἱ 
κἀὶ ὁ λευκός ἐφιν.. ἢ εἰ. ὄμφω πῇ; ὅτε ἅμα: πῶ ἐναντία. κατὰ τὸ σημεῖον ὠποδείξεις ἐκ τὰν ἑπομένων εἰσί. βυλόμε- 
ὑπάρχαι. τὸ δὲ τοίδτον ἐπ᾽ ἐγίων μὲν παντὶ θεωρῆσαι Ἡφ ονοὶ γὰρ δεῖξαι ὅ ὅτι Ἱμαῦχός, τὸ. ἑπόμενον ἔλαβον, ὅ ὅτι καλλω- 
δον δἷον εἰ λαβων" τὸν ̓ Αὐθίφπα» εἶνξξ μέχαινα: ᾿ τὸ γϑόντας αιρὴς: ἢ ὅτι τύετωρ: ὁρᾷ αν πλανώμενοφ. “πολλοῖς δὲ ταῦται 

ἔφθετ᾽ εἰ λευκός". εἰ; ὃν τφάτη Ἀευλδὲν ΤΣ μέλαν Ἄν ΠΩ μὲν. ὑπάρρει; τὸ δὲ νατηγοβόμενον: ὕχ: ὑπάρρνι. ὁμοίως δὲ 

χὼς,  οἴδιτο δαϊλίχβα!. συλλοϊμιςρέῶφ. ψφελιώσαφ ττὴν' ἐριδὰ καὶ ἐν ̓φρῖς ϑυχλόγνσυξοῖν, ὀἷον ὁ Ῥδελίσσυ: Χόγος ὅτε ἄπτεις, 

᾿σὶ».. ἐπ᾿ ἐνέρν δὲ Χανθενει: πολιλύξιθ ἐφ᾿: ̓ὅσων, ἦταν ζω βὰν. ζ ὥχαν, λαβων: νὴ βὰν. ἅπαν ἀγῴιπον. [ἐς γὴρ μὲ 
ἄρα κἀν τὸ: ὡπχῶθ: δέξεὼ ὠκολυθόν ,," ῶὶ ἐν ὥσθιβ ἐν ἑντοσ οὐδὲν ἂν γενέσθαι). τὸ. δὲ “γενόμενον ἐξ ἀρχῆς γεοέ- 
μὰ ῥᾷδιον θεωρῆσαι πότερον αὐτῶν κυρίως ὠποδοτέον. "γίνεῦ σθαὶ εἰ Ῥὴ ζρτηγέγονόν, "ἀρχὴν ὐκ᾿ ἔχει τὸ πᾶϑρ; ὥς᾽- ἄπει» 
ται δὲ τὸ Τύντον π᾿ οἷφ ὁμοίως τὐπαρχει" εχ: ̓ἀντιϑέβκενα" βον: ὃδκ ̓ἀνογνη δὲ τῆτο. σύμβαθε" ὁ γὼ οἰ. τὰ γενόμενον 
δοκεῖ γὰρ ἢ ἔμψω ἢ. βηδέτερον δυνέον -ὠπλιῶῥο οἶνος χατή: ἅπαν ἀρχὴ ἔ ἔχει τ καὶ εἴ. τι ἀρχὴκ ἔχει,. γέγαεν». ὅσ 

τεῦ οἷον. ἐἰ -τὸ μὲν, ρον ̓Ἀευκὸν “Τὸ Σὰ ἡ μδὲ ΤρῶΣ πῷρ ἐδ᾽ εἰ ὑ Ἂν ἀλκὶ ἘΠΜΡΡᾺ Ά5: ἘΝ μέομ ἐνζγκη. τυ- 
πάτερον λευκὸν ἢ Ὁ μέλαν; ΛῈΣ ἀγρερέχφεια,, «, 

Οἱ δὲ παρὰ τὸ μὴ δωρίθαι τἰ ἐς! τὶ συλλοημομὸι ἢ -ὦ ἜΘ δὺ: 'παρὰ τὸ ἘΠ αἴτιον ὡς᾽ τ αξίν, ὅ ὅταε ΠΕ οτῚ 

τί ἔχεγχοςν, «ἀλλὰ παρὰ: τὴν ἔλλοεψικ γίνονται “Ὁ λόγου" τὸ" ἀναΐτιον ὡς παρ᾽ ἐκεῖν. γυσμέν «τῷ ἐλέγχα. συμβαίει 
ἔλεγχος μὲχ γὰρ ἀντίφασις τῷ αὐτῇ καὶ ἑ δός, μὰ ὀνόμα-: δὲ «ὸ. τοίῦτον ἐν τοῖς εἰς τὸ υἐδύνωταν ἀνλλογισμοῖρ. «ἐν τό 

τος ἀλλὼ ἀρώγματος, καὶ: ὀγόῤνωτοφ: μὴ συνωνύμε ἀχχὼ τὸῪ τοῖς γὰρ ὠναγκαῖον ἀναιρεῖν τι τῶν κειμένων. ἐὰν ὧν ξγκαν» 
αὐτοῦ, ἐς τῶν δοθέντωα ἐξ ,ἀνάγκης,, μυὴ συνὰριθμυμόν. τῇ. 25 ταριθμοηδῇ, ἐν τοῖς ἀναγκαίοις ἐρωτήμασι πρὸς τὸ συμβαῖνον 
ἐν ἀρχῇ. κατὰ ταὐτὸ: καὶ πρὸς ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως: καὶ ἐν. ἀδύνατον, δόξειυπαρὰ τῦτο γίασθαι πολλάκις ἃ ἔλεγχρςς 
τῷ αὐτῷ χρόνῳ, τὸν αὐτὸν: δὲ" τρῶπον γιαὰ “τὸ. ψεύσασθαι οἷοχ ὅτι ὧς ἔςι ψυχὴ καὶ ζισὶ ταὐτόν" εἰ γὰρ: φθορᾷ γέο 
χερί τίνος. ἔγιοι δὲ ὠπολιπόντες τι τῶν λεχθέντων φαίνονται. νεξὶς ἐπαντίον, καὶ τῇ τοὶ φθορᾷ ἔςαι τις γέεσις ἐναντῶν": 
ἐλέγχειν, οἷον ὅτι ταὐτὸ διπλάσιον καὶ ὁ διπλάσιον" τὰ ὁ δὲ θάνατος φθορά τις καὶ ἐναντίον ζωῇ, ὥς: «γώεσις ἡ 

«γὰρ δύο τῷ μὲν. ἑνὸς δικχάσιαι. τῶν δὲ τριῶν αὶ διπλάσια. 30 ζωλ. καὶ τὸ ζῶν γύεσθα!"" τῦτο. δ᾽ ἀδύνατον" ὑκ ἄρα ταὐτὸν 
ἢ εἰ τὸ αὐτὰ τῷ αὐτῷ" διπλάσιον. καὶ: δ" διχλάσισν, ἀλλ ὁ ἡ ψυχρὰ καὶ ἡὶ ζωή," ὁ δὴ συλλελόγιςαι: συμβαίνει γάρ; 

κατὰ ταῦὐτό᾽ κατὰ μὲν γὰρ τὸ μκοξ δυκλαίσιον, κατὰ δὲ νὰν “μή τις ταὐτὸ φῇ. τὴν ζωὴν τῷ ψυχῇ, τὸ ἀὠδύνωτοκ, 

τὸ “πλάτος ὁ διπλάσιον, δ᾽ εἰ τὸ αὐτῷ καὶ χατὰ ταὐτὸ καὶ ἀλλὰ μόνον ἐναντίον ζωὴν μὲν θανάτῳ ὄντι φθορᾷ, φϑορᾷ 

ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ἐχ ἅμα: διόκερ ἐςὶ φαινόμενος ἔλεγχος. δὲ γέεσιν. ἀσυλλόγις οι! μὲν ἦν ἁπλῶς ὑκ εἰσὶν οἱ τοιῦτοι 

ἕλκοι δ᾽ ἄν τις τῦτον καὶ εἰς τὸς παρὰ τὴν λέξι. πόνο ϑφλόγοι, πρὸς δὲ τὸ προκείμενον ἀευλλεγίξοι καὶ λαγθαΐτεε 
Οἱ δὲ παρά. .τϑ. ἐν ἀρχῇ ὑλαβιβάνειν Ὑδονται μὲν ὕτωφ πολλάκις ὑ ὑχ ἧττον αὐτὺς τὸς ἐρωτῶντας τὸ τοίξτον. 

“αλ τοσαυταχῶς ὁσωχίῶς" ὀδέχεται τὸ: ἐξ ἀ ἀρχῆς. οὐδ οΟἱ μὲν ὖ ὧν παρὰ τὸ. ἑπέμοον καὶ παρὰὶ. τὸ μὴ αἴτιον 
φαδοπαι δ᾽ ἐλέγχειν διὰ. τὸ Εἰ δύνασθαι ὅν τὸ ταὐ- λόγι χοίδτοί εἰσίν" οἱ «δὲ παρὰ τὸ τὰ δύο ἐρωτήματα ἣν 
πὸκ νεαὶ τὸ ἕτερον," . .ὅ:: : οὐον τῷ παιϑδι, ὅταν λανϑάνῃ «πλείω ὄντα. καὶ. ὡς. ἑνὸς ὄντος ὠποδοδὴ 

4. ταυτὸν Ο΄, ταυτὸ τὸ 48. Ἷ εῖναί τε τι Ο, ἢ 6. καὶ τῷ μὴ εἶναί τι τὸ 4806, ἢ 1. τὸ δηῖς ἁπλῶς οπχ Ο. ἢ εἰ οαι «“. ἢ 

9. ἔςτν οἵὰ Ο. Ἰἱ τἀναντία Ο, 15. καὶ. .4. 1 23. γάρ ἔφιν ἀντ. Ο. ἢ 26. κατὰ] καὶ κατὰ Ο. ἢ 28. ἀπολείποντες Ο. ἵ 29 εἰ 33. 

τὸ αὐτὸ Ο. ἢ 35. ἕλκοιτο ργ' .4. [Γ 36. οἱ μὲς ἦν παρὰ το Ὁ; Ῥπιοτα. Ἢ τὸ] τὸ. τὸ 8. ἩΓ 317. αἰτήσασθαι Ὁ... 
1. ἔλεγχος δοκεῖ ἐλέγχειν διὰ Ο. 1 3. οἰόμεθα Ο. 1} 16. ἕν μὴ Ο. 1} 21. παρὰ τὸ μὴ αἴτιον ὡς ον «(. ΠΤ 25. ἐν οπὰ (Ο', ἢ πρὸς. 

σεε τες Ο. ἢ 27. γὰρ τῇ φ0. Ο. 11] 98. ἐναντίον οιαὺ ϑωνὶ Ι.81. ἡ Ὁ καὶ ἡ ἡ. ἐδὴ Ο. Ἰ 33. μόνο] μόνον τὸ Ο. ἢ 37. καὶ τῶν 
παρὰ 2. 



464 5 ΠΕΡῚ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ἘΛΈΤΙΧΩΝ, 

ὠποκριᾶις: μία. ἐπ᾿. δίων-μὲν ἣν ῥξδιὸν δεῖν. ὅτε, πλείω καὶ διοῦ ὀβθαῖ. ἴσας ἔχει». συμβέθυα δ΄ αὐτᾷ σχήματι δ αι. 

ὅτε καὶ δοτέον ἀπόκρισιν, οἷον. πότερον ΚΙ Ὡ βάλαττά. ἐξιν.- ἃ ἃ. πρώτῳ, ἢ ἀρχὴ, ὅτι σχῆμα ΚῚ ἀρχὶ. ἢ πρῶτον τῦτο, οὐ 
ὁ ὑρανός; ἐπ᾽ ἐνίων. -δ᾽ ἧττον, καὶ ὡς. ἑνὸς ὄντος ἡ. ὁμολο-. γὰρ ἢ σχῆμα ὑδ᾽ ἢ ὗ πρῶτον ἃ ἀλλ᾽ ἢ τρίγωνον, ἡ ἀπέδει: 
σι τῷ μὴ ἀποκρύεσθαι τὸ ᾿ἐρωτώμενον.- ἢ. ἐλέγχεσθαι ξις. ὁμοίως δὲ καὶ͵ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὥς᾽ εἰ ὃ ἔλεγχρς 'συὰς- 
φαίνονται, οἷον ἀρ τος καὶ ἱπός. ἐς ν «ἄνθρωπος ;- ὥς ἄν 4 Χογισμός᾽ ὩΣ ἔκ. ἀν -εἴὴ ὁ -κᾳτὼ ισυμβεβηκὰς. ἔλεγχος, 

τις τύπτῃ τὔτον καὶ τῦτον,. ἄνθρωχον. ἀλλ᾽ ἀκ ἀνβρώπες τὺ-. ἀλλὰ παρὰ. τρτο, καὶ οἷ, τεχγΐται χα ὅλως. οἱ ἐπιςήμονες, 

πτήσει. ἢ πάλιν, ὧν τὰ “μέν ἑ ἐξιν ὠγαθᾷ τὰ δ᾽ Ὡς ἀγαθά, ὑπὸ τῶν -ἀνετιςημόνων ἐλέγχοντα". κατὰ συμβεβηκὸὺς γὰρ 

πάντα ἀγαθὰ ἢ ἡ ἐκ-ὠγαβά; ἡπότερον γὰρ ὦν. φῇ, ἔς: μὲν ποΐνγται. τὸς συλλύγισμὸς φρὶς τὸς εἰδότας, οἱ δ᾽. ἐς δυνάώε" 

ὡς ἔλεγχον ἢ ψεῦδος. φαρόμενν δόξειεν ἀν ποιεῖν “. τὸ μενοι διαιρεῖν. ἢ Ἰρῆσθον διδάασιν ἢ ἢ οὐ δόντες οἴονται δε 
γὰρ φάναι τῶν μὴ ἀγαθῶν τι εἶγαι ἀγαθὸν. ἢ Ἅ. «ἡῶν᾽ ̓ἀγαθῶν ι9 διυκέναι.- ᾿ ὼ 

μὴ ἀγαθὸν ψεῦδος. ὁτὲ δὲ προρληφϑώτων τινῶν κἀν ἔχεγ-. -. Οἱ δὲ παρὰ "τὰ ὲ τῇ χαὶ. ὡπλῶς, ὅτι ἃ τὸ αὐτῇ ἡ χα- 

χος γίνοιτο, ἀληθινός, οἷοι, εἴ τὶς φαίη. ὁμέζως -ν ναὶ, πολλὰ τάφασις. καὶ ἡ. ὠπάφαξις... τὸ γὰλ πὴ λευχοῦ τὸ πῇ οὐ 

λέγεσθαι. λευκὰ καὶ, γυμνὰ, καὶ τυφλαί. εἰ “γὰρ τυφλὸν τὸ. λευβόν»; τῷ ,δ᾽ ἁπλῶς ᾿λευῷ. τὸ ἁπλῶς ὃ “λευκὸν. ὠτόφα- 
μὴ ἔχον ὄψιν πεφυκὸς. δ᾽ ἔχέν, καὶ τφλαι ἔςαι τὰ μὴ ας. εἰ. ΐν δάντος πῇ εἰαὶ λευκὸν, ὡς ἁπλῶς εἰρημέᾳ. λαμ. 
ἔχοντα ἐψν πεφυκότα. δ᾽ ἔχει.: εὅτῳν ἦν τὸ μὰ ἔχῃ τὸ δὲ μὴ δ βάνει, ἀ ποιεῖ ἔλεγχον, μάν δι, διὰ τὴν ἀγνοιαν. τοῦ 

ἔχῃ; τὰ ἄμφια: ἔφειι"ἢ- ἡρῶσά, ἡ τυφλά ὅπερ ἀδύναταν.;. τί ἐξιν δλεγχος. - Ξ 
6.. Ἢ δὴ ἕτως δδαιρετέοι τοὺς φαιομέοις συλλυγισμοὶα ἢ ουϑανερώτάτοι. δὲ πάντων; οἱ πρότερον εἰλροθῥας παρ 
καὶ. ἐλέγχρυς, ἢ πάντας ἀνακτέργ εἰς. τὰ. τῷ ἐλέχχε ἄγ: τὸν; τ᾿ ἐλέγχου δορισμέν" διὸ καὶ προδηγορεύθηραν οὕτως" 

γοιν, ὠρχοὴν ταύτην Ξαησαμέσις": ἔς. γὰρ, ἅπαντας. νας παρὰ γὰρ τὰ λόγα. τὴν ἔλλεψω. ἡ “Φωντασία. γίνεται, καὶ 
λῦσαι τὸς λεχθέντας τρόπος εἰς τὸν τῷ ἐλέγχε διοριφροόν. 0. διαιρεμένοις ὕτως κοινὸν ἐπὶ πᾶσι τήτοις ϑπιυ τὴν τὸ ἢ λόγν 
πρῶτον μ 5 εἰ ἀρυλλογίξεῖς δεῖ. γὰρ ἐκ τῶν κειμένων. τμΣ νὰφλλ: τὰς αὐ ον 

βαύειν τὸ συμπέρασμα, ὥςε λέγειν ἐξ ἀνάγκης ἀλλὰ μὴ Ἃἵ τε ααρὰὶ τὸ “λαμβένει, τριῖν. ἀρχῇ. καὶ τὰ ἀναΐ- 
φαίνεσθαι. ἔπειτα καὶ κατὰ τὸ μέβη τοῦ διορισμοῦ. τῶν τιρν ὡς αἴτιογ-τιϑόι δῆλοι διᾷ τῇμ ὁρισμῷ. δεῖ γὰρ τὸ φυμ- 
μὲν γὰρ ἐν τῇ λέξει οἱ μέν: εἰσι παρὰ τὸ διττόν, . οἷον ἡ πέρασμα, τῷ ταῦτ᾽ εἶναι αἰτία τῇ συμβαύειν, ὅπερ ὡς ἥν. 
τε ὁμωνυμία͵ καὶ ὁ «λόγος. καὶ τὸ, ὁμοιοσιχεμοσύνη (σύνωθες 35 ἐν, τοῖς ἀναιτίοις", καὶ πάλιν μὲ ἀρώμυμόν τὰ ἐξ ἀρχῆς» 
γὰρ τὸ πάντα ὡς τόδε :τι σημαίνειν), ἡ τδὲ “σύνθεσις καὶ ὅκε. ἐκ: ἔχωσιν, οἱ παρᾷ, τὴν αἴτησιν τῷ ἐν ἐρχῇ-. " 
διαίρεσις καὶ προάῳδία τῷ: μοὶ τὰν χυὐτὸν 'εῖνα! τὸν λόγον. - Οἱ δὲ. παρῷ, τὸ ἑπόμενον μέρος. εἰσὶ τῇ συμβεβηκότος" 
ἢ. πούνομα. διαφέρω. ἔδει δὲ καὶ ταῦτο, ᾿καθάπερ καὶ τὸ: τὸ γὰρ ἑπόμενον συμβέβηκε, διαφέρει: δὲ τῷ συμβεβηκό- 
πρᾶγμα, ταὐτόν, εἰ μέλλει ἔλεγχος ἢ αυλλογισμὸς, ἔσε-: τος," εὅτι τὸ μὲν συμβεβηκὸς. ἔςιν ἐφ᾽ ἑνὸς μόνου λαβεῖν, 
σθαι, οἷον εἰ Χώπιον; μὴ ἱμάτιον συδλργίτασθαι ὠλλὰ λώ- 30 οἷον. χαὐτὸ εἶναι! τὰ ξανθὸν καὶ ἀέμ καὶ τὸ λευκὸν καὶ κύ- 

τιον, ἀλθὲς. μὲν γὰρ κἀκεῖνο, ἀλλ κα συλλελόγις αἰ, ἀλλ᾽. κνον, τὸ δὲ παρεπόμεγον ἀεὶ ἐγ. πλείοσιν" τὰ ᾿γῶὼρ ἑνὶ ταὐτῷ 

ἔτι ὀρωτέματος, ἰδεῖ, ὅτι ταὐτὸν σημαίμι,. πρὸ τὰν ὙΠ ταὐτὰ καὶ ὠλλήλϑις ἀξίῶμεν εἶναι ταὐτά “ δι, γύεται παρὼ 

τὸ διὰ τί, τς ὦ Ὁ πὸ ἑπόμενον ἔλεγχος, ἔξε δ᾽ ὁ πάντῳς ἀληθές, οἷον ἂν ἢ 
Οἱ δὲ παρὰ τὸ ἢ συμβεβοκὸς ἐρισόβτος τῷ συλλογας λευκὸν κατὼ σὺμβεβηκός᾽ καὶ γὼρ ἡ χιὼν καὶ ὁ κύκνος 

μοῦ φανεροὶ “γύονται. τὸν αὐτὸν “γὰρ ὁρισμὸν δεῖ καὶ τοῦ 35 τῷ λευκῷ. ταὐτόν.. ἢ πάλιν, ὡς ἐν τῷ Μελίσσου λέγῳ, 

ἐλέγχου. γίνεσθαι, πλὴν προσκεῖσθαι τὴν ἀντίφασιν" ὁ γὰρ. τὸ αὐτὸ εἶναι λαμβάνει τὸ γεγονώαι, καὶ ὠρχὴν ἔχαν, ἢ 
ἔλεγχος συλλόγισμὸς ἀντιφάσεως. εἰ: ἦν. μή ἐςξι συλλο- τὸ ἴσοις γίνεσθαι καὶ ταὐτὸ μέγεθος «λαμβάνειν. ὅτι “γξὼρ 

γισμὸς τῇ συμβεβηκότος, : οὙϑεται. ἔχεγχρς, - ἀ γϑρ, εἰ τὸ γεγονὸς ἔχει ἀρχήν, καὶ τὸ ἔχρν. ἀρχὸν γεγονόαι ἀξιοῖς 
αὕτων ἔντων ἀνάγκη τόξ' εἶναι, τῦτο δ᾽ ἐςὶ λευκόν, φαγ. ὡς ἄμφω ταὐτὰ ὄντα τῷ ἀρχὴν ἔχειν, τά τε γεγονὸς σειοαλ 

κη λευκὸν εἶναι διὰ τὸν ἀμων ό μὰ, ἀδ᾽ εἰ τὸ ως πεπερασμένων. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἴσων γινομἔνεων 

ἃ. τὸ ἀπορίκσθαι με ἃ ἢ 5. ὅταν ΒΟ. ἢ 8. πόπα ταῦτα ἀγαθὰ ἃ ἢ 9. ϑερῳ σι αὶ 86 εἰ 21. καὶ καὶ ἡ ἃ ἢ 835. -γοὲρ 
αὐτὸν Ο.. ᾿ 

ΓΕ πῶ τὸ ϑυμβ. α Ἰ Β.. οἵ εἰ 4. ἢ 22. οἱ δὲ ς. “25. ἘΡΈΟΝ ͵ἤ966 ἢ 31. παρὰ τὸ ἑπόμενον ςοῦγ' Ο. Γ δ] δψι 7“). ἃ 
82. γίεται ὁ παρὰ Ὁ. καὶ 33. ἐὰν Ο. 11 34. λευκὸν οἵα «48. 1} 35. τῷ ροβὶ ἐν οτλ Ο. 
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εἰ τὰ τὸ αὐτὸ μέγεθος καὶ ἣν λαμίβανοντα ἴσα γίεται, βαίνει, ὅταν ἐπὶ τῷ λόγου ποιῆται τὴν σκέψιν" ἔτι ἡ μὲν 

καὶ τὰ ἶσα γινόμενα ἣν μέγεθος λαμβάνει. ὥςε τὸ ἐπό. ἀπάτη ἐκ τῆς ὁμοιότητος, ἡ δ᾽ ὁμοιότης ἐκ τῆς λέξεως. 

μένον λαμβάνει. ἐπεὶ ἦν ὁ παρὼ τὸ συμβεβηκὸς ἔλεγχος τῶν δὲ παρὰ τὸ συμβεβηκὸς διὰ τὸ μὴ δύνασθαι διακρίς 
ὃν τῇ ὠγνοίᾳ τῷ ἐλέγχου, φανερὸν ὅτι καὶ ὁ παρὰ τὸ νειν τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ ἣν καὶ πολλά, μηδὲ τοῖς 
ἑπόμενον. ἐπισκεπτέον δὲ. τῶτο καὶ ἄλλως. 5 ποίοις τῶν κατηγορημάτων πάντα ταὐτὰ καὶ τῷ πρώγματι 

Οἱ δὲ παρὰ τὸ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν ἐν τῷ συμβέβηκεν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρὰ τὸ ἑπόμενον μέρος 
μὴ διαρθρῶν ἡμᾶς ἢ μὴ διαιρεῖν τὸν τῆς προτάσεως λό- γάρ τι τὸ συμβεβηκότος τὸ ἑπόμενον. ἔτι καὶ ἐπὶ πολλῶν 
γον. ἡ γῶρ πρότασίς ἐφιν ἣν καθ᾽ ἑνός. ὁ γὰρ αὐτὸς ὅρος φαΐεται καὶ ἀξίδται ὕτως, εἰ τόδε ἀπὸ τῦδε μὴ χωρίζε-, 
δὸς μόνου καὶ ἁπλῶς τῇ πράγματος, οἷον ἀνθρώπε καὶ ταῖ, μηδ᾽ ἀπὸ. θατέρε χωρίζεσθαι θάτερον. τῶν δὲ παρὰ 
δὲς μόνου ἀνθρώκε" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰ ὅν 10 τὴν ἔλλενψιν τῷ λόγου καὶ τῶν παρὰ τὸ πῇ καὶ ὡπλῶς 
μία πρότασις ἡ ἣν καθ᾽ ἑνὸς ἀξῶσα, καὶ ἁπλῶς ἔςαι πρός ἐν τῷ παρὰ μικρὸν ἡ ὠπάτη" ὡς γὼρ ὁδὲν προσσημαῖνον 
τάσις ἡ τοιαύτη ἐρώτησις. ἐπεὶ δ᾽ ὁ συλλογισμὸς ἐκ προ- τὸ τὶ ἢ πῇ ἢ πῶς ἢ τὸ νῦν καθόλυ συγχωρῦμεν. ὁμοίως δὲ 
τάσεων, ὁ δ᾽ ἔλεγχος φυλλογισμάς, καὶ ὁ ἔλεγχος ἔξαι καὶ ἐπὶ τῶν τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβανόντων καὶ τῶν ἀναιτίων, 
ἐκ προτάσεων, εἰ ἕν ἡ πρότασις ἣν καθ᾽ ἑνός, φανερὸν ὅτι καὶ ὅσοι τὼ πλείω ἐρωτήματα ὡς ἣν ποιῶσιν" ἐν ἅπασι γὰρ 

καὶ τος. ἐν δ τὸ ἐλέγχε ἀγνοίᾳ" φαίπται γὰρ εἶναι προ- 5 ἡ ἀπάτη διὰ τὸ παρὰ μικρόν" ὑ᾽ γὰρ διακριβῦ μεν ὅτε τῆς 
τασις ἡ ὑκ ὕσα πρότασις. εἰ μὲν ἦν δέδωκεν ἀ ἀπόκρισιν ὡς προτάσεως ὅτε τῷ συλλογισμοῦ τὸν ὅρον διὰ τὴν εἰρημένην 
τρὸς μίαν ἐρώτησιν, ἔςαι ἔλεγχος, εἶ δὲ μὴ δέδωκεν ἀλλὰ αἰτίαν. . .. . 

φαύεται, φαινόμενος ἔλεγχος. ὥςε πάντες οἱ τόποι πῇ: Ἐπεὶ δ᾽ ἔχομεν παρ᾽ ὅσα ΕΝ οἱ φαινόμενοι συλ--8 
ττέσιν εἰς τὴν τὸ ἐλέγχου ἄγνοιαν, οἱ μὲν ἦν παρὼ τὴν χέ- λογισμοί, ἔχομιεν καὶ παρ᾽ ὑπόσα οἱ σοφιςικοὶ γώοιντ᾽ ἂν 

ἔν, ὅτι φαινομένη ἀντίφασις, ὅπερ ἦν ἴδιον τῇ ἐλέγχο, οἱ Ὁ συλλογισμοὶ καὶ ἔλεγχοι. λέγω δὲ σοφιςικὸν ἔλεγχον καὶ 
δ᾽ ἄλλοι παρὼ τὸν τῇ συλλογισμῖὰ ὅρον. συλλογισμὸν οὐ μόνον τὸν φαινόμενον συλλογισμὸν ἢ ἔλεγ- 

7 Ἢ δ᾽ ὠπάτη γίεται τῶν μὲν παρὼ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ χον, μὴ ὄντα δέ, ἀλλὰ καὶ τὸν ὄντα μέν, φαινόμενον δὲ 
τὸν λόγον τῷ μὴ δύνασθαι διαιρεῖν τὸ πολλαχῶς λεγόμε- 
νον (ἔνια γὰρ ὄκ εὔπορον διελεῖν, οἷον τὸ ἣν καὶ τὸ ὃν καὶ 

» »" .- ,- ὝΑ,. - « Ἀ ἥριις, ἣν οἰκεῖον τῷ πράγματος. εἰσὶ δ᾽ ὗτοι οἱ μὴ κατὼ τὸ πρᾶγμα 
ἐλέγχοντες καὶ δεικνύντες ἀγνοῦντας, ὅπερ ἥν τῆς πειρὰς :- 

τὸ ταὐτό, τῶν δὲ παρὼ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν τῷ μηδὲν Ὡς κῆς. ἔςι δ᾽ ἡ πειραςικὴ μέρος τῆς διαλεκτικῆς" αὕτη δὲ 
ἐἴεσθα: διαφέρειν συντιθέμενον ἢ διαιρόμενον τὸν λόγον, κα΄- 
ἀΐπερ ἐπὶ τῶν πλείςων. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρὰ τὴν προ- 

δύναται συλλογίζεσθαι ψεῦδος δι’ ἄγνοιαν τῷ διδόντος τὸν 
λόγον. οἱ δὲ σοφιςικοὶ ἔλεγχοι, ἄν καὶ συλλογίζωνται τὴν 

, ὠντίφασιν, οὐ ποιῶσι δῆλον εἰ ὠγνοεῖ" καὶ γὼρ τὸν εἰδότα 
ἐμποδίζουσι τούτοις τοῖς λόγοις. 

“Ὅνσι δ᾽ ἔχομεν αὐτὸς τῇ αὐτῇ μεθόδῳ, δῆλον" παρ᾽ 
ὅσα γὼρ φαύεται τοῖς ἀκέόεσιν ὡς ἠρωτημέα συλλελογί- 
σθαι, παρὼ ταῦτα κἂν τῷ ἀποκρινομένῳ δόξειεν, ὥς" ἔσον- 

σῳδίαν" ὁ γὰρ ἄλλο δοκεῖ σημαίνειν ἀνιέμενος καὶ ἐπιτει- 
νόμενος ὁ λόγος, ἐπ᾽ ὑδενὸς ἢ ὧι ἐπὶ πολλῶν. τῶν δὲ παρὼ 

ὡτὸ σχῆμα διὰ τὴν ὁμοιότητα τὴς λέξεως. χαλεπὸν γὰρ 30 
διελεῖν ποῖα ὡσαύτως καὶ ποῖα ὡς ἑτέρως λέγεται" σχε- 
δὲν γὰρ ὁ τῦτο δυνάμενος ποιεῖν ἐγγύς ἐςι τῷ θεωρεῖν τὠ- 
ληϑές, μάχιςα δ᾽ ἐπίςαται συνεπινεύειν, ὅτι πᾶν τὸ κατη- ται συλλογισμοὶ ψευδεῖς διὰ τότων ἢ πάντων ἢ ἐνίων" ὃ 

γοερόμεενόν τινος ὑπολαμβάνομεν τόδε τι καὶ ὡς ἕν ὑπακό- γὰρ μὴ ἐρωτηθεὶς οἴεται δεδωκέναι, κἂν ἐρωτηθεὶς θείη. πλὴν 
αμμαν τῷ γὰρ ἑν καὶ τῇ ὑσίᾳ μάλιςα δυκεῖ παρέπεσθαι 35 ἐπί γέ τινων ἅμα συμβαίπι προσερωτᾶν τὸ ἐνδεὲς καὶ τὸ 
τὸ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. διὸ καὶ τῶν παρῶ τὴν λέξιν ἕτος ὁ ψεῦδος ἐμφανίζειν, οἷον ἐν τοῖς παρὼ τὴν λέξιν καὶ τὸν σο- 
τρόχος θετέος, πρῶτον μὲν ὅτι μῶχλον ἡ ἀπάτη γίνεται λοικισμόν. εἰ ὅν οἱ παραλογισμοὶ τῆς ἀντιφάσεως παρὰ 
μετ᾽ ἄλλων σκοπυμένοις ἢ καθ᾿ αὐτός (ἡ μὲν γὰρ μετ᾽ τὸν φαινόμενον ἔλεγχόν εἰσι, δῆλον ὅτι παρὼ τοσαῦτα ὧν 
ἄλλ σκέψις διὰ λόγων, ἡ δὲ καθ᾽ αὑτὸν οὐχ ἧττον δι᾿ καὶ τῶν ψευδῶν εἴησαν συλλογισμοὶ παρ᾽ ὅσα καὶ ὁ φαι- 
αὐτῷ τῷ πράγματος), εἶτα καὶ καθ᾽ αὑτὸν ὠπατᾶσθαι συμ» 40 νόμενος ἔλεγχος. ὁ δὲ φαινόμενος παρὼ τὼ μόρια τῷ ἀλη- 

τ. ἡμᾶς οαι Β. "ἢ μὴ δρῶν οαν «. αὶ τὐῇ ἥμερον Β. δ ὃ. Ν᾽ καὶ κῶν Ὁ, 4. μία μι τε. δ. 1 4, καὶ οι, καὶ τὸ 

ὃ οσω .55. ἢ 25. μηθὲν Ο. 1] 33. ἱπίξασται γ᾽ Ο. "ἢ 86. ὧν Α, ὦν Ο. 1} 40. ἑαυτὸν (. ᾿ 
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θινοῦ, ἑκάζον γὰρ ἐκλείποντος φανείη ὧν ἔλεγχος, οἷόν ὁ ἐξ ὧν οἱ ἔλεγχοι" ὁ γὰρ ἔλεγχός ἐςιν ἀντιφάσεως συλ- 
παρὰ τὸ μὴ συμβαῖνον διὰ τὸν Χόγον, ὁ εἰς τὸ ἀδύνατον λογισμός, ὥς’ ἢ εἷς ἃ δύο συλλογισμοὶ ἀντιφάσεως ἔλεγ- 

καὶ ὁ τὼς δύο ἐρωτήσεις μίαν ποιῶν παρὰ τὴν πρότασιν, καὶ χός ἐς». ἔχομεν ἄρα παρ᾽ ὁπόσα ταντες εἰσὶν οἱ τοῦτοι, 
ἀντὶ τῷ καθ᾿ αὑτὸ ὁ παρὰ τὸ συμβεβηκός, καὶ τὰ τούτον εἰ δὲ τῆτ᾽ ἔχομεν, καὶ τὼς λύσεις ἔχομεν" αἱ γὰρ, τότων 
μόριον, ὁ παρὰ τὸ ἑπόμενον" ἔτι τὸ μὴ ἐπὶ τῷ πρώγματος 4 ἐνςάσεις λύτεις εἰσί, ἔχρμεν δέ, παρ᾽ ὁπόσα γίνονται, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ λόγου συμβαδειν" εἶτ᾽ ἀντὶ τῷ καθόλυ τὴν ἀν. καὶ τὸς φαινομένες, φαινομένας δὲ χ ὁτῳῖν ἀλλὰ τοῖς 
τίφασιν καὶ κατὼ ταὐτὸ καὶ πρὸς ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως παρά τριοῖσδε" ὠόριςια γάρ ἐςιν, ἐάν τις σκοπῇ παρ᾽ ὁκόσα φια.- 
τε τὸ ἐπί τι ἢ παρ᾽ ἕκαςον τύτωγ᾽ ἔτι παρὰ τὸ μὴ ἐναρ- νονται τοῖς τυχῶσιν. ὥς φανερὸν ὅτι τὸ διαλεκτυΐ ἐςὶ τὸ 
ἐμουμέν τῷ ἐν ἀρχῇ τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν. ὥς ἔχοιμεν δύνασθαι λαβεῖν παρ᾽ ὅσα γύεται διὰ τῶν καινῶν ἢ ὧν ἔλεγ- 
ἂν παρ᾽ ὅσα γίνονται οἱ παραλογιαμοί: παρὰ πλείω μὲν 10 χος ἢ φαινόμενος ἔλεγχος, καὶ ἢ διαλεκτικὸς ἢ φέδίμες 
γὰρ ὧκ ἂν εἶεν, παρὼ δὲ τὼ εἰρημώνα ἔσονται πάντε. ὠὠ τος διαλεκτικὰς ἢ πειραςικός. 

Ἔςι δ᾽ ὁ σοφιςικὸς ἔλεγχος ἐχ, ἁπλῶς ἔλεγχος, . Οὐκ ἔξι δὲ διαφορὰ τῶν. λόγων ἣν λέγουσί τπες, 10 
ἀλλὰ πρός τινα" καὶ ὁ συλλογισμὸς ὡσαύτως. ἄν μὲν τὸ εἶναι τὸς μὲν πρὸς τύὔνομα λόγες, ἑτέρες δὲ πρὸς τὴν 

γὰρ μὴ λώβῃ ὅ τε παρὰ τὸ ὁμώνυμον ἣν σημαίνειν κ] ἃ )άνοιαν" ἄτοπον γὰρ τὸ ὑπολαμβαίνειν ἄλλυς μὲν εἶναι 
παρὰ τὸν ὁμοιοσχημοσύγην τὸ μόνον τόδε καὶ οἱ ἄλλοι 5 πρὸς τοὔνομω λόγος, ἑτέρυς δὲ πρὸς τὴν διάνοιαν, ἀλλ᾽ 
ὡσαύτως, ὅτ᾽ ἔλεγχοι ὅτε συλλογισμοὶ ἔσονται, ὅθ᾽ ὡπλῶς τὺς αὐτός. τί γάρ ἐςι τὸ μὴ πρὸς τὴν διοίγοιαν ἀλλ᾽ 
ὅτε πρὸς τὸν ἐρωτώμενον" ἐὰν δὲ λάβωσι, πρὸς μὲν τὸν ὅταν μὴ χρῆται τῷ ὀνόματι, οἰόμενος ἐρωτᾶσθαι, ἐφ᾽ 
ἐρωτώμενον ἔσονται, ἁπλῶς δ᾽ ὡς ἔσονται" ἃ γὰρ ἣν σημαῖ- ᾿ὁ ἐρωτώμενος ἔδωκεν; τὰ δ᾽ αὐτὸ τὔτό ἐς! καὶ πρὸς τύνομα. 
νὸν εἰλήφασιν, ἀλλὰ φαινόμενον, καὶ παρὼ τῦδε. τὸ δὲ πρὸς τὴν διάνοιαν, ὅταν ἐφ᾽ ᾧ ἔδωκεν διανοηθείς. εἰ 

9 Παρὰ πόσα δ᾽ ἐλέγχονται οἱ ἐλεγχόμενος, ὦ δεῖ πει- Ὁ δὴ τις πλείω σημαίνοντος τῷ ἀνόματος οἴοιτο ἣν σημαύωιν 
ρᾶσθαι λαμβάνειν ἄνευ τῆς τῶν ὄντων ἐπιςήμης ὡπάγτων. καὶ ὁ ἐρωτῶν καὶ ὁ ἐρωτώμενος, οἷον ἴσως τὸ ὃν ἢ τὸ ἂν 
τῶτο δ᾽ ὑδεμιᾶς ἐςὶ τέχνης ἄπειροι γὰρ ἴσως αἱ ἐπιξῆμαι, πολλὰ σημαύει, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποκρινόμενος καὶ ὁ ἐρωτῶν 
ὥςε δῆλον ὅτι καὶ αἱ ἀποδείξεις. ἔλεγχρι δ᾽ εἰσὶ καὶ ἀλη- οίνων ἣν οἰόμενος εἶναι ἠρώτησε, καὶ ἔςιν ὁ λόγος ὅτι ἂν 

θεῖ" ὅσα γὰρ ἔςιν ἀποδεῖξαι, ἔς, καὶ ἐλέγξαι τὸν θέμε. πώντω, ἧτας πρὸς τὔνομα ἔςιαι ἢ πρὸς τὴν διάνοιαν τῇ ἐρω- 
νον τὴν ἀντίφασιν τὰ ὠληθὸς, οἷον εἰ σύμμετρον τὴν διώμε- 29 τωμένε διειλεγμένος. εἰ δέ γέ τις πολλὰ οἴεται σημαῦεις, 
τρὸν ἔθηκεν, ἐλέγζειεν ἄν τις τῇ ὠποδείξει ὅτι ἀσύμμετρος. δᾶλον ὅτι ᾧ πρὸς τὴν διάνοιαν. . πρῶτον μὲν γὼρ περὶ τὸς 
ὥςε πάντων δεήσει ἐπιςήμονας εἶναι" οἱ μὲν γὰρ ἔσονται τοιύτους ἐςὶ λόγυς τὰ πρὸς τὔνομα καὶ πρὸς τὴν διάνοιαν 
παρὰ τὰς ἐν γεωμετρίᾳ ἀρχιὰς κἀὶ τὰ τότων συμπεράσ- ὅσοι πλείω σημαίνων, εἶτα πρὶ ὁντινῶν ἐςί" ὄ Ὑγῶρ ἐν τῷ 
ματα, οἱ δὲ παρὰ τὰς ἐν ἰατροῇ, οἱ δὲ παρὰ τὰς τῶν λόγῳ ἐςὶ τὸ πρὸς τὴν διάνοιαν εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τὸν ἀπο- 
ἄλλων ἐπισημῶν. ὠλλὼ μὴν καὶ οἱ ἱ ψευδεῖς ἔλεγχρι ὁμοίως 30 κρινόμενον ἔχειν πὼς πρὸς τὼ δεδιμέια, εἶτα πρὸς τύνομια Φ 
ἐν ἀπείροις" καθ᾽ ἑκάςην γὰρ τέχνην ἐςὶ ψευδὲς συλλογι- πώνταφ ὠνδέχεται αὐτὸς εἶναι. τὸ γὼρ πρὸς τύόνομα τὸ μὴ πρὸς 

σμός, οἷον κατὰ γεωμετρίαν ὁ γεωμετρικὸς καὶ κατὰ ἰα-- τὴν διώνοιαν εἶναί ἐς ιν ἐγταῦθα. εἰ γὼρ μὴ πώντες, ἔσονταί 
τρικὴν ὁ ἰατρικός, λέγω δὲ τὸ κατὰ τὴν τέχνην τὸ κατὼ τινες ἕτεροι ὅτε πρὸς τὔνομα ὕτε πρὸς τὴν διάνοιαν" οἱ δέ φασι 
τὰς ἐκεύης ἀρχάς. δῆλον ἦν ὅτι ὁ παγτων τῶν ἐλέγχων πώντας, καὶ διαιρῦγται ἢ πρὸς τἔνομα ἢ πρὸς τὴν διάνοιαν 
ὠλλὰ τῶν παρὰ τὴν διαλεκτικὴν ληπτέον τοὺς τόπες᾽ ὅτοι 35 εἶναι πάντας, ἄλλες δ᾽ ἅ. ἀλλὰ μὴν ὅσοι συλλογισμοῖ εἰσι 
γὰρ κοινοὶ πρὸς ἅπασαν τέχνην καὶ δύναμιν. καὶ τὸν μὲν παρὼ τὸ πλεοναχῶς, τότων εἰσί τινες οἱ παρὰ τὔνομα, ὠτό-- 
καθ᾿ ἑκάφεν ἐπιςήμην ἔλεγχον τὰ ἐπιςηήμιονός ἐξὶ θεωρεῖν, τως μὲν γὰρ καὶ εἴρηται τὸ παρὼ τὔγομω φάναι πάγτας 

εἴτε μὴ ὧν φαΐεται εἶ τ᾽ ἔςι, διὰ τί ἔςι" τὸν δ᾽ ἐκ τῶν τὸς παρὼ τὴν λέξιν" ἀλλ᾽ ἔν εἰσί τις παραλογισμοὶ ἀ τῷ 
κοινῶν καὶ ὑπὸ μηδεμίαν τέχγην τῶν διαλεκτικῶν. εἰ γὰρ: τὸν ἀποκρινόμενον πρὸς τότες ἔχειν πως, ἀλλὼ τῷ τοιονδὶ 
ἔχομεν ἐξ ὧν οἱ ἔνδοξοι συλλογισμοὶ περὶ ὁτίῦν, ἔχομεν ,0 ἐρώτημω τὸν λόγον αὐτὸν ἔχειν, ὃ πλείω σημαδει. 

“δὴ 54,» α- 

2. δ᾽ τι ὑγ Ο. ] ἀ, ἑαντὸ 6. || 10. πρὸς ἃ Β. ΠΟ 11. γὰρ]. γὰρ ἂν Ο. ΠΠ 17. πρὸς τὸν] πρὸς τὸ Ο. ἢ 22. πελλιὴ γὼ καὶ ἅπε:- 
μοι ἴσως Ο. 25. σύμμετρον ἔφησε τὴν πλευρὰν τῇ διαμέτρω, ἐξελέγξωιν Ο. 1} 830. ὁμοίως ἄν εἶεν ἐν Ο. 

2. ἢ Ροϑὶ ὅς᾽ οαι Ὁ, ἢ 11. ἢ περαςικός ογχ Ο. ἢΠ 16. ἀλλ᾽ οπὶ σους Ο. ἢ 11. 2 8. ᾿ 19. 8.4.8 εἰ ρτ 6. ἢ 21. ἢ] καὶ Ο. ἢ 
37. πάντας εἶναι τὸς (, ἵ 38. τιγίς εἰσι (΄. 39, αὐτὸς (, 
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"Ὅλως τε ἄτοπον τὸ περὶ ἐλέγχου διαλέγεσθαι, ἀλλὰ τὸ διδάσκειν τῇ διαλέγεσθαι, καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν διδασκοντα 
μὴ πρότερον περὶ συλλογισμοῦ" ὁ γὰρ ἔλεγχος συλλογι- μὴ ἐρωτᾶν ἀλλ᾽ αὐτὸν δῆλα ποιεῖν, τὸν δ᾽ ἐρωτᾶν. 
σμός ἐςιν, ὥςε χρὴ καὶ περὶ συλλογισμοῦ πρότερον ἢ περὶ Ἔτι τὸ φάναι ἢ ἀποφάναι ἀξιῶν ὁ δερινύντος ἐς ν, 44 
ψευδς ἐλέγχου" ἔςι γὰρ ὁ τοῦτος ἔλεγχος φαινόμενος ἀλλὰ πεῖραν λαμβάνοντος. ἡ γὰρ πειραςικήῆ ἐςτ διωλειν- 
συλλογισμὸς ἀντιφάσεως. διὸ ἢ ἐν τῷ συλλογισμῷ ἔςαι 5 τική τις καὶ θεωρεῖ ὦ τὸν εἰδότα ἀλλιὰ τὸν ὠγνοοῦντα καὶ 
τὸ αἴτιον ἢ ἐν τῇ ἀντιφάσει (προσκεῖσθαι γὰὼρ δεὶ τὴν ἀν- προσποιόμενον. ὃ μὲν ἕν κατὰ τὸ πρὥγμω θεωρῶν τὰ κοινὰ 
τίφασιν), ὁτὲ δ᾽ ἐν ἀμφοῖν, ὧν ἢ φαινόμενος ἔλεγχος. ἔςι διαλεκτικός, ὁ δὲ τοῦτο φαινομένως ποιῶν σοφιςικός. καὶ 
δ ὁ μὲν τῷ σιγῶντα λέγειν ἐν τῇ ἀντιφάσει, ἐκ ἐν τῷ συλ- συλλογισμὸς ἐριςικὸς καὶ σοφιςικός ἐςιν εἷς μὲν ὁ φαι- 
λογισμῷ, ὁ δέ, ἃ μὴ ἔχοι τις, δοῦναι, ἐν ἀμφοῖν, ὁ δὲ νόμενος συλλογισμός, περὶ ὧν ἡ διαλιιτικὴ πειραςική ἐς, 

ὅτι ἡ 'Ομήρου ποίησις σχῆμα διὰ τῷ κύκλυ ἐν τῷ συλλο- 10 κἀν ἀληθὲς τὸ συμπέρασμα ἢ" τῷ γὰρ διὰ τί ὠπατητριός 
γισμῷ. ὁ. δ᾽ ἐν μηδετέρῳ ἀληθὴς συλλογισμός. ἐςξι" καὶ ὅσοι μὴ ὄντες κατὰ τὴν ἑκαΐξου μέθοδον παραλο- 

᾿Αλλὰ δὴ ὅθεν ὁ Χόγος ἦλθε, πότερον οἷ ἐν τοῖς μα- γισμοὶ δοκοῦσιν εἶναι κατὼ τὴν τέχνην. τὰ γὰρ ψευδογρα- 
ὀίμασι λόγοι πρὸς τὴν διώνοιαν εἰσιν ἢ ὕ; καὶ εἴ τινι δυκεῖ᾿ φέματα οὐκ ἐριςικά (κατὰ γὰρ τὰ ὑπὸ τὴν τέχνην οἱ 
πολλὰ σημαίνειν τὸ τρίγωνον, καὶ ἔδωκε μὴ ὡς τοῦτο τὸ παραλογισμοῖ), οὐδέ γ᾽ εἴ τί ἐςι ψευδογράφημα περὶ ἀλη- 
σχῆμα ἐφ᾽ Ὦ συνεπεράνατο ὅτι δύο ὀρθαί, πότερον πρὸς τὴν 15 θές, οἷον τὸ Ἱπποκράτος ἢ ὁ τετραγωνισμὸς ὁ διὰ τῶν μη» 
διάνοιαν οὗτος διείλεκται τὴν ἐκεῖνα ἢ οὖ: γίσκων. ἀλλ᾽ ὡς Βρύσων ἐτετραγώνιζε τὸν κύκλον, εἰ καὶ τε- 

Ἔτι εἰ πολλὰ μὲν σημαίνει τὔνομα., ὁ δὲ μὴν γοεῖ μηδ᾽ τραγωνίζεται ὁ κύκλος, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ κατὼ τὸ πρᾶγμα, διὰ 
ἄεται, πῶς τος ὁ πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεκται; ἢ πῶς δεῖ τῶτο σοφιςικός. ὥςε ὅ τε “περὶ τῶνδε φαινόμενος συλλο- 
φωτᾶν “«λὴν διδόναι , διαίρεσιν, εἴτ᾽ ἐρωτήσειέ τις εἰ ἔξι σι. γισμὸς ἐριςικὸς λόγος, καὶ ὁ κατὼ τὸ πρᾶγμα φαινόμε- 
ἡῶττα, λέγειν ἢ ἕ, ἢ ἔςι μὲν ὡς ὦ, ἔςι δ᾽ ὡς ναί; εἰ δή Ὁ νος συλλογισμός, κἂν ἢ συλλογισμός, ἐρις:,οκὸς λόγος" φαι» 
τις δοί, μηδαμῶς, ὁ δὲ διαλεχθείη, ἄρ᾽ ὁ πρὸς τὴν διά: νόμενος γάρ ἐςι κατὰ τὸ πρῶγμκι, ὥς ἀπατητικὸς καὶ 
γκειαν διείλεκται; καίτοι ὁ λόγος δυκεῖ τῶν παρὰ τοὔνομα ἄδικος. ὥσπερ γὰρ ἡ ἐν ὠγῶνι ἀδικία εἶδος τι ἔχει καὶ ἔς» 
εἶναι. ἐκ ἄρα ἐςὶ γένος τι λόγων τὸ πρὸς τὴν διάνοιαν. ἀλλ ὠδικομαχία τις, ὕτως ἐν ἀντιλογίᾳ ἀδικομωχία. ἡ ἐριςική 
εἷ μὲν πρὸς τύνομώ εἰσι" καὶ τοῶτοι ὁ πάντες, ἐχ ὅτι οἱ ἐςιν" ἐκεῖ τε γὰρ οἱ πάντως νικᾶν προαιρύμενοι πάντων ἅπ- 
ἔλεγχαι, ἀλλ᾽ ἐδ’ οἱ φαινόμενοι ἔλεγχοι. εἰσὶ γὰρ καὶ μὴ 25 τονταῖ καὶ ἐνταῦθα οἱ ἐριςικοί, οἱ μὲν ἦν τῆς νίκης αὐτῆς 
ταρὰ τὴν λέξιν φανόμενοι ἔλεγχοι, οἷον οἱ παρὰ τὸ συμ- χάριν. τοῦτοι ἐριφικοὶ ἄνθρωποι καὶ φιλέριδες δοκῶσιν εἰ, 
βεβ»κὸὃς καὶ ἕτεροι. οἱ δὲ δόξης χάριν τὸς εἰς χρηματισμὸν φφιςραί" ἡ γὰρ 

Εἰ δέ τις ἀξιοῖ διαιρεῖν, ὅτι χόμ δὲ σιγῶντα λέγει σοφιςική ἐςιν, ὥσπερ εἴπομεν, χρηματιςική τις ὠπὸ δο- 
τὰ μὲν ὡδὶ τὰ δ᾽ ὡδί’ ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ ᾿ἐςὶ πρῶτον μὲν ἄτο- φίας φαρομέης, διὸ φαινομένης ἀποδείξεως ἐφίενται. καὶ 

Φ τον, τὸ ἀξίν (ἐνίοτε γὰρ οὐ δυκεῖ τὸ ἐρωτώμενον πολλα- 30 τῶν λόγων τῶν αὐτῶν μέν εἰσιν οἱ φιλέριδες καὶ σοφιςαί, 

χῶς ἔχειν, ἀδύνατον δὲ διαιρεῖν. ὃ μὴ οἴεται)" ἔπειτα τὲ ἀλλ᾽ ὁ τῶν αὐτῶν ἕνεκεν. καὶ λόγος ὁ ὁ αὐτὸς μὲν ἔξαι σο- 
ἀδάσκειν τί ἄλλο ἔξαι; φανερὸν γὰρ ποιήσει ὡς ἔχει. τῷ φιςικὸς καὶ ἐ ἐριςοιός, ἀλλ᾽ ἡ κατὰ ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἢ μὲν νί- 
μάτ᾽ ἐσκεμμένῳ μήτ᾽ εἰδότι μήθ᾽ ὑπολαμβάνοι ὅ ὅτι ἄλν: κηῆς φαινομένης, ἐ ἐριςικός, ἢ δὲ σοφίας, σοφιςικός" καὶ γὰρ 
λως λέγεται. ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς μὴ διπλοῖς τί κωλύέι τῦτο ἡ σοφιςική ἐςι φανομέη συφία τις ἀλλ ἐκ ὅσα. ὁ δ᾽ 
παθεῖν; ὦρα ἴσαι αἱ μονάδες ταῖς δυάσιν ἐν τοῖς τέτταρσιν; 5 ἐριςικός ἐς πως ὕτως ἔχων πρὸς τὸν διαλεχτικὸν ὡς ὁ ψευ- 

εἰσὶ δὲ δυάδες αἱ μὲν ὡδὶ ἐνῦσαι αἱ δὲ ὡδί, λαὶ ἄρα τῶν δογράφος πρὸς τὸν γεωμετρικόν" ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν τῇ δια» 
δαντίων μία ἐπιςήμη ἢ ἵ; ἔςι δ᾽ ἐναντία τὰ μὲν γνωςἃ λεκτικῇ παραλογίζεται καὶ ὁ ψευδογρώφος τὸν γεωμέτρην. 
τὰ δ᾽ ἄγνωςα. ὥς᾽ ἔοικεν ἀγνοεῖν ὃ τῦτο ἀξιῶν ὅτι ἕτερον ἀλλ᾽ ὁ. μὲν ἐκ ἐριςικός, ὅτι ἐκ τῶν ὠρχῶν καὶ συμπερὼ- 

8. καὶ οτὰ Ο. ἢ συλλσγισμοῦ σον «40, παραλσγισμοῦ Β Ἷ 5. ἰςξὶ Ο. ΠΤ 6. τὴν ἀντίφασιν οταὰ «4. ΠΠ 9. ἔχει Ο. 1! δοίη οογν Ο. ἢ 
48. διείλεκται; καίτοι ὁ λόγος δοκεῖ τῶν παρὰ τὸ ὅνομα. ἢ Ο, ΠΠ 19. διδόντα Ο. ἢ 20. ὡς ὕ] ὡς ὑκ “1. 1} 24. καίτοι ὗτοι «(οἱ γ᾽ Ο. ὃ 
825. ἀλλ᾽ - ἔλεγχρι ογαὰ Ο. ἢ μὴ οτχ Ο. ἢ 80. ποσαχῶς Ο. ἵἃ 35. ταῖς δυσὶν δυσὶν ΡΥ Ο. Ἰ] τέσσαρσιν Ο. 

5. τις. διὸ περὶ πάντων ἐπισκοπεῖ καὶ Ο΄. [[ 9. συλλογιςικὸς 48. 1 11. ἱκάςων (Ὁ, ἱκάςω Β. ἢ 16. ὡς ὡς ὁ Ο. ἢ 20. καὶ 4. ἡ 

83. ἐν ἀντιλογία} ἐναντιολογία (Ὁ. 1 ἡ οτχ Ο, ἵ 31. δέκα Ο. ᾿ 32. κατ᾽ αὐτὸν 4. 11 84. ἔξαι (4. 11 31. παραλογίζεται καθάπερ παρα» 

Ἀσχζεται καὶ Ο. ἢ ἡπωμετρικόν Ο. . : 

Υ2 
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σμάτων 'τῶν ὑπὸ τὴν τέχνην  ψευδογραφεῖ' ὁ δ' ὑπὸ τὴν διατ 
λεκτικὴν περὶ μὲν τἄλλα ὅτι :ἐριςικός ἐξα! δῆλόν, «οἷον. ὁ 
τετραγωνισμὸς ὁ μὲν διὰ τῶν μηνίσκων ἀκ ἐριςικός, ὁ δὶ 

Βρύσωνος ἐριςικός" καὶ τὸν μὲν ὑκ ἔςι μετενεγκεῖν ἀλλ᾿ ἢ 
. ,ὔ -“ ᾽ » Ν 

πρὸς γεωμετρίαν μόνον διὼ τὸ ἐκ τῶν ἰδίων εἶναι ἀρχῶν, τὰν 
δὲ πρὸς πολλές, ὅσοι μὴ ἴσασι τὸ δυνατὸν ἐν ἑκάςῳ καὶ 

». 5 ,΄ 
τὸ ἀδύνατον" ἁρμόσει. γάρ. ἢ ὡς ᾿Ανγτιφῶν ἐτετραγωνιζεν. 

ΠΕΡῚ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΔΕΓΧΩΝ, 

τέχρην τινά, καὶ μὴ τοιωύτην εἶναι οἷαι αἱ δεικύασαι. δὲὶδ- 
περ ἃ ἐριςικὸς ἐκ ἔςιν ὕτως ἔχων πάντῃ ὡς ὁ ψευδογρά- 
φος" ὦ γὼρ ἔς αι παραλογιςικὸς ἐξ ὡρισμένα τινὸς γένους 
ἀρχῶν, ἀλλα περὶ πᾶν γένος ἔς αι ὁ ἐριςικός. 

Τρόποι “μὲν. ὃν εἰσὶν ὅτοι τῶν σοφιςικῶν ἐλέγχων". ὅτι 
δ᾽ ἐςὶ τῷ διαλεκτικῇ τὸ θεωρῆσαι πρὶ τότων καὶ δύνασθαι 
ταῦτα ποιεῖν, ὁ χαλεπὸν, ἰδεῖν". ἡ γὰρ περὶ τὰς προτάσεις 

ἢ εἴ τις μὴ φαίη βέλτιον εἶναι ἀπὸ δείπνε᾽ περιπατεῦ, διὰ μεέθοδὸς ἅπασαν ἔχει ταύτην τὴν. θεωρίαν. 
τὸν Ζήνωνος λόγον, ὕκ᾽ ἰατρικός" κοινὸς γάρ. εἰ ἰ μὲν ἵν πώντη Καὶ πέρὶ μὲν τῶν ἐλέγχων εἴρηται τῶν φαρομέκν" 42 
ὁμοίως εἶχεν ὁ ἐριςικὸς πρὸς τὸν διαλεκτικὸν τῷ ψευδυγρά- 4 τοὶ δὲ τῷ ψευδόμενόν τι δεῖξαι καὶ τὸν λόγον εἰς ἄδοξον 
φῳ πρὸς τὸν γεωμέτρην, ὑπ ἂν ἣν περὶ ἐκείνων ἐριςιοιός.. γῦὺν ἀγαγεῖν (τῦτο γὰρ ἦν δεύτερον τῆς σοφιςικῆς προαιρέσεως) 
δ᾽ ἐκ ἔξιν ὁ διαλεκτικὸς περὶ γώος τι ὡρισμένον, δὲ δὲι- πρῶτον μὲν ἦν ἐκ τῷ πυνθανεσθαί πως καὶ διὰ τῆς ̓ἐρωτή- 
κτικὸς ὑδενός, ὑδὲ τοῦτος οἷος. ὁ καθόλσ. ὅτε γάρ ἐςὶν σεως φσυμβαύει. μώλιςα. τὸ γὼρ πρὸς μηδὲν ὁρίσάντα κεῖ 
ἅπαντα ἐν ἑνί τινι, γένει, ὅτε εἰ εἴη, οἷόν τε ὑπὸ τὼς αὐτὰς μμεναιν ἐρωτῶν θηρευτικόν ἐξι τότων' εἰκῇ γὰρ λέγοντες ἁμαρ- 
ὠρχὼς εἶναι τὰ ὄντα. ὥς᾽ ἐδεμία: τέχνη τῶν δεικνυουσῶν 15 τάνασι μᾶλλον" εἰκῇ δὲ λέγασιν, ὅταν μηδὲν ἔχωσι προκεῖ- 
τινὰ φύσιν ἐρωτητική ἐςιν" ὁ γὰρ ἔξεςιν ὁποτερογῶν τῶν μο- μενον. τό τε ἐρωτᾶν πολλαί, κἀν ὡρισμένον πρὸς ὃ διω- 
ρίων δᾷναι" συλλογισμὸς γὰρ ὁ γύεται ἐξ ἀμφοῖν. ἡ δὲ Χέγεται, καὶ τὸ τὼ δοκῆντα λέγειν ἀξιῶν ποιεῖ τιν᾽ εὐπορίαν 

᾿ διαλεκτικὴ ἐρωτητική ἐςὶν. εἰ δ᾽ ἐδείκνυεν, εἰ καὶ μὴ πάν- τῷ εἰς ἄδοξον ὠγωγεῖν ἢ ψεῦδος" ἐάν τε ἐρωτώμενος φῇ ἢ 
τὰ, ἀλλὰ τά γε πρῶτα καὶ τὰς. οἰκείας. ἀρχὼς ὑκ᾿ ἀν ἀποφῇ τότων τι, ἄγειν πρὸς ἃ ἐπιχειρήματος εὐπορεῖ, δὺ- 
ἠρώτα. μὴ διδόντας γὰρ ἀκ ὧν ἔτι εἶχεν ἐξ ὧν ἔτι διαλέ- ἢ νατὸν δὲ νῦν ἧττον κακουργεῖν διὰ τότων ἣ, πρότερον" ἀπαν- 
ξεται πρὸς τὴν ἔνς σιν. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ. πειραξική. ὑδὲ γὰρ 
: Ν ῇ ᾽ ἣν. « 7 νὰ)» ὰ ἃ 
ἡ πειραστικὴ τοιαύτη ἐςὶν οἷα ἡ γεωμετρία, ἀλλ᾽ ἣν ὧν 

ἔχοι καὶ μὴ εἰδώς τις. ἔξεςι γὰρ πεῖραν λαβεῖν καὶ τὸν 
μὴ εἰδότα τὸ πρᾶγμα τῷ μὴ εἰδότος, εἴπερ καὶ δίδωσιν 
ἐκ ἐξ ὧν οἶδεν δ᾽ ἐκ τῶν ἰδίων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν. ἑπομένων, 25 
ὅσω τοιαῦτά ἐςιν ἃ εἰδότα μὲν ὑδὲν κωλύει μὴ - εἰδέναι 

Ἁ ΥΩ »ν Η - “ ς ΜΕ, δ τὴν τέχνην, μὴ εἰδότα δ ἘγαΎκΝ. ΑΎΘΕΝ ἸΟΚα φανερὸν ὅτι 
ὀδενὸς ὡρισμένου ἡ ἡ πειραστικὴ ἐπιστήμη. ἐςύ. διὸ καὶ περὶ 
πάντων ἐςΐ" πᾶσαι γὰρ αἱ τέχναι χρῶνται καὶ κοινοῖς τι- 

τῦνται γὰρ τί τῦτο πρὸς τὸ ἐν ἀρχῇ. ςοιχεῖον δὲ τῇ τυχεῖν 
ἢ ψεύδους τινὸς ἢ ἀδόξου τὸ μηδεμίαν εὐθὺς ἐρωτᾶν θέσυ, 
ἀλλὰ φάσκειν ἐρωτῶν μαθεῖν βαλόμεναν" χώραν γὰρ ἔπι- 

χειρήμωτος ἡ σκέψις ποιεῖ.: 
Πρὸς δὲ τὸ ψευδόμενον δεῖξαι" ἴδιος τόπος ὃ συφιςε- 

κός, τὸ ἄγειν πρὸς τοιαῦτα “πρὸς ἃ εὐπορεῖ λόγων" ἔςαι δὲ 
καὶ καλῶς καὶ μὴ καλῶς τοῦτο ποιεῖν, καθάπερ ἐλέχθη 
πρότερον. Ι 

Πάλιν πρὸς τὸ παράδοξα λέγειν σκοπεῖν ἐκ τίνος γέ- 
σίν, διὸ πάντες καὶ οἱ ἰδιῶται τρόπον τινα. χρῶνται τῇ δια 30 νος ὁ διαλεγόμενος, εἶτ᾽ ἐπερωτᾶν ὃ τοῖς πολλοῖς ὅτοι λέ- Φ 
λεκτικῇ καὶ πειραςικῇ" πάντες γὰρ μέχρι τινὸς ἐγχειρῶσιν 
᾽ 7 ᾿ ᾽ “« δ} Ἁ [4 ἀνακρύειν τοὺς ἐπαγγελλομένος. ταῦτα. δ᾽ ἐςξὶ τὰ καινά" 
ταῦτω γὰρ ὀδὲν ἧττον ἴσασιν αὐτοί, κῶν. δοκῶσι λίαν ἔζω 

3. ν ἢ ᾽ Ν , λέγειν. ἐλέγχοσιν ὃν ἅπαντες" ἀτέχνως “γὼρ μετέχασι τότυ 

γοσι παρώδοξον" ἔςξι γὰρ ἑκάςοις τι τοίδτον. ςουχεῖον δὰ 
τότων τὸ τὼς ἑκάςων εἰληφέναι θέσεις ἐν ταῖς προτάσεσιν. 
λύσις δὲ καὶ τότων ἡ προσήκυσω φέρεται τὸ ἐμφανίζειν ὅτι 
ὁ διὰ τὸν λόγον συμβαίνει τὸ ἄδοξον" ἀεὶ δὲ τῦτο καὶ βό- 

ἕ ἐντέχνως ἡ διαλεκτική ἐςι, καὶ ὁ τέχνῃ συλλογιςικῇ ἃς λεται ὁ ἀγωνιζόμενος. 
πειρας ριὸς διαλεκτικός, ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ πολλὰ μὲν ταῦτα καὶ 

κατὼ πάντων, ὁ τοιαῦτα ὃ ὥςε φύσιν τινὼ εἶναι καὶ γέ- 

νος, ἀλλ᾽ οἷον αἱ ἀποφάζεις,. τὰ δ᾽ καὶ τοιαῦτα ἀλλὰ ἴλα, 

ἔςιν ἐκ τότων περὶ ὡπάγτων πεῖδαν λαμβάνειν, καὶ εἶναι 

Ἔτι δ᾽ ἐκ τῶν βυλήσεων καὶ τῶν φανερῶν δοξῶν. 
γὰρ ταὐτὰ βέλονταί τε καὶ φασίν, ἀλλὰ λέγεσι μὲν τοὺς 

εὐσχημονεςάτους τῶν λόγων, βούλονται δὲ τὼ φαινόμενα, 
λυσιτελεῖν, οἷον τεθνάναι καλῶς μᾶλλον ἢ ζῆν ἡδέως φασὶ 

2. τὰ ἄλλα Ο. ἢ 16. ἐρωτηματικὴ Α(. ἢ 23. δεξι Ο. ἢ 24. μὴ Ῥοδὶ τὸ σπὶ Ὁ. ἢ 26. τὴν τέχνην μὴ εἰδίναι Ο. ἢ 29. αἱ οχπι 
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δεν καὶ πόεσθαι δικαίως μᾶλλον ἢ πλυτεῖν. αἰσχρῶς, βέ- .- ἙΘἰσὶ δὲ πάντες οἱ τοῦτοι τῶν λόγων ἕν τε τοῖς πρός 

λονται δὲ τἀναντία. τὸν μὲν ὧν λέγοντᾳ κατὰ τὸς βυλήσεις τι, ὅσα μὴ μόνον τὰ γῴη ἀλλὰ καὶ αὐτὰ, πρός τι λέγε 
εἰς τὼς φανερὼς δόξας ἀκτέον, τὸν δὲ κατὼ ταύτας εἰς τὼς ταῖι, καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ἣν ὠποδίδοται. οἷον ἥ τε ὄρεξις 
ἀποκεκρυμμέιας" ἀμφοτέρως γὰρ ἀναγκαῖον παράδοξα λέ- τινὸς ὄρεξις καὶ ἡὶ ἐπιθυμία τινὸς ἐπιθυμία, καὶ τὸ διπλώ- 
γεν" ἢ γὰρ πρὸς τὰς ΦΑΗΡΕΣ ἢ πρὸς τὼς. αὐ δύξας 5 σιον τινὰς διπλάσιον καὶ διπλάσιον ἡμάσεος. καὶ ὕσων ἡ οὐ- 
ἐρῦσιν ἐγαντᾷ. ᾿ ᾿ς σία ἐκ ὄντων πρός τι ὅλως, ὧν. εἰσὶν ἔξεις ἢ παθη ἥ τι τοῖν 

Πλεῖξος δὲ τόπος ἐξὶ τῇ ποιεῖν ἘΕῚ: χέγεν, ὦ ὥς- ὅτον, ἐν τῷ λόγῳ αὐτῶν προσδηλῦται κατηγορομιένων ἐπὶ 
περ καὶ ὁ Καλλικλῆς. ἐν τῷ Τοργίῳ γέγρωπτωι λέγων, καὶ τότοις. οἷον τὸ περιστὸν ἀριθμὸς μέσον ἔχων" ἔς δ᾽ ὠριθ- 
αἱ ὠρχαῖοι δὲ πάντες ᾧοντο συμβαύειν, παρὰ τὸ κατὰ φύ- μὸς περιττός" ἔςιν ὦρα ἀριθμὸς μέσον ἔχων ὠριθμός. καὶ 
σιν καὶ κατὰ τὸν νόμον" ἐναντία γὰρ εἶναι φύσιν καὶ νόμον, 10 εἰ τὸ σιμὸν κοιλότης ΞΡ ἐςιν, ἔςι δὲ ῥὶς σιμή, ἔςιν ἄρα 
καὶ τὴν δικαιοσύνην κατὼ νόμιν μὲν" εἶναι καλὸν κατὰ φύ- ῥὶς ῥὶς κοίλη. 

σιν δ᾽ ὁ καλόν. δεῖν ἦν πρὸς μὲν τὸν εἰπόντα κατὰ φύσν  ὀ  ἜἈΦαίννταὶ δὲ ποιεῖν ἡ ποίζντες ἐνίοτε διὰ τὸ μὴ προσ- 
ἐωτὰ νόμον ὠπαντῶν, πρὸς. δὲ τὸν κωτὼ γέμον ἐπὶ τὴν φύ. πυνθάνεσθαι εἰ σημαύει τι καθ᾿ αὑτὸ λεχθὲν τὸ διπλάσιον 
σιν ἄγειν" ὠμφοτέρως γὰρ εἶναι λέγειν παράδοξα. ἦν δὲ .ἢ ὑδέν, καὶ εἴ τι σημαίνει, πότερον τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον, ἀλλὰ 
τὸ μὲν κατὰ φύσιν αὐτοῖς τὸ ἀληθές, τὸ δὲ κατὰ νόμὸν 6 τὸ συμπέρασμα λέγειν εὐθύς. ἀλχὼ φαίνεται διὰ τὸ τὸ 
τὸ τοῖς πολλοῖς δοκοῦν, ὥςε δῆλον ὅτι κἀκεῖνοι, καθάπερ ὄνομα, ταὐτὸ εἶναι ταὐτὸ καὶ σημαύευ. 
καὶ οἱ νῦν, ἢ ἐλέγξαι ἢ ἘΡΕῸ λέγειν τὸν ἀποκρινόμενον ΣΞολοικισμὸς δ᾽ οἷον μόν ἐςιν εἴρηται πρέτερον, ἔς δὲ 14 
ἐκεχείρεν ποιεῖ. . {το καὶ ποιεῖν καὶ μὴ ποίῶντα φαΐεσθώι καὶ ποΐντα μὴ 

ἜἜνια, δὲ τῶν ἐρωτημιάτων ἔχει ἀμφοτέρως ἄδοξον εἶς δυκεῖν, καθάπερ ὁ Πρωταγόρας ἔλεγεν, εἰ ὁ μῆνις καὶ ὁ 
κι τὴν ἀπόκρισιν, οἷον πότερον τοῖς σοφοῖς. ἢ τῷ πατρὶ δεῖ πήληξ ἄρρεν ἐςίν᾽ ὁ “μὲν γὰρ λέγων οὐλομένην σολοικίζει 

τείδεσθαι, καὶ τὰ συμφέροντα πράττειν ἢ τὰ δίμαια, καὶ μὲν κατ᾽ ἐκεῖνον, ὁ φαύεται δὲ τοῖς ἄλλοις, ὁ δὲ ὑλόμενον 
ἀδικεῖσθαι αἱρετώτερον ἢ βλάπτειν. δχὶ δ᾽ ἄγειν. εἰς τὰ τοῖς φαύεται μὲν ἀλλ᾽ ὁ σολοικίζει. δῆλον ἦν ὅτι κἀν τέχνῃ τις 
τολλοῖς καὶ τοῖς σοφοῖς ἐναντία, ἐὼν ἮΝ λέγῃ τις ὡς οἱ τῶτο δύναιτο ποιεῖν" διὸ πολλοὶ τῶν λόγων ἃ συλλογιζόμε- 
πτερὶ τὸς λόγω, εἰς τὰ τοῖς πολλοῖς, ἐὰν δ᾽ ὡς οἱ πολλοί, νοι. σολοικίσμὸν φαΐονται. ἀλλο νύκο καβώπερ ἐν τοῖς 
ἐκὶ τὰ τοῖς ἐν λόγῳ. φασὶ γὰρ οἱ μὲν ἐξ ἀνάγκης τὸν εὐ- 25 ἐλέγχοις. 
δείμονα δίκαιον εἶγαι" τοῖς δὲ πολλοῖς ἄδρξον τὸ βασιλέα Εἰσὶ δὲ πάντες σχεδὸν οἱ φανόμεοι συλορωσμοὶ ταρὰ 
μὴ εὐδαιμονεῖν. ἔςι δὲ τὸ εἰς τὰ ὕτως ἄδοξα συνώγειν τὸ τὸ τόδε, καὶ ὅταν ἡ πτῶσις μήτε ἄρρεν μήτε θῦλυ δηλοῖ 
αὐτὰ τῷ εἰς τὴν κατὰ φύσιν καὶ κατὼ νόμον ὑπεναντίωσν ἀλλὼ τὸ μεταξύ. τὸ μὲν ἔτος ἄρρεν σημαίνει, τὸ" δ᾽ αὕτη 
ἄγειν" ὁ μὲν γὰρ νόμος δόξα τῶν πολλῶν, οἱ δὲ σοφοὶ θῆλυ" τὸ δὲ τῦτο θέλει μὲν τὸ μεταξὺ σημαύεν, πολλά- 

Θχατὰ φύσιν καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν λέγεσιν. . 30 κις δὲ σημαΐύει κἀκείνων δκώτερον, οἷον τί τῦτο; Καλλιόπη, 

[Ὁ] Καὶ τὼ μὲν παράδοξα ἐκ τύτων δεῖ ζητεῖν τῶν τόπων" ξύλον, Κορίσκος; τὸ μὲν ἕν ἄρρενος καὶ τῷ θήλεος διαφέρ- 
τερὶ δὲ τῇ ποιῆσαι ἀδολεσχεῖν, ὃ ὃ μὲν λέγομεν τὸ ἀδολε- σω αἱ πτώσεις ἅπασαι, τῷ δὲ μεταξὺ αἱ μὲν αἱ δ᾽ ὅ. δὸ- 
σχεῖν. εἰρήκαμεν ἤδη. παΐντες δὲ οἱ τοιοίδε λόγοι τῦτο βέ- θώτος δὴ “πολλάκις τῦτο, σηλλογίζοντωι ὡς εἰρημένα τῦτον' 

λοντα ποιεῖν" εἰ μηδὲν διαφέρει τὸ ὄνομα ἢ τὸν λόγον εἰς ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλην πτῶσιν ἀντ᾽ ἄλλης. ὁ δὲ παραλογι- 
χεῖν, διπλάσιον. δὲ καὶ διπλάσιον ἡμίσεος ταὐτό, εἰ ἄρα 35 γισμὸς γίνεται διὰ τὸ κοινὸν εἶαι τὸ τῦτο πλειόνων πτώ- 
ἐςὶν ἡμίσεος διπλάσιον, ἔξαι ἡμίσεος ἡμίσεος διπλάσιον. σεων" τὸ γὼρ τῦτο σημαΐνει ὁτὲ μὲν ὅτος ἁτὲ δὲ τῦτον. δεῖ 

καὶ παλιν ὧν ἀντὶ τῷ διπλάσιον διπλάσιον ἡμίσεος τεθῇ, δ᾽ ἐναλλὰξ σημαύειν, μετὰ μὲν τῷ ἔςι τὸ ἔτος, μετὼ δὴ 
τρὶς ἔςται εἰρημόον, ἡμίσεος ἡμίσεος ἡμίσεος διπλάσιον. καὶ τῷ εἶναι τὸ τῦτον, οἷον ἔξι ἹΚορίσκος, εἶναι ἹΚορίσκον. καὶ 
ἄρα ἐςτιν ἡ ἐπιθυμία, ἡδέος; τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὄρεξις ἡδέος᾽ ἕξιν ἐπὶ τῶν θηλέων ὀνομάτων ὡσαύτως, καὶ ἐπὶ τῶν λεγομέγων 
ἄρα ἡ ἐπιθυμία ὄρεξις ἡδέος ἡδέος. : 0 μὲν σκευῶν, ἐχόντων δὲ θηλείας ἢ ἄρρενος κλῆσιν. ὅσα γὰρ 

6. ἱναντίον Ο. ἢ 12, οοάϊοεα δεῖ. Π 14. λέγειν εἶναι Ο. ἢ 20. δεῖ οπὰ Ο. ἢ 22. ἢ] ἢ τὸ Ο. ἢ 25. ἐν λόγῳ] σοφοῖς Ο,, Π 36. ἐρὶν] 
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εἰς τὸ δ καὶ τὸ Υ͂ τελευτῷ, ταῦτα μόνα σκεύυς ἔχει κλῇ- 
σιν, οἷον ξύλον, σχοινίον, τὰ δὲ μὴ ϑτως ἄρρενος ἢ, θήλεος, 

ὧν ἔνια φέρομεν ἐπὶ τὰ σκεύη, οἷϑν ὠσκὸς μὲν ἄρρεν τῆνο- 
μα, κλδη δὲ θῆλυ. διόπερ καὶ ἐπὶ τῶν τοιότων ὡσαύτως 

ΠΈΡΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ἘΛΕΤΧΩΝ. 

βάλλοντα χρὴ πυνθάνεσθαι. οἷον εἰ δέοι λαβεῖν ὅτι δῶ 

“πάντα τῷ πατρὶ πείθεσθαι, πότερον ἅπαντα δεῖ πείθεσθαι 
τοῖς γονεῦσιν ἢ πάντ᾽ ὠπειθεῖν; καὶ τὸ πολλάκις πολλά, 

πότερον κολλὰ συγχωρητέον ἢ ὀλίγα; μᾶλλον γώρ, εἴπερ 

τὸ ἔςι καὶ τὸ εἶναι διοίσει. καὶ τρόπον τιν ὅμοιός ἐςιν ὁ ς ἀνάγκη, δίξειεν ἂν εἶναι πολλά" παρατιβεμένων γὰρ ἐγγὺς 
σολοικισμὸς τοῖς παρὰ τὸ τὰ μὴ ὅμοια ὁ ὁμοίως λεγομένοις 
ἐλέγχοις. ὥσπερ γὰρ ἐκείνοις ἐπὶ τῶν πραγμώτων, τούτοις 
ἐπὶ τῶν ὀνομάτων συμπίπτει σολοικίζειν" ἄνθρωπος γὰρ καὶ 
λευκὸν καὶ πρῶγμω καὶ ὄνομώ ἐς. 

τῶν ἐναντίων, καὶ μείζω καὶ μεγάλα ΤΕ ΠΝ καὶ χείρω 

καὶ βελτίω τοῖς ἀνθρώποις. 
Σφόδρα δὲ καὶ πολλάκις ποιεῖ - ἐληλέγχθαι τὸ 

ὦ σοφιςικὸν συχοφάντημα τῶν ἐρωτώντων, τὸ μηδὲν 
Φανερὸν ἦν ὅτι τὸν σολοικιφιμὸν πειρατέον ἐκ τῶν εἰρη- 10 συλλογισαμέώες μὴ ἐρώτημα ποιεῖν τὸ τελευταῖον, ἀλλὰ 

μένων πτώσεων συλλογίζεσθαι. 
Εἰδὴ μὲν ὃν ταῦτα τῶν ὠγωνιςικῶν λόγων καὶ μέρη 

τῶν εἰδῶν καὶ τρόποι οἱ εἰρημένοι. διαφέρει δ᾽ ὁ μικρόν, ἐὼν 
φταχθῇ πως τὼ περὶ τὴν ἐρώτησιν πρὸς τὸ λανθάνειν, ὥσπερ 

συμπεραντικῶς εἰπεῖ, ὡς συλλελογισμένες, ὑκ ἄρα τὸ καὶ τό. 
ΣΣοφιςικὸν δὲ καὶ τὸ κειμώνκ παραδόξε τὸ φαινόμενον 

ἀξιῶν ἀποκρίνεσθαι προκειμένν τῷ δοκῶντος ἐξ ἀρχῆς, καὶ 
“Ἢ ΄’ὔ Σ 

τὴν ἐρώτησιν τῶν τοιότων ὕτω ποιεῖσθαι, πότερόν δοὶ δοκεῖς 

ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς, ἐφεξῆς ἕν τοῖς τὐμῶν ταῦτα πρῶ- (5 ἀνάγκη γάρ, ἂν ἢ τὸ ἐρώτημα ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ἢ 
τον λεκτέον. 

ι5 ἜΕει δὴ πρὸς «ὃ ἐλέγχειν ὃ ἂν μὲν μῆκος" χαλεπὸν γὰρ 
ἅμα πολλὰ νρνκω εἰς δὲ τὸ μῆκος τοῖς προειρημόώοις ζοι- 
Χείοις χρηςέον.. ἐν δὲ τάχος" ὑςερίζοντες γὰρ ἧττον προο- 

ἔλεγχον καὶ παράδοξον γίνεσθαι, δέντος μὲν ἔλεγχον, μὴ 
δόντος δὲ μηδὲ δοκεῖν φάσκοντος ἄδοξον, μὴ δόντος δὲ δο- 

κεῖν δ᾽ ὁμολογῶντος ἐλεγχρειδές, 

Ἔτι παθάπερ. καὶ ἐν τοῖς ῥητορικοῖς, καὶ ἐν τοῖς ἐλεγς 
ρῶσιν. ἔτι δ᾽ ὀργὴ καὶ Φιλυῖοθα: ταραττόμενοι γὰρ ἧττον ) χτικοῖς ὁμοίως τὰ ὀνωντιώματα θεωρητέον ἢ πρὸς τὰ ὑφ᾽ 
δύνωνται φυλάττεσθαι πάντες. ςοιχεῖα δὲ τῆς ὀργὰς τό τε. 
φανερὸν ἑαυτὸν ποιεῖν βυλόμενον ἀδικεῖν καὶ τὸ παρώπαν 
ἀναισχυντέν. ἔτι τὸ ἐναλλαξ τὰ ἐρωτήματα τιθέναι, ἐάν 
τε πρὸς ταὐτὸ πλείες τις ἔχη λόγες, ἐαν τε καὶ ὅτι ὕτως 
καὶ ὅτι οὐχ, οὕτως" 
«ρὸς τἀναντία, “ποιεῖσθαι. τὴν φυλακήν. ὅλως δὲ πάντα τὰ 
κρὸς τὴν κρύψυν λεχθέντα, πρότερον χρήσιμα καὶ πρὸς τοὺς 
ἀγωνιςοὐὺς λόγους" ἡ γὰρ κρύψις ἐςὶ τῷ λαθεῖν χάριν, τὸ 

δὲ λαθεῖν τῆς ἐπάτης. 

ἑαυτῦ. λεγόμενα, ἢ πρὸς ὃς ὁμολογεῖ καλῶς λέγειν ἢ πράτ.- 
ἔτι πρὸς τὸς δυοκόντας τοιότις ἢ πρὸς τὸς ὁμοίες ἢ 

πρὸς τὸς πλείςες ἢ πρὸς πάντας. ὥσπερ τε καὶ ἀποκρινό- 
μενοι πολλάκις, ὅταν ἐλέγχωνται, ποιῶσι διττόν, ἂν μέλε 

ὦμα γὰρ συμβαίνει ἢ πρὸς πλείω ἢ 25 λῃ συμβαΐενν ἐλεγχθήσεσθαι, καὶ ἐρωτῶντας χρης ον ποτὰ 
τότῳ πρὸς τὸς ἐγιςαμένες, ὧν ὡδὶ μὲν συμβαίνῃ ὡδὶ δὲ μή, 

ὅτι ὅτως εἴληφεν, οἷον ὁ ἘΓλεοφῶν ποιεῖ ἐν τῷ Μανδροβόλῳ. 
δεῖ δὲ καὶ ἀφιςαμώας τῷ λόγε τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρν»- 
μάτων ἐπιτέμνειν, καὶ τὸν ὠποκρινόμενον, ἄν προαισθάνη- 

Πρὸς δὲ τὸς ἀνανεύοντας ἅττ᾽ ἂν οἰηθῶσιν εἶναι πρὸς 39 ται, πρϑενίς σθαι καὶ προαγορεύεμ. ἐπιχειρητέον δ᾽ ἐνίοτε Ὁ 
τὸν λόγον, ἐξ ἀποφάσεως ἐρωτητέον, ὡς τὐναντίον βελόμε- 
νον, ἢ καὶ ἐξ ἴσου ποῶντα τὴν ἐρώτησιν" ἀδήλε γὰρ ὄντος 
“ὦ τί βέλεται χαβεῖν ἢ ἧτταν δυσκολαΐνυσιν. ὅταν τ᾽ ἐπὶ τῶν 

μερῶν διδῷ τις τὸ καθ᾽ ἕκαςον, ἐπάγοντα τὸ καθόλε πολ- 

καὶ πρὸς ἄλλα τῇ εἰρημώκ, ἐκέδο ἐκλαβόντας, ἐὰν μὴ 
πρὸς τὸ κείμενον ἔχη τις ἐπιχειρεῖν᾽ ὅπερ ὁ Λυκόφρων ἐποΐξ- 
σε προβληθότος λύραν ἐγκωμιάζειν. πρὸς δὲ τὸς ἀπαιτῶν- 

τας πρός τι ἐπιχειρεῖν, ἐπειδὴ δοκεῖ δεῖν ὠποδιδόναι τὴν αὐ-. 
λάκις ἀκ ἐρωτητέον, ἀλλ᾽ ὡς δεδομένῳ χρης ἔον" ἐνίοτε γὰρ 35 τίαν, λεχθέντων δ᾽ ἐνίων εὐφυλακτότερον τὸ καθόλε συρυ- 
οἴονται καὶ αὐτοὶ δεδωκέναι καὶ τοῖς ἀκύυσι φαίνονται διὼ 
τὴν τῆς ἐπαγωγὴς μνείαν, ὡς ὑκ ὧν ἠρωτημένω μώτην. ἐν 
εἷς τὸ μὴ ἐνόματι σημαύεται τὸ καθόλε, ἀλλὰ τῇ ὁμοιό- 
γητι χρηῆς ἔον πρὸς τὸ υμφέρεν' λανθάνει γὰρ ἡ ὁμοιότης 

βαδον ἐν τοῖς ἐλέγχοις, λέγειν τὴν ἀντίφασιν, ὅ τι ἔφησεν 

ἀποφῆσαι, ἢ ὃ ὠπέφησε φῆσαι, ἀλλὰ μὴ ὅτι τῶν ἐναιν- 

τίων ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη ἢ ἐχ ἡ αὐτή, ἀὶ δεῖ δὲ τὸ συμπέρα-- 
, σμα, προτατικῶς ἐρωτᾶν" ἔνια δ᾽ ὑδ᾽ ἐρωτητέον, ἀλλ᾽ ὡς 

κολλείχις. πρός τε τὸ λαβεδ τὴν πρότασιν τὐγαντίον παραν- 40 ὁμολογομόῳ χρηςέον. 
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οὐ ρι΄. ἢ 34. ἐπαγαγόντα 18. 1 ἀο. χρὴ παραβαλόντα Ο. 
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ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ἘΛΕΓΧΩΝ, 

(6 Ἐξ ὧν μὲν οὖν αἱ ἐρωτήσεις, καὶ πῶς ἐρωτητέον. ἐγ 
ταῖς ὠγωνιςυκαῖς διατριβαῖς, εἴρηται" περὶ δὲ ἀπόκρίτεως, 

καὶ πῶς χρὴ λύειν καὶ τί, καὶ πρὸς τόω χρῆσιν οἱ τοιᾶτοι 
τῶν λόγων ὠφέλιμοι, μετὰ ταῦτα λεκτέον. 

Χρήσιμοι μὲν Ὧν εἰσὶ πρὸς μὲν φιλοσοφίαν διὰ δύο. 
πρῶτον μὲν γὼρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γυόμενοι παρὰ τὴν λέξιν 
ἄμεινον ἔχειν ποιοῦσι πρὸς τὸ ποσαχῶς ἕκαστον λέγεται, 
καὶ ποῖα ὁμοίως καὶ ποῖα ἑτέρως ἐπί τε τῶν πραγμάτων 
συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομάτων. δεύτερον δὲ πρὸς τὰς 
καθ᾽ αὑτὸν ζητήσεις" ὁ γὰρ ὑφ᾽ ἑτέρε ῥᾳδίως παραλογιζό- ι 
μενος καὶ τῦτο μὴ αἰσθανόμενος κἂν αὐτὸς ὑφ᾽ αὑτῷ τῦτο 
πάδοι πολλάκις. τρίτον δὲ καὶ τὸ λοιπὸν ἔτι πρὸς δόξαν, 

τὸ περὶ πάντα γεγυμνάσθαι δακεῖν καὶ μηδενὸς ὠπείρως 
ἔχειν" τὸ γὰρ κοινωνόνται λόγων ψέγειν λόγος, μηδὲν ἔχον- 
τὰ διορίζειν περὶ τῆς φαυλότητος αὐτῶν, ὑποψίαν δίδωσι (5 
Τῷ δυκεῖν δυσχεραίνειν ἃ διὼ τἀληθὲς ἀλλὰ δὲ᾿ ἀπειρίαν. 

᾿Αποκρυομένοις δὲ πῶς ἀπαυτητέον. πρὸς τὰς τοιούτες 
λάγος, φωνερόν, εἴπορ ὑρθῶς εἰρήκαμεν πρότερον ἐξ ὧν εἰ- 
σὴν οἱ παρωλογισμοί, καὶ τὼς ἐν τῷ πυνθάνεσθαι: πλεονε- 

41δ 

«αρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὅσαι τ᾽ ἄλλαι τοιαῦται παράκράσεις; 

καὶ τὸν ἀληθινὸν ἔλεγχον ἀφανίζει καὶ τὸν ἐλεγχόμενον 
καὶ μὴ ἐλεγχόμενον ἄδηλον ποιεῖ, ἐπεὶ «γὰρ ἕἔξες!ν ἐπὶ τί» 
λει συμπεραγαμένε μὴ ὅπερ ἔφησεν ἀποφῆσαι λέγειν, ἀλλ 

5 ὁμωνύμως, εἰ καὶ ὅτι μάλιστ᾽ ἔτυχαν ἐπὶ ταὐτὸν φέρων, 
ἄδηλον εἰ. ἐλήλεγκται" ἄδηλον γὰρ εἰ ὠληθὴ λέγει νῦν: 

εἰ δὲ διελὼν ἤρετο τὰ ὁμώνυμον ἢ τὸ ὠμφήθολον," ὁκ ἂν 
ἄδηλος ἦν ὁ. ἔλεγχος. ὅ τ᾽ ἐπιζητῦσι νῦν μὲν ἧττον πρό- 
τορον δὲ μᾶλλον οἱ ἐριςικοί, τὸ ἢ ναί ἢ οὗ ἀποκρίνεσθαι 

Ὁ τὸν ἐρωτώμενον, ἐγίνετ᾽ ἄν. νῦν δὲ διὰ τὸ μὴ καλῶς ἐρω- 
τῶν τὸς πυνθαναμένς ἀνάγκη προσαποκρίνεσθαΐ τι τὸν ἐρω- 
τώμενον,. διορθῶντα τὴν μοχθηρίαν τὴς προτάσεως, ἐπεὶ ὃδὶε- 
λχομένε γε ἱκανῶς ἢ ναί ἢ οὗ ἀνάγκη λέγειν τὸν ὠποκρι- 
γόβυεγον, 

Εἰ δέ τις ὑπολήψεται τὸν κατὼ ὁμωνυμίαν ἔλεγχον 
εἶναι, τρόπον τινὰ οὐκ ἔςαι διαφυγεῖν τὸ ἐλέγχεσθαι τὸϊ 

ὠποκρινόμενον" ἐπὶ γὰρ τῶν ὁρατῶν ἀναγκαῖον ὃ ἔφησεν 
ὠποφῆσαι ὄνομα, καὶ ὃ ἀπέφησε φῆσαι. ὡς γὰρ διορθῶν- 
ταΐ τινες, δὲν ὄφελος. ἃ γὼρ ἹΚορίσκον' φασὶν εἶναι μεσι- 

ξίας ἱκανῶς διείλομεν. οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶ λαβόντα, τε “τὸν Ἃ κὸν καὶ ἄμιυσον, ὠλλὼ τῦτον τὸν Κορίσκον μυσικὸν καὶ τῇς 
λόγον ἰδεῖν καὶ λῦσαι τὴν μοχθηρίαν, καὶ ἐρωτώμενον ὠπαν- 
τῶν δύνασθαι ταχέως. ὃ γὰρ ἴσμεν, πολλάκις μετατιθέ- 
μενον ὠγνοῦμεν. ἔτι δ᾽, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ θᾶττον. 
καὶ τὸ βραδύτερον ἐκ τοῦ γεγυμνάσθαι γύεται μᾶλλον, 

τὸν τὸν ἹΚορίσκον ὥμνυσον. ὁ γὰρ αὐτὸς ἔξαι λόγος τὸ τὸν 
ἹΚορίσκον τῷ τῦτον τὸν Κορίσκον ἄμεσον εἶναι ἢ μουσοκόν" 
ὅπερ ἅμα φησί τε καὶ ὠπόφησιν. ὠλλ᾽ ἴσως ἃ ταὐτὸ σὴ» 
μαΐει" ὑδὲ γὰρ ἐκεῖ τὔνομα. ὥς ε τι διαφέρει. εἰ δὲ τῷ 

ὕτω καὶ ἐπὶ τῶν λόγων ἔχει, ὥςε, ὧν δῆλον μὲν ἡμῖν ἤ, 15 μὲν τὸ ὡκλῶς λέγειν ἹΚορίσκον ἀποδώσει, τῷ δὲ προςθής- 
ἀμελέτητοι δ᾽ ὦμεν, ὑςερῦμεν τῶν καιρῶν πολλάκις. συμ- σει τὸ τινὰ ἢ τόνδε, ἄτοπον" οὐδὲν γὰρ μᾶλλον θατέρῳ" 
βαύει δέ ποτε, καθάπερ ἐν τοῖς διαγρώμμασιν" καὶ γὰρ ὁποτέρῳ γὰρ ἀν οὐδὲν διαφέρει. 
ἐκεῖ ἀναλύσαντες ἐνίοτε ὀυνθεῖναι πάλιν ἀδυνατῶμεν" “οὕτω Οὐ μὴν ὠλλ᾽ ἐπειδὴ ἄδηλος μέν ἐςὶν ὁ μὴ διορισώ- 
καὶ ἐν τοῖς ἐλέγχοις εἰδότες παρ᾽ ὃ ὁ λόγος συμβαΐνει μενος τὴν ὠμφιβολίαν πότερον ἐλήλεγκται ἢ οὐκ ἐλήλεγο 

«συγεῖραι διαλῦσαι τὸν λόγον ὠπορέμεν. 30 κται, δέδοται δ᾽ ἐν τοῖς λόγοις τὸ διελεῖν, φανερὸν ὅτι τὸ 
41 Πρῶτον μὲν ἦν, ὥσπερ συλλογίζεσθαί φαμεν ἐνδόξως μὴ διορίσαντα δῦναι τὴν ἐρώτησιν ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὠὡμώρτημώ, 

ποτὰ μᾶλλον ἢ ἀληθῶς προαιρεῖσθαι δεῖν, ἕτω καὶ λυτέον 
ποτὲ μᾶλλον ἐνδόξως ἢ κατὰ τἀληθές. ὅλως γὰρ πρὸς 
τὸς ἐρις υοὺὸς μαχετέον ἐχ, ὡς ἐλέγχοντας ἀλλ᾽ ὡς φαινομέ- 

ἐςιν, ὥςε κἂν εἰ μὴ αὐτός, ἀλλ᾽ ὅ γε λόγος ἐληλεγμέῳ 
ὅμοιός ἐςτν. συμβαίνει μώτοι πολλάκις ὁρῶντας τὴν ὧμ- 
φιβολίαν ὀκνεῖν διαιρεῖσθαι διὰ τὴν πυκνότητα τῶν τὼ τοι» 

γος ὁ γώρ φαμεν συλλογίζεσθαΐ γε αὐτός, ὥςε πρὸς τὸ 35 αὕτα προτεινόντων, ὅπως μὴ πρὸς ὦπαν δοκῶσι δυσκολαῖ- 
μὴ δοκεῖν διορθωτέον. εἰ γώρ ἐξὶν ὁ ἔλεγχος ἀντίφασις μὴ 
ὁμώτυμος ἔκ τίνων, ἀδὲν ὧν δέοι διαιρεῖσθαι πρὸς τἀμφί- 
βολα. καὶ τὴν ὁμωνυμίαν" ὁ γὰρ ποιεῖ συλλογισμόν. ὠλλ᾽ 
οὐδενὸς ἄλλε χάριν προσδιαιρετέον ἀλλ᾽ ἢ ὅτι τὸ συμπέ- 

γειν᾿ εἶτ᾽ οὐκ ὧν οἰηθέντων παρὼ τοῦτο γενέσθαι τὸν ΧἈόγον, 
πολλάκις ἀπήντησε παράδυξον. ὥς" ἐπειδὴ δέδοται διαιρεῖᾳ, 
ἐκ ὀκνητέον, καβώπερ ἐλέχθη πρότερον. 

Εἰ δὲ τὼ δύο ἐρωτήματα μὴ ἣν ποιεῖ τις ἐρώτημα, 
ράσμιας φαύεται ἐλεγχοειδές. ὕκεν τὸ ἐλεγχθῆναι ἀλλὼ τὸ  ὑδ᾽ ὧν ὁ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὴν ὠμφιβολίαν ἔγδετο 

δυκεῶν εὐλαβητέον, ἐπεὶ τό γ᾽ ἐρωτᾶν ἀμφίβολα καὶ τὰ παραλογισμός, ἀλλ᾽ ἢ ἔλεγχος ἣ ὅ. τί γὰρ διαφέρει ἐρω- 

ι 
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τῦσαι εἰ Καλλίας καὶ Θεμιςοκλῆς μυσικοί εἰσιν ἢ εἰ ὠμ- 

φοτέροις ἣν ὄνομα ἦν ἑτέροις ὅσιν; εἰ γὼρ πλείω δηλοῖ ἑνός, 
αλείω ἠρώτησεν. εἰ οὖν μὴ ὀρθὸν πρὸς δύο ἐρωτήσεις μίαν 
ὡπάκρισιν ἀξῶν λαμβάνειν ἁπλῶς, φανερὸν ὅτι ὠδεν προσ- 

ΠΕΡῚ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ἘΔΛΕΓΧΩΝ. 

παρὼ τῶτο συμβαίνει ὁ ἔλεγχος, οἷον ἄρ᾽ ὃ ἂν ἢ ̓Αθηναίων, 

κτῆμα ἐςιν ᾿Αθηναίων; ναί, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, 
ἀλλὰ μὴν ὁ ἄνθρωπός ἐςι τῶν ζῴων; ναί, κτῆμα ἄρα ὃ 

ἄνθρωπος τῶν ζῴων. τὸν γὼρ ἄνθρωπον τῶν ζῴων λέγομες, 
Α ; » δ ,ὕ “- 

ἥκει τῶν ὁμωνύμων ὠποκχρίνεσθωι ἁπλῶς, ἀδ᾽ εἰ κατὼ ππάν- 5 ὅτι ζῷόν ἐδτι, καὶ Λύσανδρον τῶν Λακώνων, ὅτι Λαΐκων. 
τῶν ὠληθές, ὥσπερ ὠξιῶσί τινες. ὑδὲν. γὰρ τῦτο διαφέρει ἢ 
εἰ ἤρετο, Κορίσκος καὶ Καλλίας πότερον οἴκοι εἰσὶν ἃ. οὐκ 

οἴκοι, εἴτε παρόντων ὠμφοῖν εἴτε μὴ παρόντων" ἀμφοτέ- 
ρως γὰρ. πλείες αἱ προτάσεις" ὄ ὙὰΡ εἰ ἀληθὲς εἰπεῖν, διὰ 

δῆλον οὖν ὡς ἐν οἷς Ἰρυι τὸ ὐμόειω, ὁ συγχωρη- 
τέον ἁπλῶς. 

“Ὅταν δὲ «δυοῖν ντοιν θατέρου μὲν ὅ ὄγτος ἐξ ἀνάγκης 
θάτερον εἶαι δοκῇ, θατέρε δὲ τῦτο μὴ ἐξ ἀνάγκης, ἐρω- 

τῦτο μία ἡ ἡ ἐρώτησις. ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ μυρία ἔ ἕτερα ἐρωτη- 10 τώμενον πρότερον δεῖ τὸ ἔλαττον διδόναι" χαλεπώτερον γὰρ 
βώτα ἐρωτήματα ἅπαντα ἣ ναὶ ἢ οὗ ἀληθὲς εἶναι λέγεν: 

ἀλλ᾽ ὅμως ὧς ἀποκριτέον μιᾷ ὠποκρίσει" ἀναιρεῖται γὰρ τὸ 
διαλέγεσθαι. τῶτο δ᾽ ὅμοιον ὡς εἰ καὶ τὸ αὐτὸ ὄνομα τεθείη 
τοῖς ἑτέροις. εἰ ὄν μὴ δεῖ πρὸς δύο ἐρωτήσεις μίαν ὠπόκρι- 

συλλογίσασθαι ἐκ πλειόνων. ἐὼν δ᾽ ἐπιχειρῇ ὅτι τῷ μῷ 
ἐξιν ἐναντίον τῷ δ᾽ ὡς ἔςιν, ἂν ὁ λόγος ἀληθὴς ἥ, ἐγαντίον - 

φάναι, ὄνομα δὲ μὴ κεῖσθαι τῷ ἑτέρυ. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἔνια, μὲν ὧν λέγυσιν οἱ πολλοὶ τὸν μὴ συγ- 

σιν διδόναι, φανερὸν ὅτι ἀδ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων τὸ ναί ἣ ὅ 15 χωρῦντα ψεύδεσθαι ἂν φαῖεν ἔνια δ᾽ ὅ, οἷον ὅσα ὠμφιδὸ- 
λεκτέον. ἀδὲ γὰρ ̓δ εἰπὼν ἀποκέκριται ἀλλ᾽ εἴρηκεν. ἀλλ᾽ ξῦσιν (πότερον γὰρ φθαρτὴ ἢ ἀθάνατος ἡ ψυχὴ τῶν ζῴων, 
ἀξιοῦνταί τως ἐν τοῖς διαλεγομέροις ας τὸ λανθάνεν τὸ ὁ διώριςαι τοῖς πολλοῖς) ἐν οἷς ἦν ἄδηλον ποτέρως εἴωθε 

συμβαῖνον. . 
“Ὥσπερ ἷν ἕπομαν, ἐπειδήπερ ἐδ᾽ ΓΕ τινες. ὅγτες ̓  

λεγαναι. τὸ τρότίχοίθον: πότερον ὡς αἱ, γῶμαι (καλῦσι 

γὰρ γκόμας καὶ τὼς ἀληθεῖς δόξας καὶ τὼς ὕλας ἀκοφά- 
δυκῦσιν εἶναι, κατὼ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ λύσεις δόξουσιν Ὁ σεις), ἢ ὡς ἡ διάμετρος ἀσύμμετρος. ἔτι Ὁ τἀληθὲς ἀμφε- 
εἶναί τινες ὑκ ἦσαι λύσεις" ἃς δή φαμεν ἐνίοτε μᾶλλον δεῖν 
φέρειν ἢ τὰς ἀληθεῖς ἐν τοῖς ὠγωνιστικοῖς Χόγοις καὶ τῇ 
πρὸς τὸ διττὸν ὠπαντήσει. ἀποκριτέον δ᾽ ἐπὶ. μὲν τῶν δοκόν- 
τῶν τὸ ἔξω λέγοντα" καὶ γὰρ ὕτως ἥκιςα γίχοιτ᾽ ἂν παρ- 

δοξεῖται, μώλιςα μεταφέρων ἄν τις λανθάνοι τὰ ὀνόματα 
χερὶ τότων, διὰ μὲν γὰρ τὸ ἄδηλον. εἶναι ποτέρως ἔχει τὠ- 
ληθές, ὁ δόξει σοφίζεσθαι, διὰ δὲ τὸ ἀμφιδοξεῖν ὁ δό- 
ζει ψεύδεσθαι" ἡ δὲ μεταφορὼ ποιήσει τὸν λόγον ὠνεξ.- 

ἐξέλεγχος" ἀν δέ τι παράδοξον ἀναγκάζηται λέγειν, ἐν- 25 ἐλεγκτον. 

ταῦθα, μάλιςα προσθετέον τὸ δοκεῖν" ὕτω γὰρ ἀν ὅτ᾽ ἔλεγ- 
χος ὅτε παράδοξον γίνεσθαι δόξειεν. ἐπεὶ δὲ πῶς αἰτεῖται 

» Σ, ΣΝ δῷ Υ δὲ ΄ λιν» ’ ᾿ τὸ ἐν ἀρχῇ. δῆλον, οἴονται δὲ πάγτες, ἀν. ἢ σύνεγγυς, ὠν- 

Ἔτι ὅσα ἄν τις κροαισθάνηται τῶν ἐρωτημάτων, ἀρο- 

ενςατέον καὶ προωγορευτέον" ὕτω γὰρ ἂν μάλιςα τὸν χυν- 
θανόμενον κωλύζφειεν. 

αἱρετέον καὶ μὴ συγχωρητέον εἶναι ἔνια ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ αἰ- Ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἡ μὲν ὀρθὴ λύσις ἐμφάνισις ψευδοῦς 18 
τῆντος, ὅτων τε τοιίῶτον ἀξιοῖ τις ὃ ἀναγκαῖον μὲν συμβαΐ- 3) συλλογισμῶ, παρ' ὑποίαν ἐρώτησιν συμβαΐει τὸ ψεῦδος, - 
νεῖν ἐκ τῆς θέσεως, ἢ δὲ ψεῦδος ἢ ἄδοξον, ταὐτὸ λεκτέον' ὃ δὲ ψευδὴς συλλογισμὸς λέγεται διχῶς (ἢ γὰρ εἰ συλλε- 
σὰ γὰρ ἐξ ἀνώγκης συμβαίνοντα τῆς αὐτῆς εἶναι δοκεῖ. θέ. λόγιξαι ψεῦδος, ἢ εἰ μὴ ὧν συλλογισμὸς δοκεῖ εἶναι συλ.- 
σεως. ἔτι ὅταν τὸ καθόλε μὴ ὀνόματι ληφθῇ ἀλλὰ πα- λογισμός), εἴ ἀν ἥ τε εἰρημένη νῦν λύσις καὶ ἡ τῷ φαινο- 

ραβολῇ, λεκτέον ὅτι ὑχ ὡς ἐδόθη δ᾽ ὡς πρότεινε λαμβά- μώκ συλλογισμῶᾶ παρὰ τί φαύεται τῶν ἐρωτημαΐτων δὲόρ- 
νει" καὶ γὰρ παρὼ τῦτο γύεται πολλάκις ἔλεγχρς. 35 θωσις. ὥςε συμβαύει τῶν λόγων τὰς μὲν συλλελογισμιένες 

Ἐξειργόμενον δὲ τότων ἐπὶ τὸ μὴ καλῶς δεδεῖχθαι ἀνελόντα, τὸς δὲ φαινομένες διελόντα, λύειν. πάλιν δ᾽ ἐπεὶ 

πορευτέον, ἀπαντῶντα κατὰ τὸν εἰρημένον" διορισμόν. τῶν συλλελογισμένων λόγων οἱ μὲν ἀληϑὲς οἱ δὲ ψεῦδος 
Ἔν μὲν οὖν τοῖς κυρίως λεγομώοις ὀνόμασιν ἀνάγκη ἔχουσι τὸ συμπέρασμα ; τοὺς μὲν κατὰ τὸ συμπέασμα 

ὠποκρίεσθαι ἢ ὡπλῶς ἢ διαιρόμενον. ἃ δὲ συνυπονοῦντες ψευδεῖς διχῶς ἐνδέχεται λύειν" καὶ γὰρ τῷ ἀνελεῖν τε τῶν 
τίθεμεν, οἷον ὅσα μὴ σαφῶς ὠλλὼ κολοβῶς ἐρωτᾶται, 40 ἠρωτημένων, καὶ τῷ δεῖξαι τὸ αὐραύασμα ἢ ἔχον ὑχ ὅτως" 
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τὸς δὲ κατὰ τὼς προτάσεις τῷ ἀνελεῖν τι μόνον" τὸ γὰρ 
συμπέρασμα ἀληθές. ὥς ε τοῖς βουλομένοις λύειν Ἀόγον 
πρῶτον μὲν σκεπτών εἰ συλλελόγις:αι ἢ ἀσυλλόγιςος, εἶτα 
πότερον ἀληθὲς τὸ συμπέρασμα, ἢ ψεῦδος, ὅπως ἢ διαιρῶν» 
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βόλων ἐρωτημάτων, ὠλλ᾽ ἔςι παρὼ σύνθεσιν. οὐ γάρ ἐς! 
διττὸν τὸ παρὼ τὴν διαίρεσιν" οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς λόγος γίνεται 

᾿διαιρόμενος, εἴπερ μὴ καὶ τὸ ὅρος καὶ ὅρος τῇ προσῳδίῳ 
λεχβὲν σημαίνει ἕτερον. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς γεγραμμώοις ταὐ- 

τες ἢ ἀναιρῶντες λύωμεν, καὶ ἀναιρῦντες ἢ ὧδε ἢ ὧδε, κατ 5 τὸν ὄνομα,, ὅταν. ἐκ τῶν αὐτῶν ξοιχείων γεγραμμέώον ἢ καὶ 
θάπερ ἐλέχθη πρότερον. διαφέρει δὲ πλεῖξον ἐρωτώμενόν ὡσαύτως, κἀκεῖ δ᾽ ἤδη παράσημα, ποΐντωι, τὰ δὲ φθεγ- 
τε καὶ μὴ λύειν λόγον" τὸ μὲν γὼρ προϊδεῖν χαλεπόν, τὸ γόμενα ὦ ταὐτώ. ὥς" ὁ διττὸν τὸ παρὰ διαίρεσιν. φανερὸν 
δὲ κατὰ σχολὴν ἰδεῖν ῥᾷον. δὲ καὶ ὅτι ὁὶ πάντες οἱ ἔλεγχοι παρὼ τὸ διττόν, καθάπερ 

ι9 Τῶν μὲν ὅν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὴν ὠμφιβο- τινές φασιν. ᾿ 
λίαν ἐλέγχων οἱ μὲν ἔχεσι τῶν ἐρωτημώτων τι πλείω ση- 10 Διαιρετέον ἦν τῷ ἀποκρινομένῳ" ὁ γὰρ ταὐτὸν ἰδεῖν τοῖς 
μαῖνον, οἱ δὲ τὸ συμπέρασμα πολλαχῶς λεγόμενον, οἷον ὀφθαλμοῖς τυπτόμενον καὶ τὸ φάναι ἰδεῖν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ἐν μὲν τῷ σιγῶντα λέγειν τὸ συμπέρασμα διττόν, ἐν δὲ τυπτόμενον. καὶ ὁ Εὐθυδήμου δὲ λόγος, ὧρ᾽ οἶδας σὺ νῦν 
τῷ μὴ συνεπίςξασθαι τὸν ἐπιςάμενον ὃν τῶν ἐρωτημάτων οὔσας ἐν Πειραιεῖ τριήρεις ἐν ἸΞικελίᾳ ὦν; καὶ πάλιν, ἄρ᾽ 
ἀμφίβολον. καὶ τὸ διττὸν ὁτὲ μὲν ἔς ιν, ὁτὲ δ᾽ ὑκ ἔξιν ἀλλὰ ἔςιν ὠγαθὸν ὄντα σκυτέα μοχθηρὸν εἶναι; εἴη δ᾽ ἄν τις ὠγαθὸς 
σημαΐει τὸ διττὸν τὸ μὲν ὃν τὸ δ᾽ ἐκ ὄν. 45 ὧν σκυτεὺς μοχθηρός" ὥς᾽ ἔςαι ἀγαθὸς σκυτεὺς μοχθηρός. 

“Ὅσοις μὲν ἦν ἐν τῷ τέλει τὸ πολλαχῶς, ὧν μὴ προσ. ἄρ᾽ ὧν αἱ ἐπιςῆμαι σπυδαῖαι, σπεδαῖα τὰ μαθήματα; τὸ 
λαΐβη τὴν ἀντίφασιν, ὁ γίνεται ἔλεγχος, οἷον ἐν τῷ τὸν τυ- δὲ κακοῦ σπυδαῖον τὸ μάθημα" σπυδαῖον ἄρα μάθημα τὸ 
φλὸν ὁρῶν" ἄνευ γὰρ ἀντιφάσεως ὑκ ἦν ἔλεγχος. ὅσοις δ᾽ κακόν. ὠλλὼ. μὲν καὶ κακὸν καὶ μάθημα τὸ κακόν, ὥςε 
ἐν τοῖς ἐρωτήμασιν, ὧκ ἀνάγκη προαποφῆσαι τὸ διττόν" ὦ κακὸν μάθημα τὸ κακόν. ἀλλ' ἐςὶ κακῶν σπουδαία ἐπι- 
γὰρ πρὸς τῶτο ἀλλὰ διὰ τῶτο ὁ λόγος. ἐν ὠρχῇ μὲν οὖν 29 ςήμη. ἄρ᾽ ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι σὺ γέγονας; γέγονας ἄρα 
τὸ διπλῶν καὶ ὄνομα καὶ λόγον ὅτως ἀποκριτέον, ὅτι ἔςιν νῦν. ἢ ἄλλο σημαΐνει διαιρεθέν" ἀληθὲς γὰρ εἰπεῖν νῦν ὅτι 
ὡς, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ, ὥσπερ τὸ σιγῶντα λέγειν, ὅτι ἔςιν ὡς, σὺ γέγονας, ἀλλ᾽ ὁ νῦν γέγονας. ἄρ᾽ ὡς δύνασαι καὶ ἃ 
ἔςι δ᾽ ὡς ὅ. καὶ τὰ δέοντα πρακτέον ἔςιν ἅ, ἔςι δ᾽ ἃ οὔ δύνασαι, οὕτως καὶ ταῦτα ποιήσαις ἄν; οὐ κιθαρίζων δ᾽ 

τὰ γὰρ δέοντα λέγεται πολλαχῶς. ἐὰν δὲ λάθῃ, ἐπὶ τέ. ἔχεις δύναμιν τοῦ κιθαρίζειν" κιθαρίσαις ἂν ὥρα ἀ κιθαρί. 
λει προστιθέντα τῇ ἐρωτήσει διορθωτέον" ἄρ᾽ ἔς: σιγῶντα λέ- 25 ἴων. ἢ ὁ τούτου ἔχει τὴν δύναμιν τοῦ οὐ κιθαρίζων κιθαρί- 
γεῖν; ὅ, ἀλλὼ τόνδε σιγῶντα. καὶ ἐν τοῖς ἔχουσι δὲ τὸ ζέειν, ἀλλ᾽ ὅτε οὐ ποιεῖ, τῷ ποιεῖν. 

πλεοναχῶς ἐν ταῖς προτάσεσιν ὁμοίως. ὑκ ἄρα συνεπίςαν- Δύουσι δὲ τινες τῦτον καὶ ἄλλως. εἰ γὼρ ἔδωκεν ὡς 
ται ὅτι ἐπίςανται; ναί, ἀλλ᾽ ἐχ οἱ ὕτως ἐπιςάμενοι" οὐ δύναται ποιεῖν, οὖ φασι συμβαδειν μὴ κιθαρίζοντα κιθα- 
γὰρ ταὐτόν ἐςιν ὅτι ἐκ ἔςι συνεπίςασθαι καὶ ὅτι τοὺς ὠδὲ ρἴζειν" οὐ γὰρ παντως ὡς δύναται ποιεῖ, δεδόσθαι ποιή- 

- ἐπιςαμένους ἐκ ἕξιν. ὅλως τε μαχετέον, ἂν καὶ ὡπλῶς 30 σειν᾽ οὐ ταὐτὸν δ᾽ εἶναι ὡς δύνωται καὶ πάντως ὡς δύνα- 

συλλογίζηται, ὅτι οὐχ ὃ ἔφησεν ἀπέφησε πρῶγμα, ἀλλ΄ ται ποιεῦ. ἀλλὰ φανερὸν ὅτι ὁ καλῶς λύτσιν᾽ τῶν γὼρ 
ὄνομα" ὥς’ οὐκ ἔλεγχος. παρὰ ταὐτὸν λόγων ἡ αὐτὴ λύσις, αὕτη δ᾽ οὐχ ὡρμόσει 

20 Φανερὸν δὲ καὶ τὸς παρὼ τὴν διαίρεσιν καὶ σύνθεσιν ἐπὶ πάντας οὐδὲ πάντως ἐρωτωμώες, ἀλλ᾽ ἔςι πρὸς τὸν 
πῶς λυτέον" ἂν γὼρ διαιρόμενος καὶ συντιθέμενος ὁ λόγος ; ἐρωτῶντα, οὐ πρὸς τὸν λόγον. 
ἕτερον σημαίνῃ, συμπεραινομένε τοὐναντίον Ἀεκτέον. εἰσὶ δὲ 35 Παρὰ δὲ τὴν προσῳδίαν λόγοι μὲν οὐκ εἰσίν, ἔτε τῶν 21 

,ὔ « “ ,, Υ Ἢ 9 Δ ἤ “ » ᾿ »“ ν ψΨ ᾽ πάντες οἱ τοιοῦτοι λόγοι παρὰ τὴν σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν. ἄρ᾽ γεγραμμένων οὔτε τῶν λεγομένων, πλὴν εἴ τινες ὀλίγοι γέ- 
- δ, ὑπμεν, ΄ », - - Ψ, “-.͵..φ- , ν ΄͵,,»2 ν ἢ “φο ᾧ εἶδες σὺ τῦτον τυπτόμενον, τούτῳ ἐτύπτετο τος; καὶ ᾧ νοιντ᾽ ἄν, οἷον οὗτος ὁ λόγος. ἀρά γ᾽ ἐςὶ τὸ οὗ καταλύεις 
ἐτύπτετο, τούτῳ σὺ εἶδες; ἔχει μὲν ἦν τι κἀκ τῶν ἀμφι- οἰκία; ναί. οὐκῶν τὸ οὐ καταλύεις τοῦ καταλύεις ἀπόφα- 

4. γὰρ οτὰ Ὦ. ἢ 3. συσκεχτέον Ὦ. [1 9. τὴν Ῥοβὶ καὶ οπιὶ 2. 16. προλάβηι Β. ἢ 117. ἡ ἀντίφασις Ώ.. 1] τὸν οἵὰ .Β. 1} 80, ἔς] 
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οἵὰ 2. ἢ 12. δὲ οτχ 2. ἢ 13. ὅσας Ὁ. ᾿ἰ 17. ἄρα] ἄρα τὸ 2. || 19. ἀλλ᾽ -- ἐπιςήμη οἵχ ρΥ 2. ἢ 21. νῦν οτὰλ 2. ᾿] 22. ἀλλ᾽ -- 
“έγαα;ς οἵα Ὦ. ἢ 23. καὶ ἕτως Ὁ. ἢ 25. οὐ ροβὶ καὶ οὰ 2. [Π κιϑαρίζει 5. 1} 26. τῇ] τῦτο 12. 1] 21. τῦτόν τις 1. 1} ᾿ 35. μὲν ὅν 

ἐκ Ὁ. ἃ 37. ἵτος Ὁ] ὁ αὐτὸς Α΄. ΠΠ ὖ καταλύσεις “4. ΠΠ 38. ναί ογχὰ 2. 

Ζ 



΄ 

118 

σις; ναί, ἔφησας δ᾽ ἐναι τὸ Ὁ καταλύεις οἰκίαν" ἡ οἰκίω 
ἄρα ἀπόφασις. ὡς δὴ λυτέον, δῆλον" οὐ γὰρ ταὐτὸ ση-᾿ 

μαΐνει ὀξύτερον τὸ δὲ βαρύτερον ῥηθέν. 
22 Δῆλον δὲ καὶ τοῖς παρὰ τὸ ὡσαύτως λέγεσθαι τὰ μὴ 

ΠΕΡῚ ΣΟΦΙΣΤΙΚῺΩΝ ἘΛΕΓΧΩΝ. 

ὡς ἔχει πρὸς τι; οἷον ὅτι ὁ μετ᾽ ἄλλου. ὥσπερ ὧν εἰ ἤρετο 
ἀρ ὃ μή τις ἔχει δοῖη ἄν, μὴ φαϊντος δὲ ἔροιτο εἰ δοίη ἄν 
τίς τι ταχέως μὴ ἔχων τωχέως, φήσαντος δὲ συλλογίζοιτο 
ὅτι δοίη ὧν τις ὃ μὴ ἔχει. καὶ φανερὸν ὅτι καὶ συλλελόγι- 

ταὐτὰ πῶς ὠπαντητέον, ἐπείπερ ἔχομεν τὸ γέη τῶν κα- 5 φαι" τὸ γὰρ ταχέως ᾧ τόδε διδόναι ἀλλ᾽ ὧδε διδόναι ἐς ὅν 
τηγοριῶν. ὁ μὲν γὰρ ἔδωκεν ἐρωτηθεὶς μὴ ὑπάρχειν τι τό- 
τῶν ὅσα τί ἐςι σημαίνει" ὁ δ᾽ ἔδειξεν ὑπάρχον τι τῶν πρός 
τί ἢ ποσῶν, δοκύόντων δὲ τί ἐςι σημαύνειν διὰ τὴν λέξιν, 
Φ , ᾿᾽ Ν οἷον ἐν τῷδε τῷ λόγῳ. ἄρ᾽ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἅμα ποιεῖν 

ὡς δὲ μὴ ἔχει τις, δοίη ἄν, οἷον ἡδέως ἔχων δοίη ἀν λυ- 
πηρῶς. 

Ὅμοιοι δὲ καὶ οἱ τοιοίδε πάντες. ἄρ᾽ ἢ μὴ ἔχει χειρὶ 
τύπτοι ὧν; ἢ ᾧ μὴ ἔχει ὀφθαλμῷ ἴδοι ὧν; ὁ γὰρ ἔχει 

τε καὶ πεποιηκέναι; οὖ. ἀλλὰ μὴν ὁρᾶν γέ τι ἅμα καὶ 10 ἕνα μόνον. λύουσι μὲν ὅν τινὲς λέγοντες καὶ ὡς ἔχει ὄνα 
ἑωρακέναι τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ ταὐτὸ ἐνδέχεται. ἄρ᾽ ἐς τι 
τῶν πάσχειν ποιεῖν τι; οὖ. οὐκοῦν τὸ τέμνεται καίεται αἰ- 
σϑάνεται ὁμοίως λέγεται,. καὶ πάντα πάσχειν τι σημαΐει" 
πάλιν δὲ τὸ λέγειν τρέχειν ὁρᾶν ὁμοίως ἀλλήλοις λέγεται" 

μόνον καὶ ὀφθαλμὸν καὶ ἄλλ᾽ ὁτιῶν ὁ πλείω ἔχων. οἱ δὲ 

καὶ ὡς ὃ ἔχει ἔλαβεν" ἐδίδου γὰρ μίαν μόνον ὅτος ψῆφον" 
καὶ ἧτός γ᾽ ἔχει, φασί, μίαν μόνην παρὰ τούτου ψῆφον. 
οἱ δ᾽ εὐθὺς τὴν ἐρώτησιν ἀναιροῦντες, ὅτι ἐνδέχεται ὃ μὴ 

ἀλλὰ μὴν τό γ᾽ ὁρᾶν αἰσθάνεσθαί τί ἐςιν, ὥςε καὶ πά- 15 ἔλαβεν ἔχειν, οἷον οἶνον λαβόντα ἡδύν, διαφθαρώτος ἐν τῇ 

σχεῖν τι ἅμα καὶ ποιεῖν. εἰ δέ τις ἐκεῖ δὸς μὴ ἐνδέχεσθαι 
ἅμα ταὐτὸ ποιεῖν καὶ πεποιηκύαι, τὸ ὁρῶν καὶ ἑωρακέναι 

λήψει, ἔχειν ὀξύν. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον, οὗτοι 
πάντες οὐ πρὸς τὸν λόγον ἀλλὰ πρὸς τὸν ἄνθρωπον λύυσιν. 

φαίη ἐγχωρεῖν, ὕπω ἐλήλεγκται, εἰ μὴ λέγοι τὸ ὁρῶν ποιενς εἶ γὼρ ἥν αὕτη λύσις, δόντα τὸ ἀντικείμενον οὐχ, οἷόν τε 
τι ἀλλὰ πάσχειν" προσδεῖ γὼρ τούτου τοῦ ἐρωτήματος" λύειν, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων" οἷον εἰ ἔςι μὲν ὃ ἔςι δ᾽ 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ ἀκούοντος ὑπολαμβάνεται δεδωκέναι, ὅτε τὸ ὁ ὃ οὔ, ἡ λύσις, ἄν ὡπλῶς δῷ λέγεσθαι, συμπεραΐεται" 
τέμνειν ποιεῖν τι καὶ τὸ τετμηκέναι πεποιηκέναι ἔδωκε, καὶ ἐὼν δὲ μὴ συμπεραΐνηται, οὐκ ἂν ει λύσις" ἐν δὰ τοῖς 
ὅσα ἄλλα ὁμοίως λέγεται. τὸ γὼρ λοιπὸν αὐτὸς προστίς προειρημένοις πάντων διδομένων οὐδέ ᾧφαμεν γόεσθαι συλ- 
θησιν ὁ ἀκούων ὡς ὁμοίως λεγόμενον" τὸ δὲ λέγεται μὲν λογισμόν. : 
ὑχ ὁμοίως, φαίνεται δὲ διὰ τὴν λέξιν. τὸ αὐτὸ δὲ συμ- Ἔτι δὲ καὶ οἶδ᾽ εἰσὶ τούτων τῶν λόγων. ἄρ᾽ ὃ γέ 
βαίνει ὅπερ ἐν ταῖς ὁμωνυμίαις" οἴεται γὰρ ἐν τοῖς ὁμωνύ- 25 γρώπται, ἔγραφέ τις; γέγραπται δὲ νῦν ὅτι σὺ κάθησαι, 
μοὶς ὁ ἀγνὼς τῶν λόγων ὃ ἔφησεν ἀποφῆσαι πρῶγμα, ὑκ ψευδὴς λόγος" ἥν δ᾽ ἀληθής, ὅτ᾽ ἐγράφετο ἅμα ἄρα 
ὄνομα" τὸ δὲ ἔτι προσδεῖ ἐρωτήματος, εἰ ἐφ᾽ ἐν βλέπων χέ- ἐγρώφετο ψευδὴς καὶ ἀληθής. τὸ γὰρ ψευδὴ ἢ ἀληθῆ λό- 
γει τὸ ὁμώνυμον" ὕτως γὰρ δόντος ἔςαι ἔλεγχος. γον ἢ δόξαν εἶναι ὁ τόδε ἀλλὰ τοιόνδε σημαίνει" ὁ γὰρ αὖ- 

Ὅμοιοι δὲ καὶ οἶδε οἱ λόγοι τύτοις, εἰ ὅ τις ἔχων τὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς δόξης. καὶ ὧρ᾽ ὃ μανθάνει ὁ μανθά- 
ὕςερον μὴ ἔχει ἀπέβαλεν: ὁ γὼρ ἦνα μόνον ὠποβαλὼν 30 νων, τῦτ᾽ ἐςὶν ὃ μανθάνει; μανθάνει δέ τις τὸ βραδὺ τα;χ. 
ἀςράγαλον οὐχ ἕξει δέκα ὠςραγάλες. ἢ ὃ μὲν μὴ ἔχει ὁ τοίνυν ὃ μανθάνει ἀλλ᾽ ὡς μανθάνει εἴρηκεν. καὶ ἄρ᾽ ὃ βα-- 
πρότερον ἔχων, ὠποβέβληκεν, ὅσον δὲ μὴ ἔχει ἢ ὅσα, ὑκ ὃιζει τις πατεῖ; βαδίζει δὲ τὴν ἡμέραν ὅλην. ἢ ὑχ ὃ βαδὲ- 
ἀνάγκη τοσαῦτα ἀποβαλεῖν. ἐρωτήσας ἦν ὃ ἔχει, συνώγει ζει ἀλλ᾽ ὅτε βαδίζει εἴρηκεν" ὑδ᾽ ὅταν τὴν κύλικα πίνειν, 
ἐπὶ τῇ ὅσα" τὰ γὼρ δέκα ποσα.. εἰ ἵν ἤρετο ἐξ ἀρχῆς εἰ ὃ πύει ἀλλ᾽ ἐξ ὅ. καὶ ὧρ᾽ ὅ τις οἶδεν ἢ μαθὼν ἃ εὑρὼν οἵ-. 
ὅσα τις μὴ ἔχει πρότερον ἔχων, ἄρά γε ὠποβέβληκε το- 35 δὲν; ὧν δὲ τὸ μὲν εὗρε τὸ δ᾽ ἔμαθε, τὰ ἄμφω ὑδέταρον. 
σαῦτα, ὁδεὶς ὧν ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ἢ τοσαῦτα ἢ τούτων τι. καὶ ἢ ὃ μὲν ἅπαν, τὸ δ᾽ ἅπαντα. καὶ ὅτι ἔςι τις τρίτος εἶν- 

ὅτι δοΐι ὧν τις ὃ μὴ ἔχει. ὁ γὰρ ἔχει ἕνα μένον ἀςράγα- θρωπος παρ᾽ αὐτὸν καὶ τὸς καθ᾽ ἕκαςον. τὸ γὰρ ἄνθρωπος 
λον. ἢ οὐ δέδωκεν ὃ οὐκ εἶχεν, ἀλλ᾽ ὡς οὐκ εἶχε, τὸν ἦα. καὶ ὦπαν τὸ κοινὸν οὐ τόδε τι, ἀλλὰ τοιόνδε τι ἢ «πρός τι 

τὸ γὼρ μόνον ὁ τόδε σημαίνει ὑδὲ τοιόνδε ὑδὲ τοσόνδε, ἀλλ ἢ πῶς ἢ τῶν τοιότων τι σημαίνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῇ ἹΚ ο-- 
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ΠΕΡῚ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ. ἀν σς 

ρίσκος καὶ ἸΚορίσκος μουσικός, πότερον ταὐτὸν ἢ ἕτερον; τὸ 

μὲν γὰρ τόδε τι τὸ δὲ τοιόνδε σημαόει, ὥς ὑκ ἔςιν αὐτὸ 
ἐκθέσθαι" ὁ τὸ ἐκτίθεσθαι δὲ ποιεῖ τὸν τρίτον ἄνθρωπον, ἀλλὼ 
νον ,ὕ ἡ »νἭ ὁ ν ὰ - τὸ ὅπερ τόδε τι εδαι συγχωρεῖν. ὁ γὼρ ἔς αι͵ τόδε τι εἶναι, 
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τ᾽ εἶαι καὶ μέλλοντι ἐρωτᾶσθαι, ὑδὲ τῷ προσιόντι ἢ ἐγ- 
κεκαλυμμένῳ προσιόγτι τε εἶαι καὶ Κορίσκῳ" ὥς" οὐκ εἰ 
οἶδα τὸν Ἱορίσκον, ἀγνοῶ δὲ τὸν προσιόγτα, τὸν αὐτὸν οἶδα, 
καὶ ἀγνοῶ" ὑδ᾽ εἰ τῦτ᾽ ἐςὶν ἐμόν, ἔς δ᾽ ἔργον, ἐμόν ἐςιν 

ὅπερ Καλλίας καὶ ὅπερ ἄνθρωπές ἐς!ν. ὑδ᾽ εἴ τις τὸ ἐκτιθέ. 5 ἔργον, ἀλλ᾽ ἢ κτῆμα ἢ πρῶγμα ἢ ἄλλο τι. τὸν αὐτὸν 
μενον μὴ ὅπερ τόδε τι εἶναι λέγοι ἀλλ᾽ ὅπερ ποιόν, ὑδὲν δὶοΐ- 
σει" ἔςαι γὰρ τὸ παρὰ τοὺς πολλὲς ἔν τι, οἷον ὁ ἀἄνθρω- 
πος. φανερὸν ὅν ὅτι οὐ δοτέον τόδε τι εἶγωι τὸ κοινῇ κωτη- 
γορόμενον ἐπὶ πᾶσιν, ἀλλ᾽ ἦτοι ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποσὸν ἢ 
τῶν τοιούτων τι σημαΐζειν. 

2325 Ὅλως δ᾽ ἐν τοῖς παρὼ τὴν λέξιν λόγοις ἀεὶ κατὰ τὸ 
ἀντοκείμενον ἔςαι ἡ λύσις ἢ παρ᾽ ὅ ἐςὶν ὁ λόγος. οἷον εἰ 
παρὼ σύνθεσιν ὁ λόγος, ἡ λύσις διελόντι, εἰ δὲ παρὰ δὺ- 

αίρετιν, συνθέντι. πάλιν εἰ παρὰ προσῳδίαν ὀξεῖαν, ἡ βα- 

δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
Δύουσι δὲ τινες ἀναιρῦντες τὴν ἐρώτησιν᾽ φασὶ γὰρ 

ἐνδέχεσθαι ταὐτὸ πρῶγμα εἰδέναι καὶ ἀγνοεῖν, ἀλλὰ μὴ 
κατὼ ταὐτό τὸν ὅν προσιόντα, οὐκ εἰδότες, τὸν δὲ ἹΚορίσκον 

410 εἰδότες, ταὐτὸ μὲν εἰδέναι καὶ ὠγνοεῖν φασίν, ἀλλ᾽ ὁ κατὰ 
ταὐτό. καίτοι πρῶτον μέν, καθάπερ ἤδη εἴπομεν, δεῖ τῶν 
χαρὰ ταὐτὸ λόγων τὴν αὐτὴν εἶναι διόρθωσιν' αὕτη δ᾽ ἐκ 
ἔςαι, ἄν τις μὴ ἐπὶ τῇ εἰδόαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ εἶναι ἢ πῶς ἔχειν 
τὸ αὐτὸ ἀξίωμα λαμβάνῃ, οἷον εἰ ὅδε ἐςὶ πατήρ, ἔς: δὲ 

ρεῖα, προσῳδίω λύσις, εἰ δὲ παρὰ βαρεῖαν, ἡ ὀξεῖα. εἰ δὲ 15 σός" εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἐνίων τῦτ᾽ ἐςὶν ἀληθὲς καὶ ἐνδέχεται ταὐτὸ 
παρ᾽ ὁμωνυμίαν, ἔςι τὸ ἀντικείμενον ὄνομα εἰπόντα λύειν, εἰδέναι καὶ ὠγνοεῖν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα, ὑδὲν κοινωνεῖ τὸ λεχβέν. 
οἷον εἰ ἔμψυχον συμβαίνει λέγειν, ὠποφήσαγτα μὴ εἶναι, οὐδὲν δὲ κωλύει τὸν αὐτὸν λόγον πλείος μοχθηρίας ἔχαιν. 
δηλοῦν ὡς ἔςιν ἔμψυχον" εἰ δ᾽ ἄψυχον ἔφησεν, ὁ δ᾽ ἔἕμ- ἀλλ᾽ ὑχ ἡαὶ πάσης ἁμαρτίας ἐμφάνισις λύσις ἐς" ἐγχω- 
ψυχρὸν συνελογίσωτο, λέγειν ὡς ἔςιν ἄψυχον. ὁμοίως δὲ ρεῖ γὰρ ὅτι μὲν ψεῦδος συλλελόγις: δεῖξαί τινα, παρ᾽ 
καὶ ἐπὶ τῆς ἀμφιβολίας. εἰ δὲ παρ᾽ ὁμοιότητα λέζεως, τὸ Ὁ ὃ δὲ μὴ δεῖξαι, οἷον τὸν Ζήνωνος λόγον, ὅτι ὑκ ἔςι κινν 

ἀντ ον ἔςαι λύσις. ἄρ᾽ ὃ μὴ ἔχει, δοίη ὧν τις; ἢ ὑχΉ θῆναι. ὥςε καὶ εἴ τις ἐπιχειροῦη συνάγειν ὡς ἀδύνατον, 
ὃ μὴ ἔχει, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ ἔχει, οἷον ἔνα μόνον ἀςρώγαλον. ἁμαρτάνει, κἂν εἰ μυριάκις ἢ συλλελογισμένος" ἀ γάρ ἐς!ν 
ἄρ᾽ ὃ ἐπίξαται, μαθὼν ἢ εὑρὼν ἐπίξαται; ἀλλ᾽ ὑχ ἃ ἐπξξς αὕτη λύσις. ἦν γὰρ ἡ λύσις ἐμφάνισις ψευδῦς συλλογι- 
ςαται. καὶ εἰ ὃ βαδίζει πατεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτε. ὁμοίως δὲ σμοῦ, καρ’ ὃ ψευδής" εἰ ἦν μὴ συλλελόγιςαι ἢ καὶ ἀλη- 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, 25 θὲς ἢ ψεῦδος. ἐπιχειρεῖ συνάγειν, ἡ ἐχείου δήλωσις λύσις 

24 Πρὸς δὲ τοὺς παρὰ τὸ συμβεβηκὸς μία μὲν ἡ αὐτὴ ἐςΐν. ἴσως δὲ. καὶ τῦτ᾽ ἐπ᾿ ἐνίων οὐδὲν κωλύει συμβαύειν" 
λύσις πρὸς ἅπαντας. ἐπεὶ γὰρ ἀδιόριςόν ἐςι τὸ πότε χοι- πλὴν ἐπί γε τούτων οὐδὲ τῶτο δόξειεν ἄν" καὶ γὰρ τὸν 
τον ἐπὶ τῇ πράγματος, ὅταν ἐπὶ τοῦ συμβεβηκότος ὑπάρ- Κορίσκον ὅτι ἹἙορίσκος οἶδε, καὶ τὸ προσιὸν ὅτι προσιόν. 
Χ"» καὶ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν δυκεῖ καὶ φασίν, ἐπ᾿ ἐνίων δ᾽ ᾧ φα- ἐνδέχεσθαι δὲ δοκεῖ τὸ αὐτὸ εἰδέναι καὶ μή, οἷον ὅτι μὲν 
σιν ἀναγκαῖον εἶναι, ῥητέον οὖν συμβιβασθέντας ὁμοίως πρὸς 3) λευκὸν εἰδέναι, ὅτι δὲ μουσικὸν μὴ γνωρίζειν" οὕτω γὰρ 
ἅπαντας ὅτι οὐκ ἀναγκαῖον. ἔχειν δὲ δεῖ προφέρειν τὸ. οἷον. τὸ αὐτὸ οἶδε καὶ οὐκ οἶδεν, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ ταὐτόν. τὸ δὲ 
εἰσὶ δὲ πάντες οἱ τοιοίδε τῶν λόγων παρὰ τὸ συμβεβηκός. προσιὸν καὶ Ἑορίσκον, καὶ ὅτι προσιὸν καὶ ὅτι Κορίσκος, 
ἄρ᾽ οἶδας ὃ μέλλω σε ἐρωτῶν; ὧρ᾽ οἶδας τὸν προσιόντα ἢ οἶδεν. : 

τὸν ἐγκεκαλυμμένον; ἄρ᾽ ὁ ἀνδριὼς σόν ἐςιν ἔργον, ἢ σὸς Ὁμοίως δ᾽ ἁμαρτάνουσι καὶ οἱ λύοντες, ὅτι ἅπας 
ὁ κύων πατήρ; ρα τὰ ὀλιγάκις ὀλίγα ὀλίγα; φανερὸν35 ἀριθμὸς ὀλίγος, ὥσπερ ὃς εἴπομεν" εἰ γὰρ μὴ συμπερα:- 
γὰρ ἐν ἅπασι τούτοις ὅτι ὑκ ἀνάγκη τὸ κατὼ τοῦ συμβε- νομένου, τετο παραλιπόντες, ὠληθὲς συμπεπεράνθαι: φασί, 
βηκότος καὶ κατὰ τοῦ πράγματος ἀληθεύεσθαι" μόνοις γὰρ- πάντα γὰρ εἶναι καὶ πολὺν καὶ ὀλίγον, ἀμαρτάνοσιν. 
τοῖς κατὰ τὴν οὐσίαν ἀδιαφόροις καὶ ἣν οὖσιν ἅπαντα δὸ- Ἔνιοι δὲ καὶ τῷ διττῷ λύουσι τὸς συλλογισμές, οἷον 
κεῖ ταὐτὰ ὑπάρχειν" τῷ δ᾽ ἀγαθῷ οὐ ταὐτόν ἐςιν ὠγαθῷ ὅτι σός ἐςι πατὴρ ἢ υἱὸς ἢ δοῦλος. καίτοι φανερὸν ὡς εἰ 

7. ὃ] τὸ 4. ' 9. ὅτοῖ ἥ τι Ὁ. ἢ 18. ὃς (4, ὅτι Ὦ. ἢ ἴξιν ἔμψνχον) ἄψνχον Ὁ. ἢ 19. ὅς “4. ἃ ἄψυχος 4}. ᾿ὶ 231. ἔχοι Α΄. 

23. ὑχ, 4] ὑχὶ 22. 11 29. δοκῆ 8. 1 30. συμβιβασθέντος Α(. 31. ἀληθεύεσθαι οτα Ὦ. 
7. τυὴς ὦ διαιρῦντες Ὦ. 11 9. μὴ Ὁ. 1} 18. ὡμαρτία,} μοχθηρίας 81. ᾿ὶ 21. ἀδύνατον] εἰς ἀδύνατον Ὁ, ἀδύνατον συνάγων εἰς ἀδύνατον 

“8. αὶ 22. καὶ 4. ἢ} σνλλελογισμένον 4. ἢ 25. ἢ] ὡς Ὦ. 11] 21. δόξειεν] ἃ δόξειν Ὁ. 1 29. δὲ οτχ 2. 1 80. ὅτος 2. 1 85. σνμπε- 
ρμωπμένου Β. 1 836. ἀληθῶς Α΄. 
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παρὰ τὸ. πολλαχῶς λέγεσθαι ᾧαίνεται ὁ ἔλεγχος, δεῖ μόνον, εὐορκεῖ δὲ οὗ" οὐδ᾽ ὁ ὠπειθῶν πείθεται, ἀλλά τι 
τοὔνομα ἢ τὸν λόγον κυρίως εἶναι πλειόνων" τὸ δὲ τόνδ᾽ πείθεται. ὅμοιος δ᾽ ὁ λόγος καὶ περὶ τοῦ ψεύδεσθαι τὸν 
εἶναι τῦδε τέκνον οὐδεὶς λέγει κυρίως, εἰ δεσπότης ἐςὶ τόσ- αὐτὸν ὦμα καὶ ἀληθεύειν" ὠλλὼ διὼ τὸ μὴ εἶναι εὐθεώρη- 
νου" ἀλλὰ καρὼ τὸ συμβεβηκὸς ἡ σύνθεσίς ἐςιν. ἄρ᾽ ἐξὶ τον, ποτέρως ἄν τις ὠποδοίη τὸ ἁπλῶς ὠληθεύειν ἢ ψεύδε- 

τῦτο σόν; ναί, ἔςι δὲ τοῦτο τόινον" σὸν ἄρα τῶτο τέκνον" 6 σθαι, δύσκολον φαίνεται. κωλύει δ᾽ αὐτὸν οὐδὲν ἁπλῶς μὲν 
ὅτι συμβέβηκεν εἶναι καὶ σὸν καὶ τέκνον, ἀλλ οὐ σὸν εἶναι ψευδῆ, πῇ δ᾽ ἀληθὴ ἢ τινός, καὶ εἶναι ὠληθὴ τινάώ, 

τόκνον. ἀληθὴ δὲ μή. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πρός τι καὶ πῇ καὶ 
Καὶ τὸ εἶναι τῶν κακῶν τι ὠγαθόν' ἡ γὰρ φρόνησίξς πότε' πάντες γὰρ οἱ τοῦτοι λόγοι παρὼ τῦτο συμβαίνεσιν. 

ἐςιν ἐπιςήμη τῶν κακῶν. τὸ δὲ τῦτο τούτων εἶναι οὐ χέ- ἄρ᾽ ἡ ὑγίεια ἢ ὁ πλῦτος ἀγαθόν; ἀλλὼ τῷ ὥφρονι καὶ μὴ 
γεταῖ πολλαχῶς, ἀλλὼ κτῆμα. εἰ δ᾽ ἄρα πολλωχῶς το ὀρθῶς χρωμένῳ ὧς ἀγαθόν. ὠγαθὸν ρα καὶ οὐκ. ὠγαθόν. 
(καὶ γὼρ τὸν ἄνθρωπον τῶν ζῴων φαμὲν εἶναι, ἀλλ᾽ οὖ τι ἄρα τὸ ὑγιαίνειν ἢ δύνασθαι ἐν πόλει ἀγαθόν; ἀλλ᾽ ἔςιν ὅτε 
κτῆμα) καὶ ἐάν τι πρὸς τὰ κακὼ λέγηται ὡς τινός, διὰ ὁ βέλτιον" ταὐτὸν ὥρα τῷ αὐτῷ ὠγαθὸν καὶ οὐκ ὠγαθόν. 
τοῦτο τῶν κακῶν ἐςίν, ἀλλ᾽ αὐ τῦτο τῶν κακῶν. παρὰ τὸ ἢ οὐδὲν κωλύει ὡπλῶς ὃν ὠγαθὸν τῷδε μὸὴ εἶναι ὠγαθόν, 
πῇ ἦν καὶ ἁπλῶς φαύεται. καίτοι ἐνδέχεται ἴσως ἀγαθὸν ἢ τῷδε μὲν ὠἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὁ νῦν ἢ ὧς ἐνταῦθ᾽ ὠγαθόν. ἄρ᾽ 
εἶναί τι τῶν κακῶν διττῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῷ λόγου τούτα, 15 ὃ μὴ βούλοιτ᾽ ὧν ὁ φρόνιμος, κακόν; ὠποβαλεῖν δ᾽ οὐ βέ- 

ἀλλ᾽ εἴ τι δοῦλον εἴη ὠγαθὸν μοχθηροῦ, μᾶλλον. ἴσως δ᾽ λεται τὠγαθόν" κακὸν ἄρα τἀγαθόν. οὐ γὼρ ταὐτὸν εἰπεῖν 

οὐδ᾽ οὕτως“ οὐ γὰρ εἰ ὠγαθὸν καὶ τούτου, ὠγαθὸν τούτου τὠγαθὸν εἶναι κακὸν καὶ τὸ ὠποβαλεῖν τὠγαθόν. ὁμοίως 
ἅμα. ἀδὲ τὸ τὸν ἄνθρωπον φάναι τῶν ζῴων εἶναι οὐ λέ- δὲ καὶ ὁ τοῦ κλέπτου λόγος. οὐ γὰρ εἰ κακόν ἐςιν ὁ κλέ- 
γεται πολλαχῶς" οὐ γὰρ εἴ ποτέ τι σημαίνομεν ἀφελόν- πτης, καὶ τὸ λαβεῖν ἐςὶ κακόν" οὔκον τὸ κακὸν βούλεται, 

τες, τῦτο λέγεται πολλαχῶς" καὶ γὰρ τὸ ἥμισυ εἰπόντες 2) ἀλλὼ τἀγαθόν" τὸ γὰρ λαβεῖν ὠγαθὸν ὠγαθόν. καὶ ἡ νό- 
τοῦ ἔπους δός μοι Ἰλιάδα σημαΐνομεν, οἷον τὸ μῆνιν ἄει- σος κακόν ἐςτν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ ὠποβαλεῖν νόσον. «ἦρα τὸ δὲ 

δὲ θεά. καιον τῷ ἀδίκε καὶ τὸ δικαίως τῷ ἀδίκως αἱρετώτερον: ἀλλ 
25 Τὰς δὲ παρὰ τὸ κυρίως τῶδε ἢ πῇ ἢ ποῦ ἢ πῶς ἢ ἀποθανεῖν ἀδίκως αἱρετώτερον. ἄρα δίκαιόν ἐς ιν τὰ αὐτοῦ 

πρός τι λέγεσθαι καὶ μὴ ἁπλῶς, λυτέον σκοποῦντι τὸ συμ- ἔχειν ἕκαςον; ἃ δ᾽ ἄντις κρίνῃ κατὰ δόξαν. τὴν αὐτοῦ, κῶν 
πέρασμα πρὸς τὴν ἀντίφασιν, εἰ ἐνδέχεται τούτων τι πε-)ς ἤ ψευδῆ, κύριά ἐςιν ἐκ τῷ νόμκ᾽ τὸ αὐτὸ ἄρα δίκαιον καὶ 
πονθέναι. τῶ γὰρ ἐναντία καὶ τὰ ἀντικείμενα καὶ φάσιν αὶ δόκαιον. καὶ πότερα δεῖ κρύειν τὸν τὼ δίκαια λέγοντα ἢ 
καὶ ἀπόφασιν ἁπλῶς μὲν ἀδύνατον ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ, τὸν τὰ ἄδικα; ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν ἀδικούμενον δίκαιόν ἐςτιν 
πῇ μέτοι ἑκάτερον ἢ πρός τι ἢ πῶς, ἣ τὸ μὲν πῇ τὸ δ᾽ ἱκανῶς λέγειν ἃ ἔπαθεν" ταῦτα δ᾽ ἦν ἄδικα. ἃ γὼρ εἰ πα- 
ἁπλῶς, δὲν κωλύει. ὥς" εἰ τόδε μὲν ὡπλῶς τόδε δὲ πῇ, θεῖν τι ἀδίκως αἱρετόν, τὸ ἀδίκως αἱρετώτερον τῇ δικαίως " 

πω ἔλεγχος. τῦτο δ᾽ ἐν τῷ 7 συμπεράσματι θεωρητέον πρὸς 99 ἀλλ᾽ ἑπλῶς μὲν τὸ δικαίως, τοδὶ μέτοι ἐδὲν κωλύει ἀδέ- 
τὴν ἀντίφασιν. . κως ἢ δικαίως. καὶ τὸ ἔχεν τὰ αὐτῷ δίκαιον, τὸ δὲ τὠλ- 

Εἰσὶ δὲ παντες οἱ τοιοῦτοι λόγοι τῦτ᾽ ἔχοντες. ἄρ᾽ λότρια οὐ δίκαιον" κρίσιν μώτοι ταύτην δικαίαν εἶναι ὑδὲν 
ἐνδέχεται τὸ μὴ ὃν εδαι; ἀλλὰ μὴν ἔς! γέτι μὴ ὄν. ὁμοίως κωλύει, οἷον ἂν ἢ κατὰ δόξαν τῷ κρύαντος" οὐ γὰρ εἰ δὲς 
δὲ καὶ τὸ ὃν ὑκ ἔξαι" οὐ γὰρ ἔςαι τι τῶν ὄντων, ἄρ᾽ ἐν καῖον τοδὶ ἢ ὡδί, καὶ ὡπλῶς δίκαιον. ὁμοίως δὲ καὶ ἄδιεα, 
δέχεται τὸν αὐτὸν ἅμα, εὐορκεῖν καὶ ἐπιορκεῖν; ἄρ᾽ ἐγχω- 35 ὄντα ὑδὲν κωλύει λέγειν γε αὐτὼ δίκαιον εἶναι" οὐ γὰρ εἰ 
ρεῖ τὸν αὐτὸν ἅμα τῷ αὐτῷ πείθεσθαι καὶ ὠπειθεῖν; ἢ ὅτε λέγειν δίκαιον, ἀνάγκη δόκαια εἶναι, ὥσπερ ἀδ᾽ εἰ ὠφέλε- 
τὸ εἶναί τι καὶ εἶναι ταὐτόν; τὸ δὲ μὴ ὄν, ὡς εἰ ἔςι τι, μὸν λέγειν, ὠφέλιμα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δικαίων. 
καὶ ἔςιν ἁπλῶς" ὅτ᾽ εἰ εὐορκεῖ τόδε ἢ τῇδε, ἀνώγκη καὶ ὑκ εἰ τὼ λεγόμενα ἄδικα, ὁ λέγων ἄδικα νικᾷ" λέγει γῶὼρ 
εὐορκεῖν, ὁ δ᾽ ὀμόσας ἐπιορκήσειν εὐορκεῖ ἐπιορκῶν τοῦτο ἃ λέγειν ἐςὶ δίκαια, ὡπλῶς δὲ καὶ παθεῖν ἄδικα. 
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26 τοῖς δὲ παρὼ τὸν ὁρισμὸν γινομένοις τῷ ἐλέγχε, κα- 
θάώπερ. ὑπεγράφη πρότερον, ὠπ. ον σκοποῦσι τὸ συμ- 
πέρασμα πρὸς τὴν ἀντίφασιν, ὅπως ἔςαι τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ 
τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
χρόνῳ. ἐὼν δ᾽ ἐν ἀρχῇ προσέρηται, οὐχ, ὁμολογητέον ὡς 
ἀδύνατον τὸ αὐτὸ εἶναι διπλάσιον καὶ μὴ διπλάσιον, ὠλλὰ 
φατέον, μὴ μώτοι ὡδί, ὥς ποτ᾽ ἣν τὸ ἐλέγχεσθαι διωμο- 
λογημένον. εἰσὶ δὲ πάντες οἶδ᾽ οἱ λέγοι παρὼ τὸ τοιοῦτο. ἄρ᾽ 
ὁ εἰδὼς ἕκαςον ὅτι ἔκαςον, οἶδε τὸ πρῶγμα; καὶ ὁ ἀγνοῶν 

ὡσαύτως; εἰδὼς δέ τις τὸν ἹΚορίσκον ὅτι Κορίσκος, ᾿ὠγνοοΐη 
ἂν ὅτι μουσικός, ὥςε ταὐτὸ ἐπίςαται καὶ ἀγνοεῖ, ἄρα τὸ 
τετράπηχυ τῷ τρικήχεος μεῖζον; γώοιτο δ᾽ ἂν ἐκ τριπήχας 
τιτράπηχμ κατὰ τὸ μῆκος" τὸ δὲ μεῖζον ἐλάττονος μεῖζον" 
αὐτὸ ἄρα αὑτῷ μεῖζον καὶ ἔλαττον. 

Τοὺς δὲ παρὰ τὸ αἰτεῖσθαι καὶ λαμβάνειν τὸ ἐν ἀρχῇ 
τυνθανομένῳ μέν, ὧν ἢ δῆλον, ὃ δυτέον, οὐδ᾽ ἂν ἔνδοξον ἧ, 

λέγοντα τἀληθές, ἃ ἂν δ λαθῃ, τὴν ἄγνοιαν διὰ τὴν μοχίβη- 

ρίαν τῶν τοιύτων λόγων εἰς τὸν ἐρωτῶντα μαπάξρεεεον ὡς ἃ 
δειλεγμένον" ὁ γὰρ ἔλεγχος ἄνευ τῷ ἐξ ἀρχῆς. εἶθ᾽ ὅτι ἐδόθη 
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. ὁμωνύμων ὁτὲ μὲν ἀμφοῖν ὁτὲ δ᾽ οὐδετέρῳ ὑπάρχει, ὥςε 
μὴ ὡκλοῦ ὄντος τοῦ ἐρωτήματος ὡπλῶς ὠποκρινομένις 
οὐδὲν συμβαίνει πάσχειν, ὁμοίως καὶ ἐπὶ τούτων. ὅταν 
μὲν ὄν τὼ πλείω τῷ ἑνὶ ἢ τὸ ἂν τοῖς πολλοῖς ὑπάρχη, τῷ 

5 ἁπλῶς δόντι καὶ ὡμαρτόντι ταύτην τὴν ὡμαρτίαν ὑδὲν ὑπε- 
ναντίωμω συμβαίνει" ὅταν δὲ τῷ μὲν τῷ δὲ μή, ἢ πλείω 
κατὼ πλειόνων, καὶ ἔςιν ὡς ὑπάρχει ὠμφότερα ὠμφοτέ- 
ροις, ἔςι δ᾽ ὡς ὁχ ὑπάρχει πάλιν, ὥςε τῦτ᾽ εὐλαβητέον. 
οἷον ἐν τοῖσδε τοῖς λόγοις. εἰ τὸ μέν ἐςὶιν ὠγαθὸν τὸ δὲ κα- 

10 κόν, ὅτι ταῦτα ἀληθὲς εἰπεῖν ἀγαθὸν καὶ κακὸν καὶ πά- 

λιν μήτ᾽ ἀγαθὸν μήτε κακόν" οὐκ ἔςι γὰρ ἑκάτερον ἑκά- 
τερον, ὥςε ταὐτὸ ὠγαθὸν καὶ κακὸν καὶ οὔτ᾽ ὠγαθὸν οὔτε 
κακόν. καὶ εἰ ἕκαςον αὐτὸ αὐτῷ ταὐτόν, καὶ ἄλλε ἕτερον" 

ἐπεὶ δ᾽ ἀκ ἄλλοις ταὐτὰ ἀλλ᾽ αὑτοῖς, καὶ ἕτερα αὑτῶν, 

45 ταὐτὼ ἑαυτοῖς ἕτερα καὶ ταὐτά. ἔτι εἰ τὸ μὲν ὠγαθὸν κα- 
κὸν γίνεται, τὸ δὲ κακὸν ὠγαθόν ἐφ, δύο γόριτ᾽ ἄν. δυοῖν 
τε καὶ ἀνίσων ἑκάτερον αὐτὸ αὐτῷ ἶσον, ὥςε ἴσα καὶ ἄνισα 
αὐτὰ αὑτοῖς. 

᾿Ἐμπίπτουσι μὲν ὧν τοι καὶ εἰς ἄλλας λύσεις" καὶ 
οὐχ, ὡς τούτῳ χρησομένου, ὠλλ᾽ ὡς πρὸς τῦτο συλλογιου- Ὦ γὰρ τὸ ἄμφω καὶ τὸ ἅπαντα πλείω σημαύει" ὕχων ταὐ- 
μόου τοὐναντίον, ἢ ἐπὶ τῶν παρεζελέγχων. 

Ἑαὶ τὸς διὰ τῷ παρεπομένρυ συμβιβάζοντας ἐ ἐπ᾿ αὐτῷ 
τοῦ λόγου δεικτέον. ἔς τ δὲ διττὴ ἡ τῶν ἑπομένων ἀκολύθη- 
σις. ἢ γὰρ ὡς τῷ ἐν μέρει τὸ καθόλου, οἷον ἀνθρώπῳ ζῷον" 
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τόν, πλὴν ὄνομα, συμβανει φῆσαι. καὶ ἀποφῆσαι: τοῦτο 
δ᾽ οὐκ ἣν ἔλεγχος. ἀλλὰ φανερὸν. ὅτι μὴ μιᾶς ἐρωτήσεως 
τῶν πλειόνων νομέων, ἀλλ᾽ ἂν καθ᾽ ἑνὸς φαντος ἢ ἀπο- 
φώντος, ὧς ἔςαι τὸ ὠδύνατον. : 

ἀξιοῦται γάρ, εἰ τόδε μετὰ τῦδε, καὶ τόδ᾽ εἶναι μετὰ τῦδε. 25 Πρὶ δὲ τῶν ὠπαγόντων ἐς ταὐτὸ πολλάκις εἰπεῖν,31 
ἃ κατὰ τὰς ἀντιθέσεις" εἰ γὰρ τόδε τῷδε ἀκολεθεῖ, τῷ ἀν- φανερὸν ὡς οὐ δοτέον τῶν πρός τι λεγομένων σημαύειν τι 
τικειμένῳ τὸ ἀντικείμενον. παρ᾽ ὃ καὶ ὁ τοῦ Μελίσσου λό- χωριζομένας καθ᾿ αὐτὼς τὼς κατηγορίας, οἷον διπλάσιον 
γος" εἰ γὰρ τὸ γεγονὸς ἔχει ἀρχήν, τὸ ἀγένητον ἀξιοῖ μὴ ἄνευ τῷ διπλάσιον ἡμίσεος, ὅτι ἐμφαίνεται. καὶ γὼρ τὼ 
ἔχαιν, ὥς᾽ εἰ ὠγέητος ὁ ὑρανός, καὶ ἄπειρος. τὸ δ᾽ ὧς ἔςιν’ δέκω ἐν τοῖς ἑνὸς δέουσι δέκα καὶ τὸ ποιῆσαι ἐν τῷ μὴ ποι- 
ἀνώπαλιν γὰρ ἡ ἀκολούθησις. : 30 ἤσαι, καὶ ὅλως ἐν τῇ ὠποφάσει ἡ» φάσις" ἀλλ᾽ ὅμως. οὐκ 

Ὅσοι τε παρὰ τὸ προς: θέναι τι συλλογίζονται, σκο- εἴ τις λέγοι τοδὶ μὴ εἶναι λιεικόν, λέγει αὐτὸ λευκὸν εἶναι. 
τεῖν εἰ ἀφαιρυμέου συμβαίνει μηδὲν ἧττον τὸ ἀδύνατον. τὸ δὲ διπλάσιον ὁδὲ σημαΐει ὑδὲν ἴσως, ὥσπερ ὑδὲ τὸ ἐν 
κἄπειτα τοῦτο ἐμφανιςέον, καὶ λεκτέον ὡς ἔδωκεν ὑχ ὡς τῷ ἡμίσει" εἰ δ᾽ ἄρα καὶ σημαύει, ἀλλ᾽ ὁ ταὐτὸ καὶ συνγ-΄ 
δυκῶν ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸν λόγον, ὁ δὲ κέχρηται οὐδὲν πρὸ ρημένον. ὁδ᾽ ἡ ἐπιςήμη ἐν τῷ εἴδει, οἷον εἰ ἔςιν ἡ ἰατρικὴ 
τὸν λόγον. 35 ἐπιςήμη, ὅπερ τὸ κοινόν᾽ ἐκεῖνο δ᾽ ἦν ἐπιςήμη ἐπιςητῦ. ἐν 

29 

30 Πρὸς δὲ τὸς τὰ πλείω ἐρωτήματα ἂν ποιοῦντας εὐθὺς δὲ τοῖς δ ὧν δηλοῦται κατηγορουμένοις τῶτο λεκτέον, ὡς 
ὄ ἀρχῇ διοριφέον. ἐρώτησις γὰρ μα πρὸς ἣν μία ὠπόκρι- ὦ τὸ αὐτὸ χωρὶς καὶ ἐν τῷ λόγῳ τὸ δηλούμενον. τὸ γὰρ 
σίς ἐςιν, ὥς᾽ οὔτε πλείω καθ᾿ ἑνὸς ὅτε ἣν κατὰ πολλῶν, κοῖλον κοινῇ μὲν τὸ αὐτὸ δηλοῖ ἐπὶ τῷ σιμοῦ καὶ τοῦ ῥοι- 
ἀλλ᾽ ἂν καθ᾽ ἑνὸς φατέον ἢ ἀποφατέον. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν κοῦ, προςιθέμενον δὲ ὑδὲν κωλύει, “ἀλλὰ τὸ μὲν τῇ ῥινὶ τὸ 
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δὲ τῷ σκέλει συμβαίνει" ἔνθα μὲν γὰρ τὸ σιμόν, ἔνθα δὲ τὸ δὲ τῦτον λίθον" ἐδόθη δ᾽, Ὦ ἐπιςήμην ἔχεις, ἐκίςασθαι, 
τὸ ῥαιβὸν σημαίνει" καὶ ὑδὲν διαφέρει εἰπεῖν ῥὶς σιμὴ ἢ ῥὴσ ὁ τότα, ἀλλὰ τῦτο, ὥς’ ὁ λίθε ὠλλὰ τὸν λίθον. 
κοίλη. ἔτι οὐ δυτέον τὴν λέξιν κατ᾽ εὐθύ" ψεῦδος γάρ ἐς!ν. Ὅτι μὲν ἕν οἱ τοίστοι τῶν λόγων ὁ συλλογίζονται σο- 
ὦ γάρ ἐςι τὸ σιμὸν ῥὶς κοίλη ἀλλὰ ῥινὸς τοδί, οἷον πάθος, λοικισμὸν ὠλλὼ φαίνονται, καὶ διὰ τί τε φαίνονται καὶ 
ὥς᾽ οὐδὲν ἄτοπον, εἰ ἡ ῥὶς ἡ σιμὴ ῥίς ἐςῖὶν ἔχουσα κοιλό- 5 πῶς ἀπαντητέον πρὸς αὐτός, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. 
τήτα ῥινός. Δεῖ δὲ καὶ κατανοεῖν ὅτι πάντων τῶν λόγων οἱ μέν 39 

32 Πμρφὶ δὲ τῶν σολοικισμῶν, παρ᾽ ὅ τι μὲν φαίνονται εἰσι ῥῴες κατιδεῖν οἱ δὲ χαλεπώτεροι, παρὼ τί καὶ ἐν τίνι 
συμβαΐειν, εἴπομεν πρότερον, ὡς δὲ λυτέον, ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν παραλογίζονται τὸν ἀκύοντα, πολλάκις οἱ αὐτοὶ ἐκείνοις 
λόγων ἔςαι φανερόν. ἅπαντες γὰρ οἱ τοιοίδε τῶτο βόλονται ὄντες. τὸν αὐτὸν γὰρ λόγον δεῖ καλεῖν τὸν παρὰ ταὐτὸ γι- 
κατασκευάζειν. ἄρ᾽ ὃ λέγεις ὠληθῶς, καὶ ἔςι τῦτο ἀλη- 10 νόμενον᾽ ὁ αὐτὸς δὲ λόγος τοῖς μὲν παρὰ τὴν λέξιν τοῖς 
θῶς; φῇς δ᾽ εἶαί τι λίθον" ἔςιν ἄρα τι λίθον. ἃ τὸ λέ- δὲ παρὰ τὸ συμβεβηκὸς τοῖς δὲ παρ᾽ ἕτερον δόξειεν ἀν εἶ. 
γειν λίθον ὧκ ἔςι λέγειν ὃ ἀλλ᾽ ὅν, δὲ τῦτο ἀλλὰ τῦτον" ναι διὰ τὸ μεταφερόμενον ἕκαςον μὴ ὁμοίως εἶναι δῆλον, 
εἰ ἦν ἔροιτό τις, ἄρ᾽ ὃν ἀληθῶς λέγεις, ἔςι τῶτον, ὧκ ὧν ὥσπερ ὧν ἐν τοῖς παρὼ τὴν ὁμωνυμίαν, ὅσπερ δυκεῖ τρόπος 
δυκοΐ) ἑλληνίζειν, ὥσπερ ὁδ᾽ εἰ ἔροιτο, ἄρ᾽ ἣν λέγεις εἶναι, εὐηθέξατος εἶαι τῶν παραλογισμῶν, τὰ μὲν καὶ τοῖς τυ- 

ἔςιν ὗτος ; ξύλον δ᾽ εἶπεν ὅτος, ἢ ὅσα μήτε θῆλυ μήτ᾽ ἄρ- (ς χῶσ᾽ ἐςι δῆλα (καὶ γὰρ οἱ λόγοι σιχαδὸν οἱ γελοῖοι πάν- 
ρὲν σημαίνει, ἐδὲν διαφέρει. διὸ καὶ ὁ γίνεται σολοικισμός, τες εἰσὶ παρὼ τὴν λέξιν, οἷον ὠνὴρ ἐφέρετο κατὼ κλίμακος 
εἰ ὃ λέγεις εἶναι, ἔςι τῦτο; ξύλον δὲ λέγεις εἶναι" ἔςιν ἄρα δίφρον, καὶ ὅπε ςέλλεσθε; πρὸς τὴν κεραίαν. καὶ ποτέρα 
ξύλον. ὁ δὲ λίθος καὶ τὸ ὅτος ἄρρενος ἔχει κλῆσιν. εἰ. δή τῶν βοῶν ἔμιπροσθεν᾽ τέξεται; ἀδετέρα, ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἄμφω. 
τις ἔροιτο, ἄρ᾽ ὅτός ἐςιν αὕτη; εἶτα πάλιν, τί δ᾽; ἀχ ὅτός καὶ καθαρὸς ὁ βορέας; ὁ δῆτα" ἀπεκτόνηκε γὰρ τὸν πτωχβν 
ἐςι Κορίσκος; εἶτ᾽ εἴπειεν, ἔςιν ἄρα τος αὕτη, ὁ συλλελό- 2) καὶ τὸν ὠνόμενον. ἄρ᾽ Ἐὔαρχος; ὁ δῆτα, ἀλλ᾽ ᾿Απολλω- 
γιξαι τὸν σολοικισμόν, ἀδ᾽ εἰ τὸ Ἱορίσκος σημαίνει ὅπερ νίδης. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν ἄλλων σιχαδὸν οἱ πλεῖ- 
αὕτη, μὴ δίδωσι δὲ ἀποκρινόμενος, ἀλλὰ δεῖ τῦτο προσ- ςοι. τὰ δὲ καὶ τὸς ἐμπειροτάτος φαΐεται λανθάνειν" ση- 
ερωτηθῆναι. εἰ δὲ μήτ᾽ ἔστιν μήτε δίδωσιν, οὐ συλλελό- μεῖον δὲ τότων ὅτι μάχονται πολλάκις περὶ τῶν ὀνομά- 

γιξαι οὔτε τῷ ὄντι ὅτε πρὸς τὸν ἠρωτημένον. ὁμοίως οὖν των, οἷον πότερον ταὐτὸν σημαύει κατὰ πάντων τὸ ὃν καὶ 
δεῖ κἀκεῖ τὸν λίθον σημαΐειν οὗτος. εἰ δὲ μήτε ἔς: μήτε 5 τὸ ἂν ἢ ἕτερον. τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ ταὐτὸν σημαίνειν τὸ ὃν 
δίδοται, ὁ λεκτέον τὸ συμπέρασμα" φαίνεται δὲ παρὰ τὸ καὶ τὸ ἕν οἱ δὲ τὸν Ζήνωνος λόγον καὶ Παρμενίδε λύνσι 
τὴν ἀνόμοιον πτῶσιν τοῦ ὀνόματος ὁμοίαν φαίνεσθαι. ἄρ᾽ διὰ τὸ πολλαχῶς φάναι τὸ ἣν λέγεσθαι καὶ τὸ ὄν. ὁμοῖς- 
ἀληθές ἐςιν εἰπεῖν ὅτι ἔςιν αὕτη, ὅπερ εἶαι φὴς αὐτήν; ὡς δὲ καὶ περὶ τοῦ συμβεβηκότος καὶ περὶ τῶν ἄλλων 

εἶναι δὲ φὴς ἀσπίδα" ἔςιν ἄρα αὕτη ἀσπίδα. ἢ ἕο. ἀνάγκη, ἕκαςον οἱ μὲν ἔσονται ῥῴους ἰδεῖν οἱ δὲ χαωλεκώτεροι τῶν 
εἰ μὴ τὸ αὕτη ἀσπίδα σημαύει ἀλλ᾽ ἀσπίς, τὸ δ᾽ ἀσπίδα ἢ) λόγων" καὶ λαβεῖν ἐν τίνι γόει, καὶ πότερον ἔλεγχος ἢ ἐπ 

ταύτην. ὑδ᾽ εἰ ὃ φὴς εἶναι τῦτον, ἐςὶν ἔτος, φὴς δ᾽ εἶαι ἔλεγχος, οὐ ῥῴᾷδιον ὁμοίως περὶ πάντων. 
Κλέωνα, ἔς:ιν ἄρα τος Ἐλέωνα" ὁ γὰρ ἔςιν ὅτος Κλέωνα" Ἔςι δὲ δριμὺς λόγος ὅστις ὠπορεῖν ποιεῖ μάλιστα," 
εἴρηται γὰρ ὅτι ὅ φημι εἶναι τὔτον, ἔςιν ἕτος, ὁ τῦτον᾽ δὲ δώκνει γὰρ οὗτος μάλιςα. ἀπορία δ᾽ ἐςὶ διττή, ἡ μὲν ἐν 

γὼρ ἂν ἑλληνίζοι ὅτως τὸ ἐρώτημα λεχθέν. ἄρ᾽ ἐπίςξασαι τοῖς συλλελογισμώοις, ὅ τι ἀνέλῃ τις τῶν ἐρωτημάτων, ἡ 
ττο; τῶτο δ᾽ ἐςὶ λίθος" ἐπίςασαι ἄρα λίθος. ἢ ὦ ταὐτὸ 35 δ᾽ ἐν τοῖς ἐριστικοῖς, πῶς εἴπῃ τις τὸ προταθέν. διόπερ ἐν 
σημαίνει τὸ τῦτο ἐν τῷ ἂρ᾽ ἐπίςασαι τῶτο καὶ ἐν τῷ τῦτο τοῖς συλλογις κοῖς οἱ δριμύτεροι λόγοι ζητεῖ μᾶλλον “τοε- 
δὲ λίθος, ὠλλ᾽ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶτον, ἐν δὲ τῷ ὑςξέρῳ οὖσιν. ἔςι δὲ συλλογιςιὸς μὲν λόγος δριμύτατος, ἂν ἐξ 
ἶτος. ἄρ᾽ ὃ ἐπιςήμην ἔχεις, ἐπίςασαι τῦτο; ἐπιςήμην δ᾽ ὅτι μάλιςα δυκόντων ὅτι μάλις.α ἔνδοξον ἀναιρῇ. εἷς “γὰρ 
ἔχεις λίθε" ἐπίξασαι ἄρα λίθα. ἢ τὸ μὲν τότε λίθυ λέγεις, ὧν ὁ λόγος μετατιθεμέης τῆς ἀντιφάσεως ἅπαντας ὁμιοΐες 
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ἕξει τοὺς συλλογισμούς" ἀεὶ γὰρ ἐξ ἐνδόξων ὁμοίως ἔνδυ- πειραςικῆς. ἐπεὶ δὲ προσκατασχευάζεται πρὸς αὐτὴν διὼ 
ζον ἀναιρήσει ἢ κατασκευάσει, διόπερ ὠπορεῖν ἀνωγκαῖον. τὴν τῆς σοφιςικῆς γειτνίασιν, ὡς ἃ μόνον πεῖραν δύναται 
μαλιξα μὲν ὄν ὁ τοῖτος δριμύς, ὁ ἐξ ἴσου τὸ συμπέα- λαβεῖν διαλεκτικῶς ἀλλὰ καὶ ὡς εἰδώς, διὰ τῶτο ὁ μόνον 
σμα ποιῶν τοῖς ἐρωτήμασι, δεύτερος δ᾽ ὁ ἐξ ἁπάντων ὁμοί. τὸ λεχθὲν ἔργον ὑπεθέμεθα τῆς πραγματείας, τὸ λόγον 
ν᾿ οὗτος γὰρ ὁμοίως ποιήσει ὠπορεῖν ὁποῖον τῶν ἐρωτημά- 5 δύνασθαι λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ ὅπως λόγον ὑπέχοντες φυλά- 
των ἀναιρετέον. τοῦτο. δὲ χαλεπόν" ἀναιρετέον μὲν γάρ, ὅ ἔομεν τὴν θέσιν ὡς δὶ᾽ ἐνδοξοτάτων ὁμοτρόπως. τὴν δ᾽ αἷ- 
τι δ᾽ ἀναιρετέον, ἄδηλον. τῶν δ᾽ ἐριςικῶν δριμύτατος μὲν ὁ τίαν εἰρήκαμεν τότυ, ἐπεὶ καὶ διὰ τῦτο Σωκράτης ἠρώτα, 
πρῶτον εὐθὺς ἄδηλος πότερον συλλελόγιςαι ἢ ὅ, καὶ πότερον ἀλλ᾽ ὑκ ὠπεκρίνετο᾽ ὡμολόγει γὼρ ὧς εἰδέναι. δεδήλωται 
παρὼ ψεῦδος ἢ διαίρεσίν ἐστιν ἡ λύσις, δεύτερος δὲ τῶν δ᾽ ἐν τοῖς πρότερον καὶ πρὸς πόσα καὶ ἐκ πόσων τῆτο ἔςαι, 

ἄλλων ὁ δῆλος μὲν ὅτι παρὰ διαίρεσιν ἢ ἀναίρεσίν ἐστι, 10 καὶ ὅθεν εὐπορήσομεν τότων, ἔτι δὲ πῶς ἐρωτητέον ἢ τα- 
μὴ φανερὸς δ᾽ ὧν διὰ τίνος τῶν ἠρωτημένων ἀναίρεσιν ἢ κτέον τὴν ἐρώτησιν πᾶσαν, καὶ περί τε ὠποκρίσεων καὶ λύ- 
διαίρεσιν λυτέος ἐςίν, ἀλλὼ πότερον αὕτη παρὰ τὸ συμ- σέων τῶν πρὸς τοὺς συλλογισμός. δεδήλωται δὲ καὶ περὶ 
τέρασμα ἢ παρώ τι τῶν ἐρωτημάτων ἐς ν. τῶν ἄλλων, ὅσα τὴς αὐτῆς μεθόδυ τῶν λόγων ἐς. πρὸς 

Ἐνίοτε μὲν ὄν ὁ μὴ συλλογισθεὶς λόγος εὐήθης ἐς, δὲ τότοις περὶ τῶν παραλογισμῶν διελαλύθα μεν, ὥσπερ τ 
ἐὰν ἢ λίαν ἄδυξα ἢ ψευδῆ τὰ λήμματα" ἐνίοτε δ᾽ οὐκ 15 ρήκαμεν ηδὴ πρότερον. ὅτι μὲν οὖν ἔχει τέλος ὗ ἱκανῶς ἃ 
ξωι καταφρονεῖσθαι. ὅταν μὲν γὰρ ἐλλείπῃ τι τῶν τοιό- προειλόμεθα, φανερόν" δεῖ δ᾽ ἡμᾶς μὴ λεληθέναι τὸ συμ- 
τῶν ἐρωτημάτων, περὶ Ὁ ὁ λόγος καὶ δὶ᾽ ὅ, καὶ μὴ προσ- βεβηκὸς περὶ ταύτην τὴν “πραγματείαν. τῶν γὰρ εὑρι- 
λαβὼν τοῦτο καὶ μὴ συλλογισάμενος εὐήθης ὁ συλλογι- σκομένων ὡπάγτων τὼ μὲν παρ᾽ ἑτέρων ληφθέντα πρότερον 
σμός, ὅταν δὲ τῶν ἔξωθεν, ἐκ εὐκαταφρόνητος ἐδαμῶς, ἀλλ΄ πεπονημένα κατὰ μέρος ἐκιδέδωκεν ὑπὸ τῶν παραλαβόντων 
ὁ μὲν λόγος ἐπιεικής, ὁ δ᾽ ἐρωτῶν ἠρώτηκεν ὁ καλῶς, Ὁ ὕςερον' τὰ δ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς εὑρισκόμενα μικρὰν τὸ πρῶτον 

Ἔσι τε, ὥστερ λύειν ὁτὲ μὲν πρὸς τὸν λόγον ὁτὲ δὲ ἐπίδοσν λαμβάνειν εἴωθε, χρησιμωτέραν μέτοι πολλῷ τῆς 
πρὸς τὸν ἐρωτῶντα καὶ τὴν ἐρώτησιν ὁτὲ δὲ πρὸς ὑδέτερον ὕςερον ἐκ τότων αὐξήσεως. μέγιςον γὰρ ἴσως ἀρχὴ παν- 
τότων, ἐμοίως καὶ ἐρωτᾶν ἔςι καὶ συλλογίζεσθαι. καὶ πρὸς τός, ὦ ὥσπερ λέγεται" διὸ καὶ χαλεπώτατον᾽ ὅσῳ γὼρ κρώ»- 
τὴν θέσιν καὶ πρὸς τὸν ὠποκρινόμενον καὶ πρὸς τὸν χρόνον, τιςον τῇ δυνάμει, τοσύτῳ μικρότατον ὃν τῷ Ἀεγέθει χα- 
ὅταν ἤ πλείονος χρόνυ δεομέρ ἡ λύσις ἢ τὸ χαρόντος καὶ- 25 λεκώτατόν ἐςν ὀφθῆναι. ταύτης δ᾽ εὐρηλεύνις: ἢ ῥᾷον τὸ προσι. 
ρῷ τὸ διαλεχθῆναι πρὸς τὴν λύσιν. 

Ἔκ πόσων μὲν ἦν καὶ ποίων γίνονται τοῖς διαλεγομέ- 
νοις οἱ παραλογισμοΐί, καὶ πῶς δείζομέν τε ψευδόμενον καὶ 
παράδοξα λέγειν ποιήσομεν, ἔτι δ᾽ ἐκ τίων συμβαύει ὁ 

᾿ σιθέναι καὶ συναύξειν τὸ λοιπόν ἐςτιν" ὅπερ καὶ περὶ τὸς ῥη- 

τορυοὺς λόγυς συμβέθηκε, σχεδὺν δὲ καὶ περὶ τὼς ἄλλας 
πάσας τέρας. οἱ μὲν γὰρ τὼς ἀρχὰς εὑρόντες παντελῶς 
ἐπὶ μικρόν τι προήγαγον" οἱ δὲ νῦν εὐδυκιμᾶντες παραλασ- 

συλλογισμός, καὶ πῶς ἐρωτητέον καὶ τίς ἡ ταΐζεις τῶν ἐρω- 30 βόντες παρὰ πολλῶν οἷον ἐκ διαδοχῆς κατὰ μέρος προα- 
τημάτων, ἔτι πρὸς τί χρήσιμοι πάντες εἰσὶν οἷ τοίζτοι λό- 
γος, καὶ περὶ ὠποκρίσεως ἁπλῶς τε πάσης καὶ πῶς λυ- 
τέον τὸς λόγυς καὶ τὸς συλλογισμύς, εἰρήσθω περὶ ἁπάν- 
τῶν ἡμῖν ταῦτα. λοιπὸν δὲ περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς προθέσεως 

γωγόντων οὕτως ηὐξήκασι, Τισίως μὲν μετὰ τὸς πρώτους, 
Θρασύμαχος δὲ μετὰ Τισίαν, Θεόδωρος δὲ μετὰ τοῦτον, 
καὶ πολλοὶ πολλῶὼ συνενηνόχασι μέρη" διόπερ ὑδὲν θαυ- 
μαςὸν ἔχειν τι πλῆθος τὴν τέχνην. ταύτης δὲ τῆς πραγ- 

ἀναμνήσασιν εἰπεῖν τι βραχὺ περὶ αὐτῆς καὶ τέλος ἐπιθεῖ- 35 ματείας ὁ τὸ μὲν ἥν τὸ δ᾽ ὑκ ἣν προεζξειργασμένον, ὠλλ᾽ 
ναι τοῖς εἰρημένοις. 

Προειλόμεθα μὲν ὄν εὑρεῖν δύναμίν τινα συλλογιςικὴν 
περὶ τῷ προβληθέτος ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐνδοξοτάτων" 
τῶτο γαρ ἔργον ἐςὶ τῆς διαλεκτικῆς καθ᾿ αὑτὴν καὶ τῆς 

ὑδὲν παντελῶς ὑπῆρχεν. καὶ γὰρ τῶν περὶ τοὺς ἐριςικοὺς 
λόγως μισθαρνόντων ὁμοία τις ἦν ἡ παίδευσις τῇ Τϑοργίου 
πραγματείᾳ. λόγους γὼρ οἱ μὲν ῥητορικὸς οἱ δὲ ἐρωτητικὸς 
ἐδίδοσαν ἐκμανθάνειν, εἰς ὃς πλεις ἀάκις ἐμπίπτειν ῴήθησαν 

9. ἰξιν οἱ Ὁ. [Π[12. λντέον Ὁ. [ 16. ἰλλίχηι “(, “νὰ ΜΒ. 1 17.  ᾽ 2. ᾿ 230. ἠρώτησεν 8. Π 21. τεῖ δὲ 2. ἢ λύει 
»Ῥ. ἢ 31. ἔτι δὲ πρός Ὁ. ἢ 38. προληφθένττος Ὁ 

ἅ. τὸν .4.. 1} 5. φυλάξωμεν «Α΄, φυλάξαιμεν . ἢ 7. τούτων, ἐπὴὰ διὰ Ὡ. ἢ 9. πόσων καὶ ἐκ ποίων τῦτο ΒΒ. 1 10. πόθεν ΒΏ. ἢ 
εὐπτορήσαμε Δ. 1 πῶς γε ἔρωτ. ἢ. 1 11. ἀποκρίσεως Ὦ. ᾿ὶ 19. παραλαμβανόντων Ὦ. 1 25. ληφθῆναι ος ΑἹ. ᾿ τὸ οἷά 8}. ᾿ 26. 
πολιτικὼς ης Α(. ἢ 28. ἁπάσας Β΄, οὐχ Τὸ. 1 ἑλόντες Ὁ. 1| 30. παριωγαγόντων «4, προσταγόντων Ὦ. ἢ 384. τῆς πραγματείας οπλ Ὡ. 
38. ἐρωτικοὺς Ὁ. 
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ἑχώτεροι τὸς ὠλλήλων λόγας. διόπερ ταχεῖαν μὲν ἄτεχνος 
δ᾽ ἦν ἡ διδασκαλία τοῖς μανθάνοσι παρ᾽ αὐτῶν" οὐ γὰρ 

τέχνην ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῆς τέχνης διδόντες παιδεύειν ὑπε- 
λάμβανον, ὥσπερ ὧν εἴ τις ἐπιςήμην φάσκων παραδώσειν 

ΠΕΡῚ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩ͂Ν ΕΔΛΕΓΧΩΝ. 

λεγόμενα, περὶ δὲ τῷ συλλογίζεσθαι παντελῶς ἐδὲν εἴχο- 
μᾶν πρότερον ἄλλο λέγειν, ἀλλ᾽ ἢ τριβῇ ζυτοῦντες πολὺν 
χρόνον ἐπονοῦμεν. εἰ δὲ φαίνεται θεασαμένοις ὑμῖν ὡς ἐκ 
τοιότων ἐξ ἀρχῆς ὑπαρχόντων ἔχειν ἡ μέθοδος ἱκανῶς παρὼ 

ἐκὶ τὸ μηδὲν πονεῖν τὸς πόδας, εἶτα σκυτοτομικὴν μὲν μὴ 6 τὼς ἄλλας πρωγματείας τὰς ἐκ παραδόσεως ηὐζημώας, 
διδάσκοι, μηδ᾽ ὅθεν δυνήσεται πορίζεσθαι τὰ τοιαῦτα, δοίη 
δὲ πολλὰ γώη παντοδαπῶν ὑποδημάτων" οὗτος γὰρ ε- 

βοήθηκε μὲν πρὸς τὴν χρείαν, τέχνην δ᾽ ὁ παρέδωκεν. καὶ 
περὶ μὲν τῶν ῥητορικῶν ὑπῆρχε πολλὰ καὶ παλαιὰ τὼ 

λοιπὸν ὧν εἴη πάντων ὑμῶν ἢ τῶν ἠκροωμένων ἔργον τοῖς 
μὲν παραλελειμμένις τῆς μεθόδου συγγνώμην τοῖς δ᾽ εὖ- 
ρημένοις πολλὴν ἔχειν χάριν. 

--“ 909 .Ν.»---- 

ΦΥΣΙΚῊΣ ΑΚΡΟΛΣΕΩΣ Α. 

᾿ 

Ἐκ εδὴ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπκίςασϑαι συμβαΐνει περὶ πά- 10 ταὐτὸ τῦτο τρόπον τινὰ καὶ τὼ ὀνόματα πρὸς τὸν Ἀόγον" 
σας τὼς μεθόδυς, ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα, ἐκ 
τοῦ ταῦτα γνωρίζειν (τότε γὼρ οἰόμεθα γινώσκειν ἕκαστον, 
ὅταν τὰ αἴτια γνωρίσωμεν τὼ πρῶτα καὶ τὰς ἀρχὰς τὼς 
πρώτας καὶ μέχρι τῶν ςοιχείων), δῆλον ὅτι καὶ τῆς περὶ 
φύσεως ἐπιστήμης πειρατέον διορίσασθαι πρῶτον τὼ περὶ 15 
τὼς ἀρχάς. πέφυκε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ἡ ὁδὸς 
καὶ σαφεςέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ γνωριμώ- 
τερα" οὐ γὰρ ταὐτὼ ἡμῖν τε γνώριμα καὶ ὡπλῶς. διόπερ 
ἀνώγκη τὸν τρόπον τῦτον προώγειν ἐκ τῶν ἀσαφεςέρων μὲν 

ὅλον γάρ τι καὶ ἀδιορίξως σημαίνει, αἷον ὁ κύκλος" ὁ δὲ 

ὁρισμὸς αὐτῷ διαιρεῖ εἰς τὰ καθ᾽ ἕκαςα. καὶ τὰ καιδία τὸ 
μὲν πρῶτον προσαγορεύει πάντας τὸς ἄνδρας πατέρας καὶ 
μητέρας τὼς γυναῖκας, ὥὕςερον δὲ διορίζει τότων ἑκάτερον. 

᾿Ανάγκη δ᾽ ἦτοι μίαν εἶναι τὴν ὠρχὴν ἃ πλείς, καὶ εἰ 2 
μίαν, ἦτοι ἀκῥητον, ὥς φησι Παρμενίδης καὶ Πέλισσος, ἢ κι- 

γυμέην, ὥσπερ οἱ φυσικοί,οἱ μὲν ἀέρα φάσκοντες εἶναι οἱ δ᾽ 
ὕδωρ τὴν πρώτην ἀρχήν" εἰ δὲ πλείες, ἢ πεπερασμένας ἢ ὠπεῖ- 
ρος, καὶ εἰ πεπερασμώνας πλείες δὲ μιῶς, ἢ δύο ἢ τρεῖς ἢ τέτ- 

τῇ φύσει ἡμῖν δὲ σαφέςερων ἐπὶ τὰ σαφέςερα τῇ φύσει Ὁ ταρας ἢ ἄλλον τινὰ ἀριθμόν, καὶ εἰ ὠπείρος, ἢ ὕτως ὥσπερ 
καὶ γνωριμώτερα. ἔςι δ᾽ ἡμῖν πρῶτον δῆλα καὶ σαφῆ τὰ 
συγκεχυμένα μᾶλλον" ὕςερον δ᾽ ἐκ τότων γύεται γνώριμα 
τὼ ςοιχεῖαι καὶ αἱ ἀρχαὶ διαιρῦσι ταῦτα. διὸ ἐκ τῶν κα- 

βόλῃ ἐπὶ τὰ καθ᾿ ἕκαςα δεῖ προϊέναι. τὸ γὰρ ὅλον κατὼ 

Δημόκριτος, τὸ γώος ἦν, σχήματι δὲ ἢ εἴδει διαφερύσας.,, ἢ 
καὶ ἐναντίας. ὁμοίως δὲ ζητῖῆσι καὶ οἱ τὼ ὄντα ζητῆντες πό- 

Σ᾿ φ- ν νν 2) Α “" “ -“Ἤ ὔ 

σα" ἐξ ὧν γὰρ τὰ ὄντα ἐςΐ, πρῶτον ζητῦσι ταῦτα πότερον Ἐν 
ἢ πολλά, καὶ εἰ πολλά, πεπερασμένα ἢ ἄπειρα, ὥςε τὸν 

τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον, τὸ δὲ καθόλου ὅλον τί ἐστιν" )ς ἀρχὴν καὶ τὸ ςοιχεῖον ζητῆσι πότερον ἣν ἢ πολλά. τὸ μεὲν 

πολλὰ γὰρ περιλαμβάνει ὡς μέρη τὸ καθόλε. πέκονθε δὲ 

3. τῆς οπιὶ Ὦ. ἴ 6. δυνήσηται ΒὮ. 

8. ἡμῖν 48}. ᾿ 6. ἡμῶν 48}. 

ἦν εἰ ἐν καὶ ὠκύητον τὸ ὃν σκοπεῖν ὁ περὶ φύσεώς ἐςι σκο- 

(οάϊοες ΕΡῚ. Τίς. ἀκροάσεως} ἀκροάσεως ἣ περὶ ἀρχῶν Κ΄. οτὰ υἱϊυϊυμτ Ζ. 

15. πρῶτον διορίσασθαι Γ΄. Τ 16. ἡ οἵα 1. 1] 18. τὼ αὐτὼ Ε. ἢ 19. τοῦτον τὸν τρόπον Κ΄. ΠΠ μὲν οπὶ ΣῚ. Π 20. τῇ οἵα 1. Η᾿ὶ τῷ 
φύσει οπιὶ ρον Ε. ἢ 21. πρῶτον] τὸ πρῶτον ΚῚ. ᾿ 22. συγκρίμενα Ε΄. 1 γδεται Ῥοδῖ ἡώριμα 1, οἵὰ 1. ἢ 24. ἐπὶ) εἰς ἃ. 
26. ὡς] ὥσπερ Ε. 

2. ἀδιόριςον 1 οἱ σοτν Ε. || 12, τὸ] δὲ τὸ 1. }} 13. μὲν οτχ Κ΄. ἢ ὑπολαμβάνει 1, ὑχολαμβάπει προσαγορεύει πατέρας ΤΕ. ἢ 1Α. δὲ 
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πιῶ" ὥσπερ γὰρ καὶ τῷ γεωμέτρῃ ὑκέτι λόγος ἐςὶ πρὸς θὸς ὑκ ἐνδέχεται εἶ μὴ κατὰ συμβεβηκός, εἰ ἅμα καὶ πο- 
τὸν ἀελόντω τὰς ἀρχάς, ἀλλ᾽ ἤτοι ἑτέρας ἐπιςήμης ἢ πα- σὰ ἅττα. εἶεν" ὁ γὰρ τοῦ ἀπείρου λόγος τῷ ποσῷ προσ- 
σῶν κοινῆς, οὕτως οὐδὲ τῷ περὶ ἀρχῶν" οὐ γὰρ ἔτι ἀρχή χρῆται, ἀλλ᾽ οὐκ ὑσίῳ ἐδὲ τῷ ποιῷ. εἰ μὲν τούυν καὶ οὐ- 
ἐξιν, εἰ ἣν μόνον καὶ ὕτως ἦν ἐς!τν. ἡ γὰρ ὠρχὴ τινὸς ἢ τι- σία ἐςὶ καὶ ποσόν, δύο καὶ ὕχ ἂν τὸ ὄν" εἰ δ᾽ οὐσία μόνον, 

κῶν. ὅμοιον δὴ τὸ σκοπεῖν εἰ ὕτως ἐν καὶ πρὸς. ἄλλην θέσιν 5 ὑκ ἄπειρον, οὐδὲ μέγεθος ἔξει ὑδέν" ποσὸν γάρ τι ἔς αι. ἔτι 

ὁχοιαίῶῆν διαλέγεσθαι τῶν λόγου ἕνεκα, λεγομένων, οἷον τὴν ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ ἐν πολλωχῶς λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ ὅν, 
Ἡρακλείτειον, ἢ εἴ τις φαΐ ἄνθρωπον ἔνα τὸ ὃν εδαι, ἢ σκεπτέον τίνα τρόπον λέγουσιν εἶναι ἂν τὸ πᾶν. λέγεται δ᾽ 
λύειν λόγον ἐρις;μκόν, ὅπερ ὠμφότεροι μὲν ἔχουσιν οἱ λόγοι, ἣν ἢ τὸ συνεχὲς ἢ τὸ ἀδιαίρετον ἢ ὧν ὁ λόγος ὁ αὐτὸς καὶ 
καὶ ὁ Μελίσσου καὶ ὁ Παρμενίδου" καὶ γὰρ ψευδῆ λαμ- εἷς ὁ τῷ τί ἣν εἶναι, ὥσπερ μέθυ καὶ οἶνος. εἰ μὲν τοίνυν 
βάνουσι καὶ ἀσυλλόγις οἵ εἰσιν" μᾶλλον δ᾽ ὁ Μελίσσυ φορ- 10 συνεχές, πολλὰ τὸ ἦν εἰς ἄπειρον γὰρ διαιρετὸν τὸ συνε- 
τικὸς καὶ ὧς ἔχων ἀπορίαν, ἀλλ᾽ ἑνὸς ἀτόπον δοθέντος τὰ χές. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν περὶ τῷ μέρους καὶ τοῦ ὅλου, ἴσως δὲ 
ἄλλα συμβαίνει" τοῦτο δὲ οὐδὲν χαλεπόν. ἡμῖν δ᾽ ὑποκείς οὐ πρὸς τὸν λόγον ἀλλ᾽ αὐτὴν καθ᾿ αὐτήν, πότερον ἣν ἢ 
σθω τὰ φύσει ἢ πάντα ἢ ἔνια κινούμενα εἶναι" δῆλον. δ᾽ ἐκ πλείω τὸ μέρος καὶ τὸ ὅλον, καὶ πῶς ὃν ἢ πλείω, καὶ εἰ 
τῆς ἐπαγωγῆς. ἅμα δ᾽ οὐδὲ λύειν ἅπαντα προσήκει, ἀλλ πλείω, πῶς πλείω, καὶ περὶ τῶν μερῶν τῶν μὴ συνεχῶν" 
ἡ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν τις ἐπιδεικνὺς ψεύδεται, ὅσα δὲ μή, 15 καὶ εἶ τῷ ὕλῳ ἣν ἑκώτερον ὡς ἀδιαίρετον, ὅτι καὶ αὐτὰ αὐ- 
αὖ, οἷον τὸν τετρωγωνισμὸν τὸν μὲν διὰ τῶν τμημάτων γεω- τοῖς. ἀλλὼ μὴν εἰ ὡς ἀδιαίρετον, οὐθὲν ἔςαι ποσὸν ὁδὲ 
μετρικοῦ διαλῦσαι, τὸν δ᾽ ̓ Αντιφῶντος οὐ γεωμετρικοῦ. οὐ ποιόν, ἀδὲ δὴ ἄπειρον τὸ ὄν, ὥσπερ Μέλισσός φησιν, οὐδὲ 
μὲν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ φύσεως μὲν ὅ, φυσικὰς δὲ ἀπορίας πεπερασμένον, ὥσπερ Παρμενίδης" τὸ γὰρ πέρας ἀδὶιαίρε- 
συμβαύει λέγειν αὐτοῖς, ἴσως ἔχει καλῶς ἐπὶ μικρὸν διω- τον, οὐ τὸ πεπερασμένον. ἀλλὼ μὴν εἰ τῷ λόγῳ ἕν τὰ 
λεχβῆναι περὶ αὐτῶν" ἔχει γὼρ φιλοσοφίαν ἡ σκέψις. ἀρχὴ 0. ὄντα πάντα ὡς λώκιον καὶ ἱμάτιον, τὸν Ἡρακλείτου λόγον 
δὲ οἰκειοτάτη πασῶν, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν, συμβαδει λέγειν αὐτοῖς" ταὐτὸν γὰρ ἔςαι ἀγαθῷ καὶ κακῷ 
ἰδεῖν πῶς λέγουσιν οἱ λέγοντες εἶναι ἣν τὰ πώτα, πότερον εἶναι καὶ μὴ ὠγαθῷ καὶ ἀγαθῷ, ὥςε ταὐτὸν ἔςαι ἀγα- 
εὐσίαν τὰ πάντα ἢ ποσὰ ἢ ποιά, καὶ πάλιν πότερον οὐσίαν θὸν καὶ οὐκ ἀγαθὸν καὶ ἄνθρωπος καὶ ἵππος, καὶ οὐ περὶ 

μίαν τὰ πώνα, οἷον ἄνθρωπον ὄπα ᾿ ἵππον ἕνα ἢ ψυχὴν τοῦ ἣν εἶναι τὰ ὄντα ὁ λόγος ἔςαι αὐτοῖς ἀλλὰ -περὶ τοῦ 
μίαν, ἢ ποιὸν ἂν δὲ τῦτο, οἷον λευκὸν ἢ θερμὸν ἢ τῶν ἄλλων 25 μηδέν, καὶ τὸ τοιῳδὶ εἶναι. καὶ τοσῳδὶ ταὐτόν. ἔθορυ- 

τι τῶν τοιότων. ταῦτα γαρ πάντα διαφέρει τε πολὺ καὶ 
ἀδύνατα λέγειν. εἰ μὲν γὰρ ἔςαι καὶ οὐσία καὶ ποσὸν καὶ 
χτοιόν, καὶ ταῦτα εἴτ᾽ ἀπολελυμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων εἴτε μή, 

πολλὼ τὼ ὄντα. εἰ δὲ παγτα ποιὸν ἢ ποσόν, εἴτ᾽ ὕσης ὑσίας 

βοῦντο δὲ καὶ οἱ ὕςεροι τῶν. ἀρχαίων ὅπως μὴ ἅμα γέν- 
ται αὐτοῖς τὸ αὐτὸ ἕν καὶ πολλά. διὸ οἱ μὲν τὸ ἔςιν ὠφεῖς- 
λον, ὥσπερ Λυκόφρων, οἱ δὲ τὴν λέξιν μετερρύθμιζον, ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος ὁ λευκός ἐςιν ἀλλὰ λελεύκωται, οὐδὲ βαδί. 

τε μὴ οὔσης, ἄτοπον, εἰ δεῖ ἄτοπον λέγειν τὸ ἀδύνατον. 30 ζων ἐςὶν ἀλλὰ βαδίζει, ἦα μή ποτε τὸ ἔςι προσάπτοντες 

οὐδὲν γὰρ τῶν ἄλλων χωριφόν ἐς παρὰ τὴν ὑσίαν" πάντα 

γὰρ καθ᾽ ὑποκειμένου τῆς ἐσίας λέγεται. Μέλισσος δ τὸ 
ὃν ἄπειρόν φησιν εἶναι. ποσὸν ἄρα τι τὸ ὄν" τὸ γὰρ ἄπει- 

Π “ -“ , ΔΎ ν ΕΥ̓ ὕ ἂ ὔ 
ρὸν ἐν τῷ ποσῷ, ὑσίαν δὲ ἄπειρον εἶναι ἢ ποιότητα ἢ πά- 

πολλὼ εἶναι ποιῶσι τὸ ἕν, ὡς μοναχῶς λεγομιένου τοῦ ἑνὸς 
ὰ τοῦ ὄντος. πολλὰ δὲ τὰ ὄντα, ἢ λόγῳ (οἷον ἄλλο τὰ 

λευκῷ εἶναι καὶ ἐμευσοιῷ; τῷ δ᾽ αὐτῷ ἄμφω" πολλὰ ἄρα 

τὸ ὧ) ἢ διαιρέσει, ὥσπερ τὸ ὅλον καὶ τὰ μέρη. ἐνταῦθα, 
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δὲ ἤδη ἠπόρεν, καὶ ὡμολόγεν τὸ ὃν πολλὰ εἶναι, ὥσπερ 
Ἁ Υ͂ 

ἐκ ἐνδεχόμενον ταὐτὸν ὧν τε καὶ πολλὼ εἶναι, μὴ τἀντικεῖ. χον τὸ ὅπερ ὄν. 
μενα δέ: ἔςι γὰρ τὸ ἂν καὶ δυνάμει καὶ ἐντελεχείᾳ. 

3 Τόν τε δ τρόπον τῦτον ἐπιοῦσιν ἀδύνατον φαίνεται 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Α. 

“»,“,Αεγκυὺ Ὑ τοῦ ὄντος" ἔςαι τι ἄρα ὧκ ὄν" οὐ δὴ ἔςαι ἄλλῳ ὑπτάρ- 
᾿ 

οὐ γὰρ ἔςαι ὅν τι αὐτῷ εἶναι, εἰ μὴ 
Ν λ ᾿ πολλὰ τὸ ὃν σημαΐει ὕτως ὥςε εἶναί τι ἕκαςον. ἀλλ᾽ 

., ν ἡ ΄ .4 » Ψ Ν μ᾿ ὴὶ ὑπόκειται τὸ ὃν σημαίνειν ἔγ. εἰ ἔν τὸ ὅπερ ὃν μηδενὶ συμ 

τὰ ὄντα ἂν εἶναι, καὶ ἐξ ὧν. ἐπιδεικνύουσι, λύειν οὐ χα- 5 βέθηκεν ἀλλ᾽ ἐκείνῳ, τί μᾶλλον τὸ ὅπερ ὃν σημαίνει τὸ 
λεπόν. ἀμφότεροι γὰρ ἐρις κῶς συλλογίζονται, καὶ ἍῈ 
λισσος καὶ Παρμενίδης" καὶ γὼρ ψευδῆ λαμβάνεσι καὶ 
ἀσυλλόγις οἵ εἰσιν αὐτῶν οἱ λόγοι" μᾶλλον δ᾽ ὁ Ἀϊελίσσου 
φορτικὸς καὶ οὐκ ἔχων ὠπορίαν, ὠλλ᾽ ἑνὸς ἀτόπου δοθέντος 

ὃν ἢ μὴ ὅν; εἰ γὰρ ἔςαι τὸ ὅπερ ὃν ταὐτὸ καὶ λευκόν, 

τὸ λευκῷ δ᾽ εἶναι μή ἐςιν ὅπερ ὄν" ἐδὲ γὰρ συμβεβηκέ- 
γ» “ν΄ Φ΄ ν᾿ ᾽ ν ἃ ἃ » Υ 2. Ψ νῶι αὐτῷ οἷόν τε τὸ ὄν' οὐθὲν γὰρ ὃν ὃ οὐχ, ὅπερ ὄν. ἀκ ἄρα 

ὃν τὸ λευκόν" ὑχ οὕτω δὲ ὥσπερ τι μὴ ὄν, ἀλλ᾽ ὅλως μὴ 
τἄλλα συμβαίνει" τῦτο δ᾽ οὐθὲν χαλεπόν. ὅτι μὲν ὄν πα- 10 ὄν. τὸ ἄρα ὅπερ ὃν ἐκ ὄν᾽ ἀληθὲς γὰρ εἰπεῖν ὅτι λευκόν, 
ραλογίζεται Μέλισσος, δῆλον" οἴεται γὰρ εἰληφέναι, εἰ 
τὸ γενόμενον ἔχει ἀρχὴν ἅπαν, ὅτι καὶ τὸ μὴ γενόμενον 
ἀκ ἔχει. εἶτα καὶ τῦτο ἄτοπον, τὸ παντὸς οἴεσθαι εἶναι 

ἀρχὴν τοῦ πρώγματος καὶ μὴ τοῦ χρόνου, καὶ γενέσεως 

ταῦτα δὲ ἀκ ὃν ἐσήμαινεν". ὥς᾽ εἰ καὶ τὸ λευκὸν σημαΐύνει 
ὅπερ ὄν, πλείω ἄρα σημαόει τὸ ἦν. ἀ τοίνυν ὑδὰ μέγεθος 
ἕξει τὸ ὄν, εἴπερ ὅπερ ὃν τὸ ὄν" ἑκατέρῳ γὰρ ἕτερον τὸ εἶ: 
να! τῶν μορίων. ὅτι δὲ διαιρεῖται τὸ ὅπερ ὃν εἰς ὅπερ ὅν τε 

μὴ τῆς ὡτλῆς ἀλλὰ καὶ ἀλλοιώσεως, ὥσπερ οὐκ ὠβρόας 15 ἄλλο, καὶ τῷ λόγῳ ᾧανερόν, οἷον ὁ ἄνθρωπος εἰ ἔςιν ὅπερ 
γινομένης μεταβολῆς. ἔπειτα διὰ τί ὠκίνητον, εἰ ὦ; ὥσπερ 
γὰρ καὶ τὸ μέρος ἣν ὄν, τοδὶ τὸ ὕδωρ, κυεῖται ἐν ἑαυτῷ, 
διὰ τί οὐ καὶ πᾶν; ἔπειτα ἀλλοίωσις διὰ τί οὐκ ἂν εἴη; 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ εἴδει οἷόν τε ἂν εἶναι, πλὴν τῷ ἐξ οὗ, 

ὄν τι, ἀνάγκη καὶ τὸ ζῷον ὅπερ ὄν τι εἶναι καὶ τὸ δέπουν. 
εἰ γὰρ μὴ ὅπερ ὅν τι, συμβεβηκότα ἔςιαι. ἢ ἦν τῷ ἀνθρώ- 
χῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ ὑποκειμένῳ. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" συμβεβηκός 
τε γὰρ λέγεται τῦτο, ἢ ὃ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ μὴ ὑταρ- 

οὕτως δὲ ἕν καὶ τῶν φυσριῶν τινὲς λέγουσιν, ἐκείνως δ᾽ Ὁ χεν, ἢ ἦ ἐν τῷ λόγῳ ὑπάρχαι τὸ ᾧ συμβέβηκεν, ἢ ἐν ᾧ 
οὗ" ἄνθρωπος γὰρ ἵππου ἕτερον τῷ εἴδει καὶ τἀναντία, ἀλ- 
λήλων. καὶ πρὸς Παρμενίδην δὲ ὃ αὐτὸς τρόκος τῶν λό- 
γῶν, καὶ εἴ τινες ἄλλαι εἰσὶν ἴδιοι" καὶ ἡ λύσις τῇ μὲν ὅτι 
ψευδὴς τῇ δὲ ὅτι οὐ συμπεραύεται, ψευδὴς μὲν ἢ ἁπλῶς 

ὁ λόγος ὑπάρχει ᾧ συμβέβηκεν, οἷον τὸ μὲν καθᾶσθαι ὡς 
χωριζόμενον, ἐν δὲ τῷ σιμῷ ὑπάρχει ὁ χόγαος ὁ τὴς ῥινὸς 
ἦ φαμὲν συμβεβηκώα: τὸ σιμόν. ἔτι ὅσα ἐν τῷ ὁρις ρεῷ 
λόγῳ ἕνεςιν ἢ ἐξ ὧν ἐς, ἐν τῷ χόγῳ τῷ τούτων οὐκ ἐνυ- 

λαμβάνει τὸ ὃν λέγεσθαι, λεγομένου πολλαχῶς, ἀσυμ-- 5 πάρχει ὃ λόγος ὁ τῷ ὅλου, οἷον ἐν τῷ δίποδι ὁ τῷ ἀνθρώ- 
πέραντος δὲ ὅτι, εἰ μόνα τὰ λευκὼ ληφθεΐ!, σημαίνοντος 
ἣν τοῦ λευκοῦ, οὐθὲν ἧττον πολλὰ τὼ λευκὰ καὶ οὐχ ἔν" 
ὅτε γὰρ τῇ συνεχείᾳ ἣν ἔς αι τὸ λευκὸν ὅτε τῷ λόγῳ. ἄλλο 
γὰρ ἔςαι τὸ εἶναι λευκῷ καὶ τὸ δεδεγμέψῳ, καὶ ἐκ ἔςαι 

ποὺ ἐν τῷ λευκῷ ὁ τῷ λευχῦ ἀνθρώπου. εἰ τον ταῦτα 
τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον καὶ τῷ ἀνθρώχῳ συμβέβηκε τὸ δύ» 

᾿. ν “ὦ " “ σ Ἄ 
πουν, ἀνάγκη χρριςὸν εἶναι αὐτό, ὥστε ἐνδέχοιτο ἀν μὴ 

δίπουν ἐδαι τὸν ἄνθρωπον, ἢ ἐν τῷ λόγῳ τῷ τῷ δίποδος 
παρὰ τὸ λευκὸν οὐθὲν χωωριςόν" οὐ γὰρ ἧ χωριςόν, ἀλλὰ 30 ἐνέςιαι ὁ τῷ ἀνθρώπου λόγος. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ἐκεῖνο γὰρ ἐν 

ΓΩ » Ἁ Α , »Ἥ 

τῷ εἶναι ἕτερον τὸ λευχὸν καὶ ᾧ ὑτάρχει. ἀλλὰ τοῦτα τῷ ἐχείου χόγῳ ἔπςν. εἶ δ᾽ ἄλλῳ συμβέβηκε τὸ δίπουν 
Βαρμενίδης πω ἑώρα. ἀνάγκη δὴ λαβεῖν μὴ μόνου ἕν καὶ τὸ ζῷον, καὶ. μή ἐςιν ἑκάτερον ὅπερ ὅν τι, καὶ ὁ εἶν- 
σημαύειν τὸ ὄν, καθ᾽ ἵ ἂν καταγορηθῇ, ἀλλὰ καὶ ὅ ὅπερ θρωπος ἂν εἴη τῶν συμβεβηκότων ἑτέρῳ. ἀλλὰ τὸ ὅπερ ὅν 

ὃν καὶ ὅ ὅπερ ἦν" τὸ γὰρ συμβεβηκὸς καθ᾽ ὑποκειμέν τινὸς τι ἴξω μηδεὴ συμβεβενκός, καὶ καθ᾿ ἢ ἄμφω, καὶ ἑκάτε- 

λέγεται. ὥςε ᾧ συμβέβηκε τὸ ὄν, ὑκ ἔς αι" 

Ὡ. τὸ αὐτὸ ἢν καὶ ΣΙ [ τὰ ἀττικείμεπς ΣΙ ΠΠ 3. δ Ε. ἢ 58. αὐτῶν οἱ λόγοι οπὶ ΕἼ. ἢ 13. οεσϑαι οτὰ Ἐ. 
1. 16. ἔπειτα καὶ διὰ ΕΣ ἢ 18. οὐχὶ καὶ 1 ἃ 21. τῷ στα ῃτ Ἐ. ΠῚ 23. ἴδισί εἰσι ΠΟ 23 εἰ 24. τῇ -- τῇ 

ἕτερον γὰρ 35 ρον καὶ τὸ ἐκ τούτων λεγέσθω" ἐξ ἀδιαιρέτων ἄρα τὸ πῶν. 

καὶ Ἐ. ἢ 25. ἀσυμπέραςος Ε΄. ἢ 28. γὰρ οπι ργ Ἐ. ἢ ἄλλο -- 29. δεδεγμένν οπι ργ ΚΕ. ΠΠ 29. τῷ 1. ἢ 31. τὸ Ε΄. 1 τῷ λευκῷ δ᾿. 
32. συνεώρα 1. ἃ λαβεῖν τοῖς λέγεσιν ἂν τὸ ὃν εἶναι μὴ 2. 

4. οὐ δὴ -- ἃ, σημαίνειν ἔν ροϑὲ 6. μὴ ὅν Ε. ἢ 4. ἕξαι τι ἄλλω ΚΕ. Π 2. αὐτὸ 1. ἢ 3. σημαίνοι ὥὦξε καὶ τὸ ὅπερ δὲ καὶ τὸ τότυ συμ.- 
βεβηκὸς ὕτως ΚΕ. ἢ 6. τὸ αὐτὸ Ε]. 1 17. γὰρ} γὰρ ὑδὲ ΕΖ Ιἰ 8. ὅν οπὶ ργ ΒΕ. ἢ οὐδὲν 1., οὐδὲ Ε΄. ἢ γὰρ ογτὰ ρν Ἐ, || 9. μὴ ὃν τι ᾿ς. ἢ 

40. τὸ ἄρα] ἕξαι ἄρα τὸ 1. ἢ ὅτι] ὅτι τὸ ὃν 1. Π 41. εἰ οχλ ρτ Ε. ἢ ἰσήμαιννεν 1 ἢ 12. δὲ τὸ μέγεθος Ε΄. 1} .13. τὸ ὅν ροδξ δὶ οΌ 

οτα Ε. Π 16. τι ρυῖυβ οὐχ Ἐ. ἢ 417. ὄντα ΚΕ. ΠῚ 19. Καὶ ἔςαι καὶ λέγεται 7. ἢ 20, ὑπάρχει ἐν τῷ λόγῳ ΕΖ. ᾿ τὸ] τοῦτο 7. δ καὶ 
᾿ν -- 21. συμβέβηκεν οπι Ε]. 11 22. ἐνυπάρχει Ε. ἢ 32. ὅν οαι ΞΕ. ἢ ὃ οἱὰλ 1. ἵ 33. ὅν ογὰ ΕΓ εἴ τς ΑΕ, || 31. τὶ χὰ 7 εἵ ὗν 5 ἢ 

συμβεβηκὸς μηδεὴ Ε΄ 1] καὶ ἑκάτερον οι Ε. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑΚΡΟΛΣΕΩΣ ἃ, Ξ 18] 

ἔνιοι δ᾽ ἐνέδοσαν τοῖς λόγοις ἀμφοτέροις, τῷ μὲν ὅτι πάντα ἀναισθήτων ἡμῶ. διό ᾧασι πῶν ἐν. παντὶ μεμῖχθαι, διότι 
ὦ, εἰ τὸ ὃν ἐν σημαίνει, ὅτι ἔςι τὸ μὴ ὄν, τῷ δὲ ἐκ τῆς πᾶν ἐκ παντὸς ἑώρων γινόμενον" ᾧαδεσθαι δὲ διαφέροντα, 
ἃ χοτομίας, ἄτομα ποιήσαντες μεγέθη. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι καὶ προσωγορεύεσθαι ἕτερα ἀλλήλων ἐκ τῷ μάλισθ᾽ ὑπερ- 
οὐκ ὠληθές, ὡς εἰ ἣν σημαύει τὸ ὃν καὶ μὴ οἷόν τε ἅμα ἐχοντὸς διὰ πλῆθος ἐν τῇ μίξει τῶν ὠπείρων" εἰλικρινῶς μὲν 
τὰν ἀντίφασιν, ὑκ ἔςαι οὐθὲν μὴ ὕν' ὀθὲν γὰρ κωλύει μὴ 5 γὰρ ὅλον λευκὸν ἢ μέλαν ἢ γλυκὺ ἢ σάρκα ἢ ὀςοῦν οὐκ 
ἁπλῶς εἶω ἀλλὰ μὴ ὃν τι εἶναι τὸ μὴ ὄν. τὸ δὲ δὴ φιζ: εἶναι, ὅτου δὲ πλεῖςον ἕκαςον ἔχει, τοῦτο δοκεῖν εἶναι τὴν 
τι παρ᾽ αὐτὸ τὸ ὄν, ὡς εἰ μή τι ἔςαι ἄλλο, ἐν πάντα ἔσε. ᾧύσιν τὰ πράγματος. εἶ δὴ τὸ μὲν ἄπειρον ἢ ἄπειρον ἀγνω- 
σθαι, ὦτοπον. τίς γὰρ μανθάνει αὐτὸ τὸ ὃν εἰ μὴ τὸ ὅπερ φον, τὸ μὲν κατὰ πλῆθας ἢ κατὰ μέγεθος ἄπειρον. ἄγνω- 
ὄν τί εἶναι; εἰ δὲ τῦτο, οὐδὲν ὅμως κωλύει πολλὼ εἶαι τὰ τον πόσον τι, τὸ δὲ κατ᾽ εἶδος ὥπειρον ὥγνωξον ποῖόν τι. 
ὄντα, ὥσπερ εἴρηται. ὅτι μὲν ὃν ὕὅτως ἣν εἶναι τὸ ἂν ὠδύνα- 10 τῶν δ᾽ ἀρχῶν ἀπείρων ἐσῶκ καὶ κατὼ πλῆθος καὶ κατ᾽ ἐὮ 
τον, δῆλον. . : ᾿ς δὺς, ἀδύνατον εἰδέναι τὰ ἐκ τούτων" οὕτω γὰρ εἰδέναι τὸ 

4 Ὡς δ᾽ αἱ φυσικοὶ λέγουσι, δύο τρόποι εἰσίν, οἱ μὲν σύνθετον ὑπολαμβάνομεν, ὅταν εἰδῶμεν ἐκ τίνων καὶ πόσων 
γὰρ ἣν ποιήσαντες τὸ ὃν σῶμα τὸ ὑποκείμενον, ἃ τῶν τριῶν ἐς. ἔτι δ᾽ εἰ ἀνάγκη, Ὁ τὸ μόριον ἐνδέχεται ὁπηλικονοῦν 
τι ἢ ἄλλο, ὅ ἐςι πυρὸς μὲν κυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότει εἶαι κατὼ μέγεθος καὶ μικρότητα, καὶ αὐτὸ ἐνδέχεσθαι 
ρου, τάλλω γεννῶσι. πυκνότητι καὶ μανότητι πολλὰ ποι- 45 (λέγω δὲ: τῶν “τοιούτων τι. μορίων, εἰς ὃ ἐνυπάρχον διαιρεῖ» 

οὗντες. ταῦτα δ᾽ ἐξὶν ἐναντία, καθόλου δ᾽ ὑπεροχὴ καὶ ται τὸ ὅλον). εἰ δὲ ἀδύνανχον ζῷον ἢ φυτὸν ὁπηλικονῶν εἶναι 

ὅλλειψις, ὥσπερ τὰ μέγα φησὶ Ἡλάτων καὶ τὸ μικρόν, κατὼ μέγεθος καὶ μικρότητα, φανερὸν ὅτι οὐδὲ τῶν μορίων 
πλὴν ὅτι ὁ μὲν ταῦτα. ποιεῖ ὕλην τὸ δὲ ὃν τὸ εἶδος, οἱ ὁτίῶν᾽ ἔςαι γὰρ καὶ τὸ ὅλον ἁμοίως. σὰρξ δὲ καὶ ὀς οὖν 
ἂ τὸ μὸν ἐν τὸ ὑποκείριενον ὕλην, τὰ δ᾽ ἐναντία διαφορὰς καὶ τὰ τοιαῦτα μόρια ζῴου, καὶ οἱ καρποὶ τῶν φυτῶν. 
καὶ εἴδη. οἱ. δ᾽ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐγούσας τὰς ἐναντιότητας ἐκ- 10 δῆλον τούυν ὅτι ἀδύνωτον σάρκα ἢ ὀς οὖν ἢ ἄλλο τί ὁπηλι- 

κρίνεσθαι, ὥσπερ ᾿Αναξίμανδρός φησι καὶ ὅσοι δ᾽ ὃν καὶ κονοῦν εἶαι τὸ μέγεθος", ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ ἐπὶ τὸ ἔλαττον. 
«πολλά φάσιν εἶαι, ὥσπερ ᾿Ἐμπεδοχλῆς καὶ ᾿Αναζα- ἔτι εἰ πώντα μὲν ἐυπάρχει τὼ τοιαῦτα, ἐν ἀλλήλοις, καὶ 

γόραπ᾽ ἐκ τῷ μίγματος γὼρ καὶ ἕτοι ἐχκρίυσι τἄλλα, δια. μὴ γύεται ἀλλ' ἐκκρίνεται ἐγάντα, λέγεται δὲ ὠπὸ τῷ πλεΐ. 
φέρυσι δ᾽ ἀλλίλων τῷ τὸν μὲν περίοδον. ποιεῖν τότων, τὸν νος, Ὑγόεται δὲ ἐξ ὁτουῦν ὁτίῶν, οἷον ἐκ σαρκὸς ὕδωρ ἐκ- 
δ' ἅπαξ, καὶ τὸν μὲν ἄπειρα τά τε ὁμοιομερῆ καὶ τάναν- 25 χρινόμενον καὶ σὰρξ ἐξ ὕδατος, ἅπαν δὲ σῶμα πεπερασμέ- 
τία, τὸν δὲ τὰ καλούμενα ςοιχεῖς μόνον. ἔοικε δὲ ̓ Αναξζα- 
γέρως ἄπειρα ἕτως οἰηθῆναι διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν τὴν κοι- 
νὲν δόξαν τῶν φυσυιῶν εἶναι ἀληθῆ, ὡς οὐ “γινομένου οὐδὲ- 
νὸς ἐκ τῇ μὴ ὄντος" διὰ τῶτο γὰρ οὕτω λέγουσιν, ἣν ὁμοῦ 

γον ἀταιρεῖται ὑπὸ σώματος πεπερασμένου, φανερὸν ὅτι ὑκ 
ἐνδέχεται ἐν ἑκάςῳ ἕκαςον ὑπάρχει. ἀφαιρεθείσης “γὰρ 
ἐκ τῷ ὕδατος σαρκός, καὶ πάλιν ἄλλης γινομένης ἐκ τοῦ 
λοιποῦ ἀποκρίσει, εἰ καὶ ἀεὶ" ἐλάττων ἔς αἱ ἡ ἐκκρινομέη, 

τὰ πείντα, καὶ τὸ γύεσθαι τοιόνδε καθέςνρεεν ἀλλοίῦσθαι. 35 ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ὑπερβαλεῖ μέγεθός τι τῇ σμικρότητι. ὥς" 
οἱ δὲ σύγκρισιν καὶ διάκρισιν. ἔτι δ᾽ ἐκ τῷ γύεσθαι ἐξ ὠλν 
λοίλχων τἀναντία" ἐνυπῆρχεν ἄρα: εἰ γὰρ πᾶν μὲν τὸ γῶ 
τόμενον ἀνάγκη γίνεσθαι ἢ ἐξ ὄντων ἢ ἐκ μὴ ὄντων, τότων 
δὰ τὸ μὲν ἐκ μὴ ὄντων γύεσθαι ὠδύνατον (περὶ γὰρ ταύτης 

εἰ μὲν ςήσεται ἡ ἔκκρισις, οὐχ ἅπαν ἐν παντὶ. ἐνέςαι (ἐν 

γὰρ τῷ. λοιπῷ ὕδατι ὥς ἐνυπάρξει σαρζ), εἰ δὲ μὴ ςήσε- 
ται ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔξει ἀφαίρεσιν, ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει ἴσα 
πεπερασμένα ἐνέςαι ἄπειρα τὸ πλῆθος" τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. 

ὁμογνωμοίίσι τῆς δύξης ἅπαντες οἱ περὶ φύσεως), τὸ λον- 35 πρὸς δὲ τούτοις, εἰ ὦπαν μὲν σῶμα ἀφαιρεθέντος τινὸς ἔλατ- 
πὸν ἤδη συμβαύειν ἐξ ἀνάγκης ἐνόμισαν ἐξ ὄντων μὲν καὶ τὸν ἀνάγκη γίεσθαι, τῆς δὲ σαρκὸς ὥριςαι. τὸ ποσὸν καὶ 
ἐνυπαρχόντων γύεσθαι, διὰ μικρότητα δὲ τῶν ἔγκων ἐξ μεγέθει καὶ μικρότητι, φανερὸν ὅτι ἐκ τῆς ἰλαχίςης σαρ- 

3. δὲ οπὶ ΖΣ. 5. ἐκ} εἶναι ἐκ Ε΄. ἢ 6. εἶναι} μὴ εἶναι Ε΄. ἢ εἶναι ὁταὰ Ὁν . ἢ 8. μαιθάνοι Ἐ. ᾿ 9. ὅμως} ὕτως 1. ἢ τὰ ὅταν 
κα, 1. ἢ 22. ὧσι τὰ ὄντα ὥσπερ Κὶ. ἢ 23. μιμάγματος ἘΞ. ἢ καὶ ὕτοι ογαὰ Ε΄. || τὰ ἄλλα ΕΖ ἢ 25.. ἄπειρα ποιεῖν τά Ἐ, Ἵ 21. ὕὅτως 
ἄασειρα ΕΖ ἸΪ οἰηθῆναι τὼ ςαιχεῖα διὰ 1. 1 ὑπολαβεῖν ΤΠ. || 29. ὅστος ἀλλ᾽ ἐξ ὄντος διὰ ΚΕ. ᾿ 30. τὰ οτὰ ὑτ Ε. Π 31. δὲ σμικρότητα ΕἾ. 

1. πᾶν οἵα δὴν Ἐ. Ἰδ 3. ὑπάρχοντος Ἐ. Π 4. διὰ τὸ πλῆθος ΕἼ. 1 δ. ἕκαςον οτὰ Ἐ. ἰϊ δοκεῖ 1. 1] 8. κατὰ τὸ πλῆθος ἢ μέγεθος ΕἸ. 

10. κατὰ τὸ πλῆθος Ἐ. ὃ 11. γὰρ ὦπταν εἰδέναι Ἑ. || 12. Ὦωμεν Ἐ. ἵ 14 εἰ 17. σμικρότητα ΕἸ. Ἰ 418. ὁποιονῦν 1. ἢ 419. μόρια τοῦ ζών 
ΣῈ. ἴ 20. σ. 5] σ᾿ καὶ Ε΄. ΠΠ ἦν ὁπηλίκον Ἐ. Ἷ 21. μέγεθος ἢ ἐπὶ Ε]. ἢ 22. ἅπαντα ΚΙ, 1 28. γοομένης ΕΖ Ἰ 29. ἔξαι ογα Ζ ἢ 30. ὑπερ- 
βάλλει. 1. ἢ 32. ςαθῴσεται Ἐ. ἢ 33. πεχερασμίνῳ --- ἴσα οτὰ Ἐ. ἢ 37. σμικρότητι ΕΖ. . 

ον ν, ι ὶ . ἸΆΔ 2 ́ - 
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κὸς οὐδὲν ἐκκριθήσεται σῶμα" ἔξαι γὰρ ἔλαττον τῆς ἐλα- ἀλλ᾽ ἐκ μέλαγος ἢ τῶν μεταξύ, καὶ μουσικὸν ὑκ ἐκ. μου- 
χίφυνς. ἔτι δ᾽ ἐν τοῖς ἀπείροις σώμασιν ἐγυπάρχοι ὧν ἤδη σικοῦ, πλὴν. οὐκ ἐκ παντὸς ὠλλ᾽ ἐξ ὠμούσου ἃ εἴ τι αὐτῶν 
σὰρξ ἄπειρος καὶ αἷμα καὶ ἐγκέφαλος, κεχωρισμένα μό- ἐςὶ μεταξύ. οὐδὲ δὴ φθείρεται εἰς τὸ τυχὸν πρῶτον, οἷον 
τοὶ ἐπ' ἀλλήλων, οὐθὲν δ᾽ ἧττον ὄντα, καὶ ἄπειρον ἕκαςον'ὀ τὸ λευκὸν οὐκ εἰς τὸ μουσικόν, πλὴν εἰ μή ποτε κατὰ συμὴ 

“ἶτο δ᾽ ἄλογον. τὸ δὲ μηδέποτε διακριθήσεσθαι οὐκ εἰδύτως ς βεβηκός, ἀλλ᾽ εἰς τὸ μὴ λευκόν, καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν ἀλλ 

μὲν λέγεται, ὀρθῶς δὲ λέγεται" τὼ γὰρ πάθη ἀχώριςα. εἰς τὸ μέλαν ἢ τὸ μεταζύ" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ μουσικὸν 
εἰ ἦν ἐμέμικτο τὰ χρώματα καὶ αἱ ἕξεις, ἐὰν διακριθῶσιν, εἰς τὸ μὴ μουσικόν, καὶ τῦτο οὐκ εἰς. τὸ τυχὸν ἀλλ᾽ εἰς τὸ 
ἔςαι τι λευκὸν ἢ ὑγιεινὸν οὐχ ἕτερόν τι ὃν οὐδὲ καθ᾿ ὑπο- ἄμουσον ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐξὶ μεταξύ. ὁμοίως: δὲ τῦτο καὶ 
κειμένου. ὥςε ἄτοπος τὰ ἀδύνατω ζητῶν ὁ νἧς, εἴπερ θύ- ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ τὰ μὴ ὡπλ τῶν ὄντων ἀλλὰ 

λεται μὲν διακρῖναι, τῦτο δὲ ποιῆσαι ὠδύνατον καὶ κατὰ ι0 σύνθετα κατὰ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον" ἀλλὰ διὼ τὸ μὴ τὼς 
τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποιόν, κατὼ μὲν. τὸ ποσὸν ὅτι οὐς ἀντικειμένας διαθέσεις ὠνομάσθαι λανθάνειν τῶτο συμβαύσει. 
ἔςιν ἐλάχιςον μέγεθος, κατὰ δὲ τὸ ποιὸν ὅτι ὠἀχώριςα τὰ ἀνάγκη γὰρ πᾶν τὸ ἡρμοσμέον ἐξ ἀναρμόςου γύεσθαι καὶ 
πάθη. οὐκ ὀρθῶς δὲ οὐδὲ τὴν γώεσιν λαμβάνει τῶν ὁμοιο. τὸ ἀνάρμοςον ἐξ ἡρμοσμέν, καὶ φθείρεσθαι τὸ ἡρμοσμέ- 
εἰδῶν. ἔςι μὲν γὼρ ὡς ὁ πηλὸς εἰς πηλὺς διαιρεῖται, ἔξι νον εἰς ἀναρμοςίαν, καὶ ταύτην ὁ τὴν τυχοῦσαν ἀλλὰ τὴ 

δ᾽ ὡς ὕ. καὶ ὑχ ὁ αὐτὸς τρόπος, ὡς πλύθοι ἐξ οἰκίας καὶ ις ἀντικειμιέναν. διαφέρει ὑθὲν ἐπὶ ὡρμονίας εἰπεῖν ἢ τάξεως 
οἰκία ἐκ πλύϑων, ὕτω δὲ καὶ ὕδωρ καὶ ὠὴρ ἐξ ἀλλήλων ἢ συνθέσεως᾽ φανερὸν γὰρ ὅτι ὁ αὐτὸς λόγος. ἀλλὰ μὴν 
καὶ εἰσὶ καὶ γίνονται. βέλτιον δ᾽ ἐλάττω καὶ πεπερασμώα καὶ οἰκία καὶ ἀνδριὰς καὶ ὁτίῶν ἄλλο γόεται ὁμοίως" ἧ 
λαβεν, ὅπερ ποιεῖ ᾿Ἐμπεδοκλῆς. ; τε γὰρ οἰκία γύεται ἐκ τοῦ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ διγρὴ- 

5 Πωύτες δὲ τἀναντία ἀρχὼς ποιῶσιν οἵ τε λέγοντες ὅτι σθαι ταδὶ ὡδί, καὶ ὁ ἀνδριὼς καὶ τῶν ἐσχηματισμέων τι 
ἣν τὸ πᾶν καὶ μὴ κινούμενον (καὶ γὰρ Παρμενίδης θερμὸν ἢ ἐξ ὠσ;χημοσύνης" καὶ ἕκαςον τότων τὰ μὲν τάξις, τὼ δὲ 
καὶ ψυχρὸν ὠρχεὶς ποιεῖ, ταῦτα δὲ προσαγορεύει πῦρ καὶ σύνθεσίς τις ἐςΐ. εἰ τοίνυν τῦτ᾽ ἐξὶν ἀληθές, ἅπαν ἂν γί- 
Ὑδὴ καὶ οἱ μανὸν καὶ πυκνόν, καὶ Δημόκριτος τὸ ςερεὸν καὶ Ὑγνοιτο τὸ γιγνόμενον καὶ φθείροιτο τὸ φθειρόμενον ἢ ἐξ ἔναν- 
κενόν, ὧν τὸ μὲν ὡς ὃν τὸ δ᾽ ὡς οὐκ ὃν ἐδαί φησιν" ἔτι θέ. τίων ἃ εἰς “ἐναντία, καὶ τὰ τούτων μεταξύ. τὰ δὲ μεταξὺ 
σει, σχήματι, τάζει. ταῦτα δὲ γέη ἐναντίων" θέσεως ἄνω ἐκ τῶν ἐναντίων ἐςΐν, οἷον χρώματα ἐκ λευχοῦ καὶ μέλα- 
κάτω, πρόσθεν ὅπισϑεν, σχήματος γωνία εὐθὺ περιφερές. 25 νος" ὥςε πάντ᾽ ἂν εἴη τὰ φύσει γοόμενα ἢ ἐναντία ἢ ἐξ 
ὅτι μὲν ἦν τὠναντία πὼς πάντες ποιοῦσι τὼς ἀρχώς, δᾷλον. ἐναντίων. μέχρι μὲν ἕν τούτου σχεδὸν συνηκολεθήκασι καὶ 
καὶ τῦτο εὐλόγως" δὲεὶ γὰρ τὼς ἀρχὰς μήτε ἐξ ἀλλήλων τῶν ἄλλων οἱ πλεῖξοι, καθάπερ εἴπομεν πρότερον" πάντες 
εἶνωι μκτε ἐξ ἄλλων, καὶ ἐκ τούτων πώνγτα" τοῖς δ᾽ ἐναν- γὰρ τὰ ςοιχεῖα καὶ τὼς ὑπ᾿ αὐτῶν καλυμώναις ἀρχαῖς, καί 
τίοις τοῖς πρώτοις ὑπέρχει ταῦτα, διὰ μὲν τὸ πρῶτα εἶαι περ ἄνευ λόγου τιθέτες, ὅμως τἀναντία, λέγυσο, ὥσπερ ὑπὶ 
μὴ ἐξ ἄλλων, διὰ δὲ τὸ ἐναντία μὴ ἐξ ἀλλήλων. ἀλλὰ 30 αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀναγκασθέντες. διαφέρουσι δ᾽ ἀλλαΐ- 
δεὶ τῦτο καὶ ἐπὶ τῷ λόγου σκέψασθαι πῶς συ - λη- λῶν τῷ τοὺς μὲν πρότερα τὸς δ᾽ ὕςερα λαμβάνειν, καὶ τὺς 
πτίον δὲ πρῶτον ὅτι παγτων τῶν ὄντων ἐθὲν ὅτε ποιεῦ πές μὲν γνωριμώτερα κατὰ τὸν λόγον τὸς δὲ κατὰ τὴν αὔεθε- 
φυκιν ὅτε τάσχειν τὸ τυχὸν ὑπὸ τῷ τυχόντος, νδὲ γόεται σιν" οἱ μὲν γὰρ θερμὸν καὶ ψυχρόν, οἱ δ᾽ ὑγρὸν καὶ ξυρέν, 
ὁτιῶν ἐξ ὁτουῖν, ἂν μή τις λαμβανη κατὰ συμβεβεκός" ἕτεροι δὲ περιττὸν καὶ ἄρτιον, οἱ δὲ νεῖκος καὶ φιλίαν αὐ- 
πῶς γὼρ ὧν γόοιτο τὸ λευκὸν ἐκ μυσοῶ, πλὲν εἰ μὴ συμ- ᾿ς τίας τίθενται τῆς γενέσεως" ταῦτα δ᾽ ἀλλήλων δαφρέρεε 
βιβηκὸς εἰ τῷ λευκῷ ὃἢ τῷ μέλων τὸ μνυεικόν; ἀλλὰ κατὰ τὸν εἰρημέότν τρόπον. ὥςε ταὐτὰ λέγειν πως καὶ ἕτερα. 

λρυκὸν μὲν γάεται ἐξ οὐ λευκοῦ, καὶ τούτου ἐκ ἐκ πιωτὸς ἀλλήλον, ἕτερα μὲν ὥσπερ καὶ δεκεῖ τοῖς πλείςοις, τοῦτα 

6. μὰ λόγω Κὶ ἢ Τ. μίωται ΕΖ 1 8. ὃ] καὶ Εὶ ἢ ὑμαῦω ΕΖ ἴ 10. μὲν αὐτὰ ἃ. ΚΕ 1 ἀδματεὶ 7. ἢ 11. τὸ ρεϊαιαι εἰ φεκπι- 
ἀυπι οα ΚΑ. 1 411. μν οἱ ΚΖ Ἰ 15. πλόῴ»ς ΚΕ. ἢ 417. καὶ οἷα Σ΄. ἢ δ] τε ΚΕ ὃ 22. τὸ οἱα 7. ἔ ςερεὸν οὐετ Α΄, πλῖρες ()ς ςο- 
μὴ) Δ 1 δ πῶς Φ 1 25. ἐχνωδτι ἢ. Ε γγυπυμδεν ΕΖ. ἢ τὸ εἰδὸ τὸ π. ΖΦ ἃ 31. σχεετί:ν Ε΄, ξαρεα ροσίϊο λ5. ἴ 32. ἀπιαντων 

δ. ἃ 38. ἀτὴ 1 8}. ἐὼ ΣΖ. 1 35. τὸ οἱ ἢ. ἢ μυεικῆς Σ΄ ἔ μὲ κατὰ ενωβ. Ζ ἢ 36. τῶι κὶ λευκὰ ΚΕ. ἢ 37. ὦ ἐκ ὦ. 
ἃ. τὸ οἷα ΣΖ. ἴ εἰ με] ἐαὶ Σὶ εἰ Σ 1. 5. κὲ οἷα Σ΄. 1 καὶ] χαὶ εἰς μὴ λενκὸν ΣΙ, 1 6. καὶ ες τὸ ΚΕ ἰ δ αα Σ.  Τ. εἰς τὸ 

μὲ τὴν οδὰ ας. ἰ δ. τι οἱχ μὲ Σ΄. ἢ τοῦτ Σ΄ 1 9. ἐπὲὰ] ἔσττα ρὲ ΕΚ. ἐ 11. ὠτιΐεες Σ᾿ ἢ λαωόχει τῦτο ειμιβαξν ΣΖ ἢ 4κ«ἢ 

ΕΠ. τ τος λώος ἐπ, ἀλλὰ 1 1 κὴν ἔτι καὶ δ. Σ 418. δαιεῖγέω Σ΄ ἵ 19. τάδε ὦ. 1 44. των] ἃ Σ. Ε 33. ἢ ἐὲ τὰ ὁ. Τ 
δ χῶμα Σὶ 1 ζο, τῶῦτν] ἐτὶ τοῦῖτον ὃς Ε. 1 31. φλὰς Χ 1 35. δ αἱ Ζ Σ 81. καὶ οἱ Σ΄ 
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δἂὲ ἢ ἀνάλογον" λαμβάνουσι γὰρ ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχίας" 
τὼ μὲν γὼρ περιέχει, τὼ δὲ περιέχεται τῶν ἐναντίων. ταύτῃ 
ἃ δὴ ὡσαύτως λέγουσι καὶ ἑτέρως, καὶ χεῖρον καὶ βέλ- 
τιον, καὶ οἱ μὲν γνωριμώτερα κατὰ τὸν λόγον, ὥσπερ εἴρη- 

ται πρότερον, οἱ δὲ κατὰ τὴν αἰσθησιν' τὸ μὲν γὼρ καθόλυ 5 
κατὰ τὸν λόγον γνώριμον, τὸ δὲ καθ᾽ ἔκαςον κατὰ τὴν αἷ- 
σθησιν᾽ ὁ μὲν γὰρ λόγος τῷ καθόλι, ἡ δ᾽ αἴσθησις τὸ κατὰ 
μέρος, οἷον τὸ μὲν μέγα καὶ τὸ μικρὸν κατὰ τὸν λόγον, τὸ 
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εἰ μέλλει διασώσειν ἀμφοτέρες αὐτός, ὑποτιθέναι τι τρίτον, 
ὥσπερ φασὶν οἱ μίαν τινὰ φύσιν εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν, οἷον 
ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ τὸ μεταξὺ τούτων. δυκεῖ δὲ τὸ μεταξὺ μᾶλ- 
λον" πῦρ γὰρ δὴ καὶ γῆ καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ μετ᾽ ἐναντιοτή- 
των συμπεκλεγμέμα ἐσύ. διὸ καὶ ὑκ ἀλόγως ποΐσιν οἱ τὸ 
πύκα μρὰῦ ἕτερον τούτων ποίζντες, τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ ἀέρα" 

καὶ γὼρ ὁ ̓ ἀὴρ ἥκιςα ἔχει τῶν ἄλλων διαφορὰς αἰσϑητάς " 
ἐχόμενον δὲ τὸ ὕδωρ. ἀλλὰ πάντες γε τὸ ἕν τῶτο τοῖς ἐναν- 

ἃ πυκνὸν καὶ μανὸν κατὰ τὴν αἴσθησιν. ὅτι μὲν οὖν ἐναν- τίοις σχηματίζοσιν, οἷον πυκνότητι καὶ μανότητι καὶ τῷ 
τίως δεῖ τὰς ἀρχὰς εἶναι, φανερόν. ᾿ ὃ μᾶλλον καὶ ἧττον, ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅλως ὑπεροχρὶ δηλονότι 

6 Ἐχόμενον δ᾽ ὧν εἴη λέγειν πότερον δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείις καὶ ἔλλειψις, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. καὶ ἔοικε παλαιὰ 
εἰσό. μίαν μὲν γὼρ ἐχ οἷδν τε, ὅτι ἐχ ἂν τὸ ἐναντίαν, ὠπε. εἶναι καὶ αὕτη ἡ δόξα, ὅτι τὸ ἐν καὶ ὑπεροχὴ καὶ ἔλλει- 
ρς δ᾽, ὅτι ὑκ ἐπιςητὸν τὸ ὃν ἔςαι. μίω τε ἐναντίωσις ἐν ψη ἀρχαὶ τῶν ὄντων εἰσί, πλὴν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ᾽ 

ταντὶ γίνει ἑνί, ἡ δ᾽ ὑσία ἔν τι γένος. καὶ ὅτι δέχεται ἐκ οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὰ δύο μὲν ποιεῖν τὸ δὲ ὃν πάσχειν. τῶν 
πεκερασμένων. βέλτιον δ᾽ ἐκ πεπερασμέων, ὦ ὥσπερ Ἔμπε- 15 δ᾽ ὕς ερόν τινες τοὐναντίον τὸ μὲν ἐν ποιεῖν τὰ δὲ δύο πάσχειν 
δικλῆς, ἢ ἐξ ἀπείρων" παντω γὰρ ἀποδιδόναι οἴεται, ὅσω φασὶ μᾶλλον. τὸ μὲν ὅν τρίῳ φάναι τὼ ςοιχεῖα εἶαι ἔκ 
σὲρ ᾿Αναξαγόρας ἐκ τῶν ἀπείρων. ἔτι δὲ ἐςὶν ἄλλα ἄλλων τε τούτων καὶ ἐκ τοιούτων ἄλλων ἐπισκοπῦσι δόξειεν ἂν ἔχειν 
πρότερα ἐναντία, καὶ γύεται ἕτερα ἐξ ἄλλων, οἷον γλυκὺ τινὰ λόγον, ὥσπερ εἴπομεν, τὸ δὲ πλείω τριῶν ἀκέτι" πρὸς 
καὶ “πικρὸν καὶ λευκὸν καὶ μέλαν, τὰς δ᾽ ἀρχὰς ἀεὶ δεῖ μὲν γὰρ τὸ πάσχειν ἱκανὸν τὸ ἕν, εἰ δὲ τεττάρων ὄντων δύο 
μένειν. ὅτι μὲν ἦν τε μίω ὕτε ἄπειροι, δῆλον ἐκ τότῳν" 20 ἔσονται ἐναντιώσεις, δεήσει χωρὶς ἑκατέρας ὑπάρχειν ἑτέραν 
ἐχεὶ δὲ πεπερασμέναι, τὸ μὴ ποιεῖν δύο μένον ἔχει τινὰ λό τινὰ μεταξὺ φύσιν" εἰ δ᾽ ἐξ ἀλλήλων δύνανται γεννῶν δύο 
γον" ἀπορήσειε γὰρ. ἄν τις πῶς ἢ ἡ πυκνότης τὴν μανότητα ὅσαι, περίεργος ὧν ἡ ἑτέρα τῶν ἐναντιώσεων εἴη. ἅμα. δὲ καὶ 
ποιεῖν τι πέφυκεν ἢ αὕτη τὴν πυκνότητα. ὁμοίως δὲ καὶ ἀδύνατον πλείους εἶναι ἐναντιώσεις τὰς πρώτας. ἡ γὼρ ὁσία 
ἄλλη ὁποιαῦν ἐναντιότης" ὁ γὰρ ἡ φιλία τὸ νεῖκος συνάγει ἔν τι γένος ἐςὶ τοῦ ὄντος, ὥςε τῷ πρότερον καὶ ὕςερον διοί- 
καὶ ποιεῖ τι ἐξ αὐτῇ, ὑδὲ τὸ νεῖκος ἐξ ἐκείνης, ἀλλ᾽ ἄμφω 2ς σουσιν ὠλλήλων αἱ ἀρχαὶ μόνον, ἀλλ᾽ οὐ τῷ γένει" ἀεὶ γὰρ 
ἕτερόν τι τρίτον. ἔνιοι δὲ καὶ πλείω λαμβάνεσιν ἐξ ὧν κα- ἐν ἑνὶ γόει μία ἐναντίωσίς ἐςξιν, πᾶσαί τε αἱ ἐναντιώσεις 
τασκευαΐζυσι τὴν τῶν ὄντων φύσιν. πρὸς δὲ τούτοις ἔτι κἀν ἀνώγεσθϑαι δυκοῦσιν εἰς μίαν. ὅτι μὲν ὄν ὅτε ἣν τὸ ςοιχεῖον 
τόδε τις ἀπορήσειεν, εἰ μή τις ἑτέραν ὑποτίθησι τοῖς ἐναγ- ἵὕτε πλείω δυοῖν ἢ τριῶν, φανερόν" τούτων δὲ πότερον, κα- 
τίοις φύσιν' οὐθενὸς γὰρ ὁρῶμεν τῶν ὄντων ὑσίαν τἀναντία. θάώπερ εἴπομεν, ὠπορίαν ἔχει πολλήν. 
τὴν δ᾽ ἀρχὴν ὁ καθ᾽ ὑποκειμόου δεῖ λέγεσθαί τινος. ἔξαιῷσ'ο Ωδ᾽ οὖν ἡμεῖς λέγομεν πρῶτον περὶ πάσης γίνει 

γὰρ ἀρχὴ τὴς ἀρχῆς" τὸ γὰρ ὑποχείμενον ὠρχή, καὶ πρό- ἐπελθόντες" ἔςι γὰρ κατὰ φύσιν τὼ κοινὰ πρῶτον εἰπόντας 
τερον δοκεῖ τὸ κατηγορεμένου εἶναι. ἔτι οὐκ εἶαί φαμεν ὕτω τὰ περὶ ἔκαςον ἴδια θεωρεῖν. φαμὲν γὼρ γίνεσθαι͵ ἐξ 
οὐσίαν ἐναντίαν οὐσίᾳ" πῶς ἶν ἐκ μὴ ὑσιῶν ὑσία ἂν εἴη; ἢ ἄλλιυ ἄλλο καὶ ἐξ ἑτέρε ἕτερον ἢ τὼ ὡπλᾶ λέγοντες ἢ τὰ 
κῶς ἂν πρότερον μὴ οὐσία οὐσίας εἴη; διόπερ εἴ τις τόν τε συγκείμενα. λέγω δὲ τῦτο ὡδί, ἔςι γὰρ γύεσθωι ἄνθρωπον 
πρότερον ἀληθῆ νομίσειεν εἶαι λόγον καὶ τῦτον, ἀναγκαῖον, 35 μυσικόν, ἔςι δὲ τὸ μὴ μεσυκόν τι γίνεσθαι μευσικὸν ἢ τὸν 

Ὡ. Ὑὰρ στὰ Ε΄ ἢ 8. δὲ] τε Ε΄. {Π8. μὲν οπὶ ΣΕ. [σμικρὸν 7. ἢ τὸν οτὰ ἣν Ε. 9. μανὸν καὶ τὸ πυκνὸν ΕἼ. Π 12. μία 1. ἵ 
τὰ ἑναντία 1. 413. ὅτι ὑκ] ὅτι ὑδὲ Σ᾿, οτὰλ ΖΞ. 1| ὃν ἔξαι οοτν 1. 11 415. ὥσπερ] ὡς ὁ Ε΄. ᾿ 16. ὥσπερ Ε]. 11 41. δὲ οτα Σ΄. ᾿ ἄλλα 
ἀλλήλων πότερα Ἐ. || 18. ἀλλήλων ΕΖ. 1} οἷον] οἷον τὸ 17, οἷον καὶ Ἐ. Π 30. ὑδεμία ἐδὶ 17. 1 22. ἢ οπι ΕΖ. Ἰἰ 23. τι οπι Ζ. ἢ ὅμως 
Ρτ Ἐ-. ἢ 24. ὅτε Ε. ἢ 28. ὑχοθήσεται Ἐ΄. 1] 30. οὐ οπχ 1. ἢ 341. ὑχοκενον Ρν Ψ. ὁ 33. ὑσία ἱναντίαφ πῶς ἂν ὅν 1. 1 834. τε 
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Ἐ. 8 δύο ἴσαι οπι ΣΕ. [[24. τοῦ ὄντος] ταυτὸ τυ 1. || τὸ 1. 1} 26. ἕξιν ἔτι πᾶσῳ 1. 11 δὲ Ε΄, οπι 1. 1] αἱ οπα ΕΖ. ἢ 27. ἵν φοιχεῖον 
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Ω ψ 
μὴ μουσικὸν ἀνθρωπον ἄνθρωπον μουσικόν, ὡπλῦν μὲν οὖν 

Ἁ ’, Ἁ γ Ν Ἁ Ν λέγω τὸ γιγνόμενον τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ μὴ μουσικὸν καὶ 
ὃ γίγνεται ἁπλῶν, τὸ μυσικόν' συγκείμενον δὲ καὶ ὃ γίγνε- 

Ἁ , - Ν ᾿Ὶ Ν ἄγ, »"Ὕ»Ἢ ται καὶ τὸ γιγνόμενον, ὅταν τὸν μὴ μεσικὸν ἄνθρωπον φῶ- 
μεν γίγνεσθαι μυσικὸν ἄνθρωπον. τύτων δὲ τὸ μὲν ὑ μόνον 5 
λέγεται τάδε τι γίγνεσθαι ὠλλὰ καὶ ἐκ τῦδε, οἷον ἐκ μὴ 

»“ ͵7 ΝῚ }»ἦ ,ὔ 2 ᾽ ᾽ δ Σ 

μυσικ μυσικός, τὸ δ᾽ ἀ λέγεται ἐπὶ πάντων" ἃ γὰρ ἐξ 
᾿ ᾿ 2 ΄, ᾿ ΩΥ͂ » “ ΄ὔ 
ἀνθρώπαε ἐγένετο μυσικός, ὠλλ᾽ ὁ ἀνθρωπος ἐγένετο μυσικός. 

τῶν δὲ γιομένων ὡς τὰ ὡπλῶ λέγομεν γίγνεσθαι, τὸ μὲν 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Α. 

τὼ δ᾽ ἄλλα πώντω κατὰ τῆς ὑσίας' ὅτι δὲ καὶ αἱ ὑσίω 
Υ͂ » Υ 

καὶ ὅσα ἄλλα ὡπλῶς ὄντα ἐξ ὑποκειμένου τινὸς γύεται, 
“ Ὰ ἃ ε 

ἐπισκοπῦντι γένοιτ᾽ ἀν φανερόν, ἀεὶ γὼρ ἔς!ι τι ὃ ὑποκεῖταε, 
Ψ “,΄“ἤ Ν ΄ὔ φΦ Ἀ Ν ῖ Ἀ “ ᾽ ἐξ Ὦ γίνεται τὸ γιγνόμενον, οἷον τὰ φυτὼ καὶ τὰ ζῷα ἐκ 
σπέρματος. γίἴγνετωι δὲ τὰ γιγνόμενω ἁπλῶς τὰ μὲν μῶ- 
τασχηματίσει, οἷον ἀνδριὰς ἐκ χαλκῷ, τὰ δὲ προσθέσει, 
οἷον τὰ αὐξανόμενα, τὰ δ᾽ ἀφαιρέσει, οἷον. ἐκ τῷ λόθα ὁ 
Ἑρμᾶς, τὼ δὲ συνθέσει, οἷον οἰκία, τὰ δ᾽ ἀλλοιώσει, οἷον 

Ν ᾿ Ἁ ἋἉ σ΄ Ψ' ν Ψ ἐλ τὰ τρεπόμενα κατὼ τὴν ὕλην. πάντα δὲ τὰ ὕτω γινόμενα, 
ὑπομώον γίγνεται τὸ δ᾽ ὑχὶ ὑπομένον" ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος (0 φανερὸν ὅτι ἐξ ὑποκειμένων γίνεται. ὥςε δῆλον ἐκ τῶν εἰ- 
ὑπομένει μουσικὸς γινόμενος ἄγθρωπος καὶ ἔς, τὸ δὲ μὴ 
μεσικὼν καὶ τὸ ἄμεσον ὅτε ἁπλῶς ὅτε συντιθέμενον ὑπομέ- 
ὑεῖ. διωρισμένων δὲ τότων, ἐξ ὡπάγτων τῶν γιγνομένων τῷτο 
ἔςι λαβεῖν, ἐάν τις ἐπιβλάψη. ὥσπερ λέγεμεν, ὅτι δεῖ τι 

“ Ν ,ὔ Υ̓ ᾽ ὶ γᾷ ,ὔ 2 ὶ φ ρἡμένων ὅτι τὸ γινόμενον ἅπαν ἀεὶ σύνθετίν ἐςι, καὶ ἔςι 
᾿ ἃ »ν ,ὔ  πῷ ς μὲν τι γινόμενον, ἔςι δέ τι ὃ τῶτο γίνεται, καὶ τῶτο διττόν 

Ν “αἰ 7ὕ Ἄ τλο κἃ ,ὔ , Δ.» - ἢ γὰρ τὸ ὑποκείμενον ἢ τὸ ἀὠντικείμενον. λέγω δὲ ἀντοωῖ- 
» ΚΚ Υ ᾿ Ἁ 

σθαι μὲν τὸ ἄμεσον, ὑποκεῖσθωι δὲ τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὴν 

ἀεὶ ὑτακεῖσθαι τὸ “γιυόμενον, καὶ τῦτο εἰ καὶ ἀριθμῷ ἐςὶν 15 μὲν ἀσχημοσύνην καὶ τὴν ὠμορφίαν ἢ τὴν ἀταξίαν τὸ ἀν- 
ὦ, ἀλλ᾽ εἴδει γε ὑχ ἕν᾽" τὸ γὰρ εἶδει Ἀλέγω καὶ λόγῳ ταὖ- 
τόν" ὁ γὰρ ταὐτὸν τὸ ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ἀμύσῳ εἶναι. καὶ τὸ 
μὲν ὑπομένει. τὸ δ᾽ ὑχ ὑπομέγει" τὸ μὲν μι ἀντικείμενον 
ὑπομώει (ὁ γὰρ ἄνθρωπος ὑπομέμι), τὸ μυσυιὸν δὲ καὶ τὸ 

τικξίμιενον, τὸν δὲ χαλκὸν ἢ τὸν λίθον ἢ τὸν χρυσὸν τὸ ὑπο- 
, ᾿ κὰν τὰ » ᾽ »Κ ν..» .“ κείμενον. φανερὸν ἔν ὡς, εἴπερ εἰσὶν αἰτίαι καὶ ἀρχαὶ τῶν 

φύτει ὄντων, ἐξ ὧν πρώτων εἰσί, καὶ γεγόνασι μιὰ κατὼ 
συμβεβηκὸς ἀλλ᾽ ἔκαςον ὃ λέγεται κατὰ τὴν ὑσίᾳν, ὅτι 

ἄμεσον ἐχ ὑπομόει, ὑδὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν συγκείμενον, οἷον χᾳ γίγνεται πᾶν ἔκ τε τῇ ὑποκειμέν καὶ τῆς μορφῆς" σύγ- 
ὁ ἄμεσος ἄνθρωπος. τὸ δ᾽ ἔκ τινος γίγνεσθαί τι καὶ μὴ τό- 
δὲ. γίνεσθαί τι μᾶλλον μὲν λέγεται ἐπὶ τῶν μὴ ὑπομένόν- 
τῶν, εἷὖν ἐξ ἀμόσου μυσυρὸν γίεσϑαι, ἐξ ἀνθρώπα δὲ οὗ" 
ὦ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὑπομιεγόντων ἐνίοτε λέγεται ὡσαύ- 

κεται γὰρ ὁ μουσυκὸς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου καὶ μυσικᾷ 
τρόπον τινά διωλύσεις γὰρ τὸς λόγος εἰς τὸς λόγες τὸς 
ἐκείνων. δῆλον ὄν ὡς γίνοιτ᾽ ὧν τὰ γιγνόμενα ἐκ τότων. ἔς! 
δὲ τὸ ὑποκείμενον ἀριθμῷ μὲν ἕν, εἴδει δὲ δύο. ὁ μὲν γὰρ 

τως ἐκ "γὰρ χαλκὴ ἀνδριάντα γίγνεσθαί φαμεν, οὐ τὸν γς ἄνθρωπος καὶ ὁ χρυδὸς καὶ ὅλως ἡ ὕλη ἀριθμητή" τόδε 
χαλκὸν. ἀνδριάντα. τὸ μώτοι. ἐκ τοῦ ἀντικειμών καὶ μὴ 
ὑπορώδοντος ἀμφοτέρως λέγεται, καὶ ἐκ τοῦδε τόδε καὶ 
τόδε τόδε" καὶ γὰρ ἐξ ὠμόσε καὶ ὁ ἄμεσος γύεται μυσι- 
κός, διὸ καὶ ἐπὶ τῷ συγκειμένα ὡσαύτως" καὶ γαρ ἐξ ὠμό- 

γαρ τι μᾶλλον, καὶ ἀ κατὼ συμβεβηκὸς ἐξ αὐτῷ γύεται 
τὸ γιγνόμενον" ἡ δὲ ςέρησις καὶ ἡ ἐναντίωσις συμβεβηκός" 
ἐν δὲ τὸ εἶδος, οἷον ἡ τάξις ἢ ἡ μυσυοὶ ἢ τῶν ἄλλων τι 

τῶν ὕτῳ κατηγορυμένων. διὸ ἔςι μὲν ὡς δύο λεκτέον εἶναε 
᾽σαι. ἀνθρώπου “καὶ ὁ ἄμουσος ἀνθρωπος γίγνεσθαι λόγεται Ὁ τὼς ἀρχάς, ἔςι δ᾽ ὡς τρεῖς". καὶ ἔςι μὲν ὡς τἀναντία, 
μεσυκάς. πολλαχῶς δὲ λεγομώνε τῇ γίγνεσθαι, καὶ τῶν μὲν 
ᾧ γίγνεσθαι ἀλλὼ τόδε τι. γίγνεσθαι, ἁπλῶς. δὲ γίγνεσθαι 
“᾿ 2. ἂν ΄’ Ἄ " Ψὧ. δμον ν» σ΄ ψΨ 
τῶν οὐσίων μμόνον, κατώ μὲν τάλλω φανερογ ὅτι ἀνωΎΧΗ 

ὑποκεῖσθαί τι τὸ γιγνόμενον" καὶ γὰρ ποσὸν καὶ ποιὸν καὶ 

ὁ ψὸ »ἢ Ν Ἁ Ἀ Ν Ν ᾿ οἷον εἴ τις λέγοι τὸ μεσικὸν καὶ τὸ ὦμυσον ἢ τὸ θερμὸν καὶ 
ν ἡ Ν 

τὸ ψυχρὸν ἥ τὰ ἡρμοσμένον καὶ τὸ ἀνάρμοςον, ἔς: δ᾽ ὡς ὅ" 
ὑπ᾿ ἀλλήλων γὰρ πάσχειν τἀναντία, ἀδύνατον. λύεται δὰ 

λ “ Ἁ Ν ,- Νὰ , γῇ Χ ᾿ καὶ τῦτα διὰ τὸ ἄλλο εἶνωι τὸ ὑποκείμενον" τῦτο γὰρ ἕωε 
᾿ Ν μ, “ ὔ 

πρὸς ἕτερον καὶ ποτὲ καὶ πὸ γύεται ὑποκειμόε τινὸς διὼ τ ἐναντίον. ὥς ε ὅτε πλείις τῶν ἐγαντίων αἱ ἀρχαὶ τρόπον τινά, 
΄’΄ ,ὔ ἣν τὸ μόνην τὴν ἀσίαν μηθενὸς κατ᾽ ἄλλιε λέγεσθαι ὑποκειμών, Ν ΄ »ν » κ4 ἂψ , 

ἀλλὼ δύο ὡς εἰπεῖν τῷ ἀριθμιῷ, ὅτ᾽ αὖ παντελῶς δύο διὰὼ 

1, ἁπλῷ μὲν ἦν οαχ Κ. 5. γίγνεσθαι ἢ μυσικὸν Ἐ. ἢ ἄνθρωπον οπὶ Κ΄. ΠΠ 6. τι οπὶ Ε. " τότυ Ἐ. ἢ 1. ὑ γὰρ] οἷον ΕΡ. ὃ 8. ὃ 

οἱ Ἐ. Ἷ 11. μὴ} δὴ 1, οπὶ ρν Κ. [ΠΟ 12. συντεθειμένον ΕΖ. ἢ 1ᾳ4. ἄν Ε]. ' 15. καὶ ροβὲ εἰ οτχ Ζ. ἢ 16. ἀλλ᾽ ὑκ εἴδει ἐν α΄. ἢ 
τῷ Ε.Ὶ 11. τὸ ργίπησπι οπὰ 1. ἢ τῷ 1..͵ὲ 18. ἀντικείμενον αὐτῷ ὑπ. Ε. 19. μυσικὸὲν δὲ] μὴ μυσικὸν ΚΕ. 21. ὁ οὰ ΚΕ. ἢ 
τι -- γίγνεσθαι οαὰ ργ Ἐ. ᾿} μὴ} τὸ μὴ τὸ ΤΕ. ἡ 24. ὁ μὴν ἀλλὰ} ἀλλὰ μὴν 1 εἰ το Ε. ἢ 30. ὁ οτχ «4. [[λέγετα, γίγνεσθαι ὦ. ἢ 
81. δὴ Σ΄. ΠΠ 33. μόνων 1. Ἵ Ω 

4. καὶ οὐσία . Ἰ 2. ἐξ ὑποκειμένυ τινὸς ἴῃ ᾿ατα ἘΞ. 3. ἀὴ Χ,.᾿ ἅ, γύεται ογὰ Ε. ἢ 5. τὰ οἷὰ ρὺ Ε. ἢ ὅ. ἐκ χαλκαῖ 

αὰ ΞΕ. 1 7. ὃ οηχ Ἐ. 1 9. κατὰ] καὶ κατὰ Ε΄. 41. ἅπαν οτὰ Σ΄. 112. μέν τιῇ μέστοι 1. 1] 15. ἢ] καὶ Ε, 1 τὴν ὧὰ ἘΖ. ἃ 

18. χὰ] καὶ ΣΕ. ΠΠ 20. ἅπαν Ζ. 1} 22. λόγμς εἰς] ὅρυς εἰς Ε. [1 23, ἐκεΐν 1. 11 24. τὸ μὲν ὑε. Ε, || 25. ἡ ομὰ Ε. 26. τι γὰρ Ε΄. ἢ 
21. ἡ δὲ -- συμβεβηκός οχα 41. 11 30. τὰς ἀρχὰς οἵα 2. ἱ 32. τὸ τεγιΐατλ οἵα ΑΚ. 
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τὸ ἤερον ὑπάρχειν τὸ εἶναι αὐτοῖς, ἀλλὰ τρεῖς" ἕτερον γὰρ φέρει ἢ τὸ τὸν ἰατρὸν ποιεῖν τι ἢ πάσχειν ἢ τὸ ἐξ ἰατρῷ 
τῷ ἀνθρώπῳ καὶ τῷ ἀμύσῳ τὸ εἶναι, καὶ τῷ ἀσχηματίξῳ εἶναί τι ἢ γίγνεσθαι, ὥς ἐπειδὴ τοῦτο διχῶς λέγεται, 
καὶ χαλκῷ, πόσαι μὲν ἕν αἱ ἀρχαὶ τῶν περὶ γώεσιν φυ- δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἐξ ὄντος καὶ τὸ ὃν ἢ ποιεῖν ἢ πώ- 
σιῶν, καὶ πῶς πόσαι, εἴρηται" καὶ δῆλόν ἐςτν ὅτι δεῖ ὑπο- σχεῖν. οἰκοδομεῖ μὲν οὖν ὁ ἰατρὸς οὐχ ἢ ἰατρὸς ὠλλ' ἧ 

κισϑαΐ τι τοῖς ἐγαντίοις καὶ τἀναντία δύο εἶναι. τρόπον δὲ 5 οἰκοδόμος, καὶ λευκὸς γύεται ὑχ ἣ ἰατρὸς ἀλλ᾽ ἢ μέλας" 
της ἄλλον ὑκ ἀναγκαῖον" ἱκανὸν γὰρ ἔςξαι τὸ ἕτερον τῶν ἰατρεύει δὲ καὶ ἀνίατρος γίεται ἢ ἰατρός. ἐπεὶ δὲ μάλιςα 
δαντίων ποιεῖν τῇ ἀπυσίᾳ καὶ παρυσίᾳ τὴν μεταβολήν. ἡ Ἀέγομεν κυρίως τὸν ἰατρὸν ποιεῖν τι ἢ πάσχειν ἢ γίγνεσθαι 
δ᾽ ὑτοκειμέη φύσις ἐπιςητὴ κατ᾽ ἀναλογίαν. ὡς γὰρ πρὸς ἐξ ἰατροῦ, ἐὰν ἢ ἰατρὸς ταῦτα πάσχῃ ἢ ποιῇ ἢ γίνηται, 
ἀνδριάντα χαλκὸς ἢ πρὸς κλίνην ξύλον ἢ πρὸς τῶν ἄλλων δῆλον ὅτι καὶ τὸ μὴ ἐξ ὄντος γίγνεσθαι τῦτο σημαΐει τὸ 

ἢ τῶν ἐχόντων μορφὴν ἡ ὕλη καὶ τὸ ἄμορφον ἔχει πρὶν 10 ἢ μὴ ὄν. ὅπερ ἐκεῖνοι μὲν ἀ διελόντες ὠπέςησαν, καὶ διὼ 
λαβεῖν τὴν μορφήν, οὕτως αὕτη πρὸς οὐσίαν ἔχει καὶ τὸ ταύτην τὴν ἄγνοιαν τοσῶτον προσηγνόησαν, ὥς ε μηθὲν οἴε- 
τόδε τι καὶ τὸ ὄν. μία μὲν ἦν ἀρχὴ αὕτη, οὐχ ὕτω μία σθαι γίγνεσθαι μηδὲ εἶναι τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ ἀνελεῖν πῶσαν 
ἧγα οὐδὲ οὕτως ἣν ὡς τὸ τόδε τι, μία δὲ ἢ ὁ λόγος, ἔτι τὴν γέεσιν. ἡμεῖς δὲ καὶ αὐτοί φαμεν γίγνεσθαι μὲν ὑδὲν 
δὲ τὸ ἐναντίον τότῳ ἡ ςέρησις. ταῦτα δὲ πῶς δύο καὶ πῶξς ἁπλῶς ἐκ μὴ ὄντος, ὅμως μέντοι γίγνεσθαι ἐκ μὴ ὄντος, οἷον 
πλείω, εἴρηται ἐν τοῖς ἄνω. πρῶτον μὲν ἦν ἐλέχθη ὅτι ἀρ- 15 κατὼ συμβεβηκός" ἐκ γὰρ τῆς ςερήσεως, ὅ ἐςι καθ᾽ αὑτὸ μὴ 
χαὶ τἀναντία μόνον, ὕστερον δ᾽ ὅτι ἀνάγκη καὶ ἄλλο τι ὄν, ὑκ ἐνυπάρχοντος γίγνεταί τι. θαυμάζεται δὲ τῶτο καὶ 
ὑποκεῖσθαι καὶ εἶναι τρία" ἐκ δὲ τῶν νῦν φανερὸν τίς ἡ ἀδύνατον ὕτω δυκεῖ, γίγνεσθαί τι ἐκ μὴ ὄντος. ὡσαύτως 
διαφορὰν τῶν ἐναντίων, καὶ κῶς ἔχουσιν αἱ ἀρχαὶ πρὸς δὲ ὑδ᾽ ἐξ ὄντος ὑδὲ τὸ ὃν γίγνεσθαι, πλὴν κατὰ συμβεβη- 

ἀλλήλας, καὶ τί τὸ ὑποκείμενον. πότερον δὲ ὑσία τὸ εἶδος κός" ὕτω δὲ καὶ τῦτο γίγνεσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον, οἷον εἰ 
ἢ τὸ ὑποκείμενον, οὔπω δῆλον. ὠλλ᾽ ὅτι αἱ ἀρχαὶ τρεῖς Ὦ ἐκ ζῴου ζῷον γίγνοιτο καὶ ἐκ τινὸς ζῴου τι ζῷον, οἷον εἰ 
καὶ πῶς τρεῖς, καὶ τίς ὁ τρόπος αὐτῶν, δῆλον. πόσαι μὲν κύων ἐξ ἵππε γίγνοιτο. γέγνοιτο μὲν γὰρ ὧν ἁ μόνον ἐκ τι- 
ἦν καὶ τίνες εἰσὶν αἱ ἀρχαί, ἐκ τότων θεωρείσθωσαν. νὸς ζῴν ὁ κύων, ἀλλὰ καὶ ἐκ ζῴε, ἀλλ᾽ ὄχ ἢ ζῷον" ὑπο 

8 Ὅτι δὲ μοναχῶς οὕτω λύεται καὶ ἡ τῶν ὠρχαίων ἄρχει γὰρ ἤδη τῦτο“ εἰ δέ τι μέλλει γίγνεσθαι ζῷον μὴ 
ἀπορία, λέγομεν μετὰ ταῦτα. ζητῶντες γὰρ οἱ κατὰ φι- κατὰ συμβεβηκός, ἐκ ἐκ ζῴε ἔςαι, καὶ εἴ τι ὄν, ἐκ ἐξ 
λοσοφίαν πρῶτοι τὴν ὠλήθειαν καὶ τὴν φύσιν τὴν τῶν ὄν- 25 ὄντος, ὑδ᾽ ἐκ μὴ ὄντος" τὸ γὰρ ἐκ μὴ ὄντος εἴρηται ἡμῖν 
τῶν ἐξετράπησαν οἷον ὁδόν τινα ἄλλην ὠπωσθέντες ὑπὸ ἀπε: τί σημαίνει, ὅτι ἢ μὴ ὄν. ἔτι δὲ καὶ τὸ ἐδαι ἅπαν ἢ τὸ 

ρίας, καὶ φασὶν ὅτε γύεσθαι τῶν ὄντων ὀδὲν ὅτε φθείρεσθαι μυὴ εἶναι ὧκ ἀναιρῦμεν. εἷς μὲν δὴ τρόπος ἦτος, ἄλλος δ᾽ 
δια τὸ ἀναγκαῖον μὲν εἶναι γίγνεσθαι τὸ γιγνόμενον ἢ ἐξ ὅτι ἐνδέχεται ταὐτὰ Ἀέγειν κατὼ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐνέρ- 
ὄντος ἢ ἐκ μὴ ὄντος, ἐκ δὲ τούτων ὠμφοτέρων ἀδύνωτον γειαν" τῶτο δ᾽ ἐν ἄλλοις διώριςαι δὶ ἀκριβείας μᾶλλον. 
εἶναι" οὔτε γὰρ τὸ ὃν γίνεσθαι (εἶναι γὰρ ἤδη) ἔκ τε μνὴ 39 ὥσθ᾽ (ὅπερ ἐλέγομεν) αἱ ὠπορίκι λύονται δ᾽ ἃς ἀναγκα- 
ἕντος οὐδὲν ἀν γενέσθαι" ὑποκεῖσθαι γάρ τι δεῖ, καὶ. οὕτω ζόμενοι ἀναιρῦσι τῶν εἰρηρυένων ἔια" διὰ γὰρ τῦτο τοσῦτον 
δὴ τὸ ἐφεξῆς συμβαῖνον αὔξοντες ὑδ᾽ εἶναι πολλαΐ φασιν καὶ οἱ πρότερον ἐξετρώπησαν τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπὶ τὴν γώτεσιν 
ἀλλοὶ μόνον αὐτὸ τὸ ὅν. ἐκεῖνοι μὲν ἦν ταύτην ἔλαβον τὴὸν καὶ φθορὼν καὶ ὅλως μεταβολήν" αὕτη γὰρ ἂν ὀφθεῖσα. ἡ 
δόξαν διὰ τὰ εἰρημένα" ἡμεῖς δὲ λέγοριεν ὅτι τὸ ἐξ ὄντος φύσις ἔλυσεν αὐτῶν πᾶσαν τὴν ἄγνοιαν, 
ἃ ἐκ μὴ ὄντος γίεσθαι, ἢ τὸ μὴ ὃν ἢ τὸ ὃν ποιεῖν τι ἢ 35 Ἡμμόοι μὲν ἵν καὶ ἕτεροί τινές εἶσιν αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἀχ 9 
πάσχειν ἢ ὁτιοῦν τόδε γίνεσθαι, ἕνα μὲν τρόπον ἀδὲν δια- διαγῶς. πρῶτον μὲν γὼρ ὁμολογῆσιν ὡχλῶς γίφσθαι ἐκ μὴ 

8, γὰρ τῷ] γὰρ τὸ Εἰ. Ἀ 2. τὸ ὁπὰ ΡΥ Ἐ. ἢ τὸ Ἐ. ἢ 3. ἵν εἰοὶν αἱ Ἐ, Ἷ αἱ οἵα 1. { ἅ, εἴρηνται Ε. Π ἴςα Ἐ. Ὦ ἅ. τι ὑπο- 
εσθαι, Σ΄. ἢ 8. ὥσπερ Ε. [ 9. τῶν οἵα Ε΄. ἢ 18. Ὁ} ὃν Κι. 1 14. δὲ αἰίογιιπὶ ὅπὶ ρ΄ 1. 1} 15. ἄνωθεν Ε. 1} 15. ἔτι αἱ ἀρχαὶ Ε. ἢ 
21. τρεῖς οτὰ Ἐ. ἢ ὁ τρόπος τίς Ε. ἢ 22. θεωρήσθωσαν 7, θεωρείσθω Κ. ἢ 24. λέγωμεν ΕΖ. 1 25. τὴν δῃῖα τῶν οτχ Ε. [ 26. ἀπο. 

μας Ε. ἢ 31. γέγεσθαι ρΥ Ἐ. ἢ 35. ἐκ στὰ Ε. ἰϊ τὸ ὃν ἃ τὸ μὴ ὃὲ Ε΄ τι στὰ ρὲ Ε. || 36. ἢ οἵα Ε. 
᾿. τὸ απίε ἐξ οπὰ Ε. [ 23. δικῶς ἢ πλεοναχῶς λέγεται ἘΕ. ἢ 3. ὃν ποιεῖν τι ἢ Ε΄ 1 ἀ. ὧν οὐχ Σ΄. ἢ 8. ἢ γύηται ογὰ ΕἼ. 9. ἐκ 

μὴ Ἐ. ἢ τῖτο] καὶ τῦτο Σ΄. 40. μὲν οαιῖ -;΄ |Π 13. τὴν οτὰ Ε. ἢ μηδὲν Ε. ᾿ 11΄. ὅπως ΤΕ. ἢ 46. τι ογὰ ΚΕ. ἢ 17. δοκεῖ οὕτω Κ΄. ἢ 
19. τὸνῇ κατὰ τὸν Ἐ. ἢ 20. ζῶον ἄν γ. ΕΥ͂ εἰ τα Ε΄. ἢ καὶ] καὶ εἰ 7, ἢ 21. ἵππε γίγιοιτο) ἵππν γένοιτο Ἐ. ἢ μὲν οἵα ΚΕ. ἢ 25. ἡμῖν 

οὔτ 7. ἢ 26. τὸ ρμοβὶ στὰ Ε. Π 28. ταὐτὰ] ταῦτα ταυτὰ Ε, ταῦτα Ε΄. ἢ κατὰ] καὶ κατὰ 1. 1} 30. λέγομεν Ζ. ἢ 31. γὰρ] γάρ 
το 1. ἢ 32. τὴν στὰ ΤΣ. ἢ 34. ἅπασαν ἔλυσεν αὐτῶν ταύτην τὴν ΚΖ. ἢ 36. ἰχ} τι ἐκ 4. 
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ὄντος, ἢ Παρμενίδην ὀρθῶς λέγειν" εἶτα φαίνεται αὐτοῖς, 
εἴτερ ἐςὶν ἀριθμῷ μία, καὶ δυνάμει μία μόνον εἶναι. τῦτο 
δὲ διαφέρει πλεῖςον. ἡμεῖς μὲν γὰρ ὕλην καὶ ςέρησιν ἔτε- 
ρόν φαμεν εἶναι, καὶ τότων τὸ μὲν ἐκ ὃν εἶναι κατὰ συμ- 
βεβηκός, τὴν ὕλην, τὴν δὲ ςέρησιν καθ᾿ αὑτήν, καὶ τὴν μὲν 5 

ἐγγὺς καὶ ὑσίαν πως, τὴν ὕλην, τὴν δὲ ςέρησιν ὑδαμῶς. οἱ 
δὲ τὸ μὴ ὃν τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν ὁμοίως, ἢ τὸ συναμ- 

΄ ΕΘ ΝΕ ΠΝ Ὁ - δα ἁ ε ,ὔ φότερον ἢ τὸ χωρὶς ἑκάτερον. ὥςε παντελῶς ἕτερος ὁ τρό- 
χοὸς ἷτος τῆς τριάδος κἀκεῖνος, μέχρι μὲν γὰρ δεῦρο προ- 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Δ. 

ρὸν ὠποκείσθω. περὶ δὲ τῶν φυσικῶν καὶ τῶν φθαρτῶν εἷ- 
δῶν ἐν τοῖς ὕςερον δεικνυμένοις ἐρῶμεν. ὅτι μὲν ἔν εἰσὶν ἀρ- 
χαΐ, καὶ τίνες, καὶ πόσαι τὸν ἀριθμόν, διωρίσθω ἡμῖν οὕ- 
τως" πάλιν δὲ ἄλλην ἀρχὴν ἀρξάμενοι λέγωμεν. 

Β. ᾿ 
Υ Ν , ΄ Υ. Τῶν ὄντων τὼ μέν ἐςι φύσει, τὰ δὲ δι᾽ ἄλλας αἱ- 

ὔ ᾽ὔ ,Ἶ ,ὔ »“ Ὶ Ν , » “Ὁ Α ΝΥ τίας, φύσει μὲν τά τε ζῷα καὶ τὼ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ 
΄ ’ 27 ΄ . Ν “ ,ὔ 4 “ 

ἄλθον, ὅτι δεῖ τινὰ ὑποκεῖσθαι φύσιν, ταύτην μέντοι μίαν το φυτὰ καὶ τὰ ὡπλῷ τῶν σωμάτων, οἷον γὴ καὶ πῦρ καὶ 
ποΐσιν" καὶ γὰρ εἴ τις δυάδα ποιεῖ, λέγων μέγα καὶ μι- 

᾿ ἡ 0 - ».»λ -ω Ν ἐππν: ἕ ἴδεν. 
κρὸν αὐτήν, ὑθὲν ἧττον ταὐτὸ ποιεῖ" τὴν γὼρ ἑτέραν παρεῖδεν, 
ἡὶ μὲν γὰρ ὑπομόνσα συναιτίω τῇ μορφῇ τῶν γινομένων 
ἐξύ, ὥσπερ μήτηρ᾽ ἡ δ᾽ ἑτέρα μοῖρα τῆς ἐναντιώσεως πολ- 

ἀὴρ καὶ ὕδωρ᾽ ταῦτα γὼρ εἶναι καὶ τὼ τοιαῦτα φύσει 
φαμέν. πάντα δὲ τὰ ῥηθέντα φαΐεται διωφέροντα πρὸς τὰ 

Ἁ ,' “ Ν " ν ’ Υ̓́ ,’ὔ ΄ 
μὴ φύσει συνεςῶτα. τὰ μὲν γὰρ φύσει ὄντα πάντω φαΐ 

νεται ἔχοντα ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὴν κινήσεως καὶ ςάσεως, τὰ 
“ ΝῊ -“ἷ ὔ Ν Υ̓ 

λαάκις ὧν φαντασθεί, τῷ πρὸς τὸ κακοποιὸν αὐτῆς ὠτενίς (5 μὲν κατὰ τόπον, τὼ δὲ κατ᾽ αὐξησιν καὶ φθίσιν, τὰ δὲ 
ἣν ΄ 2) “᾿ Ἀ , . Ἢ ᾿ 

ζοντι τὴν διάνοιαν ἀδ᾽ εἶναι τὸ παρώπαν" ὄντος γάρ τινος 
’ὔ’ " ) ΄ῳ. Ἁ 3 ͵7 ,» »“» θείς καὶ ἀγαθς καὶ ἐφετῷ, τὸ μὲν ἐναντίον αὐτῷ φαμὲν 

“ ν 
εἶναι, τὸ δὲ ὃ πέφυκεν ἐφίεσθαι καὶ ὀρέγεσθαι αὐτῷ κατὰ 
τὴν ἑαυτῷ φύσιν. τοῖς δὲ συμβαίνει τὸ ἐναντίον ὀρέγεσθαι 

κατ᾽ ἀλλοίωσιν" κλίνη δὲ καὶ ἱμάτιον, καὶ εἴ τι τοίζτον 
Υ. » 2, « ἢ ὔ , ὔ ε«. ἄλλο γένος ἐςΐν, ἢ μὲν τετύχηκε τῆς κατηγορίας ἑκάςης 
καὶ καθ᾽ ὅσον ἐςὶν ἀπὸ τέχνης, ὁδεμίαν ὁρμὴν ἔχει μετα- 
βολῆς ἔμφυτον, ἣ δὲ συμβέβηκεν αὐτοῖς εἶναι λιδόοις ἢ 

“ς- -“ - , γ δὺΐν τ κ “φ, »χΧ) θ δ, Ἁ ») ΄ ζ Α ν "» ε 
τῆς εαυτὸ φθορᾶς. καίτοι στὲ αὐτο ἑαυτὰ οἱογ τε ἐφίεσ ωΐϊ 20 γηΐνοις ] μίέχτοις ἐκ τούτων, ἔχει, καὶ κάτα τοσυτοῦ, ὡς 

τὸ εἶδος διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐνδεές, ὅτε τὸ ἐναντίον" φθαρτικὰ 
γὰρ ἀλλήλων τὰ ἐναντία. ἀλλὰ τῶτ᾽ ἔςιν ἡ ὕλη, ὥσπερ 

ἂν εἰ δῆλυ ἄρρενος καὶ αἰσχρὸν καλδ᾽ πλὴν ὁ καθ᾽ αὐτὸ 

αἰσχρόν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ὑδὲ θῆλυ, ἀλλὰ κατὰ 

ὅσης τῆς φύσεως ἀρχῆς τινὸς καὶ αἰτίας τὰ κινεῖσθαι καὶ 
᾽ ἂν. Ἃὦ' ἀΡο ς οὗ ΄ ᾽ τ ΝΣ χ ἠρεμεῖν ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτως καθ᾽ αὐτὸ καὶ μὴ κατὰ 
συμβεβηκός. λέγω δὲ τὸ μὴ κατὰ συμβεβηκός, ὅτι γέ- 

Ἂ Ν ᾿ γοιτ᾽ ὧν αὐτὸς αὑτῷ τις αἴτιος ὑγιείας ὧν ἰατρός" ἀλλ᾽ 
συμβεβηκός. φθείρεται δὲ καὶ γίνεται ἔςι μὲν ὥς, ἔςι δ᾽ 15 ὅμως ὁ καθὸ ὑγιάζεται τὴν ἰατρικὴν ἔχει, ἀλλὰ συμβέ- 
ὡς ὕ. ὡς μὲν γὼρ τὸ ἐν ᾧ, καθ᾽ αὐτὸ φθείρεται" τὸ γὰρ ηκε τὸν αὐτὸν ἰατρὸν εἶναι καὶ ὑγιαζόμενον" διὸ καὶ χωρίς 
φθειρόμενον ἐν τότῳ ἐςὶν ἡ ςέρησις" ὡς δὲ κατὰ δύναμιν, ζεταί ποτ᾽ ὠπ᾿ ἀλλήλων. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἔκα- 
᾿ ᾿ αὐτό. ἀλλ ἀἄφθ Ὶ ἀνέ ,,. " ΑΝ ϑὲ . ἀδὲν γα αὐτῶν ἔ ΝΣ ΝΣ, κα ὦ καϑ᾽ αὑτό, ἀλλ᾽ ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον ἀνάγκη αὐτὴν ςον τῶν ποιμένων" ἀδὲν γὰρ αὐτῶν ἔχει τὴν ἀρχὴν ἐν ἑωαυ»- 
εἶναι. εἴτε γὰρ ἐγίγνετο, ὑποκεῖσθαΐί τι δεῖ πρῶτον, τὸ ἐξ τῷ τῆς ποιήσεως, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν ἄλλοις καὶ ἔξωθεν, οἷαν 
ἧ ἐνυπάρχοντος" τῦτο δ᾽ ἐςὶν αὐτὴ ἡ φύσις, ὥς᾽ ἔςαι πρὶν 30 οἰκία καὶ τῶν ἄλλων τῶν χειροκμήτων ἕκαστον, τὰ δ᾽ ἐν 
γενέσθαι. λέγω γὼρ ὕλην τὸ πρῶτον ὑποκείμενον ἑκάςῳ, ἐξ αὐτοῖς μὲν ἀλλ᾽ ὁ καθ᾽ αὐταί, ὅσα κατὰ συμβεβηκὸς αἷ- 
ἔ γίεταί τι ἐγυπάρχοντος μὴ κατὰ συμβεβηκός. εἴτε φθεί. τια γένοιτ᾽ ἂν αὑτοῖς. φύσις μὲν ἦν ἐςὶ τὸ ῥηθέν" φύσιν δὲ 
ρεται, εἰς τοῦτο ἀφίξεται ἔσχατον, ὥςε ἐφθαρμόη ἔςαι ἔχει ὅσα τοιαύτην ἔχει ἀρχήν. καὶ ἔςι πάντα ταῦτω ὑσία;" 

᾿ 6 “ ὶ δ Ζ ἈΝ τ ἷΝ 7δὸ ᾽ . ΄, - ΄, δ Ὶ », κε 3. ε ΄ .».»ἤ τρὶν φ αρῆναι. περὶ δὲ τῆς κατὼ τὸ εἶδυς ἀρχῆς, πότερον ὑποκείμενον γερ τι καὶ ἐν ὑποκειμώῳ ἐν ἡ φύσις ἀεί 
μία ἢ πολλαὶ καὶ τίς ἢ τύες εἰσί, δὶ᾽ ἀκριβείας τῆς πρώ- 35 κατὼ φύσιν δὲ ταῦτώ τε καὶ ὅσα τούτοις ὑπάρχει καϑ᾽ 
τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἐςὶ διορίσαι, ὥς: εἰς ἐκεῖνον τὸν καὶ αὐταί, οἷον τῷ ̓πυρὶ φέρεσθαι ἄνω" τῶτο γὰρ φύσις μὲν ἐπε 

Ὡ. μόνον μίαν Τ. ΠΠ μόνον σοττ Ε. Π ἀ. εἶναί φαμεν ΕΠ. || τὸ] τὴν ΤῸ. Πὀ ὑκ ὃν ὑκ εἶναι Ἐπ πυγα. Ε 6. καὶ οπι 17, ἴ ςέρησιν 
στὰ ἣν ἘΞ. 1ἱ 11, σμικρὸν 1. 11 12. αὐτὸ Κ΄. 1 ταυτὸν ΕἼ. ἢ παρεῖδε τὴν ςέρησιν ἡ 1. 1} 18. ὃ οπὰ Σ΄. || 19. αὐτῇ ΣΙ. 1 20, αὐτοῦ 
ἘΡ. αὐτῷ Ἐ.- ὶ 23. θῆλυ] θῆλυ καὶ ΣΕ. ΠΠ| 24. ὑδὲ -- 25. συμβεβηκός οτὰ ΚΕ. ᾿ἰ 26. φθερόμεον γὰρ 1. 1 27. κατὰ τὴν δ. 7. 28. 

ἀγένητον 1. 1 29. τὸ οπι Ε΄. 1] 30. αὐτῆς 1, }}]1 33. εἰσ] τι εἷς Ε. 11 36. ἐξὴν ἔργον Ἐ. ἢ ὡς Ε. 
4. ἀποσοβείσθω 1. ἃ τῶν ροκὶ καὶ ογτὰ Ε΄. Ἰ{ 3. ἡμῶν Τ. Ἱ ἃ, ἄλλην οσὰ ργ Ε. ᾿ λέγομεν. τῶν γὼρ ὄντων τὰ μέν ἐςι φύσει, τὰ δὲ δι᾽ 

ἄλλας αἰτίας Ε. ἢ 9. μὲ] δέ φαμεν εἶναι Ε. 1] 10. γῆν καὶ ἢ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα Ἐ. ἢ Ί2. ῥηθέντα σοῦν Ε΄. [ 13. τὰ μὲν -- 14. ἀρχὴν} 

τότων μὲν γὰρ ἕκαςον ἰν ἑαυτῶ ἐὺ ἔχει Ε. 1] 16. καὶ εἴ ἤ Ε. Ἱ 19. εἶναι ροβὶ γηΐοις Ε]. [ 20. καὶ οπὶ 1. {Πτοσῶτον ἀρχὴν »ε»- 
γήσεως καὶ ςάσεως ὡς 1. 1 21. τῇ οπι Ε. 22. ἱαντὸ ΕΠ. 1} κατὰ οτὰ Ε. ἱἱ 24. ἑαντῶ ΕἸ. [1 τις ογὰ 2. || 25. καθότι ΚΕ. 1 27. ἀπ᾿ 

οὐὰ 1. ᾿ 28. τῆς ποιήσεως ἰν τὺ Ἐ.Ὶ 31. ἑαυτὰ ΕΖ. 11 33. ὅσα τὴν τ. 1. 1 ταῦτα. πάντα. ΚΕ. 1} 36. πυρὶ τὸ φ. ΕΖ. 
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ἔςο, ἐδ᾽ ἔχει φύσιν, φύσει δὲ καὶ κατὰ φύσιν ἐςύ. τί μὲν ἔχει πω τὴν ἑαυτῇ φύσιν, πρὶν ἂν λάβῃ τὸ εἶδος τὸ κατὼ 
ἦν ἐξν ἡ φύσις, εἴρηται, καὶ τί τὸ φύσει καὶ κατὰ φύσιν. τὸν λόγον, ὃ ὁριζόμενοι λέγομεν τί ἐςι σὰρξ ἢ ὀς οὖν, οὔτε 
ὡς δ᾽ ἔξιν ἡ φύσις, πειρᾶσθαι δεικνύναι γελοῖον" φανερὸν φύτσει ἐς. ὥςε ἄλλον τρόπον ἡ φύσις ὧν εἴη τῶν ἐχόντων 
γὰρ ὅτι τοιαῦτα τῶν ὄντων ἐςὶ πολλαί. τὸ δὲ δεικνύναι τὰ ἐν αὐτοῖς κινήσεως ὠρχὴν ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος, ἀ χωρι- 
φαπρὰ διὰ τῶν ἀφανῶν ἀ δυναμένε κρίνειν ἐςὶ τὸ δὶ αὑτὸ 5 ςὸν ὃν ὠλλ᾽ ἢ κατὰ τὸν λόγον. τὸ δ᾽ ἐκ τότων φύσις μὲν 
καὶ μὴ δὲ αὐτὸ γνώριμον. ὅτι δ᾽ ἐνδέχεται τῶτο πάσχειν, ὧς ὑκ ἔςι, φύσει δέ, οἷον ἄνθρωπος. καὶ μᾶλλον αὕτη φύσις 
ἄδηλον" συλλογίσαιτο γὰρ ἄν τις ἐκ γενετῆς ὧν τυφλὸς τῆς ὕλης" ἕκαστον γὰρ τότε λέγεται ὅταν ἐντελεχείῳ ἢ, 
τεὶ χρωμάτων, ὥς ε ἀνάγκη τοῖς τοιότοις περὶ τῶν ὀνομά- μᾶλλον ἢ ὅταν δυνάμει. ἔτι γίνεται ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου, 
τῶν εἶναι τὸν λόγον, νοεῖν δὲ μηδέν. δοκεῖ δ᾽ ἡ φύσις καὶ ἡ ἀλλ᾽ ὁ κλύη ἐκ κλίνης" διὸ καί φασιν αὶ τὸ σχῆμα εἶναι 
ὑτίᾳ τῶν φύσει ὄντων ἐνίοις εἶναι τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον ἑκαΐ- 10 τὴν φύσιν ἀλλὼ τὸ ξύλον, ὅτι γώοιτ᾽ ἄν, εἰ βλας ανοι, ἀ 
στῳ ἀρρύθμιςον καθ᾿ ἑαυτό, οἷον κλίνης φύσις τὸ ξύλον, κλύη ὠλλὰ ξύλον. εἰ δ᾽ ἦρα τῦτο τέχνη, καὶ ἡ μορφὴ 
ἀνδριάντος δ ὁ χαλκές. σημεῖον δέ φησιν ᾿Αντιφῶν ὅτι, εἴ φύσις" γύεται γὰρ ἐξ ἀνθρώπε ἄνθρωπος. ἔτι δ᾽ καὶ φύσις 
τις κατορύξειε κλίνην καὶ λάβοι δύναμιν ἡ σηπεδὼν ὥστε ἡ λεγομέη ὡς γένεσις ὁδός ἐςὶν εἰς φύσιν. ἀ. γὰρ ὥσπερ 
ἀνεῖναι βλαςόν, ὑκ ὧν γενέσθαι κλίνην ὠλλὰ ξύλον, ὡς τὸ ἡ ἰάτρευσις λέγεται ἀκ εἰς ἰωτρικὴν ὁδὸς ἀλλ᾽ εἰς ὑγίειαν" 
μὲν κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχον, τὴν κατὰ νόμον διάθεσιν (ς ἀνάγκη μὲν γὰρ ἀπὸ ἰατρικῆς ἀκ εἰς ἰωτρυκὴν εἶναι τὴν ἰώ- 

καὶ τὴν τέχνην, τὴν δ᾽ ὁσίαν ἔσαν ἐκείνην ἢ καὶ διαμένει τρευσιν, ὁχ ὕτω δ᾽ ἡ φύσις ἔχει πρὸς τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὸ 
ταῦτα πάσχεσα συνεχῶς. εἰ δὲ καὶ τότων ἕκαςον πρὸς ὅτε. φυόμενον ἐκ τινὸς εἰς τὶ ἔρχεται ἢ φύεται. εἰς τί Ἶν φύε- 
βόν τι ταὐτὸ τῦτο πέπονθεν, οἷον ὁ μὲν χαλκὸς καὶ ὁ χρυσὸς ται; ὑχὶ ἐξ Ὦ, ἀλλ᾽ εἰς ὅ. ἡ ἄρα μορφὴ φύσις. ἡ δέ γε 
τρὸς ὕδωρ, τὰ δ᾽ ὑς καὶ ξύλα πρὸς γὴν, ὁμοίως δὲ καὶ μορφὴ καὶ ἡ φύσις διχῶς λέγεται" καὶ γὰρ ἡ ςέρησις εἶς 
τῶν ἄλλων ὁτίν, ἐκεῖνα τὴν φύσιν εἶναι καὶ τὴν ὀσίαν αὐ- 20 δός πώς ἐςιν. εἰ δ᾽ ἐςὶν ἡ ςέρησις καὶ ἐναντίον τι περὶ τὴν 

τῶν. διόπερ οἱ μὲν γῆν, οἱ δὲ πῦρ, οἱ δ᾽ ἀέρα φασίν, οἱ δὲ ὡπλῆν γόεσιν ἢ μή ἐςιν, ὕςερον ἐπισκεπτέον, 
ὕδωρ, οἱ δ᾽ ἔνια τότων, οἱ δὲ πώντω ταῦτα τὴν φύσιν εἷς Ἐπὲὶ δὲ διώριςαι ποσαχῶς ἡ φύσις λέγεται, μετὰ 2 
ναι τὴν τῶν ὄντων. ὃ γάρ τις αὐτῶν ὑπέλαβε τοιστον, εἶτε τοῦτο θεωρητέον τίνι διαφέρει ὁ μαθηματικὸς τοῦ, φυσικοῦ. 
ἂν εἴτε πλείω, τῦτο καὶ τοδαῦταά φησιν εἶναι τὴν ἅπασωαθ καὶ γὰρ ἐπίπεδα καὶ ςερεὰ ἔχει τὰ φυσικὼ σώματα καὶ 
ὑσίαν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα πάθη τότων καὶ ἕξεις καὶ διω- 25 μήκη καὶ ςιγμάς, περὶ ὧν σκοπεῖ ὁ μαθηματικός. ἔτι ἡ 
θέσεις. καὶ τότων μὲν ὁτῶν εἶναι ἀϊδιον (ἀ γὰρ εἶναι μετω- ἀςρολογία ἑτέρα ἢ μέρος τῆς φυσικῆς" εἰ γὰρ τῷ φυσικῖ 
βολὴν αὐτοῖς ἐξ αὑτῶν), τὰ δ᾽ ἄλλα γίγνεσθαι καὶ φθεξ. τὸ τί ἐξὶν ἥλιος ἢ σελήνη εἰδέναι, τῶν δὲ συμβεβηκότων 

ρεσθαι ὠπειράκις. ἔνα μὲν ἴν τρόπον ὅτως ἡ φύσις λέγεται, καθ᾽ αὑτὰ μηδέν, ἄτοπον, ἄλλως τε καὶ ὅτι φαίνονται λέ- 
ἡ πρώτη ἑκάςῳ ὑποκειμένη ὕλη τῶν ἐχόντων ἐν αὑτοῖς ὠρ- γοντες οἱ περὶ φύσεως καὶ περὶ σχήματος σελήγης καὶ 
χὴν κινήσεως καὶ μεταβολῆς, ἄλλον δὲ τρόπον ἡ μορφὴ 30 ἡλίκ, καὶ πότερον σφαιροειδὴς ἡ Ὑὴ καὶ ὁ κόσμος ἃ οὔ. 
καὶ τὸ εἶδυς τὸ κατὰ τὸν λόγον. ὥσπερ γὰρ τέχνη λέγεται περὶ τούτων μὲν οὖν πρωγματεύεται καὶ ὁ μαθηματικός, 
τὸ κατὰ τέχνην καὶ τὸ τεχνικόν, ὅτω καὶ φύσις τὸ κατὰ ἀλλ᾽ ὑχ ἢ φυσικῷ σώματος πέρας ἕκαςον' ἐδὲ τὼ συμ,- 
φύσιν λέγεται καὶ τὸ φυσικόν. ὅτε δὲ ἐκεῖ πω φαῖμεν ἄν βεβηκότα θεωρεῖ ἢ τοιέτοις ἦσι συμβέβηκεν. διὸ καὶ χωρί- 
ἔχειν κωτὰ τὴν τέχνην ὑδέν, εἰ δυνάμει μόνον ἐςὶ κλύη, μή ζει" χωριςιὼ γὰρ τῇ νοήσει κινήσεώς ἐςι, καὶ ὑδὲν διαφέ- 
τὼ δ᾽ ἔχαι τὸ εἶδος τῆς κλίνης, οὐδ᾽ εἶναι τέχνην, οὔτ᾽ ἐν 35 ρει, ὁδὲ γίεται ψεῦδος χωριζόντων. λανθάνοσι δὲ τῶτο ποι- 
τοῖς φύσει συνιςαμῴοις" τὸ γὼρ δυνώμει σὰρξ ἢ ὑςῦν ὅτ᾽ ὕντες καὶ οἱ τὼς ἰδέως λέγοντες" τὰ γὰρ φυσικὰ χωρίζου- 

Ἵ. καὶ οτὰ ΕΞ. 1 2. ἡ φύσις ἰξὶν 7, φύσις ἐςξιν 2. ἢ καὶ δπία κατὰ οπὶ ργ Ξ. ᾿ 7. τυφλὸς ὧν Τ. 9. ἡ ροβὲ καὶ οἵῃ Σ΄ ἢ 
10. τῶν] ἡ τῶν ἰογίαδεε Ἐ, ΄υΐ τῶν φύσει ὄντων ἰςὶ τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον τὸ πα Ἰίταγα. ΠΠ ἐνίοις εἶναι οηχλ Ε΄. ΠΠ 15. κατὰ τὸν νόμον Υ 
Ἐ01 20. ἐκεῖνο Ε. ἢ 21. γῆν, οἱ δὲ πῦρ] πῦρ, οἱ δὲ γὴν Ἐ. 1 24. φασιν ΕἼ. 1 25. καὶ δια ἕξεις οχὰ Κ΄ ᾿ 27. ἑαυτῶν 7. ἢ} 28. ἡ φύσις 
ἴτω ΕΖ. {|-29. ἑαυτοῖς Ε΄ 1 κοήσεως ἀρχὴν ΕἼ. [Ϊ 32. κατὰ τὴν τ. Ἐ, Ἱ 38. ἐκεῖνό ΕἸ εἰ τε Ε. ᾿ πὼς ΕἸ. 11 φαμὲν Ε. 1} 36. ἐκ ΚΕ. 

Ἵ. πὸ Δ΄. ἢ ἀν λάβοι ΕΖ, ἀναλάβη Ἐ. ἢ 2. ὦ γκν Ε. 4. ἑαυτοῖς 7. 1 6. φύσις αὕτη ΕΠ. 1 9. διό φασι τὸ σχῆμα ἐκ ΚΕ. ἢ 

10. ὅτι -- 11. ξύλον οτα Ἐ. ΠΠ 12. γὰρ] γ᾽ Ἐ. Π 17. ἢ ἰοτίαβδε Ε΄. || εἰς τί ἦν φύεται οτχὰ τγ Ἀ. ἢ 18. ὑχὶ εἰς τὸ ἐξ ᾧ ἀλλ᾽ εἰς τὸ 
εἰς ὃ 7. ἢ γε ογτὰ ογ Ε. ᾿ 20. ἡ ογὰ Ζ. ἢ τι ὅτι Ἐ, οἱὰ 2. } 22. λέγεται οπὶ τσ Ε ᾿ἰ 24. φυσικὰ καὶ σ. καὶ Ἐ. ἢ 25 εἰ 31. 
μαδητικός Ε΄. ̓ ξ 27. 5] καὶ Ἐ. 29. ἡλίκ καὶ σελήνης Ε΄ 30. καὶ π.} καὶ δὴ π. 7 οἱ το Ε΄, καὶ δὴ καὶ π. Ε΄. Ἰὸ κόσμος καὶ ἡ γῇ 

Ἐ5πῚ1 31. μὲν ἦε τότων 7. 1} 36. οἱ περὶ τὼς Κ΄. 

ΒΡ 
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σιν ἧττον ὄντω χωριστὰ τῶν μαθηματικῶν. γίγνοιτο δ᾽ ὧν δὴ αἱ ἄρχωσαι τῆς ὕλης καὶ αἱ γνωρίζεσαι τέχναι, ἥ τε 
σατο δῆλον, εἴ τις ἑκατέρων πειρῷτο λέγειν τοὺς ὅρους, καὶ χρωμόη καὶ τὴς ποιητικῆς ἡ ὠρχιτεκτονική. διὸ καὶ ἡ 
αὐτῶν καὶ τῶν συμβεβηκότων. τὸ μὲν γὼρ περιττὸν ἔξαι χρωμέη ἀρχιτεκτονική πως, διαφέρει δὲ ἢ ἡ μὲν τῇ εἶ 
καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ εὐθὺ καὶ τὸ καμπύλον, ἔτι δὲ ἀριθμὸς ὄδους γνωριστοκή, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ δὲ ὡς ποιτοοὴ τὴς 
καὶ γραμμὴ καὶ σχῆμα ἄνευ κινήσεως, σὰρξ δὲ καὶ ὀςῦν 65 ὕλης" ὁ μὲν γὰρ κυβερνήτης ποῖόν τι τὸ εἶδος τῷ πηδαλίς 
καὶ ἄνθρωπος ὑκέτι, ἀλλὰ ταῦτα ὥσπερ ῥὶς σιμὴ ἀλλ᾽ ἐχΥ γνωρίζει καὶ ἐπιτάττει, ὁ δ᾽ ἐκ ποίς ξύλι καὶ ποίων κινῇ- 
ὡς τὸ καμπύλον λέγεται. δηλοῖ δὲ καὶ τὼ φυσικώτερα σεὼν ἔς αι. ἐν μὲν ὅν τοῖς κατὰ τέχνην ἡμεῖς ποιῶμεν τὴν 
τῶν μαθημάτων, οἷον ὀπτικὴ καὶ ὡρμονικὴ καὶ ἀςρολογία" ὅλην τῷ ἔργα ἕνεκα, ἐν δὲ τοῖς φυσικοῖς ὑπάρχει ὅσα. ἔτι 
ἀνάπαλιν γὰρ τρόπον τιν᾽ ἔχεσι τῇ γεωμετρίᾳ. ἀλλ᾽ ἡ μὲν τῶν πρός τι ἡ ὕλη" ἄλλῳ γὼρ εἴδει ἄλλη ὕλη. μέχρι δὴ 
γεωμετρία περὶ γραμμῆς φυσικῆς σκοπεῖ, ἀλλ᾽ ὧχ ἧ φυ- 10 πόσου τὸν φυσικὸν δεῖ εἰδέναι τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ἐςιν; ἢ 
σική, ἡ δ᾽ ὀπτικὴ μαθηματικὴν μὲν γραμμήν, ἀλλ᾽ ὑχ ἧ ὥσπερ ἰατρὸν νεῦρον ἢ χαλκέα χαλκόν, μέχρι του. τινὸς 
μαθηματοιὴ ἀλλ᾽ ἦ φυσική. ἐπεὶ δ᾽ ἡ φύσις διχῶς, τό τε γὰρ ἤεκα ἕκαςον, καὶ περὶ ταῦτα ὦ ἐςι χωριςὼ μὲν εἶν 
εἶδυς καὶ ἡ ὕλη, ὡς ἂν εἰ περὶ ἰσιμότητος σκοποῖμεν τί ἐςιν, δεῖ, ἐν ὕλῃ δέ, ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ καὶ ἥλιος. 
ὕτω θεωρητέον. ὥς᾿ ἔτ᾽ ἄνευ ὕλης τὰ τοιαῦτα ὅτε κατὼ τὴν πῶς δ᾽ ἔχει τὸ χωριςὸν καὶ τί ἐςι, φιλοσοφίας τῆς πρώ- 
ὕλην. καὶ γὰρ δὴ καὶ περὶ τότε διχῶς ὠπορήσειεν ἂν τις, (5 της διορίσαι ἔργον. 
ἐπεὶ δύο αἱ φύσεις, περὶ ποτέρας τῇ φυσικῷ, ἢ περὶ τῷ ἐξ Διωρισμένων δὲ τούτων ἐπισκεπτέον περὶ τῶν αἰτίων, ὃ 

ἀμφοῖν. ἀλλ᾽ εἰ περὶ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν, καὶ περὶ ἑκατέρας. πκοῖώ τε καὶ πόσα τὸν ἀριθμόν ἐςιν. ἐπεὶ γὰρ τοῦ εἰδέναι 
πότερον ἦν τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης ἑκατέραν γνωρίζειν; εἰς μὲ χάριν ἡ πρωγματεία, εἰδέναι δ᾽ ὁ πρότερον οἰόμεθα ὥκαςον 
γὰρ τὸς ἀρχαΐος ὠποβλέψαντι δόξειεν ἂν εἶναι τῆς ὕλης" πρὶν ὧν λάβωμεν τὸ διὰ τί περὶ ἕκαςον (τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ 
ἐπὶ μικρὸν γάρ τι μέρος ᾿Ἐμπεδυκλῇς καὶ Δημόκριτος τοῦ ἢ) λαβεῖν τὴν πρώτην αἰτία»), δῆλον ὅτι καὶ ἡμῖν τῦτο ποιη- 
εἴδους καὶ τοῦ τί ἦν εἶναι ἥψαντο. εἰ δὲ ἡ τέχνη μιμεῖται τέον καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ πάσης τῆς φυσοκῆς 
τὴν φύσιν, τῆς δὲ αὐτῆς ἐπιςήμης εἰδέναι τὸ εἶδος καὶ τὴν μεταβολῆς, ὅπως εἰδότες αὐτῶν τὰς ἀρῤχὼς ἀνώγειν εἰς 
ὕλην μέχρι τὰ (οἷον ἰατρῖξ ὑγίειαν καὶ χολὴν καὶ φλέγμα, αὐτὼς πειρώμεθα τῶν ζητεμέων ἕκαςον. ἕνα μὲν ὅν τρό- 
ἐν οἷξ ἡ ὑγίεια, ὁμοίως δὲ καὶ οἰκοδόμου τό τε εἶδος τῆς πον αἴτιον λέγεται τὸ ἐξ Ὦ γϑεταί τι ἐνυπάρχοντος, οἷόν ὁ 
οἰκίως καὶ τὴν ὕλην, ὅτι πλύθοι καὶ ξύλα" ὡσαύτως δὲ 25 χαλκὸς τοῦ ἀνδριάντος καὶ ὁ ἄργυρος τῆς φιάλης καὶ τὰ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), καὶ τῆς φυσικῆς ὧν εἴη τὸ γνωρίζειν τότων γέη, ἄλλον δὲ τὸ εἶδος καὶ τὸ παράδειγμα" τοῦτο 
ἀμφυτέρας τὼς φύσεις. ἔτι τὸ ὦ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος τὴς δ᾽ ἐξὶν ὁ λόγος ὁ τῷ τί ἥν εἶναι καὶ τὼ τότ γένη, οἷον τοῦ 
αὐτῆς, καὶ ὅσα τότων ἕνεκα. ἡ δὲ φύσις τέλος καὶ Ὁ ὄνε- διὰ πασῶν τὰ δύο πρὸς ὧν, καὶ ὅλως ὁ ἀριθμὸς καὶ τὰ 
κα ὧν γὰρ συνεχῶς τὴς κινήσεως ὕσης ἔςι τι τέλος τῆς μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ. ἔτι ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ 
κινήσεως, τῦτο ἔσχατον καὶ τὸ Ὦ ἕνεκα. διὸ καὶ ὁ ποιητὴς 3) πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὁ βελεύσας αἴτιος, καὶ ὁ πα- 

γελοίως προήχθη εἰπεῖν “ἔχει τελευτήν, ἧσπερ ὄνεκ᾽ ἐγέ- τὴρ τὸ τέκνου, καὶ ὅλως τὸ ποιῶν τῷ ποινμόν καὶ τὸ μετα-- 
γετο.᾽," βύλεται γὰρ ὁ πᾶν εἶναι τὸ ἔσχατον τέλος, ὠλλὰ βάλλον τῷ μεταβαλλομέπ. ἔτι ὡς τὸ τέλος" τῦτο δ᾽ ἐςὶ 
τὸ βέλτιςον, ἐπεὶ καὶ ποῶσιν αἱ τέχναι τὴν ὕλην αἱ μὲν τὸ ᾧ ἕνεκα, οἷον τῷ περιπατεῖν ἡ ὑγίεια" διὰ τί γὰρ περι-- 
ἁπλῶς αἱ δὲ εὐεργόν, καὶ χρώμεθα ὡς ἡμῶν ἕνεκα παάν- πατεῖ; φαμὲν ἴα ὑγιαίνῃ, καὶ εἰπόντες ὅτως οἰόμεθα, ὠπο-- 
τῶν ὑπαρχόντων. ἐσμὲν γάρ πως καὶ ἡμεῖς τέλος" διχῶς 5 δεδωκέναι τὸ αἴτιον. καὶ ὅσα δὴ κινήσαντος ἄλλε μεταξὺ 
γὰρ τὸ Ὁ ὄεκα" εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας. δύο γίγνεται τῷ τέλες, οἷον τῆς ὑγιείας ἡ ἰσχνασία ἢ ἡ κάθαρ-- 

1, μαθητικῶν οἱ 14. μαθητικὴν Ἐ. ἢ 3. ἰςι Σ΄. ἢ Δ. ἔτι δὲ] αἴτια οοὐτ Ε. [{ 6. ἐκέτι] ἐκ αἴτια ἴα [ππὔγὰ Ἐ. ἢ ἀλλ᾽ αὐτὰ Ἐ. ἢ 

8. μαθητῶν ρΥ' Ε΄, μαθηματικῶν Ε΄. || 9. ἔχυσι τρόπον τὰ Ε΄. 1 ἀλλ᾽ ἡ μὲν γ11 ἡ μὲν γὰρ γ. Ε' εἴ το Ζ: ργ επὶπι οπι. ἢ 12. ἔχκειδῃ 
ΕΖ. 1 δὰ καὶ ἡ Σ΄. ᾿᾿ὶ 138. σιμοῦ Ἐ. 1 τί ἔςξι σκοποῖμεν ΕἾ. ἢ 15. διχῶς ογτὰ ἣν Ἐ. ἢ 16. ἐπειδὴ Ε΄. ἢ 17. εἴ ἀὰ ἘΕ. ἢ 19. βλέψοιστε 
Ἑ. Τ᾿ ἂν οτὰ Ε. ΠΠ 24. ὑγίεια ἅπερ ὡς ὕλη ὁμοίως Ἐ. ἢ 27. ἀμφοτέρας ογταὰ Ἐ. ἢ 28. φύσις τὸ τέλος οὗ Ε΄. ΠΠ 29. τι ἔςε 7. 1} τῆς πει- 

νήσεως ὁπὶ ὈΓ Ἐ. ᾿ἰ 30. καὶ εὐριπίδης ὁ Ε΄. ἢ 36. ἐἕεκα 2]. 
41. δὲ ΤΕ, δὴ καὶ Ἐ. ἸΠ αἱ οπι Σ΄. {{ 3. ἡ ογχὰ ἘΕ. ἵ 6. καὶ ἐκ ποίων ΕἸ. Ἷ 1. κατὰ τὴν τ. Ε. ἢ 9. τι ἡ] τῇ ον Ἐ. ΠΠ ἄλλῳ -- ὅλῃ 

Ροβὲ 10. ἔςιν Ζ. 1} 10. τὸν οπὶ δ, ἢ 11. ὥσπερ τὸν ἱ, Ζ, {31 καὶ ΕἸ. ἢ τυ τὸ εἰδέναι Ε΄ ΠΠΠ 42. ἃ οτα ρν Ἐ, ἴ 13. καὶ 5 ἥλιος Ζ 5. ἢ 
14. ἔργον διορίσαι τῆς πρώτης Α͂, τῆς πρώτης ἐςν Ἐ, 1 18. χάριν τὰ φυσικὰ ἡ 1, 1 21. καὶ πεὶ πάσης ΕἸ. 11 22. τὰς ἀρχὰς αὐτῶν Ἐξ, ἢ 
26. ἄλλο 1. } 27. ὁ Ῥοβὶ λόγος ογαὰ Κ΄. || τοῦ δ. τὸν δι Ἐ. 1 31. τοῦ δμΐα τέπτου οτὰ 1. [} 34. ὑγιάτη ΕΊ. ἢ 86. γίπται ἘΞ, 11 ἰσχραωσία 1. 
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οἰ ἡ τὰ φάρμακα ἢ ἢ τὰ ὄργανω" πάντα, γὰρ ταῦτα τοῦ ὕλως ζβον ἔστι δὲ καὶ τῶν συμβεβηκότων ἄλλω ἄλλων 

τύλους ἦν δεκά ἐστι, διαφέρει δ᾽ ἀλλήλων ὡς ὄντα τὼ μὲν πορρώτερον καὶ ἔ ὶ ἐγγύτερον, οἷον εἰ ὁ λευκὸς καὶ ὁ μυσικὸς αἷν 
ἔὥγω τὼ δ᾽ ὄργανα. τὼ μὲν ὃν αἴτιω σχεδὸν τοσ' αυταχῶς τιος λέγοιτο τῷ ἀνδριάντος. πάντα δὲ καὶ τὰ οἰκείῳς λεγόσ- 

λέγεται, συμβαΐει δὲ πολλαχῶς λογομένων τῶν αἰτίων καὶ μέγα καὶ τὰ κατὰ συμβεβηκὸς τὰ μὲν ὡς δυνάμενα λέ- 
τιλλὰ τῷὁ αὐτὸ αἴτια εἶαι, ὁ κατὰ συμβεβηκός, οἷον τοῦ 5. γεται τὰ δ᾽ ὡς ἐνεργᾷντα, οἷον τῷ οἰκοδομεῖσθαι οἰκίαν οἷ» 
ὠνδριώτος καὶ ἡ ἀὠνδριαντοποιικὴ καὶ ὁ χρλοός, ὦ καθ' κοδόμος καὶ οἰκοδομῶν οἰκοδόμος. ὁμοίως δὲ λεχθήσεται καὶ 
ἐτοόν τι ἀλλ᾽ ἃ ὠδριάς, ἀλλ᾽ ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὠλλὰ ἐφ᾽ ὧν αἴτια τὼ αἴτια τοῖς εἰρημένοις, οἷον τυδὶ τῷ ὠνδριαν- 
τὸ μὲν ὡς ὕλη τὸ δ᾽ ὡς ἦθεν ἡ κύησις, ἔςι δέ τινα καὶ τος ἢ ἀνδριάντος ἢ καὶ ὅλως εἰκόνος, καὶ χαλκῷ τῦδε ἃ 
ὠλλήλων αἴτια, οἷον τὸ πονεῖν τῆς εὐεξίας καὶ αὕτη τοῦ «αλκὰ ἢ ὅλως ὕλης" καὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων ὡσαύο 
πον" ἀλλ᾽ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὼ τὸ μὲν ὡς τέλος 10 τως. ἔτι δὲ συμπλεκόμενα καὶ ταῦτα κἀκενα λεχθήσεται, 
τὸ δ᾽ ὡς ἀρχὴ κινήσεως, ἔτι δὲ τὸ αὐτὸ τῶν ἐναντίων ἐςξὶν οἷον ὁ Πολύκλειτος ὑδὲ ἀνδριαντοποιάς,,Ἤ ἀλλὰ Πολύκλειτος 
αἴτιον" ἃ γὰρ παρὸν αἴτιον τδε, τῦτο: καὶ ἀπὸν αἰτιώμεθα ἀνδριαντοποιός. ἀλλ᾽ ὅμως ἅπαντα ταῦτά ἐσι τὸ ὸ μὲν “λῆς 
ἐγώτε τοῦ ἐναντία, οἷον τὴν. ὠπασίων τοῦ κυβερνήτε τὴς τοῦ θος ἕξ, λεγόμενα δὲ διχῶς" ἢ γὰρ ὡς τὸ καθ᾿ ἕκαςον, 

τπλορίηυ ἐνατροχῆς, εὖ ἣν καὶ ̓ Ξαρουσία αἰτίᾳ, τῆς σωτηρίας. ἃ ὡς τὸ γένος, ἢ ὡς τὰ συμβεβηκές, ἢ ὡς τὸ γόος τοῦ 

ἅπαντα δὲ τὼ νῦν ερημέα αἴτια εἰς τέτταρας πίπτει τόπευς 5 συμβεβεκότες, ἢ , ὡς. συμαλεκόμενα ταῦτα, καὶ ὡς ἁπλῶς 

τὸς φανερωτάτες. τὼ μὲν γὰρ φοιρρεῖα τῶν συλλαβῶν καὶ λφγόμενα" πάντω δὲ ἢ δεργῖντα ἢ κατὰ δύναμα. διων 
ἡ ὕλη τῶν σχευαξῶν καὶ τὸ πῦρ καὶ τὼ τοιαῦτα τῶν σωὼς φέρει δὰ τοσῦτον,: ὅτι τὼ μὲν ἐνεργῆντα καὶ τὰ καθ᾽ ἔκα- 
μάτων καὶ τὰ μέρα τῷ ὅλον. καὶ αἱ ὑποθέσεις τοῦ συμπε: στον ἅμα ἔςι καὶ οὐκ ἔστι καὶ ὧν αἴτια, οἷον ὅδ᾽ ὁ ἰα» 
μάσμευτος ὡς σὸ ἐξ οὗ αἰτιώ ἐςιν" τότων δὲ τὰ μὰν. ὡς τὸ τρεύων τῷδε τῷ ὑγιαζομώῳ καὶ ὅδε ὁ οἰκοδομῶν τῷδε 
ὑποκαίμανον, οἷον τὸ μέρ, τὼ δὲ ὡς τὰ τί ἦν εἶναι, τά τε Ὦ τῷ οἰκοδυμουμέω, τὼ δὲ κατὼ δύναμιν οὐκ ἀεί’ φθεΐ» 

ὅλον μαὶ ἡ σώθεσις καὶ τὸ εἶδος. τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ἰω- ρεταὶ γὰρ οὐχ ἅμα ἡ οἰκία καὶ ὁ οἰκοδόμος, δεῖ δ᾽ ἀεὶ 
τρὸς καὶ ὁ βονλεύξας καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν, πάντα. ὅθεν ἡ τὸ αἴτιον ἑκάξου τὸ ὠχρότατον ζητεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἀρχὴ τῆς, μεταβολῶς ἢ στάσεως ἢ κράσεως: τὰ δ᾽ ὡς τὸ ἄλλων, οἷεν ἄνθρωπος οἰκοδυμεῖ ὅτι αἰκοῤόμος, ὁ δ᾽ οἰκο 
γέλες καὶ τὠγαδὸν τῶν ἄλλων" τὸ γὰρ οὗ ἔνεκα βέλτιστον δόμος κατὼ τὸν οἰκοδομικήν᾽ τοῦτο τοίνυν πρότερον τὸ αἷ- 
καὶ τέλος τῶν ἄλλων ἐθέλει εἶναι!" διαφερέτω δὲ μηδὲν εἰ- 15 τιον. καὶ οὕτως ἐπὶ παντων. ἔτι τὰ μὲν γένη τῶν γενῶν, 
“εὖ αὐτὸ ὠγαθὸν ἢ. φαινόμενον ὠγαθόν. τὰ μὲν οὖν αἴτια τὼ δὲ καθ᾿ ἕκαστον τῶν καθ᾿ ἕκαστον, οἷον ὠνδριαντο- 
ταῦτα καὶ τοσαῦτά ἐστι τῷ εἴδει" τρόποι δὲ τῶν αἰτίων ποιὸς μὲν ἀνδριάντος, ὁδὲ δὲ τουδί, καὶ τὼς μὲν δυνάμεις 
ἐριθμῷ μέν εἰσι πολλοί, κεφαλαιύμενοι δὲ καὶ τοι ἐλάτ- τῶν δυνατῶν, τὰ δ᾽ ἐνεργοῦντα πρὸς τὰ ἐνεργόμενκα. ὅσα 
πα λέγετφι γὰρ αἴτια πολλαρρῦς, καὶ αὐτῶν τῶν ὅμοεν- μὲ ἕν τὰ αἴτια καὶ ὃν τρόπον αἴτια, ἔξω ἡμῖν διωρισμένᾳ 
{-. προτέρων καὶ ὑφέρως ἄλλο ἄλλυ, εἷον ὑγιείας ἰωτρὸς 80 ἱκανῶς. 
καὶ τεχρίτης, καὶ τῷ διὰ πασῶν τὸ διπλάσιον καὶ ὁ ὠρι.- . λέγεται δὲ καὶ ἡ τύχα καὶ τὸ αὐτόματον τῶν αἰτίων, 
μός, καὶ ἀεὶ τὰ περιέχονται πρὸς τὸ καθ᾿ ἕκαςα.: ἔτι δ᾽ καὶ πολλὼ καὶ εἶναι καὶ γύεσθαι διὰ τύχην καὶ διὰ τὸ 
ὡς τὸ συμβεβφιὸς καὶ τὰ τότων γένη, οἷον ἀνδριάντος ᾿ἄλ- αὐτόματον" τύα ἕν τρόπον ἐν τύτοις ἐςὶ τοῖς αἰτίοις ἡ τύχῃ 

λως ΤΙρλύκλειτος καὶ ἄλλως ἀνδριαντοποιός, ὅτι συμιβέθηκε καὶ τὸ αὐτόματον, καὶ πότερον τὸ αὐτὸ ἡ τύχῃ καὶ τὸ 
σῷ ἀνδριοουτακοιῷ τὸ Πολυκλείτῳ εἶναι, καὶ τὼ περιέχοντα δὲ 15 αὐτόματον ἢ ἕτερον, καὶ ὅλως τί ἐςὶν ἡ τύχη καὶ τὸ αὖ- 
τὸ συμβεβηκός, οἷον εἰ ὁ ἄνθρωπος αἴτιος εἴς ἀνδριαῖντος ἢ τόματον, ἐπισκεπτέον. ἔνιοι γὰρ καὶ εἰ ἔςιν ἢ μὴ ὠπορῦσιν᾽ 

4. ἢ τὰ φάρμακα, οἴῃ, ἶ. 1 ἃ. γέτας ρχὰ Σ. 6. φῷὰ οχη ΖΣῚ ᾿ ἀνδριαντοποιιτυιὴ 11. 1} 0] ταῦτα ὃλ ὁ ἈΦ. 1 8. κίνησις ἐςιν. 

ἕξη Ἐ- 9. πονρὸν αἴτιον τῆς ΕΠ. ᾿ 12. αἴτιον αμῖο 8. οὐχ ἈΠ. ᾿ἱ 18. τῆς τῇ οἵα ΖΕ. ἢ 15. τέσσαρας 1. ἢ τρόπυς πίπτει ΕΖ. ἡ 
47. ἡ οἷχ ΖΦ. || κατασχευαστῶν ΕΞ. 11 33. ἢ κινήσεως οἵὰ ἘΞ. ἢ δ᾽ ἄλλα ὡς Ἑ. ἃ 24. τὸ -- 25. ἄλλων οσὰ Ε. ᾿ 25. αὐτὸ μηδὶν εἰπεῖν 
ἘΔ ᾿᾿ὶ 21. ταῦτα! τοιαῦτα 1. ἃ 29, γὰρ τὼ αἴτις Ε΄. 1 30. ἄλλν ἄλλο ἢ΄. ἢ ὁ ἱᾳτρὸς ΕἼ]. 1 34. καὶ ὁ τεχν. 1. ἢ ὁ οχῃ Ε. 1 32. τε- 
μιέχοντα, οτὰ ἘΕ. ἵἱ τῷ καθέκαςον Ε΄ }} 33 εἰ 834. ἄλλος 11. }} 86. ἀνδρυίστος εἴη Ἃ. 

ἅς ἦλρς τὸ ζῶον 1... 3. καὶ ὁ μνσιμὸς οἵὰ Ἀ. ἢ 8. τιντα] παρὰ πάντα 1. 1} 5. οἰκίαν οαα Ἐ. ἢ ὁ οἰκ. ἃ ὁ οἶκ. ΕΖ. 1 6. δὲ» 
χβίσεται Ἐὶ ἢ 1. τῇδε ΕΖ. ὶ τὸ οχχᾳ ΑΕ... - 8. ἢ ἀνδριάντος οἴῃ Ἐ, ἢ κα ροβὶ ἢ 4απὶ Κ. || 9. ἢ καὶ ὅλως Σ΄. ᾿ ΊῚ0, καὶ ἐκεῖνα Σ΄ 1 
41. ἀδὰ -- Πολύκλειτος 9ῃὴ 7. 18. αἴτια οοὐτν Ε. ἱ 18 οἱ 49. ὁ οἵα 1. ᾿ἱ 20, τὸ ἈΞ. 1} 24. κατὰ] ὅτι κατὰ Ε. 1 26. ἕκαςα -- 
ὄἄαςα δ ἢ 382. διὰ] διὰ τὴν Δ, καὶ διὰ ΣΟ διὰ ὁγὰ 1, 1] 84. ἡ οἷχ 41. 1 36. ἐςιν αὐτόματον καὶ ἡ τύχη Ἐ. 1] 86. εἰ καὶ 1. 
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ὑδὲν γὰρ. γύεσθαι ὠπὸ τύχῃς φασίν, ἀλλὰ πάντων εἶναί 
τι αἴτιον ὡρισμένον, ὅσω λέγομεν ὠπ᾽ αὐτομάτου γίγνεσθαι 
Ἄ ΄ 4- »ν» τ νν -ἃ ἂ » π ρν 7 ἢ τύχης, οἷον τῷ ἐλθεῖν ὠπὸ τύχης εἰς τὴν ὠγοράν, καὶ 
καταλαβεῖν ὃν ἐβόλετο μὲν ὑκ ᾧετο δέ, αἴτιον τὸ βέλεσθαι 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑΚΡΟΑΣΕΩ͂Σ Β. 

θῆναί τι περὶ αὐτῇ. πρὸς γὰρ τῷ καὶ ἄλλως ἄτοπον εἶναι 
τὸ λεγόμενον, ἔτι ἀτοπώτερον τὸ Χέγειν ταῦτα ὁρῶντας ἐν 
μὲν τῷ ἐρανῷ ἐδὲν ὠπὸὲ ταὐτομάτου γιγνόμενον, ἐν δὲ τοῖς 

ὑκ ἀπὸ τύχης πολλὰ συμβαίνοντα, ὠπὸ τύχης" καΐτοι εἰκός 
ὠγοράσαι ἐλθόντα ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν: ἀπὸ 5 γε ἦν τὐναντίον γίγνεσθαι. εἰσὶ δέ τινες οἷς δυκεῖ εἴωι αἰτία 
τύχης λεγομένων ἀεί τι εἶναι λαβεῖν τὸ αἴτιον, ἀλλ᾽ ὁ τύ- 

Ω ν  - ΄ γ μ ἌΣ Η χην, ἐπεὶ εἴ γέ τι ἦν ἡ τύχη, ἄτοπον ὧν φανείη ὡς ὠλη- 
θῶς, καὶ ἀπορήσειεν ὧν τὶς διὰ τί ποτ᾽ ὑδεὶς τῶν ἀρχαίων 
σοφῶν τὰ αἴτια περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς λέγων περὶ τύ- 
χης ἀδὲν διώρισεν, ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν, ὑδὲν ὥοντο ὑδ᾽ ἐκεῖνοι εἶ- 10 

»" ὃ ν 
γαι ὠπὸ τύχης. ἀλλὰ καὶ τῦτο θαυμαςόν" πολλὰ γὰρ 

ἣν Ν ὔ ΓΣ καὶ γύεται καὶ ἔςιν ἀπὸ τύχης καὶ ὠπὸ ταὐτομώτε, ἃ 
᾽ ᾽ “ - ΝΨ ᾽ »ν “5 ἸΑΑ͂ΙΕ ἡ ν »-" ὑκ ὠγνοοῦντες ὅτι ἔςιν ἐπανενεγκεῖν ἕκας ον ἐπί τι αἴτιον τῶν 

,ὔ ὔ »" Ν γινομένων, καθάπερ ὁ παλαιὸς λόγος εἶπεν ὁ ἀναιρῶν τὴν 

μὲν ἡ τύχη, ἄδηλος δὲ ἀνθρωπίνῃ διανοίῳ ὡς θεῖόν τι σα 
καὶ δαιμονιώτερον. ὥςε σκεπτέον καὶ τί ἑκάτερον, καὶ εἰ 
ταὐτὸν ἢ ἕτερον τό τε αὐτόματον καὶ ἡ τύχη, καὶ πῶς εἰς 

τὰ διωρισμένα αἴτια ἐμπίπτυσιν. 
Πρῶτον μὲν ἦν,. ἐπειδὴ ὁρῶμεν τὰ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως δ 

γινόμενα τὼ δὲ ὡς ἐπὶ πολύ, φανερὸν ὅτι οὐδετέρου τύτων 
αἰτία, ἡ τύχη λέγεται ἐδὲ τὸ ὠπὸ τύχης, ὅτε τῷ ἐξ ἀνάγ- 

κῆς καὶ ἀεὶ ὅτε τῇ ὡς ἐπὶ πολύ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔςιν ἃ γόγνε- 

ται καὶ παρὰ ταῦτα, καὶ ταῦτα παντες φασὶν εἶναι ὠπὸ , 
τύχην, ὅμως τύότων τὰ μὲν εἶναί φασι. πάντες ἀπὸ τύχης 15 τύχης, φανερὸν ὅτι. ἔςι τι ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον" τά 

. ’ Ν ᾿Ὶ -“ 

τὰ δ᾽ ὑκ ἀπὸ τύχης" διὸ καὶ ὡμῶς γέ πως ἣν ποιητέον αὐὖ- 
᾿ 4 τοῖς μνείαν. ὠλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἐκείνων γέ τι ᾧοντο εἶναι τὴν 

ΩῚ ἡ» ἃ »ν»ν» λ. “" 
τύχην, οἷον φιλίαν ἢ νεῖκος ἢ γῦν ἡ:πῦρ ἢ ἄλλο γέ τι τῶν 

7 ᾿ ν ν τ Ἂν, τὰ ,ὔ ὃ ν " γ᾽, 
τοιότων. ὦτοπον ὃν εἴτε μὴ. ὑπελάμβανον εἶναι εἴτε οἰόμε- 

τε γὰρ τοιαῦτα ὠπὸ τύχρς καὶ τὰ ὠπὸ τύχης τοιαῦτα, 
ὄντα ἴσμεν.. τῶν δὲ γινομένων τὼ μὲν ἔνεκαί τοῦ γίγνεται, 
τὸ δ᾽ ὅ" τούτων δὲ τὰ μὲν κατὼ προαίρεσιν, τὰ δ᾽ οὐ κατὰ 
προαίρεσιν, ὥμφω δ᾽ ἐν τοῖς ζεκώ του, ὥς δῆλον ὅτι καὶ 

γοι παρέλειπον, καὶ ταῦτ᾽ ἐνίοτε χρώμενοι, ὥσπερ ᾿Ἔμπε: 2 ἐν τοῖς παρὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ ὡς ἐπὶ πουλὺ ἔς!ν ἔνια 
δοκλῆς ὑκ ἀεὶ τὸν ἀέρα ἀνωτάτω ἀποκρίνεσθαί φησιν, ἀλλ᾽ 
ὅπως ἂν τύχη. λέγει γῆν ἐν τῇ κοσμοποιίᾳῳ ὡς ὕτω συνέ- 
κυρσε θέων τότε, πολλάκι δ᾽ ἄλλως" καὶ τὼ μόρια. τῶν 
ζῴων ἀπὸ τύχης γενέσθαι τὼ πλεῖςα φησί. εἰσὶ δέ τινες 

περὶ ἃ ἐνδέχεται ὑπάρχειν τὸ ἕνεκά του. ἔςι δ᾽ ἔνεκαί του 
ὅσω τε ὠπὸ διανοίας ἂν πραχθείη καὶ ὅσα ἀπὸ φύσεως. 
τὰ δὴ τοιαῦτα ὅταν κατὰ συμβεβηκὸς γῴηται, ἀπὸ τύ- 
χης φαμὲν εἶναι" ὥσπερ γὰρ καὶ ὅν ἐξι τὸ μὲν καθ᾽ αὑτὸ 

δὲ καὶ τὐρανῷ τῦδε καὶ τῶν κοσμικῶν πάντων. αἰτιῶνται τὸ 25 τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκός, ὕτω καὶ αἴτιον ἐνδέχοται εἶναι, 
αὐτόμάτον' ἀπὸ ταὐτομάτου γὰρ γίγνεσθαι τὴν δίνην. καὶ 
τὴν κίνησιν τὴν διακρίνασαν καὶ καταςήσασαν εἰς ταύτην 
τὴν τάξιν τὸ πᾶν. καὶ μάλα τῦτο θαυμάσαι ἄξιον" λέ- 

ν Ἀ λ '»ω Ν ἘΠ" ΄ ΄ γοντες γὰρ τὼ μὲν ζῷα καὶ τὼ φυτὼ ἀπὸ τύχης μήτε 

οἷον οἰκίας καθ᾽ αὐτὸ μὲν αἴτιον τὸ οὐκρδυμεκόν, κατὰ συμ- 
βεβηκὸς δὲ τὸ λευκὸν ἢ τὸ μαυσυνιόν. τὸ μὲν ὃν καθ᾽ αὖτ ὑτὸ 

αἴτιον ὡρισμένον, τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἀόριςον" ἄπειρα, 
γὰρ ὧν τῷ δὲ συμβαίη. καθαπερ ἦν ἐλέχθη, ὅταν ἐν τοῖς 

Ἀ» “ “ 

εἶναι μήτε γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ ἤτοι φύσιν ἢ νῦν ἥ τι τοίῶτον 3) ἕνεκά του γιγνομένοις τῦτο γόηται, τότε λέγετωι ἀπὸ ταὐ- 
μ, » νι Ψ ) ν, τ Υ ᾿ ᾽ “" ,ὕ ἕτερον εἶναι τὸ αἴτιον (8 γὰρ ὃ τι ἔτυχεν ἐκ τῷ σπέρματος 
ἑκάςου γίγνεται, ἐκ μὲν τῷ τοινδὶ ἐλαία ἐκ δὲ τοῦ 

Ἶ ’ “ 

τοισδὶ ἄνθρωπος), τὸν δ᾽ ὡρανὸν καὶ τὰ θειότατα τῶν ᾧφα- 
Ἧς  οΡι ὖν ᾽ἅ ,] ΄ 3,3, γερῶν ἀπὸ τῷ αὐτομάτου γενέσθαι, τοιαύτην δ᾽ αἰτίαν μη- 

τομάτου καὶ ὠπὸ τύχοις. αὐτῶν δὲ πρὸς ἄλληλα τὴν δια-- 

φορῶν τύτων ὕςερον διοριςέον. γῦν δὲ τῦτο ἔξω φανερόν, ὅτι 
ἄμφω ἐν τοῖς δνεκά τῴ ἐςιν, οἷον ἔεκω τῷ ἀπολαβεῖν τὸ ἐρ-- 
γύριον ἦλθεν ὧν, κομισόμενος τὸν ἔρανον, εἰ ἤδει" ἦλθε δ᾽ ἃ τά- 

δεμίαν εἶναι οἷαν τῶν ζῴων καὶ τῶν φυτῶν. καίτοι εἰ ὕτως 35 τε ἕεκα, ἀλλὼ συνέβη αὐτῷ ἐλθεῖν καὶ ποιῆσαι τῦτο τῷ κο-- 

ἔχει, τῶτ᾽ αὐτὸ ἄξιον ἐπιςάσεως, καὶ καλῶς ἔχει λεχ- μίσασθαι ἕνεκα" τῦτο δὲ ὅθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φοιτῶν εἰς τὸ 

41. Ὑ}}] γὰρ δὴ Φ. Ι 2. τι οπι Φ΄ ΠΠ λεγόμενα 1. ἢ ἀπὸ ταυτομάτον ΕἼ. 1 3. 5] καὶ Σ΄. ἢ καὶ καταλαβεῖν εἰς τὴν ἀγορὰν [ 
δ. ἐλθόντα ἀγορώσαι ΕἾ. [Π 6. λεγομένων οτα Ἑ. ἢ 12. τοῦ αὐτομάτου Ἐ. Π 13. ἐπενεγκεῖν Ε΄. Ἰ 15. ὁμοίως Ἐ, { 18. πῦρ ἢ νοῦν ΕΖ ἃ 
20. παρέλιπον 1. 1 21. ἀποκρίνεσθαι ἀνωτάτω Ε]. ἢ 22. γγ] ὅν Ἐ. 1 24. φησὶν τος. εἰσὶ Τ. 1] 25. τῷ οὐραῦ ἘΠῚ Ἱ κόσμων Ἑ. ᾿ἰ 26. «χέ- 
γεσθαί φασι τὴν 1. 1 28. τούτό γε αὐτὸ θαυμάσαι ΕΖ. ἰΪ λέγοντας τὰ ἘΝ 1 80. τι οτὰ Κ΄. || 32. ἐλαίαν 1. || 33. πδλώμ Δ 1! ϑειότερα, 
ΕΙ. 11 84. γίγνεσθαι Ἑ. 1} δ᾽ οτχλ Ἑ. 1 35. εἴ] γε εἰ 1.. ἢ 86. τοῦτό γε αὐτὸ ΕἸ. 

: 4. αὐτοῦ τούτου. πρὸς Ἐ. ἄλογον ΒΕ. Ἰ 4. τύχης εἶναι πολλὰ Ἐ. ἃ 5. γε οτα Ἐ. ̓ ϊ γενίσθαι 1. Γ μὲν αἰτία ΕΖ. ἢ 8. τε οὐχ Φ. ἢ 
11. ἐπὶ τὸ πολὺ ἘΠῚ 1 ὅτι] ὡς Τ΄. ἹΠ 13. καὶ ογχὰ Ε΄. || τοῦ] τὸ Ε΄, 11 ἐπὶ τὸ πολὺ 1. ἢ ἔςι τνὰ ἃ 17, τια Ε. ᾿ 14. πεὶ Ἐ. 1 ποῖστες 
ταῦτα ΕῚ. 1 16.. καὶ τὰ ἀπὸ τύχης οἵα Σ΄. ΠΠΟ17. του οἱι Ἑ. Ϊ 18, κωτὼ προαίρεσιν οτχ Σ΄. ἢ 20, πε Ζ. || ἐπὶ τὸ πολὺ ΕΖ | 2:2. τὸ 

οσα Σ΄. 1 24. δ] ο Ἐ. ᾿| 29. ἂν ἰν τῷ Ε΄. 1} 80. τοῦ γνγνομένοις οὐχ ἘΞ. ᾿ 381. αὐτὴν Ε΄. 1] 84, κομισάμενος Ἐ. ἢ 85. αὐτῷ οπι ΕἸ. 
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χρρίον ὅτ᾽ ἐξ ἀνάγκης" ἔςι δὲ τὸ τέλος, ἡ κομιδή, ὁ τῶν ἐν ἀπὸ τύχης. ἡ μὲν γὰρ τύχη καὶ τὸ ἀπὸ τύχης ἐςὶν ὅσοις 
αὐτῷ αἰτίων, ἀλλὼ τῶν προαιρετῶν καὶ ἀπὸ διανοίας" καὶ καὶ τὸ εὐτυχῆσαι ὧν ὑπάρξειεν καὶ ὅλως πρᾶξις. διὸ καὶ 

λέμταί γε τότε ὠπὸ τύχης ἐλθεῖν. εἰ δὲ προελόμενος καὶ ἀνάγκη περὶ τὼ πρακτὼ εἶναι τὴν τύχην' σημεῖον δ᾽ ὅτι 
, [2 Ἃ νᾺ »ν ἂς » ν Ἀ ΄, »Κ γῸΝ - “ Σ) ,ὕ ε: » ᾽ Ἃ» ΄, 

τούτου ἕνεκα, ἢ ἀεὶ φοιτῶν ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χοριζομε- δοκεῖ ἤτοι ταὐτὸν εἶναι τῇ εὐδαιμονίᾳ καὶ εὐτυχία ἢ ἐγγύς, 
πῖν ὧς ὠπὸ τύχης. δῆλον ὦ ὅρα ὅτι ἡ τύχη αἰτία κατὰ 5 ἡ δ᾽ εὐδαιμονία, πρᾶξίς τις" εὐπραξία γὰρ. ὥσβ ὁ ὁπόσοις 
συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ προαίρεσιν τῶν ἐνεκαά του. δὸ μὴ ἐνδέχεται πρᾶξαι, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τύχης τι ποιῆσαι. καὶ 

τρὶ τὸ αὐτὸ διάνοια καὶ τύχη" ἡ γὰρ προαίρεσις ὧς ἄνευ διὼ τῦτο ὅτε ἄψυχον ὑδὲν ὅτε θηρίον οὗτε παιδίον ἀδὲν ποιεῖ 
διανοίας. ἀόριςα μὲν οὖν τὼ αἴτια ἀνάγκη εἶναι, ἀφ᾽ ὧν 
ΓἸ ΝΥΝ ’ - ὶ ἘΞ: ΤΑ »»Σγ’ » 

ὧν γέοιτο τὸ ἀπὸ τύχης. ὅθεν καὶ ἡ τύχη τῷ ἀὠορίςε εἶναι 
ὠπὸ τύχης, ὅτι ὥς ἔχει προαίρεσιν" οὐδ᾽ εὐτυχία οὐδ᾽ ἀτυ- 

Γκ ς- 7 ΄ Η Ἁ » κε Υ “ » χία ὑπάρχει τότοις, εἰ μὴ καθ᾿ ὁμοιότητα, ὥσπερ ἔφη 
ὡκεῖ καὶ ἄδηλος ἀνθρώπῳ, καὶ ἔςιν ὡς ὑδὲν ἀπὸ τύχης το Πρώταρχος εὐτυχεῖς εἶναι τὸς λίθες ἐξ ὧν οἱ βωμοί, ὅτι 
δύξειεν ἂν γίγνεσθαι. πάντα γὰρ ταῦτῳ ὀρθῶς λέγεται, ὅτι 
εὐλόγως. ἔςι μὲν γὰρ ὡς γίνεται ὠπὸ τύχης" κατὼ συμ- 
βεβνριὸς γὰρ γίνεται, καὶ ἔςξιν αἴτιον ὡς συμβεβηκὸς ἡ 

τύχη, ὡς δ᾽ ἁπλῶς οὐδενός, οἷον οἰκίας οἰκοδόμος μὲν αἷς 

τιμῶνται, οἱ δὲ ὁμόζυγες αὐτῶν καταπατοῦνται. τὸ δὲ 
πάσχειν ἀπὸ τύχης ὑπάρξει πως καὶ τύότοις, ὅταν ὁ πρατ- 
τῶν τι περὶ αὐτὼ πράζῃ ὠπὸ τύχης" ἄλλως δὲ ὑκ ἔςιν. τὸ 
᾽ν»... », Υ. ’ -ΟΜ  ν.},.7 

δ᾽ αὐτόματον καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ πολλοῖς τῶν ὠψύ- 

τιος, κατὼ συμβεβηκὸς δὲ αὐλητής, καὶ τοῦ ἐλθόντα κο- 15 χων, οἷον ὁ ἵππος αὐτόματος, φαμέν, ἦλθεν, ὅτι ἐσώθη 
μέσασθαι τὸ ἀργύριον, μὴ τούτα ἕνεκα ἐλθόγτω, ἄπειρα τὸ 
«αλῆθος" καὶ γὰρ ἰδεῖν τινὰ βελόμενος καὶ διώκων καὶ φεύ- 

᾿ Ἁ ’ὔὕ -.,ἤ , Ν ΄ὔ ; “- γων. καὶ τὸ φάναι εἶναί τι παράλογον τὴν τύχην ὀρθῶς" 
ε ν , ἈΞ Ψ' » ) Υ᾿ Ἀ»» ε, » ) Ν ΓΟ. ὲ ὁ γὰρ λόγος ἢ τῶν ἀεὶ ὄντων ἢ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἡ ὃ 

μὲν ἐλθών, ὁ τῷ σωθῆναι δὲ ἔνεκα, ἦλθεν. καὶ ὁ τρίπες αὐτό- 
ματος κατέπεσεν ἔςη μὲν γὰρ τὸ καθῆσθαι ἕνεκα, ἀλλ’ 
ὁ τὸ καθῆσθαι ἕνεκα, κατέπεσεν. ὥςε φανερὸν ὅτι ἐν τοῖς 
ἁπλῶς ἕνεκά τὸ γινομένοις, ὅταν μὴ τῷ συμβάντος ἕνεκα γέ- 

- ,ὔ ᾿ 
τύχη ἐν τοῖς γιγνομένοις παρὼ ταῦτα. ὥς" ἐπειδὴ ἀόριςα ἢ νηται Ὁ ἔζω τὸ αἴτιον, τότε ἀπὸ ταὐτομαΐτου λέγομεν" ὠπὸ 

» ν»».ἢ λ [2 ν ε ,, 2 " 
τὰ οὕτως αἴτια, καὶ ἡ τύχη ἀόριςον. ὑμὼς δ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων 
ἢ ’΄ Υ̓͂ Ἂν ἢ ἂν λ , ν» ἃ “ 
ἀπορήσειεν ὧν τις) ἀρ ὃν τῷ τυχροντῶ αἴτὶ ἂν γώνοιτο τῆς 

τύχης δέ, τότων ὅσα ἀπὸ ταὐτομώτε γύίεται τῶν προαι- 
-“ -», , ., Ν “ “ λέ ρετῶν τοῖς ἔχουσι προαίρεσιν. σημεῖον δὲ τὸ μάτην, ὅτι 

τύχοις, οἷον ὑγιείας ἢ πνεῦμα ἢ εἴλησις, ἀλλ᾽ ὁ τὸ ὠποκε- ται ὅταν μὴ γόηται τὸ ἕνεκα ἄλλου ἐκείν ἔνεκα, οἷον τὸ 
κάρθαι" ἔςι γὼρ ἄλλα ἄλλων ἐγγύτερα τῶν κατὰ συμ. βαδίσαι λαπάζξεως ἕνεκ ἐςτιν" εἰ δὲ μὴ ἐγένετο βαδίσαντι, 
βεβηκὸς αἰτίων. τύχη δὲ ὠγαθὴ μὲν λέγεται, ὅταν ὠγα- 25 μάτην φαμὲν βαδίσαι καὶ ἡ βάδισις ματαία, ὡς τῦτο ὃν 
δόν τι ἀποβῇ, φαύλη δέ, ὅταν φαῦλόν τι, εὐτυχία δὲ τὸ μάτην, τὸ πεφυκὸς ἄλλου ἕνεκα, ὅταν μὴ περαίνῃ ἐκεῖνο 
καὶ δυςυχία, ὅταν μέγεθος ἔχοντα ταῦτα" διὸ καὶ τὸ παρῶ ᾧ ἕνεκα, ἐπεφύκει, ἐπεὶ εἴ τις λύσασθαι φαίη μάτην ὅτι 
μειρὸν κακὸν ἢ ὠγαθὸν μέγα λαβεῖν ἢ δυςυχεῖν ἢ εὐτυς ὑκ ἐξέλιπεν ὁ ἥλιος, γελοῖος ὧν εἴη" οὐ γὰρ ἣν τοῦτο ἐκεί- 
χεῖν ἐς, ὅτι ὡς ὑπάρχον λέγει ἡ διάνοια" τὸ γὰρ παρὼ νου ἕνεκα. ὕτω δὴ τὸ αὐτόματον καὶ κατὼ τὸ ὄνομα, ὅταν 
μοιρὸν ὥσπερ ἐδὶν ἀπέχειν δοκεῖ, ἔτι ἀβέβαιον ἡ εὐτυχία 3» αὐτὸ μάτην γόηται" κατέπεσε γὰρ οὐ τῇ πατάξαι ἕνεκα 
εὐλόγως" ἡ γὼρ τύχη ἀβέβαιος" ὅτε γὰρ ἀεὶ ὕθ᾽ ὡς ἐπὶ ὁ λίθος" ἀπὸ τῷ αὐτομάτου ἄρα κατέπεσεν ὁ λίθος, ὅτι 
τὸ πολὺ οἷόν τ᾽ εἶναι τῶν ὠπὸ τύχης ὀθώ. ἔςι μὰν ἦν ἄμφω πέσοι ὧν ὑπὸ τινὸς καὶ τοῦ πατάξαι ὄεκα. μάλιςα δ᾽ 
αἴτια, καθάπερ εἴρηται, κωτὼ συμβεβηκός, καὶ ἡ τύχη ἐςὶ χωριζόμενον τὸ ὠπὸ τύχης ἐν τοῖς φύσει γινομώοις" 
καὶ τὸ αὐτόματον, ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις γίγνεσθαι μὴ ἁπλῶς ὅταν γὰρ γώηταί τι παρὰ φύσιν, τότε οὐκ ἀπὸ τύχης 
μηδ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τότων ὅσ᾽ ὧν γένοιτο ἕνεκά τὰ, ς ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ ταὐτομάτου γεγονώαι φαμέν. ἔστι 
6 Διαφέρει δ᾽ ὅτι τὸ αὐτόματον ἐπὶ πλεῖόν ἐςτ" τὸ μὲν δὲ καὶ τοῦτο ἕτερον" τοῦ μὲν γὰρ ἔξω τὸ αἴτιον, τοῦ δ᾽ 

γὰρ ἀπὸ τύχρς πᾶν ἀπὸ ταὐτομάτου, τοῦτο δ᾽ οὐ πῶν ἐντός, 
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85. γένοιτο ἐν τοῖς δεκά 1. 37. πᾶν οἵὰ ΕἸ. 
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Τί μὲν ἵν ἐςὶ τὸ αὐτόματον καὶ τί ἡ τύχη, εἴρηται, 
καὶ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων. τὸν δὲ τρόπον τῆς αἰτίως ἐν 

τοῖς ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἑκάτερον αὐτῶν" ἢ γὰρ τῶν 
φύσει τι ἢ τῶν ἀπὸ διανοίας αἴτιον ἀεί ἐςτν" ἀλλὼ τούτων 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩ͂Σ Β. 

γὰρ ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν αὐτῇ. τοίστον δ᾽ ἐςὶν εἴ τι χισ 
γεῖ μὴ κοόμενον, ὥσπερ τό τε παντελῶς ἀκίνητον καὶ τὸ 
“παντων πρῶτον καὶ τὸ τί ἐςι καὶ ἡ μορφή" τέλος γὼρ καὶ 
οὗ ἕνεκα" ὥςε ἐπεὶ ἡ φύσις ἕνεκά του, καὶ ταύτην εἰδέναι 

τὸ πλῆθος ἀόριςον. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὸ αὐτόμωτον καὶ ἡ τύχη 5 δεῖ, καὶ πάντως ἀποδοτέον τὸ διὼ τί, οἷον ὅτι ἐκ τῷδε 

αἴτια ὧν ὧν ἢ νὸς γένοιτο αἴτιος ἢ φύσις, ὅταν κατὰ συμ- 
βεβηκὸς αἴτιόν τι γένηται τούτων αὐτῶν, ὑδὲν δὲ κατὰ συμ 

βεβηκός ἐξ: πρότερον τῶν καθ᾽ αὑτό, δῆλον ὅτι ἐδὲ τὸ κατὰ 

συμβεβηκὸς αἴτιον πρότερον τῷ καθ᾿ αὐτό. ὕςερον ἄρα τὸ 
αὐτέματον καὶ ἡ τύχη καὶ νῷ καὶ φύσεως" ὥς᾽ εἰ ὅτι μά- το 

΄, ,’ λιςα τοῦ οὐρανοῦ αἴτιον τὸ αὐτόματον, ἀνάγκη πρότερον 
γοῦν καὶ φύσιν αἰτίαν εἶναι καὶ ἄλλων πολλῶν καὶ τοῦδε 
παντός. 

Ἴ “Ὅτι δ᾽ ἔςιν αἴτια, καὶ ὅτι τοσαῦτα, τὸν ἀριθμὸν ὅσα 

ἀναίγκη τόδε" τὸ δὲ ἐκ τῶδε ἢ ὡπλῶς ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

καὶ εἰ μέλλει τοδὶ ἔσεσθαι, ὥσπερ ἐκ τῶν προτώσεων τὸ 
συμπέρασμα" καὶ ἔτι τῦτ᾽ ἦν τὸ τί ἣν εἶναι, καὶ διότι βέλο 

τιον ὅτως, ἐχ ἁπλῶς, ὠλλὼ τὸ πρὸς τὴν ἑκάςου ἀσίαν. 

Λεκτέον δὴ πρῶτον μὲν διότι ἡ φύσις τῶν ἕνεκα τοῦ 8 
αἰτίων, ἔχειτα περὶ τοῦ ἀνωγχαΐα, πῶς ἔχει ἐν τοῖς ᾧνσι 
κοῖς" εἰς γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν ἀνώγουσι πάντες, ὅτι ἐπειδὴ 
τὸ θερμὸν τοιονδὶ πέφυκε καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ ἔκωξον δὴ τῶν 
τούτων, ταδὶ ἐξ ἀνώγκης ἐςὶ καὶ γύεται" καὶ γὼρ ἐὰν 

φαμώ,, δῆλον" τοσαῦτα γὼρ τὸν ἀριθμὸν τὸ διὰ τί περιεξ. (ς ἄλλην αἰτίαν εἴπωσιν, ὅσον ὠψάμιενοι χαίρειν ἐῶσιν, ὁ μὲν. 
ληφεν" ἢ γὰρ εἰς τὸ τί ἐς ιν ἀνάγεται τὸ διὰ τί ἔσχατον 
ἐν τοῖς ὠἀκινήτοις, οἷον ἐν τοῖς μαθήμασιν (εἰς ὁρισμὸν γὰρ 
τοῦ εὐθέος ἢ συμμέτρε ἢ ἄλλου τινὸς ἀνάγεται ἔσγχατον), 
Ἅ ᾿ -“ φ« Ἁ ᾽ 
ἢ εἰς τὸ κινῆσαν πρῶτον, οἷον διὼ τί ἐπολέμησαν; ὅτι ἐσύ- 

τὴν φιλίαν καὶ τὸ νεῦκος, ὁ δὲ τὸν νῦν. ἔχαι δ᾽ ἀπορίαν τί 
κωλύει τὴν φύσοων μὴ δεκαΐ τὰ ποιεῖν μηδ᾽ ὅτε βέλτιον, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ὕει ὁ Ζεὺς οὐχ ὅπως τὸν σῖτον αὐξήσῃ, ἀλλ᾽ ἐξ 
ἀνώγκης" τὸ γὰρ ἀναχβὲν ψυ;χθῆναι δεῖ, καὶ τὸ ψυχρϑὲν 

λησαν" ἢ τίνος ἕνεκα; ἵ᾽ ἄρζωσιν" ἢ ἐν τοῖς γοομένοις ἡ γ) ὕδωρ γενόμενον κατελθεῖν" τὸ δ᾽ αὐξάνεσθαι τούτου γενομές 

ὕλη. ὅτι μὲν ἣν τὼ αἴτια ταῦτα καὶ τοσαῦτα, φανερόν" 
ἐπὲ δ᾽ αἱ αἰτίαι τέτταρες, περὶ κασῶν τοῦ φυσικῦ εἰδέναι, 
καὶ εἰς πάσας ἀνώγων τὸ διὼ τί ὠποδώσει φυσικῶς, τὴν 
ὕλην, τὸ εἶδος, τὸ κινῆσαν, τὸ Ὁ ἔγνοια. ἔρχεται δὲ τὼ τρία 

νοῦ τὸν σῖτον συμβαίνει. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τῳ ὠπόλλυται ὁ 
σῖτος ἐν τῇ ἅλῳ, οὐ τούτου ἕνεκα ὕει ὅπως ἀπόληται, εἰλλὰ 
τὅτο συμβέβηκεν. ὥς τί κωλύει οὕτω καὶ τὰ μέρᾳ ἔχεν 
ἐν τῇ φύσει, οἷον τὸς ὀδόντας ἐξ ἀχάγκης ἀνατεῖλαι τοὺς 

εἰς τὸ ἐν πολλώκις" τὸ μὲν γὰρ τί ἐς: καὶ τὸ Ὁ ἕνεκα ἕν 2ς μὰν ἐμαροσθίες ὀξεῖς, ἐπιτηδείας πρὸς τὸ διαιρεῖν, πὰς δὲ 
ἐςι, τὸ δ᾽ ὅθεν ἡ κύησις πρῶτον τῷ εἴδει ταὐτὸ τούτοις" ἄν. γομφίς πλατεῖς καὶ χρησίμες πρὸς τὸ λεαύειν τὴν τροφάν, 
θρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ. καὶ ὅλως ὅσα κινόμενα κινεῖν ἐπεὶ οὐ τούτυ ἕνεκα γοέσθαι, ἀλλὰ συμπεσεῖι, ἜΠῸΝ ἃ 
ὅσα δὲ μή, ἀκέτι φυσικῆς" ὅ γὰρ ὸ αὐτοῖς ἔχοντα κίνησιν καὶ πὶ τῶν ἄλλων μερῶν, ἐν ὅσοις δυκεῖ ὑπάρχειν πὸ τὸ 

ἐδ᾽ ἀρχὴν κινήσεως κινεῖ, ὠλλ᾽ ἀκύητα ὄντα. διὸ τρεῖς αἱ «του. ὅπε μὲν ὅν ἅπαντα συνέβη ὥσπερ κἂν εἰ ἔνεκώ τε ἐγξ. 
πραγματεῖαι, ἡ μὲν περὶ ὠκένητον, ἡ δὲ περὶ κιγόμενον μὲν 30 τετο, ταῦτω μὲν ἐσώθη ὠπὸ τοῦ αὐτομάτου συς ἄττω ἐπ,» 

ἄφθαρτον δέ, ἡ δὲ περὶ τὰ φθαρτώ. ὥςε τὸ διὰ τί καὶ τηδείως" ὅσα δὲ μὴ οὕτως, ἀπώλετο καὶ ἀπόλλυται, καν- 
εἰς τὴν ὅλην ἀνώγοντι ὠτοδίδοται, καὶ εἰς τὸ τί ἐξι, καὶ θώπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει τὰ βουγενῆ ὠνδρόπρωρα. ὁ: μὰν 

εἰς τὸ πρῶτον κρῆσαν. περὶ γενέσεως γὰρ μάλιςα τῶτον οὖν λόγος, ᾧ ἄν τις ἀπερήσειεκ, οὗτος, καὶ εἴ τις ὥλλος 
τὸν τρόπον τὼς αἰτίας σκοπῦσι, τί μετὼ τί γίνεται, καὶ τί τοίδτός ἐςιν' ἀδύνατον δὲ τῶτον ἔχειν τὸν τρόπον, ταῦτα, 
πρῶτον ἐποίησεν ἢ τί ἔπαθε, καὶ ὕτως ἀεὶ τὸ ἐφεξῆς. διτταὶ ὃς μὲν γὼρ καὶ πάντα τὼ φύσει ἢ ἀεὶ οὕτω γίαται ἢ ὡς ἐπὶ 
δὲ αἱ ἀρχαὶ αἱ κινέσαι φυσικῶς, ὧν ἡ ἑτέρα ὦ φυσική" οὐ 

ε 
4, τί δῃϊθ ἡ 

8. αὑτό, 

τὸ πολύ, τῶν δ᾽ ὠπὸ τύχης καὶ τῷ αὐτομώτου οὐδέν. οὐ 
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ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΛΑΛΣΕΩΣ Β. 

γὰρ ἀπὸ τύχης ἀδ᾽ ἀπὸ συμπτώματος δοκεῖ ὕειν πολλάκις 
ἢ χειμῶνος, ἀλλ᾽ ἐᾶν ὑπὸ κύνα" ὑδὲ καύματα ὑπὸ κύνα, 
344) ἃ - »)» Ψ ἃ ς ΣΝ ΄ - ἃ 
ἀλλ ἂν χειμῶνος. εἰ ὧν ἢ ὡς ἀπὸ συμπτώματος δυκεῖ ἢ 
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φύσιν. εἰ δὴ ἔςιν ὅια κατὰ τέχνην ἐν οἷς τὸ ὀρθῶς δνεκά 
του, ἐν δὲ τοῖς ἁμαρτανομένοις ἔξεκω μῶ τινος ἐπιχειρεῖ- 
ται ἀλλ᾽ ὠποτυγχανεται, ὁμοίως ὧν ἔχοι καὶ ἐν τοῖς φυ- 
σικοῖς, καὶ τὼ τέρατα ἁμαρτήματα ἐκείνου τῷ ἕνεκα του, 

8 καὶ ἐν ταῖς ἐξ ἀρχῆς ἄρα συςάσεσι τὰ βουγενῆ, εἰ μὴ 
πρός τινὰ ὅρον καὶ τέλος δυνατὼ ἣν ἐλθεῖν, δια φθειρομένης 
ἂν ἀρχῆς τινὸς ἐγίετο, ὥσπερ νῦν τοῦ σπέρματος. ἔτι 

πμόοις καὶ ὅσιν. ἔτι ἐν ὅσοις τέλος ἐςί τι, τότα ἕνεκα ἀνάγκη σπέρμα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλὰ μὴ εὐθὺς τὰ ζῷα" 

πράττεται τὸ πρότερον καὶ τὸ ἐφεζῆς. ὑκῶν ὡς πράττεται, καὶ τὸ “ἀλοφυὲς μὲν πρῶτα" σπέρμω ἦν. ἔτι καὶ ἐν τοῖς 
ὅτω πέφυκε, καὶ ὡς πέφυκεν, ὕτω πράττεται ἔκαςον, ὧν το φυτοῖς ἔνεςι τὸ ἔγεκά του, ἧττον δὲ διήρθρωται" πότερον 
μή τι ἐμποδίζῃ. πράττεται δ᾽ ἔνεκά το καὶ πέφυκεν ἄρα ἦν καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἐγίνετο, ὥσπερ τὼ βουγινὴ ἀνδρό- 
τέτι ἔικα. οἷον εἰ οἰκία τῶν φύσει γινομένων ἦν, ὕτως ὧν πρωρα, οὕτω καὶ ὠμπελογενῇ ἐλαιόπρωρα, ἢ ὅ; ἄτοπον 
ἐγύττο ὡς νῦν ὑπὸ τῆς τέχνης’ εἰ δὲ τὰ φύσει μὴ μόνον γάρ' ἀλλὰ μὴν ἔδει γε, εἴπερ καὶ ἐν τοῖς ζῴοις. ἔτι ἔδμμ 
φύσει ἀλλὼ καὶ τέχνῃ γίγνοιτο, ὡσαύτως ὧν γύοιτο ἢ πές ἐν τοῖς σπέρμασι γίεσθαι ὅπως ἔτυχεν" ὅλως δ᾽ ἀναιρεῖ 
φυχκε. ἕπκα ἄρα θατέρα θάτερον. ὅλως τε ἡ τέχνη τὰ 5 ὁ ὕτω λέγων τὰ φύσει τε καὶ φύσιν' φύσει γάρ, ὅσα 
μὲν ἐπιτελεῖ ἃ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ ὠπεργάσασθαι, τὼ δὲ μι. ὠπό τινος ἐν αὑτοῖς ἀρχῆς συνεχῶς κινούμενα ἀφιινεῖξρμ 
μᾶται. εἰ ἦν τὼ κατὼ τὴν τέχρην ἔνεκώ του, δῆλον ὅτι εἷς τι τέλος" ἀφ᾽ ἑκώςης δὲ οὐ τὸ αὐτὸ ἑκάςοις οὐδὲ τὸ 
καὶ τὰ κατὰ τὴν φύσιν" ὁμοίως γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα τυχόν, ἀεὶ μένοι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἂν μή τι ἐμποδίσῃ. τὸ 
ὁ τοῖς κατὼ τέχνην καὶ ἐν τοῖς κατὼ φύσιν τὰ ὕςερα πρὸς δὲ οὗ ἕνεκα, χαὶ ὃ τούτου ἕνεκα, γώοιτο ὧν καὶ ὠπὸ τύ- 

τὰ πρότερα. μείλιςα δὲ φανερὸν ἐπὶ τῶν ζῴων τῶν ὥλλων, Ὦ χης, οἷον λέγομεν ὅτι ἀπὸ τύχρις ἦλθεν ὁ ξέος καὶ λου- 
ἃ ὅτε τέχνῃ ὅτε ζητήσαντα ὅτε βουλευσώμενα ποιεῖ" ὅθεν σάμενος ἀπῆλθεν, ὅταν ὥσπερ ἕνοτα τούτου ἐλθὼν πράξῃ, 
δαπορῦσί τινες πότερον γῷ ἥ τισι ἄλλῳ ἐργάζονται οἵ τ᾽ ἀρ. μὴ ὗεκα δὲ τότου ἔλθῃ. καὶ τοῦτο κατὰ συμβεβηκός" 
ἐχγαι καὶ οἷ μύρμηκες καὶ τὰ τοιαῦτα. κατὼ μικρὸν δ᾽ ἡ γὰρ τύχη τῶν κωτὰ συμβεβηκὸς αἰτίων, καθώπερ καὶ 
ὅτω προϊόντι καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς φαύεται τὼ συμφέροντα γ:- πρότερον εἴπομεν" ὠλλ᾽ ὅταν τῦτο ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γέ: 
πέμενα πρὸς τὸ τέλος, οἷον τὰ φύλλα τῆς τῷ καρπῦ ἕνεκα 25 γνηται, οὐ συμβεβηκὸς οὐδ᾽ ἀπὸ τύχης" ἐν δὲ τοῖς φυσι- 
σχέπης. ὥς᾽ εἰ φύσει τε ποιεῖ καὶ δνεκά τε ἡ χελιδιὸν τὴν κοῖς ὠεὶ ἕτως, ὧν μή τι ἐμποδίσῃ. ἄτοπον δὲ τὸ μὴ οἷο 

νοττιὰν καὶ ὁ ἀράχνης τὸ ἀράχνιον, καὶ τὼ φυτὰ τὰ σθαι ὦεκά του γίνεσθαι, ἐὰν μὴ ἴδωσι τὸ κινοῦν βυλευ- 
φύλλα ἕνεκα, τῶν καρπῶν καὶ τὰς ῥίζας ὅκ ἄνω ἀλλὰ σώμενον. καίτοι καὶ ἡὶ τέχνη ὁ βελεύεται" καὶ γὰρ εἰ ἐγὴν 
πατω ἥνπικα τῆς τροφῆς, φανερὸν ὅτι ἔςιν αὶ αἰτία ἡ τοι. ἐν τῷ ζύλῳ ἡ ναυπηγική, ὁμοίως ἂν φύσει ἐποίει" ὥς" 
αὐτη ἐν τοῖς φύσει γσομένοις καὶ ἔσιν. καὶ ἐπεὶ ἡ φύσις 30 εἰ ἐν τῇ τέχρῃ ἕνεςι τὸ ἕνεκα του, καὶ ἐν φύσει. μάλιςα 
διττή, ἡ μὲν ὡς ὕλη ἡ δ᾽ ὡς μορφή, τέλος δ᾽ αὕτη, τοῦ δὲ δῆλον, ὅταν τις ἰατρεύῃ αὐτὸς ἑαυτόν" τότῳ γὼρ ἔοικεν 

τώως δ᾽ ἕπκα τἄλλα, αὕτη ὧν εἴη ἡ αἰτία καὶ οὗ ἕνεκα. ἡ φύσις. ὅτι μὲν οὖν αἰτία ἡ φύσις, καὶ ἕτως ὡς ἕνεκά 

ἁμαρτία, δὲ γίγνεται καὶ ἐν τοῖς κατὰ τέχνην" ἔγραψε γὰρ τὰ, φανερόν. ; 
οὐκ ὀρθῶς ὁ γραμματικός, καὶ ἐπότισεν οὐκ ὀρθῶς ὁ ἰατρὸς τὸ δ᾽ ἐξ ἀνώγκης πύτερον ἐξ ὑποθέσεως ὑπάρχαι 9 
τὸ φάρμακυν" ὥςε δῆλον ὅτι ἐκδέχεται καὶ ἐν τοῖς κατὰ ς ἡ καὶ ἁπλῶς; νῦν μὲν γὼρ οἴονται τὸ ἐξ ἀνάγκης εἶναι 

δικά τοῦ εἶναι, εἰ μὴ οἷόν τε ταῦτ᾽ ἐδαι μήτε ἀπὸ συμ» 

«τώματος μήτ᾽ ὠχὸ ταὐτομάτου, δνεκώ του ἂν εἴη. ἀλλὰ 
μὲν φύσει γ᾽ ἐςὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὡς κἀν αὐτοὶ φαῖεν 
εἱ ταῦτα λέγοντες. ἔςιν ὥρα τὸ ἧπκά τὰ ἐν τοῖς φύσει γι- 
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σάμεις τὸν αἰχμάλωτον ἴ, Ε 82. τούταυ δ᾽ ΕἸ. ἢ 28. κἡὶ --- συμβεβηκὸς οτα Ἐ. ἢ 34. ἀλλ ὅταν οτλ Ε. ἢ γένηται Ἐ. ἢ 26. ἰὰν Ε΄, ἢ 
27. κινοῦν 1, ἢ 28. γὰρ οἵα Ἐ. ἢ 29. ἂν τῇ φ. ΕΖ. ἢ 80. καὶ ἐν 41 καὶ ἐν τῇ Φ. ὄτοι ΕΖ ἢ 34. αὑτὸν Ζ, 
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ἐν τῇ γενέσει, ὥσπερ ἀν εἴ τις τὸν τοῖχον ἐξ ἀνώγκης γε- 
γενῆσθαι νομίζοι, ὅτι τὰ μὲν βαρέα κάτω πέφυκε φέρε- 
σθαι τὰ δὲ κἔφα ἐπιπολῆς, διὸ οἱ λίθοι μὲν κάτω καὶ τὼ 
θεμέλια, ἡ δὲ γὴ ἄνω διὰ κυφότητα, ἐπιπολῆς δὲ μάλιςα 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΛΣΕΩΣ Β. 

τέχνην, ἐχεὶ ἡ οἰκία τοιόνδε, τώδε δεῖ γίγνεσθωι καὶ ὑπάρ- 
χεῖν ἐξ ἀνάγκης, καὶ ἐκεὶ ἡ ὑγίεια τοδί, τάδε δεῖ γίγνε- 
σθαι ἐξ ἀνάγκης καὶ ὑπάρχειν. ὅτως καὶ εἰ ἄνθρωπος τοδί, 
ταδί" εἰ δὲ ταδί, ταδί, ἴσως δὲ καὶ ἐν τῷ λόγῳ ἐςὶ τὸ 

τὰ ξύλα" κεφότατα γάρ. ἀλλ᾽ ὅμως ἐκ ἄνευ μὲν τούτων 5 ἀνωγκαῖον. ὁρισαμένῳ γὼρ τὸ ἔργον τῷ πρίειν ὅτι διαίρεσις 
γέγονεν, ἀ μώτοι διὰ ταῦτα πλὴν ὡς δι᾽ ὕλην, ἀλλ᾽ ἕνεκα τοιαδί' αὕτη δ᾽ ὡς ἔςαι, εἰ μὴ ἕξει ὀδόντας τοιασδί" ὅτοι 

“ὦ κρύπτειν ἄττα καὶ σώζειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δ᾽ οὔ, εἰ μὴ σιδηρὸς, ἔς, γὰρ καὶ ἐν τῷ λόγῳ ἔνια μόρια 

χἄσιν, ἐν ἵσοις τὸ ἤεκα τὸ ἐςΐν, ὧκ ἄνευ μὲν τῶν ἀναγ- ὡς ὕλη τῷ λόγου. ' 

καίαν ἐχόντων τὴν φύσιν, ὁ μέντοι γε διὰ ταῦτα ἀλλ᾽ ἢ ὡς 

ὕλην, ἀλλ᾽ δνεκά τα, οἷον διὰ τί ὁ πρίων τοιοσδί; ὅπως τοδὶ 10 

καὶ ἕνεκα τυδί. τῦτο μώτοι τὸ Ὁ ἕνεκα ἀδύνατον γενέσθαι, 
ἂν μὴ σιδηρὸς ἦ" ἀνάγκη ἄρα σιδηρῶν εἶναι, εἰ πρίων ἔςαι ἘἘπὲ δ᾽ ἡ φύσις μόν ἐςιν ἀρχὴ κινήσεως καὶ μετα- 

καὶ τὸ ἔργον αὐτῇ. ἐξ ὑποθέσεως δὴ τὸ ἀναγκαῖον, ἀλλ᾿ ὧχ βολῆς, ἡ δὲ μέθοδος ἡμῖν περὶ φύσεώς ἐςι, δεῖ μὰ λαν- 
ὡς τέλος" ἐν γὰρ τῇ ὕλῃ τὸ ἀναγκαῖον, τὸ δ᾽ ὦ ἕνεκα ἐν θάγειν τί ἐς! κίνησις" ἀναγκαῖον γὼρ ὠγνουμένης αὐτῆς ἀγ- 
τῷ λόγῳ. ἔς: δὲ τὸ ἀναγκαῖον ἔν τε τοῖς μαθήμασι καὶ ἐν 15 νοεῖσθαι καὶ τὴν φύσιν. διορισαμένοις δὲ περὶ κινήσεως πει- 
τοῖς κατὰ φύσιν γινομένοις τρόπον τινὰ παραπλησίως" ἐπεὶ ρατέον τὸν αὐτὸν ἐπελθεῖν τρόπον περὶ τῶν ἐφεξῆς. δοκεῖ δ᾽ 
γὰρ τὸ εὐθὺ τοδί ἐςιν, ἀναγκη τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαῖς ἴσας ἡ κίνησις εἶναι τῶν συνεχῶν, τὸ δ᾽ ἄπειρον ἐμφαύεται πρῶ- 

ἔχειν" ἀλλ᾽ ὑκ ἐπεὶ τῦτο, ἐκεῖνο" ἀλλ᾽ εἴγε τῦτο μή ἐςιν, τον ἐν τῷ συνεχεῖ" διὸ καὶ τοῖς ὁριζομώοις τὸ συνεχὲς συμ 
ἀδὲ τὸ εὐθύ ἐςιν. ἐν δὲ τοῖς γινομένοις ἔνεκώ τε ἀνάπαλιν, βαύει προσχρήσασθαι πολλάκις τῷ λόγῳ τῷ τῷ ὠπείρε, 
εἶ τὸ τέλος ἔςαι ἢ ἔςι, καὶ τὸ ἔμπροσθεν ἔςαι ἢ ἔςιν" εἰ Ὁ ὡς τὸ εἰς ἄπειρον διαιρετὸν συνεχὲς ὄν. πρὸς δὲ τότοις ἄνευ 
δὲ μή, ὥσπερ ἐκεῖ μὴ ὄντος τοῦ συμπεράσματος ἡ ἀρχὴ τόπε καὶ κεν καὶ χρόνε κίνησιν ἀδύνατον εἶναι. δῆλον ἦν 

οὐκ ἔςαι, καὶ ἐνταῦθα, τὸ τέλος καὶ τὸ ὦ ἤεκα" ἀρχὴ γὰρ ὡς διά τε ταῦτα, καὶ διὰ τὸ πάντων εἶναι κοινὰ καὶ κα- 
καὶ αὕτη, ὁ τῆς πράξεως ἀλλὰ τῷ Χογισμῶ" ἐκεῖ δὲ τοῦ θόλι ταῦτα πᾶσι, σκεπτέον προχειρισαμένοις περὶ ἑκάςου 
λογισμδ" πράξεις γὰρ ὑκ εἰσί. ὥς" εἰ ἔςαι οἰκία, ἀνάγκη τότων' ὑςέρα γὰρ ἡ περὶ τῶν ἰδίων δεωρία τὴς περὶ τῶν 
ταῦτα γενέσθαι ἢ ὑπάρχειν ἢ εἶναι, ἢ ὅλως τὴν ὕλην τὴν 25 κοινῶν ἐς ὁ. καὶ πρῶτον, καθάπερ εἴπαμεν, περὶ κινήσεως. 
ζνεκα του, οἷον πλίνθους καὶ λίθους, εἰ οἰκία" ὁ μώτοι διὰ ἔςι δή τι τὸ μὲν ἐντελεχείᾳ μόνον, τὸ δὲ δυνάμει καὶ ἐν- 
ταῦτά ἐς! τὸ τέλος ὠλλ᾽ ἢ ὡς ὕλην. ὑδ᾽ ἔςαι διὰ ταῦτα. τελεχείῳ, τὸ μὲν τόδε τι, τὸ δὲ τοσόνδε, τὸ δὲ τοιόνδε, καὶ 
ὅλως μέντοι μὴ ὄντων ἐκ ἔςαι ἀδ᾽ ἡ οἰκία ἀδ᾽ ὁ πρίων, ἡ ἐχὶ τῶν ἄλλων τῶν τῷ ὄντος κατηγοριῶν ὁμοίως. τῷ δὲ πρός 
μὲν εἰ μὴ οἱ λίθοι, ὁ δ᾽ εἰ μὴ ὁ σίδηρος" ἀδὲ γὼρ ἐκεῖ αἱ τι τὸ μὲν καθ᾽ ὑπεροχὴν λέγεται καὶ κατ᾽ ἔλλεμψιν, τὸ δὲ 
ἀρχαί, εἰ μὴ τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαῖς. φανερὸν δὴ ὅτι τὸ ἢ κατὼ τὸ ποιητικὸν καὶ παθητοιόν, καὶ ὅλως κινητικόν τε 
ἀναγκαῖον ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ ὡς ὕλη λεγόμενον καὶ αἱ κι καὶ κινητόν" τὸ γὼρ κινητικὸν κινητοκὸν τῷ κινητῷ καὶ τὸ κρ- 
γήσεις αἱ ταύτης. καὶ ἄμφω μὲν τῷ φυσικῷ λεκτέαι αἱ νητὸν κινητὸν ὑπὸ τῷ κινητικῶ, ὑκ ἔςι δὲ κύησις παρὰ τὰ 
αἰτίαι, μᾶλλον δὲ ἡ τινὸς ἕνεκα." αἴτιον γὼρ τῦτο τὴς ὕλης, πράγματα" μεταβάλλει γὰρ τὸ μεταβάλλον ἀεὶ ἢ »εατ᾽ 
ὠλλ᾽ ὁχ αὕτη τῷ τέλυς" καὶ τὸ τέλος τὸ ὃ ἕεκα, καὶ ἡ ὑσίαν ἢ κατὰ ποσὸν ἢ κατὰ ποιὸν ἢ κατὰ τόπον. κοινὰν δ᾽ 

ἀρχὴ ὠπὸ τῷ ὁρισμῷ καὶ τοῦ λόγου, ὥσπερ ἐν τοῖς κατὼ 35 ἐπὶ τύτων ὑδὲν ἔςι λαβεῖν, ὡς φαμέν, ὃ ὅτε τόδε ὅτε πο- 

Γ. 
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ΦΥΣΙΚΗΣ 

εὺν ὅτε ποιὸν ὅτε τῶν ἄλλων κωτηγορημάτων ἐθέν. ὥς᾽ δὲ 
κύησις ὁδὲ μεταβολιὴ ὀθενὸς ἔςαι παρὰ τὼ εἰρημώα, μη- 
ἀγὸς γε ὄντος παρὰ τὼ εἰρημένα. ἕκαςον δὲ διχῶς ὑπάρ- 
χμ πᾶσιν, οἷον τὸ τόδε᾽ τὸ μὲν γὰρ μορφὴ αὐτῦ, τὸ δὲ 
ΡΗΝΣ . ΩΣ δ. ΩΣ ν ν ΩΣ Ν ζίησις" καὶ κατὰ τὸ ποιόγ᾽ τὸ μὲν γὼρ λευκὸν τὸ δὲ 5 ἢ 

μέλαν" καὶ κατὰ τὸ ποσὸν τὸ μὲν τέλειον τὸ δ᾽ ἀτελές. 
ὁμοίως δὲ καὶ κατὼ τὴν φορὰν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, 
ΓΝ Ἂ .“ Ν Ψ [2 7] ἢ τὸ μὲν κῦφον τὸ δὲ βαρύ. ὥςε κινήσεως καὶ μεταβο- 

λῆς ἐςὶν εἴδη τοσαῦτα ὅσα τῷ ὄντος. διηρημώου δὲ καθ᾽ 
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νασθωι κάμνειν ἕτερον" καὶ γὰρ ἂν τὸ κάμνειν καὶ τὸ ὑγι- 
7 »Ν ὦ ΝΙΝ ε , Ν Ξε -“, Α 

αὖνειν ταὐτὸν ἥν" τὸ δὲ ὑποκείμενον καὶ τὸ ὑγιαῖνον καὶ τὸ 
“ ΜΔ: « ΄ »} Φ ΡΝ ἢ μ4 2 » 3 ᾿} 

νοσῶν, εἴθ᾽ ὑγρότης εἴθ᾽ αἷμα., ταὐτὸν καὶ ἔν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ ταὐ- 
ὔ “ Σ ΔΛ “ 5..Ν ε ΄ὔ « “ -Ὡ τόν, ὥσπερ ὑδὲ χρῶμα ταὐτὸν καὶ ὁρατόν, ἡ τῷ δυνατοῦ, 

ἣ δυνατόν, ἐγτελέχειω φανερὸν ὅτι κῥησίς ἐςιν, ὅτι μὲν ὅν 
ἐςὶν αὕτη, καὶ ὅτι συμβαύει τότε κινεῖσθαι ὅταν ἡ ἐντελέ- 

Ξ Υ χέια ἢ αὕτη, καὶ ὅτε πρότερον ὅτε ὕςερον, δῆλον" ἐνδέχεται 
γὰρ ἕκαςον ὁτὲ μὲν ἐγεργεῖν ὁτὲ δὲ μή, οἷον τὸ οἰκοδὸμη- 
τὸν καὶ ἡ τῷ οἰκοδομητᾷ ἐνέργεια, ἦ οἰκοδομητόν, οἰκοδό- 

ἔχαςον γέος τῷ μὲν ἐντελεχείᾳ τῷ δὲ δυνάμει, ἡ τῷ δὺ- 10 μησίς ἐστιν" ἢ γὼρ οἰκοδόμησις ἡ ἐνέργεια τῷ οἰκοδομητοῦ 
νάμει ὄντος ὀτελέχεια, ἧ τοίδτον, κίνησίς ἐςιν, οἷον τῷ μὸ 
ὠλλοιωτῶ, ἢ ὠλλοιωτόν, ἀλλοίωσις, τὸ δὲ αὐζητῦ καὶ τὸ 

ἀντικειμέγα φθιτᾷ (ἐδὲν γὰρ ἔνομα κοινὸν ἐπ’ ἀμφοῖν) αὖ- 
ζησις καὶ φθίσις, τοῦ δὲ γενητοῦ καὶ φθαρτῷ γώεσις καὶ 
φθορά, τῷ δὲ φορητοῦ φορά. ὅτι δὲ τοῦτό ἐςιν ἡ κύησις, 15 κινήσεων. 
ἐντεῦθεν δῆλον. ὅτων γὰρ τὸ οἰκοδομητόν, ἢ τοίζτον αὐτὸ 
λέγομεν εἶναι, ἐντελεχείᾳ ἧἥ, οἰκοδομεῖται, καὶ ἔς, τοῦτο 

3, ΄ « , .»κ ὔ οἰκοδόμησις" ὁμοίως δὲ καὶ μάθησις καὶ ἰώτρευσις καὶ κύ- 
λισις καὶ ἄλσις καὶ ἄδρυνσις καὶ γήρανσις. ἐπεὶ δ᾽ ἔνια 

ἢ ἡ οἰκία" ἀλλ᾽ ὅταν οἰκία ἧ, ὑκέτ᾽ οἰκοδομητὸν ἔςιν᾿ οἱ- 
- ἈΠ ἐὸν ,ὔ » Χ Υ̓ Ν ᾽ , κοδομεῖται δὲ τὸ οἰκοδομητόν" ἀνάγκη ἄρα τὴν οἰκοδόμη- 

σιν τὴν ἐνέργειαν εἶναι" ἡ δ᾽ οἰκοδόμησις κίνησίς τίς ἐς!ν. 

ὠλλὼ μὴν ὁ αὐτὸς ἐφαρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

Ὅτι δὲ καλῶς εἴρηται, δῆλον κφὶ ἐξ ὧν οἱ ἄλλοι 

περὶ αὐτῆς λέγυσι, καὶ ἐκ τῇ μὴ ῥῴδιον εἶναι διορίσαι ἄλ- 
λως αὐτήν. ὅτε γὰρ τὴν κίνησιν καὶ τὴν μεταβολὴν ἐν ἄλ- 

λῳ γώει θεῖναι δύναιτ᾽ ὧν τις. δῆλον δὲ σκοπῦσιν ὡς τι- 
ταὐζὼ καὶ δυνάμει καὶ ἐντελεχείᾳ. ἐς, ὑχ ὥμα δὲ ἢ ὁ Ὁ θέασιν αὐτὴν ἔνιοι, ἑτερότητα καὶ ἀνισότητα καὶ τὸ μὴ ὃν 
κατὼ τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ οἷον θερμὸν μὲν δυνάμει ψυχρὸν δὲ 
ἐντελεχείᾳ, πολλὰ ἤδη ποιήσει καὶ πείσεται ὑπ᾿ ἀλλή- 

λων" ἅπαν γὰρ ἔςαι ἅμω ποιητικὸν καὶ παθητικόν. ὥστε καὶ 
τὸ κινῶν φυσικῶς κινητόν" πᾶν γὼρ τὸ τοίξτον κινεῖ κινού- 

,ὔὕ ἢ Ν ὔ - ᾽ ἃ Η -“» ᾿ -“᾿ 
φάσκοντες εἶναι τὴν κῤησιν" ὧν οὐδὲν ἀναγκαῖον κινεῖσθαι, 
Υ͂ ΕῚ 
ὅτ᾽ ἀν ἕτερα ἢ ὅτ᾽ ἂν ἄνισα ὅτ᾽ ἂν ἐκ ὄντα. ἀλλ᾽ ἐδ' ἡ 

κΆ Κ᾿ 
μεταβολὴ ἊΣ εἰς ταῦτα ὅτ᾽ ἐκ τότων μῶλλόν ἐςιν ἢ ἐκ 

“ ᾽ ΄ Υ᾿ ων ᾽ “Ὁ “ », τῶν ἀντικειμένων. αἴτιον δὲ τῷ εἰς ταῦτα τιθέναι ὅτι ὠόρις ὅν 
μενον καὶ αὐτό, δοκεῖ μὲν ἕν τισὶν ἅπαν κινεῖσθαι τὸ 'κι- 25 τι δοκεῖ, εἶναι ἡ κίνησις, τῆς δὲ ἑτέρας συςοιχίας αἱ ἀρχαὶ 

νῶν, οὐ μὴν ὠλλὰ περὶ τούτου μὲν ἐξ ἄλλων ἔςαι δῆλον 
- ὔ “ ον ὦ ς Δ ΩΝ ὅπως ἔχει (ἔςι γάρ τι κινοῦν καὶ ἀκίνητον), ἡ δὲ τῷ δὺ- 

΄ Ὑ σ΄ 3 , ἃ .» »Ἥ ἃ ΙΝ, - 
γάμκει οντος, ὅταν ἐντελεχείᾳ, ὃν ἐνεργῃ ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο, ἢ 

"νητόν, κίνησίς ἐςιν. λέγω δὲ τὸ ἢ ὡδί, ἔςι γὼρ ὁ χαλ- 

διὰ τὸ ςερητικαὶ εἶναι ἀὠόριςοι" ὅτε γὰρ τόδε ὅτε τοιόνδε 
ὑδεμία αὐτῶν ἐςίν, ὅτι ὁδὲ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. τῷ δὲ 
δοκεῖν ἀόριςον «εἶναι τὴν κίνησιν αἴτιον ὅτι οὔτε εἰς δύναμιν 
τῶν ὄντων οὔτε εἰς ἐνέργειαν ἔς ι θεῖναι αὐτὴν ὡπλῶς" οὗτε 

κὸς δυνάμει ἀνδριάς, ἀλλ᾽ ὅμως ὀχ ἡ τῷ χαλκῇ ἐντελέ- 3) γὰρ τὸ δυνατὸν ποσὸν εἶναι κινεῖται ἐξ ἀνώγκης ὅτε τὸ ἐν- 
χεια.., ἢ χαλκός, κίνησίς ἐςιν᾿ ὁ γὰρ τὸ αὐτὸ τὸ χαλκῷ 
4» λ ’, ᾿ »“ 3 ᾽ ᾿.Α ἂν ς “ 
εἶναι. καὶ δυνάμει τινὶ κινητῷ, ἐπεὶ εἰ ταὐτὸν ἣν ὡπλῶς 
καὶ κατὰ τὸν λόγον, ἦν ὧν ἡ τῷ χαλκοῦ, ἣ χαλκός, ἐν- 

τελέχεια κίνησις" ὑκ ἔςι δὲ ταὐτὲν ὡς εἴρηται. δῆλον δ᾽ 

,, ,ὔ Ι͂ ,ὔ 2 ,ὔ » - ἐργείῳψ ποσόν, ἥ τε κίνησις ἐνέργεια μέν τις εἶναι δοκεῖ, 
ἀτελὴς δέ, αἴτιον δ᾽ ὅτι ὠτελὲς τὸ δυνατόν, Ὦ ἐςὶν ἡ ἐγέρ- 
γεια. καὶ διὰ τῦτο δὴ χαλεπὸν αὐτὴν λαβεῖν τί ἐςτιν" ἢ 

Υ ᾽ ᾽ ᾿, - Ἀ » ΄ ΔΨ.» 
γὰρ εἰς ςέρησιν ἀναγκαῖον θεῖναι ἢ εἰς δύναμιν ἢ εἰς ἐγέρ- 

Ν᾽ “ ΄, ’ὔ ῳ ἐπὶ τῶν ἐγαντίων" τὸ μὲν γὰρ δύνασθαι ὑγιαίνειν καὶ δύ- 35 γειαν ἁπλῆν, τύτων δ᾽ ὁδὲν φαίνεται ἐνδεχόμενον. λείπεται 
. ἡ 

2. οὔτε ΕΠ. Ἰ μηθενός 1. 1} 6. μὲν γὰρ τ. Ἐ, 1ΠὺΟ 14. τοιοῦτον] τι τοιοῦτόν ἔςι ΕΞ, τοιοῦτόν ἰςι 1. Π 4Λλ, γομτοῦ ΕἾ. ἢ} 45. 
Ἑ. 1 18. ὁμοίως -- μάθησις οπχ Ἑ. | καὶ μάθησις] καὶ ἡ μάθησις 17, οτὰ φορητοῦ φορά οἵὰ ἢ. ΠΠδ᾽ ἐςὶ τοῦτο Σ΄. ἢ 16. τοιοῦτο αὐτὸν 

ΤῸ Ἢ 19. ἄσδοωσις, βαριὰ Ροβιῖο υνν 1.001 26. οὐ μὴ οὐκ οὖν Γ΄. 

τὸ δὲ 

Π μὲν τούτου Ἐ᾿ μὲν οὖν τούτων (1. ἢ] 27. πῶς ὄχει Ε΄, οτὰ Ἐ. 1 τι τῶν 

καύντων καὶ ΕΠ. 1 28. ἢ αὐτὸ --ἴ ἢ ἢ αὐτὸ 77, ὑχ Ν᾿ αὐτὸ ἀλλ᾽ ἦ ὃς 1. 1 29. ὡδί ροδὶ γὼρ Ε. ̓  31. αὐτῶ "ὐὰ αὐτὸ Ἐ. 1 32. ταντὸ 

ἃ ἁπλῶς ἢ κι τ. λόγον ἡ τοῦ χ. ἧι χ. ἔντ. κίτησις ἂν ἦν Ε΄. ἢ 34. ταυτὸ ὥσπερ ΕΙ. 

2 εἰ 8 εἰ ἀ. τὸ αὐτὸ Σ΄. || 5. ὅτι] τὸ Ε. || ςιν. εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτὸ ἀλλ᾽ ὡς χρῶμα, τὸ αὐτὸ καὶ δρατόν, ἢ δυνάμει ἐςίν, τὴν τοῦ δυ- 
τατοῦ ᾧ δυνατὸν ἐνέελέχειαν εἶναι λέγων κίτησιν. ὅτι Ἑ. ἢ 6. αὕτη τοῦτο καὶ Ἐ. 1 ἡ εἰ 7. ἢ οπι Ε΄. Π 1. φανερὸν Ε΄. ἢ] 8. 20] μὲν γὰρ 
δι ἢ τὸ στα Ἐ. 1] 9. ἱντελίχεια Ε. ἢ 10. γὰρ τῦτό ἐςιν οἰκοδόμησις ΕΖ. ΠΠ ἡ οἵα Ε΄. 11 τοῦ οἰκοδομητοῦ οχα ΕἼ. 1 Ε 11. ἡ οἵα ΣῚ. ἢ 
ἔξαι ΕΖ. 1 12. οὖν Ε. ἢ τὴν οπὶ ΕἸ, 1 13. ἔςιν οπὶ 1. Π| 19. ροϑὶ τις δαϊεὶ οὔτε οἱ ἑτέρως εἰρηκότες περὶ αὐτῆς κατορθοῦσι ἢ τε Ἐ. 1} 
20. ἔπιοι αὐτὴν ΕἼ. ἢ 22. ἂν αηὶς ἄνισα οαὰ ΕἸ, || 23. ἐκ ροβὶ κἢὶ οτὰ ΣῚ. 1 24, ροβὲ τιθέναι ἀοϊδίατα Ὠδβοῖο υϊὰ Ἑ- 1} 26. τοσόνδε 1. 1 

27. ἰςΐν οσὰ ΕΖ. ἢ 29. οὐδὲ Ε΄ || ἁπλῶς οτὰ 7. ἢ 30. εἶναι ποσὸν ΕΖ. 1 31. “ποσὸν Ε. [1 εἶναι δοκεῖ τις ΤΕ. ἢ 32. καὶ οτὰ ΕἾ. || 38. αὐτὴ Κ΄. 

ος 
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τοίνυν ὁ εἰρημένος τρόπος, ἐνέργειαν μέν τινα εἶναι, τοιαύτην ἄλογαν δύο ἑτέρων τῷ εἴδει τὴν αὐτὴν καὶ μίαν εἶναι ἐνέρ- 
δ᾽ ἐνέργειαν οἷαν εἴπαμεν, χραλεκὴν μὲν ἰδεῖν, ἐνδι;χομέναν γειαν" καὶ ἔςαι, εἴπερ ἡ δίδαξις καὶ ἡὶ μάθησις ταὐτὸ καὶ 
δ᾽ εἶναι. κινεῖται δὲ καὶ τὸ κρῦν, ὥσπερ εἴρηται, πᾶν τὸ ἡ ποΐησις καὶ ἡ πάθησις, καὶ τὸ διδάσκειν τῷ μανθάνειν 
δυνάμει ὃν κινητόν, καὶ οὗ ἡ ὠκιγησία ἠρεμία ἐς" ᾧ γὰρ ταὐτὸ καὶ τὸ ποιεῖν τῷ πάσχειν, ὥςε τὸν διδάσκοντα ἀν- 
ἡ κῥησις ὑπάρχει, τότῳ ἡ ἀκινησίω ἠρεμία" τὸ γὰρ πρὸς 5 ἀἄγκη ἔσται. παγτα μανθάνειν καὶ τὸν ποιοῦντα πάσχειν. ἢ 
τῦτο ἐνεργεῖν, ἣ τοτον, αὐτὸ τὸ κινεῖν ἐς" τῶτο δὲ ποιεῖ ἵτε τὸ τὴν ἄλλου ἐνέργειαν ἐν ἑτέρῳ εἶναι ἄτοπον (ἔς: γὰρ 
βίξει, ὥςε ἅμα καὶ πάσχει" διὸ ἡ κύησις ἐντελέχεια τὸ ἡ δίδαξις δέργεια τὰ διδασκαλικοῦ, ἔν τινι μέτοι, καὶ ὑκ 
κιητῦ, ἧ κινητόν, συμβαίνει δὲ τῶτο θίξει τῷ χινητικῦ, ὥσθ᾽ ἀκποτετμημόη, ἀλλὰ τῦδε ἐν τῷδε) ὅτε μίαν δυοῖν τὴν αὖ- 
ἅμα καὶ πάσχει. εἶδος δὲ ἀεὶ οἴσεταί τι τὸ κιζῶν, ἤτοι τός τὴν εἶναι κωλύει, μὴ ὡς τὸ εἶναι τὸ αὐτό, ὠλλ᾽ ὡς ὑπάρ- 
δὲ ἢ τοιόνδε ἢ τοσόνδε, ὃ ἔςαι ἀρχὴ καὶ αἴτιον τῆς κινή- 10 χει τὰ δυνάμει ὃν πρὸς τὸ ἐνεργῶν. ὅτ᾽ ἀναΐγκη τὸν διδαί- 
σεως, ὅταν κινῇ, οἷον ὁ ἐντελεχείῳ ἄνθρωπος. ποιεῖ ἐκ τοῦ 

᾿ δυνάμει ὄντος ἀνθρώπε ἄνθρωπον. 
Καὶ τὸ ὠπορόμενον δὲ φανερόν, ὅτι ἐςὶν ἡ κύησις ἐν 

τῷ κοητῷ" ἐντελέχεια γάρ ἐςὶ τότε, καὶ ὑπὸ τῷ κινητικῖ, 

σκοντα μεωυθάνειν, ὑδ᾽ εἰ τὸ ποιεῖν καὶ πάσχειν τὸ αὐτό ἐς, 

μὲ μέτοι ὡς τὸν λόγον εἶναι ἔνα τὸν τί ἦν εἶναι λέγοντα, ὡς 
λώκιον καὶ ἱμάτιον, ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὁδὸς ἡ Θήβηθεν ᾿Αθήναζε καὶ 

ἡ ̓ Αϑχνηθεν εἰς Θήβας, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον" ὁ γὰρ 
καὶ ἡ τὸ κινητικῶ δὲ ἐνέργεια ἀκ ἄλλη ἐςίν' δεῖ μὲν γὼρ 15 ταὐτὼ πάντα ὑπάρχει τοῖς ὑπωσῶν τοῖς αὐτοῖς, ἀλλὰ μόνον 
εἶναι ἐντελέχειαν ἀφφφοῖν" κινητικὸν μὲν γάρ ἐςι τῷ δύνα- 
σθαι, κινῦν δὲ τῷ ἐνεργεῖν ἀλλ᾽ ἔςιν ἐγεργητικὰν τῷ κινητᾷ, 
ὥςε ὁμοίως. μία ἡ ὠμφοῖν ἐνέργεια ὥσπερ τὸ αὐτὰ δὶώ- 

ἂ ἈῚ δύ. ) δύ. ν, “ ) λΎ Ὶ Ἂς ξήμω ἣν πρὸς δύο καὶ δύο πρὸς ἔν, καὶ τὸ ἄναντες καὶ τὸ 

εἷς τὸ εἶναι τὸ αὐτό, ὁ μὴν ἀλλ᾽ ὑδ᾽ εἰ ἡ δίδαξις τῇ μαθήσει 
τὸ αὐτό, καὶ τὸ μανθάνειν τῷ διδάσκειν, ὥσπερ ὑδ᾽ εἰ ἡ δια- 
φάσις μία τῶν διεςηκότων, καὶ τὸ διίς ασθαι ἐγθόθε ἐκεῖσε 

κάκεῖθεν δεῦρο ὃν καὶ τὸ αὐτό, ὅλως δ᾽ εἰπεῖν ὑδ᾽ ἡ δίϑαξις 
κάταντες" ταῦτα γὰρ ἣν μέν ἐςιν, ὁ μώτοι λόγος ἀχ εἷς. Ὁ τῇ μαθήσει ὑδ᾽ ἡ ποίησις τῇ παθήσει τὸ αὐτὸ κυρίως, ἀλλ᾽ 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ κινῶντος καὶ κινομένε. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν 
λογικήν" ἀναγκαῖὼν γὼρ ἴσως εἶναί τινα, ἐγέργειαν ὥλλην τῷ 
ποιητικὰ καὶ τὸ παθητικῶ᾽ τὸ μὲν δὴ ποίησις, τὸ δὲ πάώ- 

᾿θησις, ἔργον δὲ καὶ τέλος τοῦ μὲν ποίημα, τοῦ δὲ παζθος. 

ᾧ ὑπάρχει ταῦτα, ἡ κύησις" τὸ γὰρ τῶδε ἐν τῷδε καὶ τὸ 

τῦδε ὑπὸ τὔδε ἐνέργειαν εἶναι ἕτερον τῷ λόγῳ. 
Τί μὲν ἕν ἐςὶ κίνησις εἴρηται καὶ καθόλι καὶ κατὰ 

μέρος’ ἀ γὰρ ἄδηλον ὡς ὁῥισθήσεται τῶν εἰδῶν ἕκαςον αὐὖ- 
ἐπεὶ ἵν ὦμφω κυήσεις, εἰ μὲν ἕτεραι, ἐν τίνι; ἢ γὰρ ἄμ. 15 τῆς᾽ ἀλλοίωσις μὲν γὰρ ἡ τῷ ὠλλοιωτῷ, ἢ ἀλλοιωτόν, ἐν- 
φω ἐν τῷ πάσχοντι καὶ κιναμένῳ, ἢ ἡ μὲν ποίησις ἐν τῷ 
“χοίῶντι, ἡ δὲ πάθησις ἐν τῷ πάσχοντι" εἰ δὲ δεῖ καὶ ταύ- 
τὴν ποίησιν καλεῖν, ὁμώνυμος ἂν εἴη. ἀλλὰ μὴν εἰ τῦτο, ἡ 

κίνησις ἐν τῷ κινῆντι ἔξαι" ὁ γὼρ αὐτὸς λόγος ἐπὶ κιγῶντος 

καὶ κυυμένν. ὥς᾽ ἢ πᾶν τὸ κρῶν κυήσεται, ἢ ἔχον κίνησιν 3) 
᾿ Ὥ ᾽ 5») ᾽ -“ ͵ ΄ 

οὐ κινήσεται. εἰ δ᾽ ἄμφω ἐν τῷ κυουμέύῳ καὶ πάσχοντι, 

καὶ ἡ ποίησις καὶ ἡ πάθησις, καὶ ἡ δίδαξις καὶ ἡ μάθη- 

σις 'δύο οὖσαι ἐν τῷ μανθάνοντι, πρῶτον μὲν ἡ ἐνέργεια ἡ 
4 ὦ ᾽ , ς« ε ὔ - 4 ΄ Ψ' σ΄ 
ἑκαςυ ὑκ ἐν ἑκάςῳ ὑπάρξει. εἶτα ἄτοπον δύο κινήσεις ἅμα 

τελέχεια. ἔτι δὲ γνωριμώτερον, ἡ τῷ δυνάμει ποιητοίῶ καὶ 
παθητικῶ, ἣ τοῦτον, ἁπλῶς τε καὶ πάλιν καθ᾿ ἕκαςον, ἢ 

οἰκοδόμησις ἢ ἰώτρευσις. τὸν αὐτὸν δὲ λεχθήσεται τρόπον 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων κινήσεων ἑκάςης. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἔστιν ἡ περὶ φύσεως ἐτιστήμη περὶ μεγέθη ἡ 
καὶ κῥησιν καὶ χρόνον, ὧν ἕκαςον ἀναγκαῖον ἢ ἄπειρον ἢ 
πεπερασμένον εἶναι, εἰ καὶ μὴ πᾶν ἐστὶν ἄπειρον ἢ πεπε- 
ρασμένον, οἷον πώθος ἢ ςιγμή (τῶν γὰρ τοιούτων ἴσως οὐ- 
δὲν ἀναγκαῖαν ἐν θατέρῳ τότων εἶναι), προσῆκον ὧν εἴη τὸν 

κινεῖσθαι" τίνες γὰρ ἔσοντωι ἀλλοιώσεις δύο τῷ ἑνὸς καὶ εἰς ἃς περὶ φύσεως πραγματευόμενον θεωρῆσαὶ περὶ ἀπείρου, εἰ 
ἐν εἶδος; ἀλλ᾽ ἀδύνατον. ὠλλὰ μία ἔςαι ἡ ἐνέργεια. ἀλλ ἔςιν ἢ μή, καὶ εἰ ἔςι, τί ἐςιν. σημεῖον δ᾽ ὅτι τῆς ἐπιςή- 

4, τοίνυν] δὴ ΚΕ. 1 2, ὄχομεν ΕΖ ἢ 3. εἴκω. ὅτι δὲ καλῶς εἴρηται, δῆλον. οὐ γὼρ αὐτὴν κύησιν καὶ τὴν μεταβολὴν ἐν ἄλλῳ γένει θεῦνεε 
δύναιτ᾽ ἄν τις, ἢ τε κίνησις ἱνέργεμο μὲν εἶναι δοκεῖ τις, ἀτελὴς δέ, αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀτελὴς τὸ δυνατόν. κινεῖται Ἐ. 1} 8. δὲ οτχ ΚΖ. || ὥσθ᾽ ἅμα, 

κι π᾿. οὐχ Ἑ. 1} 9. τι οἷα Ἐ. 10. ἢ τοσόνδε οαὶ Ε΄. ἰ 16. κιγχτὸν 7. 19. πρὸς δύο Ε΄. ||, 22. ταὰ εἶαι Ε΄. [ἄλλην οἱ Ἂ. { 
23. καὶ ἄλλην τοῦ 7. 1} δὶ] γὰρ ΕΖ 1 25. ἐπὰ] εἰ Ε΄ ̓} ἕτεραι εἰσιν ἐν ἘΞ. Π 33. ἡ ἐν ἑκάςω Σ΄ 1 34. δ᾽0] τὸ δύο Τ᾽, τὰς δύο 7. 

2. ἡ μάβησις καὶ ἡ δίδαξις Ὰ ἡ μάθησις καὶ δίδκξις 7, 1 2. οὲ 4. τὸ αὐτὸ Ἐ. || 6. ἡ γὰρ Ἐ. ΠἸ. καὶ οαι Κ΄ ἢ 8. κωλύει ὑδὲν τὴν 
αὐτὴν εἶναι ΕἾ... 1 9. αὐτό, ὡς λώπιον καὶ ἱμάτιον, ἀλλ᾽ (1. Π 10. δυνάμενον πρὸς Ἐ. 1 11. τὸ κάσχειν καὶ τὸ ποιεῖν ΕἸ. ἢ 12. ἕπω ὅτε, 
οἵὰ ἘΣ. 1 τὸ Ἐ, οἵα Ε. ἢ 12. οἷον τῷ λωπίωυ καὶ ἱματίω ΕἾ. 1 15. τοῖς αὐτοὶς] ταυτοῖς 7. 1} 11. διδάσκειν τὸ αὐτὸ ὥσχερ ΕἸ. ἢ 
19. καὶ ἐκεῖθεν ΕἼ. ἢ 20 εἱ 21. 4] ὡς 1. 11 21. τοῦδε -- τὸ] τόδε Ἐ. 11 23. ἐς] ἡ Τ. ἢ εἴρηται βοοῖ μέρος ΕἸ. ἢ 24. πῶς 1. Δ 
217. Δ] ὅτι Κ. 1 28. ἃ οὔκ 1. ΠΠ 30. μεγέθη τε καὶ Ε΄ 1} 36. ὅτι ταύτης τῆς ΕἸ. ΐ 



ΦΌΣΙΚΗΕΣ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ ΓΤ. 

μης οἰκεία ἡ θεωρία ταύτης" πάντες γὼρ οἱ δοκῶντες ὠξιο- 
λέγω ἄφθαι τῆς τοιαύτης φιλοσοφίας πεποΐνται λόγον 
τοὶ τὸ ὠπείρε, καὶ πάντες ὡς ἀρχήν τινὰ τιθέασι τῶν ὅν- 

τῶν, οἱ μέν, ὥσπερ οἱ Ἰπτυθωγόρειοι καὶ Πλάτων, καθ᾽ αὐτό, 
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σῶμα πάντων ἐξὶν ἀρχή, μεγέθει κατὰ μόριω καὶ σχή- 
ματι διαφέρον, 

“Ὅτι μὲν ὅν προσήκυσα, τοῖς Φυσραῖς ἡ θεωρία, δῆλιν 
ἐκ τέτων. εὐλόγως δὲ καὶ ἀρχὴν αὐτὸ τιθέασι πάντες" ὅτε 

" Δ ΑΥ͂ δ Υ Υ . "» 

ἐχ ὡς συμβεβηκός τινι ἑτέρῷ ἀλλ᾽ ὑσίαν αὐτὸ ὃν τὸ ἄπει- 5 γὰρ μάτην αὐτὸ οἷόν τε εἶναι, οὔτε ἄλλην ὑπάρχειν αὐτῷ 
ρν, κλὴν οἱ μὲν Πυθαγόρειοι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς (ὁ γὰρ χχο- 
μιξὸν ποῶῶσι τὸν ἀριθμόν), καὶ εἶναι τὸ ἔξω τῷ ὀραΐῷ ἄπει- 

Εν" Πλάτων δὲ ἔξω μὲν ὑδὲν εἶναι σῶμα, ἐδὲ τὼς ἰδέας, 
διὰ τὸ μηδό πν εἶναι αὐτάς, τὸ μέντοι ἄπειρον καὶ ἐν τοῖς 

δύναμιν πλὴν ὡς ὠρχήν' ὥπαντα γὰρ ἢ ἀρχὴ ἢ ἐξ ἀρχῆς, 
τῷ δὲ ὠπείρυ ὑκ ἕξιν ἀρχή" εἴη γὰρ ἂν αὐτῷ πέρας. ἔτι δὲ καὶ 
ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ὡς ἀρχή τις ἦσα" τό τε γὰρ γενό- 
μάνον ἀνάγκη τέλος λαβεῖν, καὶ τελευτὴ πάσης ἐςὶ φθο- 

αἰτϑητοῖς καὶ ἐν ἐκείναις εἶναι. καὶ οἱ μὲν τὸ ἄπειρον εἶναι 10 ρῶς. διὸ καθάπερ λέγομεν, ὁ ταύτης ἀρχή, ἀλλ᾽ αὕτη τῶν 
τὴ ἄρτιον" τῦτο γὰρ ἐναπολαμιβανόμενον καὶ ὑπὸ τῷ περιτ- 
φτοῦ περαινόμενον παρέχειν τοῖς ὅσι τὴν ἀπειρίαν" σημεῖον 

ὥλλων εἶναι δοκεῖ καὶ περιέχειν ἅπαντα βιὶ πάντα κυβερ- 
γῶν, ὥς φασιν ὅσοι μὴ ποιῦσι παρὼ τὸ ἄπειρον ἄλλας αἷ- 

δ᾽ ὦαι τότε τὸ συμβαῖνον ἐκὶ τῶν ἀριθμῶν" περιτιθεμένων - τίας, οἷον τὸν ἢ φιλίων" καὶ τῦτ᾽ εἶναι τὸ θεῖον" ἀθάνατον 
γὰρ τῶν γνωμόνων περὶ τὸ ἐν καὶ χωρὶς ὁτὲ μὲν ἄλλο ἀεὶ γὰρ καὶ ἀνώλεθρον, ὡς φησὶν ὁ ᾿Αναξίμανδρος καὶ οἱ πλεῖ- 
γίγεσθαι τὸ εἶδος, ὁτὲ δὲ ὄν". Πλάτων δὲ δύο τὰ ἄπειρα, 15 ςοι τῶν φυσιολόγων. τῇ δ᾽ εἶναί τι ἄπειρον ἡ πίςις ἐκ πέντε. 
τὲ μέγα καὶ τὸ μικρόν. οἱ δὲ περὶ φύσεως ἅπαντες ἀὲ μαάλις᾽ ὧν συμβαύοι σκοπῦσιν, ἔκ τε τὸ χρόνου (ὅτος γὰρ 
ὑποτιθέασιν ἑτέραν τινὰ φύσιν τῷ ἀπείρῳ τῶν λεγομένων ἄπειρος) καὶ ἐκ τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσι διαιρέσεως (χρῶνται 
φοιχείων, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξὺ τότων. τῶν δὲ πε- γὰρ καὶ οἱ μαθηματριοὶ τῷ ὠπείρῳ), ἔτι τῷ ὕτως ὧν μό- 
τερασμώα ποιούντων ςοιχεῖα οὐθεὶς ἄπειρα ποιεῖ" ὅσοι δ᾽ νως μὴ ὑπολείπειν γένεσιν καὶ φθοράν,- εἰ ἄπειρον εἴη ὅθεν 
ἄχειρα ποῶσι τὼ ςορχεῖα, καθάπερ ᾿Αναξαγόρας καὶ Δη- Ὁ ὠφαιρεῖται τὸ γιγνόμενον. ἔτι τῷ τὸ σεπερωσμένον ἀεὶ πρός 
μόκριτος, ὁ μὲν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν, ὁ δ᾽ ἐκ τῆς πασπερ- τι περαίνειν, ὥστε ἀνάγκη μηδὲν εἶναι πέρας, εἰ ἀεὶ πε- 
μίας τῶν σχημάτων, τῇ ἁφῇ συνεχὲς τὸ ἄπειρον εἶναι ραΐνειν ἀνάγκη ἕτερον πρὸς ἕτερον. μάλιστ δὲ καὶ κυ- 
φασίν" καὶ ὁ μὲν ὁτίῶν τῶν μορίων εἶναι μίγμα ὁμοίως τῷ ριώτατον, ὃ τὴν κοινὴν ποιεῖ ὠπορίαν πᾶσιν" διὰ γὰρ τὸ ἐν 
παντὶ διὰ τὸ ὁρῶν ὁτίῶν ἐξ ὁτουῖν γιγνόμενον" ἐντεῦθεν γὰρ τῇ νοήσει μὴ ὑπολείπειν καὶ ὁ ἀριθμὸς δυκεῖ ἄπειρος εἶναι 
ἔρικε καὶ ὁμῶ ποτὲ πάντα χρήματα ᾧαναι εἶναι, οἷον ἥδε 15 καὶ τὲ μαθηματικὰ μεγέθη καὶ τὸ ἔξω τῷ ὑρανᾷ. ἀπείρου 
αὶ σὰρξ καὶ τόδε τὸ ὁφῦν, καὶ ὅτως ὁτίῶν" καὶ πάντα ἄρα’ δ᾽ ὄντος τῷ ἔξω, καὶ σῶμα ἄπειρον εἶναι δυκεῖ καὶ κόσμοι" 
καὶ ἅμα τοίνυν" ἀρχὴ γὰρ ὁ μόνον ἐν ἑκάςῳ ἐςὶ τῆς διω- τί γὰρ μᾶλλον τὸ κενῷ ἐνταῦθα ἢ ἐνταῦθα; ὥς εἴπερ μο- 
κρίσεως, ἀλλὰ καὶ πάντων. ἐπεὶ γὰρ τὸ γιγνόμενον ἐς τὸ ναχῇ, καὶ πανταχῇ εἶναι τὸν ὄγκον. ἅμα δ᾽ εἶ καὶ ἔξι κε. 
τοιότε γίνεται σώματος, πάντων δ᾽ ἐςὶ γένεσις πλὴν οὐχ νὸν καὶ τόπος ἄπειρος, καὶ σῶμα ἄπειρον εἶναι ἀναγκαῖον" 
ἅμα, καί τινα ἀρχὴν δεῖ εἶναι τῆς γενέσεως, αὕτη δ᾽ ἐςὶ 30 ἐνδέχεσθαι γὰρ ἢ εἶναι οὐδὲν διαφέρει ἐν τοῖς ἀϊδίοις. “ἔχει 

μία, ὃν ἐκεῖνος καλεῖ γῶν, ὁ δὲ γῆς ἐπ’ ἀρχῆς τιοὸς ἐργαζε- δ᾽ ἀπορίαν ἡ περὶ τῷ ὠπείρα θεωρία" καὶ γὰρ μὴ εἶναι τι- 
ται νοήσας" ὅςε ἀνάγκη ὁμῖῷ ποτὲ πάντα εἶναι καὶ ἄρξα- αὐκοὶ πόλλ ἀδύνατα συμβαύει καὶ εἶναι. ἔτι δὲ ποτέ- 
σθαί ποτε κινούμενα. Δημόκριτος δ᾽ ὑδὲν ἕτερον ἐξ ἑτέρου ρως ἐςί, πότερον ὡς ὑσία ἢ συμβεβηκὸς καθ᾿ αὐτὸ φύσει 
ίγνεσθαι τῶν πρώτων φησίν" ὠλλ᾽ ὅμως γε αὐτὸ τὸ κοινὸ τοί; ἢ ὑδετέρως, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἐςὶν ἄπειρον ἃ ἄπειρα 

Ἅ. ἡ πεὴ αὐτὸ θεωρία τε Ε' ἴῃ ᾿ἴταγα. {ταύτης} περὶ αὐτοῦ ΚΕ, ἡ περ αὐτοῦ 11. 1} οἱ δοκοῦντες οτὰ Ε΄. 1 2, ἥφθαι οοὐτ ΖΦ: ἰοουβ 
Ρἰαγῖρυβ. || 3. τοῦ οπὶ ἘΞ. ἱἱ τινώ --- ἀ, αὑτὸ οτὶ Ε΄ {Π 3. ὄντων καὶ οἱ 1. 1 7. ποιοῦσι} εἶναι λέγουσι ἘΞ. 1 εἶναι δὲ ἔξω τοῦ οὐρανῦ τὸ 
ἄπειρον Κ΄. ᾿ 8. οὐδὲ Σ΄. 11 9. αὐτὰς εἶναι Ε. 1 10. ἐκείνοις ΕΕἸ, 11 εἶναι ροεῖ ἄπ. οταὰ Σ΄. 11. γὰρ]. γὰρ τὸ Ἐ. 1} 13. παρέχει ἘΡ' ἢ 
16. ἀὴ τάντες Ἐ. 1 18. δὲ οπι Ε΄. || 22. εἶναι τὸ ἄπειρον Ε΄, 1 23. τῶν μορίων] μόριον Ζ.. ΠΠ ὁμοίως μημα ΕΖ. ἢ 235. καὶ τὸ ὁμῦ 4. ἢ 
ἅπαντα [Γ, πάντα τὰ Ἐ, οἵα Τ΄ 11 χρήματα οτὰ Ε΄, γνοδὲ φάναι ροπὶξ Ε. ἢ 28. τοῦ οπι 17. ἢ 80. εἶναι δεῖ ΣῚ. 1 34. οἷον ἘΞ, 11 82. 
πάντα. ποτὶ 1, 1} 34. φησί] φύσεων Ε΄, [1 γε ογὰ ΕἼ. ᾿ἱ αὐτῶν Ε. 

4. ἁπάντων ΕἸ. ᾿ὶ ἀρχὴ οἵα Ἐ. κατὰ τὰ μόρια 17. }} 5, αὐτὸ οἴονται Ἐ,, οἷόν τε αὐτὸ ΕἸ. ᾿ὶ αὐτῷ ὑπάρχειν ΕἼ. 11 1. ἂν οπὶ 
1. αὶ 8. ἀγένητον ΕΠ. ἢ 9. λαβεῖν τέλος ΕἼ. 1 10. διόπερ καθὰ 1. } 14. ὅσπερ ἘΠ. αὶ ὁ οτὰ 1. ἵ 15. ἐκ πέντε οὰ Ε. ἢ 18, μα- 
ἐπτικοὶ Ἐ. ἢ 19, γένεσι] τὴν Ὑόεσιν Ἐ.Ἰ εἰ -- 20. Ὑρνόμενον οτὰ Ἐ. ᾿ 19. ε ἢ Ἐ. Ἱ 20. τὸ ροβὲ τῷ οπχ Ἐ' ἢ αἰὴ Σ΄. ἢ 21. μηδὲ 
ἘΞ ἃ 25. μαθητικὰ ΕΞ. ᾿ 29. ἄπειρον οτα Ἐ. ἢ ἀναγκαῖον εἶναι ΕἼ. 1 30. τὸ γὰρ ἱνδέχεσθαι ΕἸ. 11 ἢ] τοῦ ΕΖ. ἢ 31. μὴ χῶ μὴ 1. 

32. ἐλ Κ 34. ἃ ἀπ. καὶ ἀπ. . 

Οο2 
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τῷ πλήθει. μάλιςα δὲ φυσικῷ ἐςὶ σκέψασθαι εἰ ἔςι μές εἶναι καὶ ἐν τοῖς νοητοῖς καὶ μηδὲν ἔχεσι μέγεθος" ἡμεῖς 
γεθος αἰσθητὸν ἄπειρον. πρῶτον ἦν διοριςέον ποσαχῶς λέγε- δ᾽ ἐπισκοποῦμεν περὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ περὶ ὧν ποιούμεθα 
ται τὸ ἄπειρον. ἔνα μὲν δὴ τρόπον τὸ ἀδύνατον διελθεῖν τῷ τὴν μέθοδον, ἄρ᾽ ἔςιν ἐν αὐτοῖς ἢ οὐκ ἔς: σῶμα ἄπειρον 
μὴ πεφυκέναι διιέναι, ὥσπερ ἡ φωνὴ ἀόρατος" «ἄλλως δὲ περὶ τὴν αὔξησιν. λογικῶς μὲν ἦν σκοπυμέροις ἐκ τῶν τοι- 
τὸ διέζοδιν ἔχον ἀτελεύτητον, λὸ μόλις, ὃ πεφυκὸς 5 ὥνδε δόξειεν ἂν οὐκ εἶναι. εἶ γάρ ἐσ σώματος λόγος τὸ 
ἔχειν μὴ ἔχει διέξοδον ἢ ἥ πέρας. ἔτι ἄπειρον ἅπαν ἢ κατὰ ἐπιπέδῳ ὡρισμένον, ἐκ ἀν εἴη σῶμα ἄπειρον, ὅτε νοητὸν ὅτε 
πρόσθεσιν ἢ κατὰ διαίρεσιν ἢ ἀμφοτέρως. αἰσθητόν. ἀλλὼ μὴν ὁδ᾽ ἀριθμὸς ὕτως ὡς κεχωρισμένος καὶ 

5 Χωριςὸν μὲν ἦν εἶναι τὸ ἄπειρον τῶν αἰσθητῶν, αὐτό ἄπειρος" ἀριθμητὸν γὼρ ἀριθμὸς ἢ τὸ ἔχον ἀριθμόν" εἰ 
τι ὃν ἄπειρον, ὑχ οἷόν τε. εἰ γὰρ μήτε μέγεθός ἐςξὶ μήτε οὖν τὸ ἀριθμητὸν ἐνδέχεται ἀριθμῆσαι, καὶ διεξελθεῖν ἀν 
πλῆθος, ἀλλ᾽ ὁσία αὐτό ἐςι τὸ ἄπειρον καὶ μὴ συμβεβη- τὺ εἴη δυνατὸν τὸ ἄπειρον. φυσικῶς δὲ μᾶλλον θεωροῦσιν ἐκ 
κός, ἀδιαίρετον ἔςαι' τὸ γὰρ διαιρετὸν ἢ μέγεθος ἔςαι ἢ τῶνδε. οὗτε γὼρ σύνθετον οἷόν τε εἶναι οὔτε ὡπλῦν. σύν- 
πλῆθος. εἰ δὲ ἀδιαίρετον, οὐκ ἄπειρον, εἰ μὴ ὡς ἡ φωνὴ θετὸν μὲν οὖν οὐκ ἔςαι τὸ ἄπειρον σῶμα, εἰ πεπερασμένα 
ἀόρατος. ἀλλ᾽ ὑχ ὕτως ὅτε φασὶν εἶναι οἱ φάσκοντες εδαι τῷ πλήθει τὰ ςοιχεῖα. ἀνάγκη γὰρ πλείω εἶναι, καὶ ἰσά- 
τὸ ἄπειρον οὔτε ἡμεῖς ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ ὡς ἀδιέξοδον. εἰ δὲ ἵειν ἀεῖ τἀναντία, καὶ μὴ εἶναι ἐν αὐτῶν ἄπειρον" εἰ γὰρ 
κατὼ συμβεβηκός ἐςι τὸ ἄπειρον, ὑκ ἂν εἴη ςοἰχεῖον τῶν ι5 ὁποσῳδν λείπεται ἡ ἐν δὶ σώματι δύναμις θατέρν, οἷον εἰ 
ὄντων, ἧ ἄπειρον, ὥσπερ ἀδὲ τὸ ἀόρατον τῆς διαλέετα, καί τὸ πῦρ πεπέρανται, ὃ δ᾽ ἀὴρ ἄπειρος, ἔςι δὲ τὸ ἴσον πῦρ 

΄ὔ ΝῚ τοὶ ἡ φωνή ἐςὶν ἀόρατος. ἔτι πῶς ἐνδέχεται εἶναΐ τι αὐτὸ 
ἄπειρον, εἴπερ μὴ καὶ ἀριθμὸν καὶ μέγεθος, ὧν ἐςὶ καθ᾽ 

.«.Ν , λιν ν “᾿- δ ΓᾺ ν 
αὑτὸ πάθος τι τὸ ἄπειρον; ἔτι γάρ ἧττον ἀγώγκη Ἢ τὸν 

τῷ ἴσα ἀέρος τῇ δυνάμει ὑποσαπλασιονῶν, μόνον δὲ ὠριθμόν 
τινα ἔχον, ὅμως φανερὸν ὅτι τὸ ἄπειρον ὑπερβαλεῖ καὶ 
φθερεῖ τὸ πεπερασμένον. ἕκαςον δ᾽ ἄπειρον εἶγωι ἀδύνατον" 

ἀριθμὸν ἢ τὸ μέγεθος. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ὑκ ἐνδέχεται εἶ- Ὁ σῶμα μὲν γάρ ἐς: τὸ πάντῃ ἔχον διάς σιν, ἄπειρον δὲ τὸ 
γαι τὸ ἄπειρον ὡς ἐνεργείᾳ ὃν καὶ ὡς οὐσίαν καὶ ἀρχήν" 
ἔξαι γὰρ ὁτιῶν αὐτῷ ἄπερον͵ τὸ λαμβανόμενον, εἰ μεριφόν. 
τὸ γὰρ ἀπείρῳ εἶναι καὶ ἄπειρον τὸ αὐτό, εἴπερ οὐσία τὸ 
ἄπειρον καὶ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένο, ὥστ᾽ ἢ ἀδιαίρετον ἢ εἰς 

γ - ΩΣ ἀπεράντως διεςηκός, ὥςε τὸ ἄπειρον σῶμα πανταχῇ ἕςαι 
Υ “ 

διεςηκὸς εἰς ἄπειρον. ὠλλὰ μὴν ὁδὲ ἐν καὶ ὡπλῦν εἶναι ἐν- 
Υ " δέχεται τὸ ἄπειρον σῶμα, ὅτε ὡς λέγυσί τινες τὸ παρὰ 

ΑΝ . Ὁ “ “ ΥΔ) « “ ᾽ “ τὼ ςοιχεῖα, ἐξ Ὁ ταῦτα γεννῶσιν, ὅθ᾽ ἁπλῶς. εἰσὶ γαῤρ τι- 
Υ Υ' ’ὔ -“ ἄπειρα διαιρετόν" πολλὰ δ᾽ ἄπειρα τὸ αὐτὸ εἶναι ἀδύγα- 25 νες οἱ τῦτο ποιῶσι τὸ ἄπειρον, ἀλλ᾽ ὑκ ἀέρα ἢ ὕδωρ, ὡς 
τον. ἀλλὰ μὴν ὥσπερ ἀέρος ἀὴρ μέρος, οὕτω καὶ ἄπειρον 
ἀπείρυ, εἴ γε ὑσία ἐςὶ καὶ ἀρχή. ὠμέριςον ἄρα καὶ ὠδιαΐ- 
ρετον. ὠλλ᾽ ἀὠδύγωτον τὸ ἐντελεχείᾳ ὃν ἄπειρον" ποσὸν γάρ 
τι εἶναι ἀναγκαῖον. κατὰ συμβεβηκὸς ἄρα ὑπάρχει τὸ 

μὴ τἄλλα φθείρηται ὑπὸ τοῦ ὠπείρον αὐτῶν" ἔχουσι γὰρ 
πρὸς ἄλληλα, ἐναντίωσιν, οἷον ὁ μὲν ὠὴρ ψυχρός, τὸ δ᾽ 
ὕδωρ ὑγρόν, τὸ δὲ πῦρ θερμόν" ὧν εἰ ἣν ἕν ἄπειρον, ἔφθαρτο 
ὧν ἤδη τἄλλα νῦν δ᾽ ἕτερον εἶναί φασιν ἐξ Ὁ ταῦτα. ἀδύ- 

Υ [4 Υ̓ 
ἄπειρον. ὠλλ᾽ εἰ ὕτως, εἴρηται ὅτι ὧκ ἐνδέχεται αὐτὸ λές 30 νατον δ᾽ εἶναι τοιζτον, ἐχ, ὅτι ἄπειρον (περὶ τούτου μὲν γὼρ 
γεῖν ἀρχήν, ὠλλ᾽ ἐκεῦο ᾧ συμβέβηκεν, τὸν ὠέρα ἢ τὸ ἄρ- 

΄ , 3 ΕῚ ᾽ἅ 7 « μ Υ͂ ΄ 
τιον. ὥς ε ἀτόπως ἂν ὠποφαΐνοιντο οἱ λέγοντες ὅτως ὥσπερ 

ε ΄ ΄ . "Κ΄ ν, »,.,) “ ν Υ͂ οἱ Πυθαγόρειοί φαδιν' ἅμα γὰρ ὁσίαν ποιῶσι τὸ ἄπειρον 
καὶ μερίζεσιν. ἀλλ᾽ ἴσως αὕτη μέν ἐςι καθόλυε ἡ ζήτησις 

κοινόν τι λεκτέον ἐπὶ παντὸς ὁμοίως, καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος 
καὶ ὁτυῦγ), ἀλλ᾽ ὅτι ὡς ἔςι τοῦτον σῶμα αἰσθητὸν παρὰ 
τὼ ςοιχεῖα καλέμενα" ἅπαντα γὼρ ἐξ ὧ ἐςΐί, καὶ διωλύε- 

Ω -“ σ΄ ν ἃ 5» “ Ν ΄“«- ΝΥ 
ται εἰς τοῦτο, ὥςε ἦν ὧν ἐνταῦθα παρὰ ἀέρα καὶ πῦρ καὶ 

μᾶλλον, εἰ ἐνδέχεται τὸ ἄπειρον καὶ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς 35 γὴν καὶ ὕδωρ φαίνεται δ᾽ ὑδέν. ὁδὲ δὴ πῦρ ὑδ᾽ ἄλλο τι 

2. οὖν οτχλ Σ΄ || ἀ. 4] δ᾽ ἡ Ε. ἢ 5. μόγις ΕἼ. 1 10. ἀλλ᾽ οὐσία} οὐσία, δὲ ΕἾ. 11. γὰρ μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος διαιρετόν. εἰ ἘΞ, ἢ 
41. ἀδιαίρετον] τοιοῦτον ΚΦ. 1 13. εἶναι δαὶ οἱ ογὰ 2. ἢ 14. ἀδιεξίτητον ΕΖ. 11 εἰ δὲ] ἔτι εἰ Ε΄ 1 15. τῶν ὄντων ςοιχεῖον ᾧ δ᾽ ἄπειρον 7. ἢ 
16. ἐδὲ ογὰ Ε. ᾿ 17. αὐτὸ εἶναί τι ΕΠ. 1 18, καὶ μὴ Ἐ. 1 19. αὑτὰ Ἐ. 1 21. ἀρχόν. ἀλλ᾽ ἧττον καὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ μέγεθος. ἔτι ἀδύνατον 

ὑσίαν εἶναι τὸ ἄπειρον ἐντελεχεία, ὄντος τοῦ ἀπείρυ. ἔἕξαι Ἐ. ἢ 25. δ᾽ οχχ 1. 1 εἶναι τὸ αὐτὸ ΕἼ. ᾿ἱ 26. ἀὴρ μέρος ἀέρος Κ. 1 27. ἡγε εἰ 

Ἰφὶ οπὶ Ε΄. 1} 30. αὐτὸ] τὸ αὐτὸ Ε. 1 31. ἑκεῦο οἵα Ἔ. ΠΠ ἄρτιον ἂν λέγοιτο ἀρχή. ὥξςε Ἐ. 1 32. οὕτως ὥσπερ] ἐκεῦο καθάπερ 
ΣΖ καὶ 34. ἴσως] γὰρ Ἐ. 1} μὲν ἄν εἴη καθόλυ ζήτησις, εἰ ἘΞ. 1 35. τὸ οπι Ἐ. 

1. καὶ ἐν τοῖς μηδὲν ΕἼ. ἢ ἡμεῖς δ᾽ ἐπισκοπσῦμεν σον ΕἸ. ἢ 3. ἐν αὐτοῖς ἀιιῖθ σῶμα ἘΞ. || ἀ. τῶν τοιῶνδε] τῶνδε Κ΄. 1Π 1. ἐδ Ἵ οὔτε 
ΤῸ} 9. διελθεῖν Τ᾿ 11. οἷον εἶκει τὸ ἄπειρον σῶμα οὔτε Ἐ. 12. ἔςι Ε΄ ἢ 13. ςοιχεῖς εἴη. ἀνάγκη Ε΄. 1 14. τὰ ἱναντία ἘΠ 1.5. ὅπω- 

σοῦν ΕἼ. Ἰ 16. πεπέραςαι ΕἼ. ᾿ἱ 18. ὑπερβάλλει καὶ φθείρει ἘΠ. ἢ 20. μὲν οπι ΕἼ. ᾿ἰ 21. πανταχοῦ ἢ. ἢ ἐςιν Ἐ, οἷα Ε. ἢ 22. εἰς} 

καὶ εἰς Ἐ. 1 ἔἶναι οτὰ Ἐ. || 23. σῶμα ἄπειρον ἐνδέχεται, οὔχΐδ8ο τὸ, ἘΞ. ᾿ 25. ποιοῦντες: Ἐ. ἢ ὅκως 1. }} 29. ἂν οἵα Τ᾿ Π φασὶν εἶναι 
τὸ ἐξ ΕΙ. 1 30. μὲν οπι Κ. || 83. καλούμενα ςοιχεῖα ΣῚ.  ὦπαν 1, ἅπαν μὲν Ἐ. 135. τι οἵα Κ΄, ροϑὲ 205,2. ἐναι ρουῖ! Ζ,. 
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τῶν φοιχζείων ὀδὲν ἄπειρον ἐνδέχεται εἶναι. ὅλως Ὑῶρ καὶ 
χωρὶς τῇ ἄπειρον εἶναί τι αὐτῶν, ἀδύνατον τὸ “πᾶν, κῶν ἢ 
τιπερασμένον, ἢ εἶναι ἢ γίγνεσθαι ἕν τι αὐτῶν, ὥσπερ Ἣρά- 
χλειτός φησιν ἅπαντα γίνεσθαί ποτε πῦρ. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος 

20ὅ 

ἔξαι τι ἢ σῶμα οὐδαμοῦ εφυκὸς εἶναι. ᾿Αναξαγόρας δ᾽ 
ἀτόπως λέγει περὶ τῆς τοῦ ὠπείρου μονῆς" στηρίζειν Ὑ ἂρ 

αὐτὸ αὑτό φησι τὸ ἄπειρον" τῦτο δέ, ὅτι ἐν αὑτῷ" ἄλλο 
γὰρ ὑδὲν περιέχει, ὡς ὅπα ὧν τι ἧ, πεφυκὸς ἐνταῦθα εἷς 

καὶ ἐπὶ τῇ ἑνός, οἷον ποῶσι παρὰ τὼ ςοιχεῖα οἱ φυσικοί" 5 γαι. τῶτο δ᾽ ὑκ ἀληθές" εἴη γὰρ ἄν τί πε βιᾷ καὶ ὑχ ἧ 
τώτα γὼρ μεταβάλλει ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίογ, οἷον ἐκ θερμῆ 
εἰς ψυχρόν. δεῖ δὲ κατὰ παντὸς ἐκ τῶνδε σκοπεῖν, εἰ ἐνδέχε- 
ται  ὑκ ἐνδέχεται εὔαι σῶμα, ἄπειρον αἰσθητόν. ὅτι δ᾽ ὅλως 

ἀδύνατον εἶναι σῶμα ἄπειρον αἰσθητόν, ἐκ τῶνδε δῆλον. 

Λ Ἁ πέφυκεν. εἰ οὖν ὅτι μάλιςα μὴ κινεῖται τὸ ὅλον. (τὸ γὰρ 
.«» ΄ ) 32 .-.- "» Ἃ » χή » ψ, ὦ 

αὑτῷ ςηριζόμενον καὶ ἐν αὑτῷ ὃν ὠκίνητον εἶναι ἀνάγκη)» 
Ἁ ἀλλὰ διὰ τί ἃ πέφυκε κινεῖσθαι, λεκτέον. οὐ γὰρ ἱκανὸν 

Ν ’ ᾿Ὶ “ τὸ ὕτως εἰπόγτα ἀπηλλάχθαι" εἴη γὰρ ἂν καὶ ὁτῶν ἄλλο 
τίφυκε γὰρ πᾶν τὸ αἰσθητόν πε εἶναι, καὶ ἔξι τόπος τις 10 ὁ κινώμενον, ἀλλα πεφυκέναι ἐδὲν κωλύει, ἐπεὶ καὶ ἡ γῆ 

ἑκάςυ, καὶ ὁ αὐτὸς τοῦ μορίου καὶ παντός, οἷον ὅλης τέ ὦ φέρεται, ὁδ᾽ εἰ ἄπειρος ἦν, εἰργμέη μώτοι ὠπὸ τῷ μέ- 
τῆς γὴς καὶ βώλου μιῶς, καὶ πυρὸς καὶ σπινθῆρος. ὥστε 
εἰ μὲν ὁμοειδές, ὠκίνητον ἔσται ἢ ἀεὶ οἰσθήσεται. καίτοι 

ἀδίνατον" τί γὰρ μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω ἢ ποῦ; λέγω δ᾽, 

σου" ἀλλ᾽ ὁχ ὅτι οὐκ ἔςιν ἄλλο ἕ ἐνεχθήσεται, μείνειεν 
ΚῚ “ 

ἂν ἐπὶ τῇ μέσε, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ πέφυκεν ὕτως. καΐτοι ἐξείη ὧν 
σ΄ :,.2 2 Ὁ: »“ “ “ ν λέγειν ὅτι ςηρίζει αὑτήν. εἰ ἔν μηδ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς τῦτο αἷ- 

οἷον εἰ βῶλος εἴη, πῷ αὕτη κινηθήσεται ἢ πῶ μενεῖ; ὁ γὰρ 15 τιον ὠπείρα ὅσης, ἀλλ᾽ ὅτι “βώρος ἔχει, τὸ δὲ βαρὺ μώει 

τόπος ἄπειρος τῷ συγγενῶς αὐτῇ σώματος. πότερον ἦν κα- 
ὄζει τὸν ὅλον τόπον; καὶ πῶς; τίς ἕν ἢ ποῦ ἡ μονὴ καὶ 

ἡ κύησις αὐτῆς; ἢ πανταχῷ μενεῖ; ὁ κινηθήσεται ἄρα. ἢ 
πανταχῷ κινηθήσεται; ἐκ ἄρα ςήσεται. εἰ δ᾽ ἀνόμοιον τὸ 
τῶν, ἀνόμοιοι καὶ οἱ τόποι" 

σῶμα τῷ παντὸς ἀλλ᾽ ἢ τῷ ἅπτεσθαι" ἔπειτα ἤτοι πεπε- 
μασμένα ταῦτ᾽ ἔξαι ἢ ἄπειρα τῷ εἴδει. πεπερασμένα μὲν 
οὖν οὐχ οἷόν τε ἔσται γὰρ τὰ μὲν ἄπειρα τὰ δ᾽ οὖ, 
εἰ τὸ πᾶν ἄπειρον, οἷον τὸ πῦρ ἢ τὸ ὕδωρ" φθορὰ δὲ 

ἐπὶ τῷ μέσε, ἡ δὲ γὴ ἐπὶ τῇ μέσε, ὁμοίως ἂν καὶ τὸ ἄπει- 
ρὸν μόοι ἐν αὐτῷ διά τιν᾽ ἄλλην αἰτίαν, καὶ ὑὁχ ὅτι ἄπει- 
ρὸν καὶ ςηρίζει αὐτὸ αὐτό. ἅμα δὲ δῆλον ὅτι κἀν ὁτιοῦν 
μέρος δέοι μένειν" ὡς γὰρ τὸ ἄπειρον ἐν ἑαυτῷ μένει ςη- 

»“ ἃ Ἁ Ἃ “ “ “ καὶ πρῶτον μὲν οὐχ ἐν τὸ 20 ρίζον, οὕτω κἀν ὁτιοῦν ληφθῇ μέρος ἐν ἑαυτῷ μενεῖ" τοῦ 
γὰρ ὅλου καὶ τῷ μέρος ὁμοειδεῖς οἱ τόποι, οἷον ὅλης γῆς 
καὶ βώλε κάτω καὶ παντὸς πυρὸς καὶ σπινθῆρος ἄνω. ὥς ε 
»» » , ν᾿» .-, “ “ ι »,.) 

εἰ τῇ ἀπείν τόπος τὸ ἐν αὑτῷ, καὶ τοῦ μέρους ὁ αὐτός" 
μενεῖ ὥρα, ἐν ἑαυτῷ. ὅλὼς δὲ φανερὸν ὅ ὅτι ἀδύνατον ἅμα, 

τὸ τοιοῦτον τοῖς ἐναντίοις, καθάπερ εἴρηται πρότερον. καὶ 5 ἄπειρον λέγειν σῶμα καὶ τόπον τινὰ εἶναι τοῖς σώμασιν," 

διὰ τοῦτ᾽ οὐθεὶς τὸ ἕν καὶ ἄπειρον πῦρ ἐποίησεν οὐδὲ 
γὴν τῶν φυσιολόγων, ἀλλ᾽ ἢ ὕδωρ ἢ ἀέρα ἣ τὸ μέσον 

αὐτῶν, ὅτι τόπος ἑκατέρα δῆλος ἦν διωρισμένος, ταῦτα δ᾽ 

ἐχαμφοτερίζει τῷ ἄνω καὶ κάτω. εἰ δ᾽ ἄπειρα καὶ ἁπλᾶ, 

εἰ πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἢ βάρος ἔχει ἢ κυφότητα, καὶ εἰ 
μὲν βαρύ, ἐπὶ τὸ μέσον ἔχει τὴν φορῶν φύσει, εἰ δὲ κῷ- 
ῴφον, ἄνω" ἀνάγκη γὼρ καὶ τὸ ἄπειρον, ἀδύνατον δὲ ἢ 
ἅπαν ὁποτερογῶν ἢ τὸ ἥμισυ ἑκάτερον πεπονθέναι" πῶς γὰρ 

χαὶ οἱ τόποι ἄπειροι, καὶ ἔςαι ἄπειρα τὼ ςοιχεῖα. εἰ δὲ 30 διελεῖς; ἢ πῶς τοῦ ἀπείρα ἔςαι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω,. 

τοῦτ᾽ ἀδύνατον καὶ πεπερασμένοι οἱ τόποι, καὶ τὸ ὅλον πε- ἢ ἔσχατον ἢ μέσον; ἔτι πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἐν τόπῳ, τόπε 
περάνθαι ἀναγκαῖον᾽ ἀδύνατον γὰρ μὴ ἀπαρτίζειν τὸν τό. δὲ εἴδη καὶ διαφοραὶ τἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ 
πὸν καὶ τὸ σῶμα" ὅτε γὰρ ὁ τόπος ὁ πᾶς μείζων ἢ ὅσον ὅὕπισθεν καὶ δεξιὸν καὶ ἀριςερόν" καὶ ταῦτα ὁ μόνον πρὸς 
δέχεται τὸ σῶμα ἅμα εἶναι" ὦμα δ᾽ ὑδ᾽ ἄπειρον ἔξαι ἡμᾶς καὶ θέσει, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ὅλῳ διώρισται. 
τὸ σῶμα" ἵτε τὸ σῶμα μεῖζον ἢ ὁ τόπὸς" ἢ γὼρ κενὸν 35 ἀδύνατον δ᾽ ἐν τῷ ὠπείρῳ εἶναι ταῦτα. ἁπλῶς δ᾽ εἰ ὠδύνατον 

ὥ. τὸ οτὰ ἕΕ. ἢ κἂν ἢ] ἡ καὶ Ἐ. 6. ἵνωντία Ἐ. 1 1. κατὰ] περὶ 1 εἰ σον Ε΄ Π ἰχ] καὶ ἐκ ΣΖ. ἢ κα οὐκ ἐνδίχεται ογὰ Κ΄ ̓ ἰ 
8. σῶμα εἶναι 1. σῶμα ἄπειρον αἰσθητόν οἵα ἘΞ. ᾿ 12. μιᾶς βώλι ΕἼ. || 14. ποῦ] ὁποιονοῦν Ε΄. Π 16. αὐτῆς Ἐ. 1 117. ἅ] καὶ 71. 

ἡ οἵα 2. ἢ 18. αὐτῇ Ε΄ Π οὐ κι -- 19. ςήσεται οτα Ε. ἢ 20. ἅπαν Ἐ, 1 21. τῷ] τοῦ Ἐ. ἢ 22. ἐςὶν Ἐ. 1} εἴδει. καὶ πε. 7. ἢ 
53. οὖν οἵὰ 7. ᾿] 25. καθάπερ εἴρηται πρότερον οἵα Ξ. |Ϊ 26. ἄπειρον καὶ ἣν Τ᾿ 1 27. ἢ ροκὲ ἀλλ᾽ οτὰ ἘΣ. 29. καὶ τὴ ἁπλᾷ Ἐ. ἢ 
8380. ἔξαι ροβὶ ςοιχεῖα Σ΄. ἸΪ 31. τόποι ὥςε καὶ ἘΞ. 1 32. πεπεράνθαι ἀπυγκαῖον οτὰ Ἐ. ἢ 34. ἅμα ροεὶ σῶμα οτα Ἑ. [οὐδ᾽ οπι Ἐ. ἢ 
35. σῶμα ἔτι οὔτε Ἑ. 

3. αὐτῷ Ε΄ [[ ἱαντῷ 77. ἢ ἀ. εἶναι] ὃν Ἐ. 11 6. γὼρ} γὼρ ἐν ΕΖ. ΠΠ 9. ὁτιῶν ἀλλο] ὅτι ὑκ ἔχει ἀλλαχῇ »νεῖσθαι Ἐ. ἢ 11. ἠργμύη ἘΞ. ἢ 
12. μείνη ἘΞ μίσειεν 1.1} 18. ἐπὶ τὸ μέσυ οχἵὰ Ἑ. ἢ ἀ οπι 1. {Π λέγειν ἂν 1. 1} 14. ἑαυτὴν ΕἸ. 1} 16. ἡ δὲ γῇ ἐπὶ τῇ μέσ οτα 1. ᾿ 417. μένοι 
ὧν ἐν 1. 1 48. ἱαντὸ ΤΣ, αὐτῶ ΕἼ. 11 49. δίοι ἂν μένειν ἘῸ Π αὑτῷ. ΕΠ. ἢ 20. μέρος ληφθῇ Ε΄ ἢ μένει Ε΄ ἢ 23. τὸ ἐν αὑτῷ οτὰ Ἐ. || 24. ἄπεν- 

μην ἅμα Ε΄ || 25. ἄπειρον οτὰ Ἐ. ἢ 98. ἄπειρον σῶμα. ἀδύνατον 7, ἢ ἢ ἅπα»] εἶναι πᾶν οοττ Ἐ. ἢ 30. τὸ μὲν ὦ ἄγω ἔςαι 7. ἢ 32. τὸ 
ἅν ΓῚ. ἢ καὶ] τὸ 1, καὶ τὸ Ε΄. καὶ τὸ ἔμπροσθεν Ἐ΄, τὸ πρόσθεν 1. ἢ 84. θέσει ἐξὶν ἀλλὰ 1. ἢ 85. ἀπείρῳ σώματι εἶαι Ε. 

τ 
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Ν ,ὔ 
τέπον ἄπειρον εἶναι, ἐν τόπῳ δὲ πᾶν σῶμα, ἀδύνατον ὦπει- 

Ἁ Ἁ ,ὔ »ὉΣ ,ὔ λ ρόν τι. εδαι σῶμα. ἀλλὰ μὴν τό γε πῷ ἐν τόπῳ, καὶ τὸ 
Σ Ὁ 2 »Ψ ΑΙ ν ᾿ νὰ » ὦ νΥ "- ,ὔ ἐν τόπῳ πᾷ. εἰ ἣν μηδὲ ποσὸν οἷόν τ᾽ εἶγωι τὸ ἄπειρον" πό- 

Υ̓͂ .- ἤ ἂ 7 ἘΞ -“ ν 
σὸν γάρ τι ἔξαι, οἷον δίπηχη ἢ τρίπηχυ" ταῦτα γὼρ σὴς 

. -» “ Ω Ἶ ᾿οΦ μαΐίνει τὸ ποσόν" ὕτω καὶ τὸ ἐν τόπῳ ὅτι πῆ" τῦτο δὲ ἢ 5 σιν γίεται ἀντεςραμμένως" ἢ 
Ἃ.» 
ἢ εν ἄλλῃ τινὶ διαςάσει τῶν ἔξ᾽ τότων δ᾽ 

ἕκαστον πέρας τί ἐςιν. ὅτι μὲν οὖν ἐνεργείᾳ ὧς ἔς:. σῶμα 
͵ 

ἄπειρον, φανερὸν ἐκ τέτων. 
6. Ὅτι δ᾽ εἰ μή ἐςξιν ὥπειρον ἁπλῶς, πολλὰ ἀδύνατα 

ἄνω ἢ κάτω 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΛΣΕΩΣ Γ. 

μὲν τοῖς μεγέθεσιν ὑπομένοντος τῷ ληφθέντος τῦτο συμβαξ. 
γει, ἐπὶ δὲ τῷ χρόνα καὶ τῶν ἀνθρώπων φθειρομένων ὅτως ὥςε 
μὴ ἐπιλείπειν. τὸ δὲ κατὰ πρόσθεσιν τὸ αὐτό ἐςί πως καὶ 

Ν ἊΣ. , ᾿ Ἂ- »"“ ΝΣ ,ὔ τὸ κατὼ διαίρεσιν" ἐν γὼρ τῷ πεπερασμένῳ κατὼ πρόσθε- 
ἢ γὰρ διαιρόμενον ὁρᾶται εἰς 

ἄπειρον, ταύτῃ προστιθέμενον φανεῖται πρὸς τὸ ὡρισμένον. 
ἐν γὰρ τῷ πεπερασμένῳ μεγέθει ὧν λαβών τις ὡρισμένον 

,ὔ “ » »“ , Ἁ ν , ἃ “ 
προσλαμβάνῃ τῷ αὐτῷ λόγῳ, μὴ τὸ αὐτό τι μέγεθος τῷ 

ὅλῳ περιλαμβάνων, ὁ διέξεισι τὸ πεπερασμένον" ἐὼν δ᾽ οὔ-- 

συμβαίνει, δῆλον. τῷ τε γὰρ χρόνε ἔςαι τις ἀρχὴ καὶ τε- τὸ τως αὔξῃ τὸν λόγον ὥςε ἀεί τι τὸ αὐτὸ περιλαμβάνειν μέ- 
᾿λευτή, καὶ τὰ μεγέθη ὁ διαιρετὼ εἰς μεγέθη, καὶ ἀριθμὸς 
ὑκ ἕςαι ἄπειρος. ὅταν δὲ διωρισμένων ὕτως μηδετέρως φαΐ- 
νητῶι ἐνδέχεσθαι, διαιτητᾷ δεῖ, καὶ δῆλον ὅτι πῶς μὲν ἔς 

αῶς δ᾽ οὖ. λέγεται δὴ τὸ εἶναι τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐντο- 

γεθος, διέξεισι, διὰ τὸ πᾶν τὸ πεπερασμένον ἀναιρεῖσθαι 
ὁτῳοῦν ὡρισμένῳ. ὥλλως μὲν ὃν ἀκ ἔςιν, ὅτως δ᾽ ἔς τὸ 
ἄπειρον, δυνώμει τε καὶ ἐπὶ καθαιρέσει. καὶ ἐντελέχείῳ δὲ 
ἐςίν, ὡς τὴν ἡμέραν εἶναι λέγομεν καὶ τὸν ὠγῶνα, καὶ δὺυ- 

λεχείᾳ, καὶ τὸ ἄπειρον ἔςι μὲν προσθέσει ἔς! δὲ καὶ ἀφαι- το νώμει ὕτως ὡς ἡ ὕλη, καὶ ὁ καθ᾽ αὑτό, ὡς τὸ πεπερασμέ- 
ρέσει. τὸ δὲ μέγεθος ὅτι μὲν κατ᾽ ἐνέργειαν ὡς ἔςιν ὠπειρον, 
εἴρηται, διωιρέσει δ᾽ ἐςΐν" ἡ γὰῤ χαλεπὸν ἀνελεῖν τὼς ἀτό- 

, ᾿ , ν . Ψ ) “ 
μὺς γρωμμός" λείπεται ὅν δυνάμει εἶναι τὸ ἀπειρον. καὶ δεὶ 

δὲ τὸ δυνάμει ὃν λαμβάνειν, ὥσπερ εἰ δυνατὸν τῦτ᾽ ἀνδρι- 
ἄντα εἶναι, ὡς καὶ ἔςξαι τῦτ᾽ ὠνδροοίς, ὕτω καὶ ὠπειρόν τι, 2, 
ὃ ἔςαι ἐνεργείᾳ" ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολλαχῶς τὸ εἶναι, ὥσπερ ἡ 
ἡμέρα ἐςὶ καὶ ὁ ὠγὼν τῷ ἀεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο γύεσθαι, 

νϑν, καὶ κατὰ πρόσθεσιν δὴ ὕτως ἄπειρον δυνώμει ἐς», ὃ 
ταὐτὸ λέγομεν τρόπον τιγὼ εἶναι τῷ κατὼ διαίρεσιν" ἀεὶ μὲν 
γάρ τι αὐτοῦ ἔξω ἔξαι λαμβάνειν, οὐ μέντοι ὑπερβαλεῖ 

παντὸς ὠὡρισμέν μεγέθυς, ὥσπερ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ὑπερ- 
βάλλει παντὸς ὡρισμέν:, καὶ ἔς οἱ ἔλαττον. ὥς δὲ πάν- 

τὸς ὑπερβάλλειν κατὼ τὴν πρόσθεσιν, ὁδὲ δυνάμει οἷόν τε 
εἶναι, εἴπερ μή ἐς! κατὰ συμβεβηκὸς ἐντελεχείᾳ ἄπειρον, 

ἕτω καὶ τὸ ἄπειρον. καὶ γὰρ ἐπὶ τύτων ἐςὶ καὶ δυνώμει ὥσπερ φασὶν οἱ φυσιολόγοι τὸ ἔξω σῶμα τῷ κόσμο, ἕ ἡ 
καὶ ἐνεργείᾳ" Ολύμπια γάρ ἐς! καὶ τῷ δύνασθαι τὸν ὠγῶνα ὑσία ἢ ἀὴρ ἢ ἄλλο τι τοίῦτον, ἄπειρον εἶναι. ἀλλ᾽ εἰ μὴ 
ἂ, ὶ » ή θ ᾿ δ᾽ Ὁ -“ ᾿ ν φ᾽ .“ Υ 2 ΄ με [ Ὁ 
Ὑεσθαι καὶ τῷ γίνεσθαι. ἄλλως τε τῷ χρόνῳ δῆλον 15 οἷόν τε εἶναι ἄπειρον ἐντελεχείῳ σῶμα αἰσθητὸν ὕτω, φανε- 
ΝΥ ἡ ἐχὶ τῶν ἀνθρώ ἡ ἐπὶ τῆς δὶιωιρέ ν ὑδὲ δυγαὶ λ ν Ν ἴσθε; 3 ) Δ σ τὸ ἄπειρον καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τῆς διωιρέσεως ρὸν ὅτι ὑδὲ δυνάμει ἂν εἴη κατὰ πρόσθεσιν, ὠλλ᾽ ἢ ὥσπερ 

τῶν μεγεθῶν. ὅλως μὲν γὼρ ἕτως ἐςὶ τὸ ἄπειρον, τῷ ἀεὶ εἴρηται ἀντεςραμμόως τῇ διαιρέσει, ἐπεὶ καὶ Πλώτων διὰ 
ἄλλο καὶ ἄλλο λαμβάνεσθαι, καὶ τὸ λωμβανόμενον μὲν τῦτο δύδ τὰ ἄπειρα ἐποίησεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τὴν αὔξην δοκεῖ 
ἀεὶ εἶναι πεπερασμένον, ὠλλ᾽ ὠεί γε ἕτερον καὶ ἕτερον. ὥςε ὑπερβάλλειν καὶ εἰς ἄπειρον ἰέναι καὶ ἐπὶ τὴν καθαίρεσιν. 
τὸ ἄπειρον οὐ δεῖ λαμβάνειν ὡς τόδε τι, οἷον ἄνθρωπον ἢ 3) ποιήσας μέντοι δύο ὁ χρῆται" ὅτε γὰρ ἐν τοῖς ὠριθμοῖς τὸ 
οἰκίων, ἀλλ᾽ ὡς ἡ ἡμέρα λέγεται καὶ ὁ ὠγών, οἷς τὸ εἶας ἐπὶ τὴν καθαίρεσιν ἄπειρον ὑπάρχει, ἡ γὰρ μονὰς ἐλοίχι- 
ὀχ ὡς ὑσίᾳ τις γέγονεν, ὠλλ᾽ ἀεὶ ἕν γενέσει ἢ φθορᾷ, εἰ ςον, ἔτε ἐπὶ τὴν αὔξην" μέχρι γὰρ δεκάδος ποιεῖ τὸν εἰριθ- 
καὶ πεπερασμένον, ἀλλ᾽ ὠεί γε ἕτερον “καὶ ἕτερον. ἀλλ᾽ ἐν μών. συμβαύει δὲ τοὐναντίον, εἶναι ἄπειρον ἢ ὡς λέγουσιν. 

4. τόπο] τὸ τύπον 17. 11 εἶναι ἄπειρον ΕἼ. 1 πᾶν τὸ σῶμα Ἐ. Π 2. εἶναί τι ΕἸ. ἢ ἃ. τρίπηχν ἢ δίπηχυ Ἐ. 1 5. τὸ ἐν οἷα . ἢ 
ἢ οτὰ ΚΕ. Ἰ 6. κάτω ἢ ἄνω Ἑ. 1 1. σῶμα οὐκ ἔξιν 1. 1 8. τούτων] τῶν εἰρημένων Ε΄. ἢ 11. μέγεθος ΕἸ. ἢ 12. ὡρίσωμεν οὕτως νερὰ μ- 
Ἃ. 1 φαίνεται ΚΕ. Ἰ 4“ἀ. δὲ Σ΄. ἢ 15. καὶ ἀφ.] διαιρέσει. Σ΄. | 11. αὐτομάτες Ε΄. ἢ 20. τοῦτ᾽ οτὰ Ξ. ἢ τι ροβὶ οὕτω Ζ οὐ Κ. ἱ 21. καὶ 
οτὰ ἘΠ. Ἵ 23. καὶ γὰρ --- 25. τῷ γίνεσθαι οτχι Ἐ, | 23. καὶ δηϊθ ὃ. οἵὰ Σ᾿ "ἡ 25. ἄλλως δὲ] καὶ ἄλλως τε Ἐ. Π τε ογὰ 2 ἢ 
26. τὸ ἄπειρον οἵα ἘΞ. ἢ 28. καὶ εἰ λαμβάνεσθαι καὶ τὸ ομῃ Ε. ἢ 29. πεπερασμένον εἶαι ΕἸ. [{ καὶ ἕτερον. ὅτι τὸ ἐἶδαι πλεοναχῶς 
λέγεται. ὥςε Ἐ. 11 30. οὐδὲς λαμβάνει Ἐ. ἰ[ 81. ἡ οπι ἘΣ, ᾿ὶ οἷ] ὦ Ἐ. ᾿᾿ 32. 3] καὶ Ἐὶ οἱ ρν Σ΄. |Πεἰ καὶ] εἰ οοὐγ Ἐς οσαὰ 2. ἢ 

. 38. γε οἵα Ε. 

1. μὴν οἵα ΕΖ. {τοῦτο συμβαίνει ογα ἘΞ, ἰΪ 2. τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ χρόνου ΕἼ. ΠΠ οὕτως οχχ Ε. ΠΤ 3. ὑπολείπειν ΕἾ. πῶς ἔς: 
ΕΖ. 1|}Ρᾷ 6. αὕτη Ἑ. ἢ Ἴ. ἔν γὰρ} ἐὰν ἐν ΤΕ. Π ὧν οπι Ἐ. }"} τί Ἐ. ἢ 8. τι τι τοῦ ὅλου ΕΔ, οτὰ . 1 τῷ ὅλῳ] τῷ Ἀόγῳ 1, ογα ἢ. 

9, διεξείει Ἐ. 1 τὸ ογὰ ἘΞ. ἢ ἄν ΕἼ. 1 11. τὸ ροβὶ πᾶν οἵὰ ἘΣ. {| 12. ἄλλως μὲν οὖν οὐκ ἔςιν ογτα Ἐ. || 13. δέ ἔςιν ογὰ Ἐ. ᾿Π 14. Ἀ4γο- 
μὲν εἶναι Σ΄. ἢ 15. ἡ οἱ ὡς τὸ οαχ ΕΞ. {{117. εἶται τρόπον τινὰ Ἐ. 18. αὐτοῦ οἵα Ἐ. ἢ ἐξὶ ΣΕ. {ὑπερβάλλει ΕἼ. 119. ὡρισμένου χα 
Ἐ. 11 20. καὶ ἀὴ ἔςαι Ἐ. ᾿ 21. τὸν οπι Κ΄ 1 22. ἔςαι Ἑ. ἃ 23. ἔξωθεν Ἐ. ἢ 24. ἢ δηῖο ἀὴρ εἰ εἶναι οπὰ ΕἾ. ἢ 25. εἶναι ἄπειρον Ογα 
Ἐ. 1 28. δο τὰ ἄπειρα] ἄπειρα δύο ΕἾ. [Ϊ καὶ οἵα ΚΕ. ἢ 29. καὶ δηΐξ ἐπὶ οπι Σ΄ ἢ 3:2. πρὶ Ἐ. 1} γὰρ ὁγαὰ Ε. 11 33. ἢ οχὰ ἂξ. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΔΚΡΟΑΣΕΩ͂Σ Γὶ 

ὁ γὰρ ᾧ μηδὲν ἔξω, ἀλλ᾽ Ὦ ἀεὶ τι ἔξω ἐςί, τῦτο ἀπειρόγ 

ἐξιν. σημεῖον δέ' καὶ γὰρ τὸς δακτυλίες ὠπείρες λέγουσι 
τὸς μὴ ἔχοντας σφενδόνην, ὅτι αἰεί τε ἔξω ἔξι λαμβάνειν, 

"ὁμοιότητα μέν τινα λέγοντες, οὐ μῶτοι κυρίως" δεῖ 

202. 

ἐντὸς καὶ τὸ ἄπειρον, περιέχει δὲ τὸ εἶδος. εὐλόγως δὰ καὶ 
τὸ ἐν μὲν τῷ ἀριθμῷ εἶσαι ἐπὶ τὸ ἐλάχιςον πέρας, ἐπὶ δὲ 
τὸ πλεῖον ἀεὶ πακτὸς ὑπερβάλλειν πλήθες, ἐκὶ δὲ τῶν 
μεγεθῶν τοὐννντίον ἐπὶ μὲν τὸ ἔλαττον παντὸς ὑπερβάλλειν 

γὰρ τοῦτό τε ὑπάρχειν καὶ μηδέ ποτε τὸ αὐτὸ λαμβώ- 5 μεγέθες, ἐκὶ δὲ τὸ μεῖζον μὴ εἶναι μέγεθος ἄπειρον. αἴτιον 
γεσθαι" ἐν δὲ τῷ κύκλῳ οὐ γύεται οὕτως, ἀλλ᾽ αἰεὶ τὸ δ᾽ ὅτι τὸ ὧν ἐςιν ἀδιαίρετον, ὅ τι περ ἂν ὃν ἢ, οἷον ἄγθρωπος 
ἐφεξῆς μόνον ἕτερον. ἄπειρον μὲν οὖν ἐςὶν οὗ κατὰ ποσὸν εἷς ἄνθρωπος καὶ ἃ πολλοί" ὁ δ᾽ ἀριθμός ἔςιν ἕνα πλείω καὶ 
λαμβώρουσιν αἰεί τι λαβεῖν ἔςιν ἴζω. ἧ δὰ μωιδὲν ἔξω, πόσ᾽ ἄττα" ὥς᾽ ἀνάγκη ςῆναι ἐπὶ τὸ ἀδιαίρετον" τὰ γὰρ δύο 
ττ ̓ἐσὶ τέλειον καὶ ὅλον" ὕὅτω γὼρ ὁριζόμεθα τὸ ὅλον, ξ καὶ τρία παρώγυμα ὀνόματά ἐςιν, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
μηθὲν ἄπεςιν, οἷον ἀνάρωπον ὅλον ἢ κιβωτόν. ὥσπερ δὲ 10 ἀριθμῶν ἕκαςος" ἐπὶ δὲ τὸ πλεῖον ἀεὶ ἔς: νοῆσαι" ἄπειροι 
τὸ καϑ' ἔκαςον, ὅτω καὶ τὸ κυρίως, οἷον τὸ ὅλον Ὁ μηδὲν 

ἐςν ἔξω" ἧ δ᾽ ἐσὶν ὠπουσίω ἔξω, οὐ πᾶν, ὅ τι ὧν ὠπῇ. 

ὅλον δὲ καὶ τέλειον ἢ τὸ αὐτὸ πάμπαν ἢ σύνεγγυς τὴν 

φύσιν ἐς. τέλειον δ᾽ οὐδὲν μυὴ ἔχον τέλος" τὸ δὲ τέλος 
τέρας. διὸ βέλτιον οἷητέον Παρμενίδην Μελίσσου εἰρηκέναι" (5 καὶ ὁ 
ἡ μὲν γὰρ τὸ ἄπειρον ὅλον φησίν, ὁ δὲ τὸ ὅλον πεπεράν- 
θα: μεσσόθεν ἰσοπαλές. ὁ γὰρ λίνον λύῳ συνάπτειν ἔς! 
τῷ ἅπαντι καὶ ὅλῳ τὸ ἄπειρον, ἐπεὶ ἐντεῦθέν γε λαμβά- 
νυσὶ τὴν σεμνότητα κατὰ τοῦ ὠπείρυ, τὸ πάντα περιέχον 

γὰρ αἱ διχοτομίαι τοῦ μεγέθυς. ὥς ε δυνάμει μέ ἐςιν, 
ἐνεργείᾳ δ᾽ Ὧ" ἀχλ᾽ ἀεὶ ὑπερβάλλει τὸ λαμβανόμενον παν- 
τὸς ὡρισμένου πλήθους. ἀλλ᾽ οὐ χωριςὸς ὁ ὠριθμὸς οὗτος 
τῆς διχοτρμίας, οὐδὲ μένει ἡ ἀπειρία ἀλλὰ γίμοται, ὥσπερ 

χρόνος καὶ ὁ ἀριθμὸς τῷ χρόνα. ἐπὶ δὲ τῶν μεγε- 
θῶν τὠναντίον ἐς" διαιρεῖται μὲν γὰρ. εἰς ἄπειρα. τὸ συνε- 
χές, ἐπὶ δὲ τὸ μεῖζον ἀκ ἔςιν ἄπειρον, ὅσον γὰρ ἐνδέχε- 
ται δυνάμει εἶναι, καὶ ἐγεργείῳ ἐνδέχεται τοσῦτον εὖνοι. 
ὥςε ἐπεὶ ἄπειρον οὐδὲν ἐςτ μέγεθος αἰσθητόν, ἐκ ἐνδέχεται 

καὶ τὸ πᾶν ἐν ἑαυτῷ ἔχον, διὰ τὸ ἔχειν τινὰ ὁμοιότητω 20 παντὸς ὑπερβολὴν εἶναι ὡρισμένου. μεγέθυς" εἴη γὼρ ἄν τι 
τῷ ὅλῳ. ἔςι γὰρ τὸ ἄπειρον τῆς τὸ μεγέθυς τελειότητος 
ὕλη καὶ τὸ δυνάμει ὅλον, ἐντελεχείᾳ, δ᾽ ὕ, διαιρετὸν δ᾽ ἐπί 
τε τὴν καθαίρεσιν καὶ τὴν ἀντεςραμμένην πρόσθεσιν, ὅλον 

δὲ καὶ πεπερασμένον ἡ καθ᾿ αὑτὸ ὠλλὰ κατ᾽ ἄλλο" καὶ 

τοῦ ὑραΐς μεῖζον. τὸ δ᾽ ἄπειρον οὐ ταὐτὸν ἐν μεγέθει καὶ 
κιήσει καὶ χρόνῳ, ὡς μίῳ τις φύσις, ἀλλὰ τὸ ὕςερον 
λέγεται κωτὰ τὸ πρότερον, οἷον κύησις μὲν ὅτι τὸ μέγεθος 
ἐφ᾽ ἵ κινεῖται ἢ ἀλλοίται ἢ αὐξάνεται, ὁ χρόνος δὲ διὼ 

ὑ περιέχει ἀλλὰ περιέχεται, ἢ ἄπειρον. διὸ καὶ ἄγνωςον 25 τὴν κίνησιν. νῦν μὲν ὅν χρώμεθα τότοις, ὕςερον δὲ πειρω- 
ἢ ἄπειρον" εἶδος γὰρ ὑκ ἔχει ἡ ὕλη. ὥςε φανερὸν ὅτι 
μᾶλλον ἐν μορία λόγῳ τὸ ἄπειρον ἢ ἐν ὅλου" μόριον γὰρ 
ἡ ὕλη τῷ ὕλου ὥσπερ ὁ χαλκὸς τῷ χαλκοῦ ἀνδριάντος, 

ἐπεὶ εἴ γε περιέχει ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν τοῖς νοητοῖς τὸ 

σόμεθα λέγειν καὶ τί ἐςιν ἕκαςον, καὶ διότι πᾶν μέγεθος 
εἰς μεγέθη διαιρετόν. ἐκ ἀφαιρεῖται δ᾽ ὁ λόγος ὁδὲ τοὺς 
μαθηματικὸς τὴν θεωρίαν, ἀναιρῶν ἕτως εἶναι τὸ ἄπειρον 
ὥς ε ἐνεργείᾳ εἶναι ἐπὶ τὴν αὔξην ὡς ἀδιεζίτητον" οὐδὲ γὰρ 

μέγα καὶ τὸ μικρόν, ἔδει περιέχειν τὰ νοητά. ἄτοπον δὲ 30 νῦν δέονται τοῦ ἀπείρε ὑδὲ χρῶνται, ἀλλὼ μόνον εἶναι ὅσην 
χαὶ ἀδύνατον τὰ ἄγνωςον καὶ τὸ ἀάριςον περιέχειν καὶ 
ὁρίζειν. 

ἂν βούλωνται τὴν πεπερασμένην" τῷ δὲ μεγίξῳ μεγέθει 
τὸν αὐτὸν ἔςι τετμῆσθαι λόγον ὑπηλικονῶν μέγεθος ἕτερον. 

Ἴ Κατὰ λόγον δὲ συμβαύει καὶ τὸ κατὰ πρόσθεσιν μὲν ὥςε πρὸς μὲν τὸ δεῖξαι ἐκείνοις ἐδὲν διοίσει, τὸ δ᾽ εἶναι ἐν 
μὴ εἶναι δυκεῖν ὦπειρον ὕτως ὥςε παντὸς ὑπερβάλλειν μέ- τοῖς ὄσιν ἔξαι μεγέθεσιν. ἐπεὶ δὲ τὼ αἴτια διήρηται τετρω- 
γέρυς, ἐκὶ τὴν διαίρεσιν δὲ εἶναι" περιέχαται γὰρ ὡς ἡ ὕλη 35 χῶς, φανερὸν ὅτι ὡς ὕλη τὸ ἀπειρόν ἐςτιν αἴτιον, καὶ ὅτι 

8. τῇ τι ἄλλο Ε. ἢ ἕξων ἔξω λ. Α,60(, ἔξω λ. ἴσι ΤΕ. 11 Ἴ. ὅν τῦτ᾽ ἴξιν ΕΠ. Π κατὼ τὸ π. 1. 11 8. λαμβάνειν Ε΄ 1 ὦ πρὸς τὰ μέρη. 

μηδὲν ἅπες» ἴξω 1. 1 10. ὅλον ροβὲ κιβώτιον Σ᾽: κιβώτιον εαἰτα ΕΖ. | δὴ] δὲ καὶ ΞΘ, οτὰ ΣῚ ἢ 413. τὸ ὅλον ΕΠ. {Π41ἡ.. ἔξιν. ογὰ ἘΞ " 
17. μέσοϑεν ἘΞ. Ιἱ ἰςι ςυνάπτειν ΕἼ. 1 18. γε} δὴ 1. 49. σεμνότητα οοὐτ ΕΝ. ΠΠ περιέχειν Ἐ. [|20. ναὶ τὸ --- ἔχον οτὰ Ε΄. {αὐτῶ 1. 1} 

31. τῷ Ὅτι ΖΦ. ἢ 23. ἀνεςραμμένην Ἐ. ἢ 25. ὑχ ὑπερέχει ἀλλ᾽ ὑπερέχεται ἘΠ. ἢ 26. ἢ ἄπειρον οπι Σ΄. [ 27. ὕὅλω Ἑ εἰ ργ Ε΄. ᾿ 29. πε- 

μέχαι Ἐ, ἢ ἐν ροδῖ καὶ οτὰ 4. [| 31. τὸ αἰγαχχαθ οπὶ ΚΖ. |[ 33. μὴ] ὡς Ζ΄. ἢ 84. ὕτως ὥπειρον Ε΄. 1 35. ὡς οπὰ ΚΖ. ν 
1. καὶ ροδὶ ἐντὸς οπὰ ΚΖ. || 2. ἐν ΕΖ. ἢ μὲν ροϑὲ ἐπὶ Ζ. |! 3. τὰ πλείν ὦ, ἢ δὲ οαα Σ΄ ἢ 4. ἐλάχιςον Ε΄. ἢ 6. περ οχὰ ἘΞ ἰ 1. εἷς 

ὥϑρωπος ΟΤᾺ . ΠΠ δὸς 7 οἱ ἑοῖτ Ε. ἢ 8. τρία καὶ δύο Ἐ. [Π 9. ταρώνυμα οπι Ε. ἵ 10. ἐπὴ Ἑ. ἢ 18. μεγέθες Ζ. 1 ὅτος ὁ ἀριθμὸς Δ 1 
14. τῆς] τῷ τῆς ΕΚ, [ 18. εἶναι τοσῦτον Σ΄. || 21. δὲ τὸ Ἐ. 1] κιγήσεν καὶ μεγέθει Ε-Ὶ 23. ὅν!} ὅ ὅτι πρότερον ΕΠ. Ἱἱ τὸ οἵα ΕῚ || 25. πει- 
ρπσόμεθαι. λέγειν} ἐρῦμεν Ἐ. || 26. τί ἐς] ὅτι 8. 11 28. μαθητικὸς ΕΒ, Π ὅτως εἶναι] μὴ εἶται ὕτως Ἐ. καὶ 29. αὔξησιν ἙἘ. Τ ὡς οτὰ ΑΕ εἴ. 
οὐες Σ΄. 30. οὐδι] οὐ γὰρ Ἐ,, οὐδὲ γὰρ 1. ἢ 81. τὴν οὰ ΣῚ. || 33. ἐκείως ΕΠ. ! 84. ἔφα] ἐςι ἢ, Ἰἰτίογας ἴγε8 ἀοἰδίαβ Ἀ. ΠΠ με- 
γέδεσιν ὑδίν ἐςιν ἀναγκαῖον. πὰ Ἐ, ἰφιν χυϊάσις οοττ. 85. ὅτ} τι Ἐ. ἢ αἴτιόν ἐςι ἘΠ. 



208. ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΑΣΕΩ Σ Γ. Δ. 

τὸ μὲν εἶναι αὐτῷ ςέρησις, τὸ δὲ καθ' αὐτὸ ὑποκείμενον αὐτῷ, ὅτι μὲν ἕν ἔςιν ὁ τόπος, δοκεῖ δῆλον εἶναι ἐκ τῆς 

τὸ συνεχὲς καὶ αἰσθητόν. φαύονται δὲ πάντες καὶ οἱ ἄλ- ἀντιμεταςάσεως" ὅπου γάρ ἐς! γῦν ὕδωρ, ἐνταῦθα ἐξελθόν- 
λοι ὡς ὕλῃ χρώμενοι τῷ ἀπερῳ᾽ διὸ καὶ ἄτοπον τὸ περι- τος ὥσπερ ἐξ ὠγγείν. πάλιν ἀὴρ ἕνεςιν' ὅτε δὲ τὸν αὐτὸν 
έχον ποιεῖν αὐτὸ ὠλλὰ μὴ τὸ Ζεριεχόμενον. τόπον τῦτον ἄλλο τὶ τῶν σωμαύτων κατέχει, τῦτο δὴ τῶν 

8 Λοιπὸν δ᾽ ἐπελθεῖν καθ᾽ οὃς λόγος τὸ ἄπειρον εἶαι δο- 5 ἐγγνομέων καὶ μεταβαλλόντων ἔ ἕτερον πάντων εἶναι δοκεῖ" 

κεῖ οὐ μόνον δυνάμει ἀλλ᾽ ὡς ἀφωρισμώον' τὼ μὲν γάρ ἐν ᾧ γὰρ. ἀήρ ἐςι γῦν, ὕδωρ ἐν τότῳ πρότερον ἦν, ὥςε δῇ- 
ἐςιν αὐτῶν ὧς ἀναγκαῖα, τὼ δ᾽ ἔχει τινὰς ἑτέρας ἀληθεῖς λὸν ὡς ἥν ὁ τόπος τι καὶ ἡ χώρα ἕτερον ὠμφοῖν, εἰς ἣν 
ὠπαντήσεις. ὅτε γὰρ ἵνα ἡ γένεσις μὴ ἐπιλείπῃ, ἀναγκαῖὸν καὶ ἐξ ἧς μετέβαλον. ἔτι δὲ αἱ φοραὶ τῶν φυσικῶν σω- 
ἐνεργείᾳ ἄπειρον εἶναι σῶμα αἰσθητόν" ἐνδέχεται γὰρ τὴν μάτων καὶ ὡπλῶν, οἷον πυρὸς καὶ γῆς καὶ τῶν τοιότων, αὶ 
θατέρε φθορὰν θατέρα εἶναι γένεσιν, πεπερωσμένε ὄντος τοῦ 10 μόνον δηλοῦσιν ὅτι ἔξι τι ὁ τόπος, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἔχει τινὰ 

παντός. ἔτι τὸ ὥπτεσθαι καὶ τὸ πεπεράνθαι ἕτερον. τὸ μὲν 
γὰρ πρός τι καὶ τινός (ἅπτεται γὼρ πῶν τινός) καὶ τῶν πε- 

Ἁ ᾽ὔ ΄ 
περασμόων τινὶ συμβέβηκεν" τὸ δὲ πεπεράσμενον ὁ πρός τι, 
ὑδ' ἅψασθαι τῷ τυχόντι τῇ τυχόντος ἔςιν. τὸ δὲ τῇ νοήσει 
«τις εὐειν ἄτοπον" ὦ γὼρ ἐπὶ τὸ πράγματος ἡ ὑπεροχὴ καὶ ἡ 15 κάτω καὶ δεξιὸν καὶ ἀρις ερόν" 
ἔλλειψις, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς νοήσεως. ἕκαςον γὰρ ἡμῶν νοήσειέν 
ἄν τις πολλαπλάσιον ἑαυτοῦ αὔξων εἰς ἄπειρον" ἀλλ᾽ οὐ 
διὰ τῦτο ἴξω τῷ ἀςεός τίς ἐξ. ἢ τοῦ τηλικῶδε μεγέθους 

ὃ ἔχομεν, ὅτι νοεῖ τις, ἀλλ᾽ ὅτι ἔςιν' τῶτο δὲ συμβέβηκεν. 

δι έ ν Ψ ᾽ Ν τι ῳ. ἐδ Ἁ γαμιν. φέρεται γὰρ ἕκαςον εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον μὴ κω- 
κ »“ 

λυόμενον, τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω" ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τόπου μέρη 
νψἱ ᾽ -“ 

καὶ εἴδη, τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν ἐξ 
,ὔ “ “ 

διας ἄσεων. ἔς! δὲ τὰ τοιαῦτα ὁ μόνον πρὸς ἡμᾶς, τὸ ἄνω καὶ 
ἡμῖν μὲν γὰρ οὐκ ἀεὶ τὸ 

5 “0 .ν ᾿ Ν Ν ΄ σ μ᾿ “ ΄ 
αὐτό, ἀλλὰ κατὰ τὴν θέσιν, ὅπως ἂν ςραφῶώμεν, γίνεται, 

Ν Ν ΄ 

διὸ καὶ ταὐτὸ πολλώκις δεξιὸν καὶ ὠριςερόν ἐς! καὶ ἄνω καὶ 
΄΄ ᾿ ΄,ἷ λγ “ κάτω καὶ πρόσθεν καὶ ὄπισθεν. ἐν δὲ τῇ φύσει διώρις αι χωρὶς 

- ἕκαςον. ὅ γὰρ ὅ τι ἔτυχέν ἐςι τὸ ἄνω, ἀλλ᾽ ὅπιε φέρεται 
ὁ δὲ χρόνος καὶ ἡ κύησις ἀπειρώ ἐςι, καὶ ἡ νόησις οὐχ, Ὧ τὸ πῦρ καὶ τὸ κάφον" ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κάτω ὑχ ὅ τι ἔτυχεν, 
ὑπομένοντος τῷ λαμβανομέν. μἔγεθος δὲ ὅτε τῇ καθαιρέ- 

γ » - »» » ὶ ᾿ ᾽ Ν ᾿Ὶ ᾿ 
σει ὅτε τῇ νοητικὴ αὐξήσει ἐςὶν ἄπειρον. ὠλλὼ περὶ μὲν 

τῷ ἀπείρου, πῶς ἔςι καὶ πῶς ἐκ ἔςι καὶ τί ἐςιν, εἴρηται. 

Δ. 
“ Ν ν Ὁμοίως δ᾽ ἀνάγκη καὶ περὶ τόπου τὸν φυσικὸν ὥσπερ 

᾿ ὶ δυο ᾽ καὶ Δ, Ὶ “5 { 1 καὶ περὶ ὠπείρου γνωρίζειν, εἰ ἔςιν ἢ μή, καὶ πῶς ἐς, καὶ 
τί ἐςιν. τώ τε γὰρ ὄντα πάντες ὑπολαμβάνουσι εἶναί που 

7 

Ἂ Ἁ Ν᾿ ἍΝο ὁ -νῊνν 

(τὸ γὰρ μὴ ὃν ὑδαμοῦ εἶναι 
“ ,ὔ Ω [έ 

σφίγξ:) καὶ τῆς κινήσεως ἡ κοιγὴ μάλις « καὶ κυριωτάτη 
ἃ »- 

κατὼ τόπον ἐςίν, ἢν καλοῦμεν φοράν. ἔχει δὲ πολλὼς 
3 , Υ̓ ᾽ δ ὧν τος Ἁ “ιν ΓΑ ὠπορίας τί ποτ᾽ ἔςιν ὁ τόπος" οὐ γὼρ ταὐτὸν φαίνεται θεω- 
ροῦσιν ἐξ ἁπάντων τῶν ὑπαρχόντων. ἔτι δ᾽ ὁδ᾽ ἔχομεν ὑδὲν 

ἀλλ᾽ ὅπε τὼ ἔχοντα βάρος καὶ τὼ γεηρά, ὡς ἀ τῇ θέσει 

διαφέροντα μόνον ἀλλὼ καὶ τῇ δυνάμει. δηλοῖ δὲ καὶ τὰ 
μαθηματικά" ὑκ ὄντα γὰρ ἐν τόπῳ ὅμως κατὼ τὴν θέσιν 
τὴν πρὸς ἡμᾶς ἔχει δεξιὰ καὶ ἀὠριςερά, ὥς ε μόνον αὐτῶν 

25 γοεΐσθαι τὴν θέσιν, ἀλλὰ μὴ ἔχειν φύσιν τότων ἕκας ον. ἔτι 

οἱ τὸ «κενὸν φάσκοντες εἶναι τόπον λέγουσιν' τὸ γὰρ κενὸν 
τόπος ἂν εἴη ἐςερημώος σώματος. ὅτι μὲν ἦν ἔςι τι ὁ τό- 
πος παρὼ τὰ σώματα, καὶ πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἐν τόπῳ, 
διὼ τότων ἄν τις ὑπολάβοι" δόξειε δ᾽ ὧν καὶ Ησίοδος ὁρ- 

ποῦ γάρ ἐςι τρωγέλαφος ἢ 30 θῶς λέγειν ποιήσας πρῶτον τὸ χάος. λέγει γοῦν “πάντων 
" ΄ ,ὔ ᾽ ΑΝ Ψ Ὁ 2. Κ ] μὲν πρώτιςα χαίος γώετ᾽, αὐτὼρ ἔπειτα γαῖ᾽ εὐρύςερνος, 

-“ ΄ ὡς δέον πρῶτον ὑπάρξαι χώραν τοῖς ὅσι, διὼ τὸ νομίζειν, 
ὥσπερ οἱ πολλοί͵ πάντα εἶναί πε καὶ ἐν τόπῳ. εἰ δ᾽ -ἐςὶ 

»“ θ ΄ἷ ἌΝ ς ΡΝ ὦ δύ ᾿ τοῦτο, θαυμαςή τις ὧν εἴη ἡ τοῦ τόπου δύναμις καὶ πτρο- 
- παρὰ τῶν ἄλλων ὅτε προηπορημένον ὅτε προευπορημένον περὶ 35 τέρα πώντων" ἧ γὰρ ἄνευ τῶν ἄλλων ὑδὦ ἐςιν, ἐκεῖνο δ᾽ 

4. αὐτῶν Ἐ. ᾿|] ςίρησίς ἐςι τὸ ΕΠ. Ἰ 3. καὶ οπὶ Ἐ. ᾿ἀ. τὸ οτὰλ Ἐ. |6. ἀφωρισμένον ἐπελθεῖν. τὰ Ἐ, 1 1. ἀληθεῖς ἱτέρας ἘἾΧ, 1 
8. ἐπιλείποι Ἐ. ᾿ἱ 10. γίνεσιν θατέρε εἶναι ΕἸ. 1 τοῦ ογὰ Ἐ. 1 12. τινὸς ἅπτεται" ἅπτεται Ἐ. [κὰν Σ΄. {{ 14, δὴ ἐπὶ τῇ ΚΕ. ἢ 16. ὧν 

ἡμῶν νοήσειε ΕΠ. ἢ 11. ἑαυτῇ οπὶ Ἔ. 11 22. νοητῇ Ε΄ ᾿ ἄπειρον οτα Ε. ᾿ 23. τοῦ οι 

(οάϊοε8 ἘΡΟΙ͂«.  Τίε. Δ] φυσικῶν ὃ ΟἿ. ᾿ 21. περὶ τοῦ τέπυ ΟἽ. ᾿ἱ 30. μὴ] τὸ μὴ Ἐ. "ἢ μηδαμοῦ ἘΞ. ἢ ροϑὲ εἶναι Σἰοετας εἰθ- 
οδι ἀεἰοίαβ Ἐ. || 31. καὶ δῃῖθ κ᾿ οπλ 1. ΠΠ 33, ταυτὸ Ο΄, τὼ αὐτὼ 7]. 11 8.5. προηνπορημένον ἘΞ. - 

4. ἔξι τι ὃ Ἐ. Ἰ 3. ἀὴρ ἐκεῖ ἔνεςιν Ἐ. 1 ἀ. τοῦτον δὨϊθ τόπον ροηϊδ 1, οτὰ 1. 1} κατέχει οἵα Ε. ἵ δὲ ΤΟΙ. ἢ 5. πάντως 7 ἢ} 

6. ὶν τούτω πρότερον ὕδωρ Τ΄. 8. μετέβαλλον .1. 1] δὲ καὶ αἱ 1. ΠΤ διαφοραὶ Ἐ. || 10. τις ΘΟ. || ὅτι καὶ] ὃ καὶ Ο΄,, καὶ ὅτι Τ. || 14. δύ- 

γαμιν ἁ τόπος. φ. ΟἹ. ἢ αὐτὸν Ε. 138. τε εἴ τὸ οἵα Ε. ἃ 14. τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερὸν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἘῸΟΙ͂. ᾿ 15. μὲν οχὰ 

Σ᾿ αἰὰ ΕΟ. 1 16. τὴν οἷν 15. ἵΠ 17. καὶ ροβὶ διὸ οἵα ΣῸΖ. 1 ἔςι οχὰ ἘΞ. 1} 18. τῆι δὲ Ἐ. 1 ἑκάτερον ργ 15. 1} 19. τὸ ἄνω ἐξὶν ΖΕ. ἢ 
23. μαθητικά Ἐ. ἢ 24. τὴν ογα ἘΞ. || νοεἴσθαι αὐτῶν ΓΟ. ᾿ὶ 25. ἀλλὰ --- φύσι] ὑκ ἔχοντα φύσει ΓΟΙ. ᾿ὶ 28. πε Κ΄. 1] 30. μὲν ὅν 7, “γὰρ 

Ἐ7Ὶ 31. γένοιτ᾽ Ε- 1 34. τοιοῦτον 1, τοῦτο Ε΄. ἢ ἢ οτὰ Ἐ. 1 35. τῶν -- ἰς.} ἀδυνατόν τι τῶν ἄλλων εἶναι Τ΄. 1} ἐδὲν «-- 209, 17 ἄλλων οἵχχ 25. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἃ 

ἄνευ τῶν ἄλλων, ἀνάγκη πρῶτον εἶναι" κα γὰρ ἀπόλλυται 
ὁ τόπος τῶν ἐγ αὐτῷ φθειρομένων. ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει γ᾽ ἀπο- 
ρίαν, εἰ ἔςι, τί ἐςι, πότερον ὄγκος τις σώματος ἥ τις ἑτέρα 

φύσις" ἴυητητέον γὰρ τὸ γένος αὐτῷ πρῶτον. διαςήματα 

ἈΡΟΛΣΕΩΣ Δ. 209 

ὃς περιέχει ὁδὲν πλέον ἢ σέ, εἰ δή ἐξὶν ὁ τόπος τὸ πρῶτον 
περιέχον τῶν σωμάτων ἕκαςον, πέρας τι ὧν εἴη, ὥςε δό- 

ξειεν ὧν τὸ εἶδυς καὶ ἡ μορφὴ ἑκάςου ὁ τόπος εἶναι, ᾧ 
ὁρίζεται. τὸ μέγεθος καὶ ἡ ὕλη ἡ τοῦ μεγέθυς" τῶτο γὰρ 

μὲν ὃν ἔχει τρία, μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος, οἷς ὁρίς 5 ἑκάςε πέρας. ὕτω μὲν ὃν σκοποῦσιν ὁ τόπος τὸ ἑκάςπ εἷ- 

ζεται σῶμα πᾶν. ἀδύνατον δὲ σῶμα εἶναι τὸν τόπον" ἐν δὸς ἐςιν" ἧ δὲ δυκεῖ ὁ τόπος εἶναι τὸ διάςημα τῇ μεγέ- 
ταὐτῷ γὰρ ἀν εἴη δύο σώματα. ἔτι εἴπερ ἐςὶ σώματος θὼς, ἡ ὕλη" τῦτο γὼρ ἕτερον τοῦ μεγέθυς᾽ τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ 
τόπος καὶ χώρα, δῆλον ὅτι καὶ ἐπιφανείας καὶ τῶν λοιπῶν 
περάτων" ὁ γὰρ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος" ὅπε γὼρ ἦν πρότε- 

περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ εἶδες καὶ ὡρισμένον, οἷον ὑπὸ ἐπιπέδε. 
καὶ πέρατος. ἔςι δὲ τοίῶτον ἡ ὕλη καὶ τὸ ἀόριςον" ὅταν 

ρον τὰ τοῦ ὕδατος ἐπίπεδα, ἔςαι πάλιν τὰ τοῦ ἀέρος. 10 γὼρ ἀφαιρεθῇ τὸ πέρας καὶ τὼ πάθη τῆς σφαζας, λεῖ. 
εἰλλὼ μὴν ὑδεμίαν διαφορὰν ἔχομεν ςιγμῆς καὶ τόπε ς!γ- 
μῆς, ὥς᾽ εἰ μηδὲ ταύτης ἕτερόν ἐξιν ὁ τόπος, ὑδὲ τῶν ἀλ- 
λων ὑδενός, ὑδ᾽ ἔς: τι παρ᾽ ἕκαςον τούτων ὁ τόπος. τί γὰρ 
ὧν. ποτε καὶ θεΐημεν εἶναι τὸν τόπον; ὅτε γὰρ ςοιχεῖον οὔτ᾽ 
» ’ φ« ) ’ ,ὔ 2 “ ἐκ ςοιχείων οἷόν τ᾽ εἶναι τοιαύτην ἔχοντα φύσιν, ὅτε τῶν σω- 
ματικῶν ὅτε τῶν ἀσωμάτων" μέγεθος μὲν γὰρ ἔχει, σῶ- 
μα δ᾽ ὑδέν" ἐςι δὲ τὰ μὲν τῶν αἰσθητῶν σωμάτων ςοιχεῖα 

χεται δὲν παρὰ τὴν ὕλην. διὸ καὶ Πλώτων τὴν ὕλην καὶ 
τὴν χώραν ταὐτό φησιν εἶναι ἐν τῷ Τιμαίῳ" τὸ γὰρ με- 
ταληπτικὸν καὶ τὴν χώραν ἣν καὶ ταὐτόν, ἄλλον δὲ τρό- 
πον ἐκεῖ τε λέγων τὸ μεταληπτικὸν καὶ ἐν τοῖς λεγομένοις 

45 ἀγράφοις δόγμασιν, ὅμως τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὸ 
αὐτὸ ἀπεφήνατο. λέγουσι μὲν γὰρ πάντες εἶναί τὶ τὸν τό- 

5. σ΄ Ὁ ,΄ Η 4 ᾽ ». 4, σον, τί δ᾽ ἐςΐν, τος μόνος ἐπεχείρησεν εἰπεῖν. εἰκότως δ᾽ 
, , ΕῚ ἐκ τότων σκοπεμένοις δόξειεν ὧν εἶναι χαλεπὸν γνωρίσωι τί 

2 Η͂ , [4 Ψ Η ὧ. Ψ ς- σ [4 ἐςιν ὁ τόπος, εἴπερ τούτων ὁποτερονῶν ἐςΐν, εἴτε ἡ ὕλη εἴτε 
σώματα, ἐκ δὲ τῶν νοητῶν ὑδὲν γίνετωι μέγεθος. ἔτι δὲ 
καὶ τίνος ἄν τις θείη τοῖς σιν αἴτιον εἶναι τὸν τόπον; ὑδὲ- 

μία γὰρ αὐτῷ ὑπάρχει αἰτία τῶν τεττάρων" ἔτε γὰρ ὡς Ὁ τὸ εἶδος" ἄλλως τε γὰρ τὴν ὠκροτάτην ἔχει θέαν, καὶ χω- 
ὕλη τῶν ὄντων (ἀδὲν γὰρ ἐξ αὐτῷ συνέξηκεν) ὅτε ὡς εἶδος ρὶς ἀλλήλων ἀ ῥάδιον γνωρίζειν. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε ἀδύνα- 
καὶ λόγος τῶν πραγμάτων ἴθ᾽ ὡς τέλος, ἦτε κινεῖ τὼ ὄντα. τον ὁποτερονόν τότων εἶναι τὸν τόπον, ὦ χαλεπὸν ἰδεῖν. τὸ 
ἕτι δὲ καὶ αὐτὸς εἰ ἔςι τι τῶν ὄντων, πῇ ἔξαι; ἡ γὰρ Ζή- μὲν γὰρ εἶδος καὶ ἡ ὕλη οὐ χωρίζεται τῷ πράγματος, 
γωτος ἀπορία ζητεῖ τινὰ λόγον" εἰ γὼρ πᾶν τὸ ὃν ἐν τόπῳ, τὸν δὲ τόπον ἐνδέχεται" ἐν ᾧ γὰρ ἀὴρ ἦν, ἐν τούτῳ πάλιν 
δῆλον ὅτι καὶ τῷ τόπε τόπος ἔςαι, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον 25 ὕδωρ, ὡς ἔφαμεν, γίνεται, ἀντιμεθις μένων ὠλλήλοις τῷ 

τρόεισο. ἔτι ὥσπερ ἅπαν σῶμα ἐν τόπῳ, οὕτω καὶ ἐν τόπῳ τε ὕδατος καὶ τῇ ἀέρος, καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὁμοίως, 
ἅπαντι σῶμα" πῶς ὄν ἐροῦμεν περὶ τῶν αὐξανομένων; ἀν- . ὥςε ὅτε μόριον ὅθ᾽ ἕξις ἀλλὰ χωριςὸς ὁ τόπος ἑκάςου 
αὝκη γὰρ ἐκ τότων συναύξεσθαι τὸν τόπον αὐτοῖς, εἰ μήτ᾽ ἐςώ. καὶ γὰρ δοκεῖ τοιοῦτό τι εἶναι ὁ τόπος οἷον τὸ ἀγ- 
ἐλάττων μήτε μείζων ὁ τόπος ἑκάςου. διὰ μὲν οὖν τότων γεῖον" ἔςι γὰρ τὸ ἀγγεῖον τόπος μεταφορητός" τὸ δ᾽ ἀγγεῖον 
ἀ μόνον τί ἐςιν, ἀλλὰ καὶ εἰ ἔςιν, ὠπορεῖν ἀναγκαῖον 30 ὑδὲν τῷ πράγματός ἐςιν. ἧ μὲν ὧν χωριςός ἐςι τῷ πράώ- 

᾿Επὲ δὲ τὸ μὲν καθ᾽ αὑτὸ τὸ δὲ κατ᾽ ἄλλο λέγεται, γματος, ταύτῃ μὲν ὑκ ἔςι τὸ εἶδος" ἢ δὲ περιέχει, ταύτῃ 
καὶ τόπος ὃ μὲν κοινός, ἐν ᾧ ἅπαντα τὰ σώματά ἐςιν, δ᾽ ἕτερος τῆς ὕλης. δοκεῖ δὲ ἀεὶ τὸ ὄν που αὐτό τε εἶναί 

δ᾽ ἴδιος, ἐν ᾧ πρώτῳ" λέγω δ᾽ οἷον σὺ νῶν ἐν τῷ ὀρανῷ τι καὶ ἕτερόν τι ἐκτὸς αὐτῷ. Πλάτωνι μέντοι λεκτέον, εἰ 
ι ἐν τῷ ὠέρι, τος δ᾽ ἐν τῷ ὑρανῷ, καὶ ἐν τῷ ἀέρι δὲ ὅτι δεῖ παρεκβάντας εἰπεῖν, διὰ τί ἐκ ἐν τόπῳ τὰ εἴδη καὶ οἱ. 
τῇ γῇ» ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ταύτῃ ὅτι ἐν τῷδε τῷ τόπῳ, 35 ἀριθμοί, εἴπερ τὸ μεθεκτικὸν ὁ τόπος, εἴτε τοῦ μεγάλου 

“» 

[ 

2 

᾿" Εὺ ο- 

8. πότερον γὰρ ὕγκος ἘΞ. ἢ τινὸς σ. 1 Ἷ 5. μῆκος καὶ βάθος καὶ πλάτος Ἐ᾿, μήχνς καὶ πλάτυς καὶ βάθυς Ἐ. ἢ 6. ἅπαν Ἐ. ᾿ὶ τὸν τόπον 
εἶναι Ῥ. ἢ 10. τὸ ἀπῖο ὕδατος οπι Κ᾿. ἢ 14. διαφορὰν ὑδεμίᾳν ΟἿ, διαφορὰ δὲ μία (οτηῖϑδο ἔχομε) ΤΕ. ἵ 12. ἔςιν ὁ τόπος ἕτερον ΓΟΙ. ἢ 
144. ποτε οτὰ Ἐ. ᾿ἰὶ 15. ἐκ] ἕχαςον Σ΄ ᾿ εἶναι τὸν τόπον τ. ἘΠῚ ἃ 4. αἰσθητῶν ογα Ο. ᾿ὶ 18. νοητῶν ςοιχείων ὑδὲν ΕῸΖ ἃ 19. τὸν τόπον 

αἴτιον εἶναι Κ΄. ΠΠ 20. αἰτία, ὑπάρχει αὐτῷ ΕΘΖ. ἢ οὔτε --- ὄντων οὐχ Ἐ. 1 21. ὑδὴ}} ὁ ργ Ε΄. ἢ 22. ὡς οτχ 5. 1 τὰ] τινα οουτ Ε. ἢ 
23. εἰ οα; ἘΞ. ἢ τι οὐχ ἘΠ, ἢ" 26. πρόεισιν ογὰ ἘΞ. 1] ἔτι εἰ ὥσπερ ΣΟΙ. ἃ πᾶν Ἐ. Ἰ 28. συνανξάνεσθαι ΕῸ1. ᾿ 29. ἰλάσσων ΟΣ ἢ 
382. καὶ] καὶ ὁ Ο. ᾿ὶ 33. πρώτως ΚΕ. ἢ δ᾽ ὅτι οἷον 1 ΠΠ τῷ οἵὰ Ε. ᾿ 34. δὲ οα ΟΣ 

4. ὅσπερ ἤχει Ο. ἢ εἰ δὴ οοτν Ἐ. ἢ 2. ἕκαςον τῶν σωμάτων ΣῸΌΙ. ̓  ἡ. ὁ Ῥοβῖ ὕλη οἵῃ ΖΞ. ἢ 6. τὸ οτὰ Ἑ. ἢ 10. σφαίρας οοὺν Τ. ἢ 
41. καὶ ὁ πλάτων ΟῚ. ᾿ 12. τὸ αὐτό ΣῸΟΣ ἱ 1λ. ἐκεῖσε Σ΄ 1 λεγομένοις οουτ ἘΞ. ΠΠ 15. ἀγράφοις οτὰλ ὑν Ἐ. 16. ἅπαντες ΕΟΙ. ἢ 
τὸν οαὶ Ἐ ἢ 19. ἢ οαἱ ΣΟ. Ἷ 21. ἱάδιον αὐτὰ ἡν. Ο. ἢ μὴν καὶ ὅτι ἘΞ ΠΕ 23. οὐ οἵὰ Ε. ΠΠ 24. ὅν οτχὰῦ Σ΄. " 25. φαμω ἘΟΘΙ. 
Φ6. ἀέρος καὶ τοῦ ὕδατος ΟΥ͂, ἀέρος καὶ ὕδατος Ἐ. 11 27. ἰξὶν ἑκάξν ΕΟ. Ἰ 28. καὶ γὰρ δυκεῖ] δοκεῖ γὰρ ἘΞ. 1] τοιοῦτόν ΕΟ. | τὸ οἵα 

Ἐσ. ἴ 30. χ, τοῦ πράγματός ἰςι Ἐ. ἢ 32. δ᾽ οχὰ Κ΄. ̓ ἰ τὸ ἀὲ 1, . 

ρὰ 
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καὶ τῷ μοιροῦ ὄντος τῷ Μμεθεκτικοῦ εἶτε τῆς ὅλος, ὥνπερ 
ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραφεν. ἔτι πῶς ἂν φέροιτο εἰς. τὸν" αὐτῷ 

τόπον, εἰ ὁ τόκος ἣν ἡ ὕλη ἢ τὸ εἶδος: ὠδύνατον γὰρ Ὁ μὴ 
κίνησις“ μηδὲ τὸ ἄνω ἢ κάτω ἐςί, τόπον ως ὅξε ἴυτη- 
τέος ἐν τοῖς τοιύτοις ὁ τόπος, εἰ δ᾽ ἐν αὑτῷ ὁ 
γάρ, εἴπερ ἢ μορφὴ ἣ ὕλη), ἔςαι ὁ τόπος ἐν τολῳ" με- 
ταβάλλει γὰρ ἅμα τῷ πράγματι καὶ κινεῖται καὶ τὸ 

«εἶδος καὶ τὸ ὠόριςον, ὑκ ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἀλλ᾽ ἕπερ καὶ 
τὸ πρῶγμα" ὥςε τῷ τόπου ἧςαι τόπος. ἔτι ὅταν ἐξ ἀέρος 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Δ. 

μία γὰρ ἐν σώματι, ἡ δὲ ἐπιςήμη ἐν ψυχῇ. κατὰ ταὐτὰ 
δ᾽ αἱ προσηγορίαι μέρη ὄντα, ὥς γε ἐν ἀνθρώπῳ. ὁ δ᾽ ἀμ- 
φορεὺς καὶ ὁ οἶος χωρὶς μὲν ὄντα ἃ μέρη, ὦμα δέ. διὸ 
ὅταν ἢ μέρη, ἴσαι αὐτὸ ἐν ἐφιπῷ, οἷον τὸ λευκὸν ἐγ ὧν- 

ὁ τόπος (δεῖ 5 θρώπῳ ὅτι ἐν σώματι, καὶ ἐν τούτῳ ὅτι ἐν ἐπιφανείᾳ" ἐν 
δὲ ταύτῃ ὑκέτι κατ᾽ ἄλλο. καὶ ἕτερα γε τῷ εἴδει ταῦτα, 
καὶ ἄλλην φύσιν ἔχει ἑκάτερον καὶ δύναμιν, ἥ τ᾽ ἐπιφά- 
γειώ καὶ τὸ λευκόν. ὅτε δὴ ἐπαχτικῶς σκοπῦσιν ὑδὲν ὁρῶ- 

μὲν ἐν ἑαυτῷ κατ᾽ οὐδένα τῶν διορισμῶν, τῷ τε λόγῳ δᾶ- 

ὕδωρ γόηται, ἀπόλωλεν ὁ τόπος" ἃ γὼρ ἐν τῷ αὐτῷ τόπω 10 λον ὅτι ἀδύνατον" δεήσει γὰρ ἀμφότερα ἑκάτερον ὑπαρ.- 
τὸ γενόμενον σῶμα" τίς ἦν ἡ φθορά: ἐξ ὧν μὸν τοίνυν ἐναγ- 

παῖον εἶαί τι τὸν τόπον, καὶ πάλιν ἔξ ὧν ὠπορήσειεν ἂν 

τις αὐτῷ περὶ τῆς ὑσίας, εἴρηται. : 

8 Μετὼ δὲ ταῦτα ληπτέον ποσαχῶς ἄλλο ἐν ἄλλῳ λέ- 
γεται. ἔνα μὲν δὴ τρόπον ὡς ὁ δάκτυλος ἐν τῇ χειρὶ καὶ (5 νος, ὁ δ᾽ οἶνος ἐνέσται ἐν τῷ ἀμφορεῖ οὐχ, ἢ 

ὅλως τὸ μέρος ἐν τῷ ὅλῳ. ὥλλον δὲ ὡς τὸ ὅλον ἐν τοῖς 
μέρεσιν" ὁ γάρ ἐςι παρὼ τὰ μέρη τὸ ὅλον. ἄλλον δὲ τρό- 
πὸν ὡς ὁ ἄνθρωπος ἐν ζῴῳ καὶ ὅλως εἶδος ἐν γώει. ἄλλον 
δὲ ὡς τὸ γένος ἐν τῷ εἴδει καὶ ὅλως τὸ μέρος τοῦ εἴδους 

Χρῖν, οἷον τὸν ὠμφορέα ὠγγεῖόν τε καὶ οἶνον εἶναι καὶ τὸν 
οἷνον οἶνόν τε καὶ ἀμφορέα, εἶπερ ἐνδέχεται αὐτό τι ἐν 

“ " 4 » ᾽ν ; δε - ἑαυτῷ εἶναι. ὥςε εἰ ὅτι μάλιςῳ ἐν ἀλλήλοις εἶεν, ὁ μὲν 

ἀμφορεὺς δέξεται τὸν οἶνον οὐχ ἢ αὐτὸς οἦος ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ- 
“- »Ν ᾿ 

Ν - Ψν Ν Ἂ ἐἰδρώ ἀμ φορεὺς ἀλλ ἢ ἐκεῖος. κατὼ «μὲν ὄν τὸ εἶναι ὅτι ἕτερον, 
. “ 

δῆλον" ἄλλος γὼρ ὁ λόγος τοῦ ἐν ᾧ καὶ τῇ ἐν τούτῳ, 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἐνδέχεται" ἅμα γὰρ 

δι. κα » ὦ " 3... Ν Ω “»“-᾿΄"» Ν δύο ἐν ταὐτῷ ἔςαι" αὐτός τε γὰρ ἐν αὑτῷ ὁ ἀμφορεὺς 
ἐν τῷ τῷ εἶδες λόγῳ. ἔτι ὡς ἡ ὑγίεια ἐν θερμοῖς καὶ ψυ- 20 ἔξαι, εἰ Ὁ ἡ φύσις. δεκτική, τῦτ᾽ ἐνδέχεται ἐν ἑαυτῷ εἶναι 
χροῖς καὶ ὅλως τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ. ἔτι ὡς ἐν βασιλεῖ τὼ 
τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλως ἐν τῷ πρώτῳ κινητικῷ. ἕξι ὡς ἐν 
τῷ ἀγαθῷ καὶ ὅλως ἐν τῷ τέλει" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ζ ἕνεκα. 
πάντων δὲ κυριώτατον τὸ ὡς ἐν ἀγγείῳ καὶ ὅλως ἐν τόπῳ. 
ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις, ὦρα καὶ αὐτό τι ἐν ἑαυτῷ ἐνδέχεται 25 χον, μὴ μώτοι ὡς ἐν τόπῳ ἐκείῳ, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

μὴ Ἀ » ἃ Υ -“ 
εἶναι, ἢ ὁϑό, ἀλλὰ πᾶν ἡ ὁδαμδ ἢ ἐν ἄλλῳ. διχῶς δὲ 
ΕΟ Ὅς , "» ἐν Ά » Ὁ Ύ κ᾿ ν, Δ τὔτ᾽ ἐς, ἤτοι καθ᾽ αὑτὸ ἢ καθ᾽ ἕτερον. ὅταν μὲν γὰρ ἢ 
μόρια τῷ ὅλυ τὸ ἐν ᾧ καὶ τὸ ἐν τύτῳ, "λεχθήσεται τὸ ὅλον 
ἐν ἑαυτῷ" λέγεται γὼρ καὶ κατὰ μέρη, οἷον λευκὸς ὅτι 

καὶ ἔτι ἐκεῖνο Ὁ δεκτικόν, οἷον, εἰ οἴνα, ὁ οἶνος. ὅτι μὲν ὧν 

ὠδύνωτον ἐν ἑαυτῷ τι εἶναι πρώτως, δῆλον. ὃ δὲ Ζήνων 

ἠπόρει, ὅτι εἰ ἔςι τι ὁ τόπος, ἐπ τίνι ἔςαι, λύειν ὁ χα- 

λεπόν" ἀδὲν γὰρ κωλύει ἐν ἄλλῳ μὲν εἶναι τὸν πρῶτον τό- 

ἡ μὲν 
ὑγίεια ἐν τοῖς θερμοῖς ὡς ἔξις, τὸ δὲ θερμὸν ἐν σώματί 
ὡς πάθος. ὥς ὑκ ἀνάγκη εἰς ἄπειρον ἰέναι. ἐκεῖνο δὲ φα- 
νερόν, ὅτι ἐπεὶ ὑδὲν τὸ ὠγγεῖον τῷ ἐν αὑτῷ (ἕτερον γὰρ τὸ 
πρώτως ὅ τε καὶ ἐν ᾧ), ὑκ ἂν εἴη ὅτε ἡ ὕλη ὅτε τὸ εἶδος 

ἡ ἐπιφανειω λευκή, καὶ ἐπιςήμων ὅτι τὸ λογιςικόν. ὁ 30 ὁ τόπος, ἀλλ᾽ ἕτερον. ἐκείνε γάρ τι ταῦτα τῷ ἐνόντος, καὶ 

μὲν ἵν ἀμφορεὺς ὑκ ἕξαι ἐν ἑαυτῷ, οὐδ᾽ ὁ οἶνος" ὁ δὲ τῷ 
οἵγε ἀμφορεὺς ται: ὅ τε γὰρ καὶ ἐν ᾧ, ὀμφύτερα. τῷ αὐτῇ 

μόρια. ὕτω μὲν ὗν ὀδέχεται αὐτό τι ἐν ἑαυτῷ εἶναι, πρώ- 

τως δ᾽ ὑκ ἐνδέχεται, οἷον τὸ λευκὸν ἐν σώματι. ἡὶ ἐκιφά- 

8. ἥν οἵὰ Ε. ἢ ἅ. τῷ ρυ Σ. ΠΤ εἶναι τοῦτο ὥςε 1. ἢ ζητητέον εἰ ἐν Ε΄. ΠΞ6. ἢ μορφὴ 

ἡ ὕλη καὶ ἡ μορφή. ταῦτα μὲν ἕν ἔξω διηπορημέα. 
Ὑ δὲ ποτ᾽ ἐςὶν ὁ τόπος, ὧδ᾽ ἀν γώοιτο φανερόν. λά- ἀ 

βωμεν δὲ περὶ αὐτῷ ὅσα δοκεῖ ἀληθῶς καθ᾽ αὐτὸ ὑπάρ- 

χεῖν αὐτῷ. ἀξιίῶμεν δὴ τὸν τόπον εἶναι πρῶτον μὲν περιέ- 

ἢ ἡ ὕλη Ο. [1- 8. καὶ ροϑὲ ὕπερ οπλ ΚΕ, ἢ 9. ἔςας 

ὁ τόκος Ο. Δ 44. ταῦτα δὲ Ε΄ [λεκτέον Ἐ. 16. δὲ τρόπον ὡς Ἐ. Ἰ 17. ἐφιν ὅλον παρὰ τὰ μέρη Ἑ. ἢ 18. ἐν τῷ ζώῳ ΚΕ. 1 20. τοῦ 

εἴδυς οτὰ Ε εἴ ργΥ σ. [ἡ 
ἢ ἣν ἄλλῳ [ ἀδαμοῦ ὅ. 

33. αὐτῷ ἘΠ. [1 34. οἷον τὲ 

οτὰ ΣΟΙ. 1 23. ὅλως ὡς ἐν Ἐ. 1 24. ὅλως τὲ ἐν 1. ᾿Π 26. πώντα ΕἼ, οπι Ο. { 3, οὐδαμῶς κα ἐν ἄλλω ΖΣ, 

Ἱ 21. ἑαυτὸ 1. 1] 28. τό τ᾽ ἐν ὦ ΣΟΙ. 1 99. αὑτῶ ΕῸ. 1 κατὰ τὰ μέρη 1. }" 30. ὅτι καὶ τὸ Ε΄ ἢ 5311.6ς 

λ. ἐν σώματι οὐχ .Ε. ᾿Π ἡ οτὰ ΖΕ, ἡ ἐσιφῷ. --- σώματι οτὴ 7. 
2. γε} τε Ε΄ Ἰ 3. διότι Ε΄ 1} ἀ. ὅταν μὲν ὅν Ε΄. 1 αὐτὸς ΕἼ. [1 αὑτῷ ΕῸ. ᾿ὶ ἐν τῷ ἀνθρώπω ΟἹ. ἢ 5. ἐν τῷ σώματι εἰ ἐν τῷ ἔκε-. 

φανείᾳ ΕΌΙ. 1 Ἴ. ἑκάτερα Ε΄. ἢ 8. ἐν ἑαυτῶ ὁρῶμεν ΕἸ, ἐν αὐτῷ ὁρῶμεν Ο. ᾿ἱ 9. τον διορισμενον Ἐ. 42. τι αὐτὸ ΟἿ. 11 13. αὑτῷ 25. ἢ 
5. ὃ δ᾽} καὶ ὁ Χ. {ἔςαι ΕἼ. {| ἀμφορεὺς αὐτὸς ΟΥ͂, ἀμφορεὺς αὐτὲς ἢ Ε΄ 1 16. ἐκεῖνος ἀμφορεύς. κατὰ ἘΟΙ͂. ΠΠ σῦν οτὰ Ε΄, 1 17. ἄλ.-. 

λως Ε. 1 καὶ ὁ τοῦ ΟΥ͂. ἢ 419. δύο σώματα ἂν τῶ αὐτῶ ΟἹ. ἢ ἐνέςαι Ἐ. ἢ τε οπὶ Ἐ. [ ἑαυτῶ 1. 1} 20. αὐτῶ ΕῸ. 1 24. κεν δεκτε.- 

κὸν Ε. {ὁ οἷὰ ἘΓ. 1 22. αὐτὼ ΕῸ. Ἰὶ τι οπχ . || πρώτως εἶναι Ε΄. ἢ 23. ὁ τόπος ἐςι τι ΟἿ, ὃ τίπος ἔξαι τι Τ. {λύειν σὺ χεελεπόν 

στὰ τὺ Ε. ἵ 24. μὲν οπι ΓΞ. ᾿ἰ 26. τοῖς οτὰ Ἑ. {ἐν οταῦ Χ. ἢ 27. εἰς] ἐπ’ ΟἿ. 1 28. οὐδὲ τὸ ἀγγεῖον ἐν ἑκυτῶ 17, 11 29. ἡ οχ ΄ὥ. ἢ 
οὔτε οτα Ο. ἢ 30. ἣν ὄντος σ. ᾿ 32. δή Ο. ἵ 33. αὑτὸν Ο. ἢ 34. περιέχειν ΕἸ. 
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χον ἐκεῖνο ἦ τόπος ἐςί, καὶ μηδὲν τῷ πράγματος εἶναι, ἔτι 
Ν -“ , ἘΟΙΝ ο , Υ ᾽ τὸν πρῶτον τόπον μήτ᾽ ἐλάττω μήτε μείζω, ἔτι ἀπολείπε- 

σθαι ἑκάξου καὶ χωριςόν εἶναι, πρὸς δὲ τότοις παντω τό- 
Τὸν ἔχειν τὸ ἄνω καὶ κάτω, καὶ φέρεσθαι φύσει καὶ μέ- 
»εῖν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἔκαςον τῶν σωμοΐτων, τῦτο δὲ 
ποιεῖν ἢ ἄνω ἢ χάτω. ὑποκειμώων δὲ τότων τὰ λοιπὰ 'θεω- 

γπτέον. δεῖ δὲ πειρᾶσθαι τὴν σκέψιν οὕτω ποιεῖσθαι, ὅ ὅπως 
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ἀδὲν ἢν ἧπτον, ἔτι ὅταν μι διηρημιένον ἦν, ὡς μέρος ἐν ὅλῳ λέ, 
Ὑετα οἷον ἐν τῷ ἐφθαλμῷ ἡ ἔψις ἃ ἢ ἐν τῷ σώματι ἡ ἡ 
χείρ, ὅταν δὲ διηρημένον, οἷον ἐν τῷ καάδῳ τὸ ὕδωρ καὶ ἐν 
τῷ κεραμίῳ ὁ οἶνος" ἡὶ μὲν γὰρ χεὶ κατὼ τοῦ σώματος 

5 κινεῖται, τὸ δὲ ὕδωρ ἐν τῷ κάδῳ. ἤδη τούυν Φανερὸν ἐκ 
τούτων τί ἐξι ὁ τόπος: σχεδὸν γὰρ τέτταρά ἐ ἐοὸ ὧν ἀνάγκη 

τὸν τόπον ἕν τι εἶναι" ἢ γὰρ μορφὴ ἢ ὕλη ἢ διάςημά τι 

τὸ τί ἐξ ὠποδοθήσεται, ὥςε τά τε ἀπρρόμενα λύεσθαι, τὸ μεταξὺ φῶν ἐσχιάτων, ἣ ἢ τὰ ἔσχατα εἰ μή ἐςι μηδὲν 
καὶ τὰ δοκῦντα ὑπάρχαιν τῷ τόπῳ ὑπάρχοντα ἔςαι, καὶ ᾿δάζημα παρὰ τὸ τὰ ἐγγινομέν σώματος μέγεθος. τύτων 

ἔτι τὸ τῆς δυσκολίας αἴτιον καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἀπορημά- 10 δ᾽ ὅτι ὧκ ἐνδέχεται τὰ τρία εἶναι, φανερόν" ἀλλὰ διὰ μὲν 
των ἔςαι φανερόν" ὕτω γὰρ ἂν. κάλλιςα δεικνύοιτο εἴκαρον. 

σρῶτον μὲν ἦν δεῖ καταγοῆσαι ὅτι ἀκ ἀν ἐσπεῖτο ὃ τόπος. 
εἰ μὴ κίνησίς τις ἦν ἡ κατὰ τόπον" διὰ γὰρ τῦτο καὶ τὸν 
ὁρανὸν μάλις᾽ οἰόμεθα ἐν τόπῳ, ὅτι ἀεὶ ἐν κινήσει. ταύτης 

«τὸ περιέχειν δοκεῖ ἡ μορφὴ εἶναι" ἐν ταὐτῷ γὼρ τὰ ἔσχατα 
τὸ περιέχοντος καὶ τὸ περιεχομένε. ἔςι μὲν ὃν ἄμφω πέ- 

ράτα, ὠλλ᾽ ὁ τῷ αὐτῷ, ἀλλὼ τὸ μὲν εἶδος τῷ πράγματος, 

ὁ δὲ τόπος τὰ περιέχοντος. σώματος. διὰ δὲ τὸ μεταβάλ- 
δὲ τὸ μὲν φορά, τὸ δ᾽ αὔξησις καὶ φθίσις" καὶ γὼρ ἐν15 λειν πολλάκις μένοντος τοῦ περιέχοντος τὸ περιεχόμενον 
τῇ αὐξήσει καὶ φθίσει μεταβάλλει, καὶ ὃ πρότερον ἣν ἐν- 
ταῦθα, πάλιν μεθέςηριεν εἰς ἔλαττον ἢ μεῖζον. ἔςι δὲ κι- 
νύμενον. τὸ μὲν καθ᾿ αὑτὸ ἐνεργείᾳ, τὸ δὲ κατὼ συμβεβη- 
κός᾽, τῷ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς τὸ μὲν ἐνδεχόμενον. κινεῖσθαι 

καὶ διηρημένον, οἷον ἐξ ἀγγείου ὕδωρ, τὸ μεταξὺ εἶναί τι 
“ων ΄,ὔ “᾿ 

δυκεῖ διάςημα, ὡς ὅν τι παρὼ τὸ σῶμα τὸ μεθις ἀμενον. 
τὸ δ᾽ ἐκ ἔςιν, ἀλλὰ τὸ τυχὸν ἐμπίπτει σῶμα τῶν μεθ!- 
ςαμένων καὶ ἅπτεσθαι πεφυκότων. εἰ δ᾽ ἦν τι τὸ διάςξημα 

ὔ 7 Ν ᾿ -“ ΕΣ 

καθ᾿ αὑτό, οἷον τὰ μόρια τοῦ σώματος καὶ ὁ ἐν τῷ πλοίῳ 20 τὸ πεφυκὸς καὶ μένον ἐγ τῷ αὐτῷ τόπῳ, ἄπειροι ὧν ἦσαν 
ἧλος, τὼ δ᾽ ὑκ νδεχόμενῳ ἀλλ᾽ αἰεὶ κατὰ συμβεβηκός, 
εἷον ἡ λευκότης καὶ ἡ ἐπιςήμη᾽ ταῦτα γὰρ ὕὅτω μεταβέ- 
βληκε τὸν τόπον, ὅτι ἐν ᾧ ὑπάῤχουσι μεταβάλλει. ἐπεὶ 

΄, δὲ λέγομεν εἶναι ὡς ἐν τόπῳ τῷ οὐρανῷ, διότι ἐν τῷ ἀέρι, 

"τόποι" μεθιςαμένου γὼρ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος ταὐτὸ 
΄ὔ Ν 7 ,ἷ 

ποιήσει τὰ μόρια πάντα ἐν τῷ ὅλῳ ὅπερ ἅπαν τὸ ὕδωρ 
᾿ ΄ὔ 

ἐν τῷ ὠγγείῳ: ἅμα δὲ καὶ ὁ τόπος ἔςαι μετωβάλλων. 
΄,΄ Υ͂ ΄,΄ 

ὥς’ ἔςαι τοῦ τόπου τ᾽ ἄλλος τόπος, καὶ πολλοὶ τόποι 

ὕτος δ᾽ ἐν τῷ ὑρανῷ" καὶ ἐν τῷ ἀέι δὲ ὑκ ἐν παντί, ἀλλὰ 25 ἅμα ἔσονται. ὑκ ἔςι δὲ ἄλλος τόπος ὁ τοῦ μορίν, ἐν ᾧ 
᾿δὰ τὸ ἔσχατον αὐτὸ καὶ περιέχον ἐν τῷ ἀέι φαμὶν εὖ εἶναι" 
εἰ γὰρ κῶς ὁ ἀὴρ τόπος, ὡκ ἂν ἴσος εἴη ἑκάςου ὁ τόπος 
χαὶ ἕκαςον, δοκεῖ δέ γε ἴσος εἶναι. τοιοῦτος δ᾽ ὁ πρῶτος 

ἐν ᾧ ἐςίν. ὅταν μὲν οὖν μὴ διηρημένον ἥ τὸ περιέχον ἀλλὰ 

κινεῖται, ὅταν ὅλον τὸ ὠγγεῖον μεθίςηται, ἀλλ᾽ ὁ β.ε 

ἐν ᾧ γώρ ἐςιν, ἀντιμεθίξαται ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωῤ' ἢ τὰ 
μόρια τοῦ ὕδατος, ἀλλ᾽ ἀκ ἐν ᾧ γίνονται τόπῳ, ὃς μέρος 
ἐςὶ τοῦ τόπου ὅς ἐςι τόπος ὅλου τοῦ ἐρανά. καὶ ἡ ὕλη δὲ 

ἡ μ᾿ γ Ὁ ῖ 

συνεχές, οὐχ, ὡς ἐν τόπῳ λέγεται εἶναι ἐν ἐκείνῳ, ἀλλ᾽ 30 δόξειεν ὧν εἶναι τόπος, εἴ γε ἐν ἠρεμοῦντί τις σκοποίη καὶ 
»ν ὡς μέρος ἐν ὅλῳ" ὅταν δὲ διηρημένον ἢ καὶ ἁπτόμενον, ἐν 

ἵ Υ πρώτῳ ἐςὶ τῷ ἐσχάτῳ τοῦ περιέχοντος, ὃ οὔτ᾽ ἐςὶ μέρος 
“ν» )» ΨΥ Υ͂ “ “ ΄, ᾽ ὙΨ ".3 

τοῦ ἐγ αὐτῷ ὄντος ὅτε μεῖζον τῷ διαςἥματος ἀλλ᾽ ἴσον" ἐν 

γὰρ τῷ αὐτῷ τὼ ἔσχατα τῶν ὡπτομέων. καὶ συνεχὲς 

μὴ κεχωρισμένῳ ἀλλὰ συνεχεῖ, ὥσπερ γὼρ εἰ ἀλλοιὅται, 
ἔξει τι ὃ νῦν μὲν λευκὸν πάλαι δὲ μέλαν, καὶ τῦν μὲν 
σκληρὸν πάλαι δὲ μαλακόν (διό φαμεν εἶναί τι τὴν ὕλην), 
ὕτω καὶ ὁ τόπος διὼ τοιαύτης τινὸς εἶναι δοκεῖ φαντασίας, 

ΠῚ Ἁ ἂς. ΄ ἂν ΄, », 
μὲν ὃν ὑκ ἐν ἐκείνῳ κινεῖται ἀλλ μετ᾽ ἐκείνα,. διηρημένον 35 πλὴν ἐκεῖνο μὲν διότι ὃ ἥν ὠήρ, τῦτο γῦν ὕδωρ, ὁ δὲ τό- 

λ : »» 4 » ᾿ δ. Ἁ », 7ὔ δὲ ἐν ἐκείῳ. καὶ ἐάν τε κινῆται τὸ περιέχον ἐών τε μή, πος ὅτι Ὦ ἦν ἀήρ, ἐνταῦθ᾽ ἐςὶ νῦν ὕδωρ. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ὕλη, 

4, εἶναι οτὰ ΑΕ. ἢ 2. τόπον οαὶ ΣΟ. ἴ ἰλάττω εἶναι μῆτε 1. ἢ ἔτι μήτ᾽ ἀπολ, ἘΟΙ͂. ἢ 3. ἐναι ογχὰ ἘΟΖ. ἢ ἀ. καὶ τὸ κάτω Ο΄. Τ᾿ 

6. τύτω] τῶν τοιώύτων Ο. Ἷ 143. τις οτὰ Εν ΠΠ 14. ἐν τόπω οἰόμεθα ἘῸΖ. ᾿ 16. 8] ὅπερ Ε΄. ἢ 19. τοῦ δὶ κ- σ.} κι σ. δὲ Ἐ. ἢ τὰ 

εν ὑδιχόμεα ΕΠ. ᾿ἰ 20. μέρη Ε΄. ἢ 22. οἷον ἡ] ἦ τε οοἵτ Ε. ᾿ 24. εἶναι ογτὰ Ἐ᾿ ἰ ἐν , τόπῳ ἐν τῷ Ἐ. ᾿ὶ 21]. ἅπας ΟἹ. ἢ] 28. ἴσος 
Ομ Ο,, εἶναι ογχὰ ΟἿ. [1 δ᾽ οὰ Ο. Π 30. εἶναι οπι ΣῸΙ. 1 32. ἐς τιν; τῷ ΟἿ. 1} 33. ὄντος οἵα Ἑ. ἰ} 36. κινεῖται Ο. 

4. ἢ διηρημένον 7. 1 2. οἷον ὡς ἐν ΟἿ. ᾿Π 3 εἰ 5. κάδδὸν ΕΖ. ι 3. καὶ ὠε ν 6. [ 6. δ' οι Κ΄. ἢ 8. τὸ οτχ «Σ. || 10. τὰ τρία ἐκ 

ἐπδέχεται 67. τὸ μὲν Ε΄. 1 11. μορφὴ μὴ εἶναι Ἐ. 1 τῶ αὐτῶ ἘΘΙ͂. || 12. τοῦ ροβῖ καὶ οἵα Ἐσ. ἃ 1λ, βάλλειν Ἐ. ᾿Π 17. τὸ ροϑὲ 
σῶμα οτὰ Ἐ. Ἰὶ 20. τόπῳ οπι ΤΕ. ἢ 21. τὸ αὐτὸ ΟἹ. | 22. ἄπαντα Ε΄. Ἰ 23, δ᾽ ἔξαι καὶ ὁ τόπος ΟἿ. ᾿ 24. ἔςαι καὶ τοῦ Ἐ,, ἴςαι τί 

τις τὸ Ὁ, ἢ τ Υ᾽ Ε, τις 1, οπὰ Ἐσ. ἢ 25. ὁ οτὰ Ε΄. ᾿ 26. τὸ ὅλον Ε΄. Ἰ] 30. γε οτὰ ρνὺ Ἐ. Π|31. κεχωρισμένον ἀλλὰ συνεχές Ε. 
82. ἕξι τι τοῦτο ὃ Ο΄, ἕξαι. τοῦτο ὃ 7. 1 32 οἱ 33. πάλιν ΟἿ. ᾿ 33. τι οτὰ 1. 1} 34. δυκεῖ εἶναι ΟἿ. | 35. ὃ οἷα Ἑ. [{ τοῦτο --- 36. 

ἀδρ οτὰ Ο. ἢ 36. οὖ] οὗ νῦν 7, ἐν ὦ Ο. 1] ἦν ὁ ἀὴρ ΟΖ. 11 νῦν οπι 6. 
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ὥσπερ ἐλέχθη ἐν τοῖς πρότερον, ὅτε χωριςὴ τῷ πράγματος “δὲ κινήσεται" τῶν μορίων γὰρ τος ὁ τόπος" καὶ ἄνω μὲν 
ὅτε περιέχει, ὁ δὲ τόπος ἄμφω. εἰ τοίνυν μηδὲν τῶν τριῶν καὶ κάτω ὕ, κύκλῳ δ᾽ ἔνια, τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω, ὅσα 
ὁ τόπος ἐςΐ, μήτε τὸ εἶδος μήτε ἡ ὕλη μήτε διάςημά τι ἔχει πύκνωσιν καὶ μάνωσιν. ὥσπερ δ᾽ ἐλέχθη, τὰ μὸν ἐςιν 

ἀεὶ ὑπάρχον ἕτερον παρὰ τὸ τοῦ πρώγματος τῷ μεθιςα- ἐν τόπῳ κατὼ δύναμιν, τὰ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν. διὸ ὅταν μὲν 
μέν, ἀνάγκη τὸν τόπον εἶναι τὸ λοιπὸν τῶν τεσσάρων, τὸ 5 συνεχὲς ἢ τὸ ὁμοιομερές, κατὼ δύναμιν ἐν τόπῳ τὰ μέρη, 
πέρας τοῦ περιέχοντος σώματος. λέγω δὲ τὸ περιεχόμενον ὅταν δὲ χωρισθῇ μὲν ἅπτηται δ᾽ ὥσπερ σωρός, κατ᾽ ἐνέργειαν. 
σῶμα τὸ κινητὸν κατὰ φοράν. δοκεῖ δὲ μέγα τι εἶναι καὶ 
χαλεπὸν ληφθῆναι ὁ τόπος διά τε τὸ παρεμφαύεσθαι τὴν 
ὕλην καὶ τὴν μορφήν, καὶ διὰ τὸ ἐν ἠρεμᾶῆντι τῷ περιέχοντι 

καὶ τὰ μὲν καθ᾽ αὑτά, οἷον πῶν σῶμα ἢ κατὰ φορὰν ἣ κατ 

αὔξησιν κινητὸν καθ᾽ αὐτό πιο, ὁ δ᾽ ὑρανός, ὥσπερ εἴρηται, ἕ 
πε ὅλος ὑδ᾽ ἔν τινι τόπῳ ἐςίν, εἴ γε μηδὲν αὐτὸν περιέχει 

ΐεσθαι τὴν μετάςασιν τῷ φερομένε" ἐνδέχεσθαι γὰρ φαΐ. 10 σῶμα. ἐφ᾽ ᾧ δὲ κινεῖται, ταύτῃ καὶ τόπος ἐςὶ τοῖς. μορίοις" 
νεται εἶναι διάςημα μεταξὺ ἄλλο τι τῶν κινουμένων μεγε- 
θῶν. συμβάλλεται δέ τι καὶ ὁ ἀὴρ δυκῶν ἀσώματος εἶναι" 

ἕτερον γὰρ ἑτέρα ἐχόμενον τῶν μορίων ἐς. τὰ δὲ κατὰ συμ»- 
βεβηκός, οἷον ἡ ψυχὴ καὶ ὁ ὑρανός" τὼ γὰρ μόρια ἐν τόπῳ 

φαύεται γὰρ ὁ μόνον τὰ πέρατα τ ἀγγείε εἶναι ὁ τόπος, πως πάντα" ἐπὶ τῷ κύκλῳ γὰρ περιέχει ἄλλο ἄλλο. διὸ 
ἀλλὼ καὶ τὸ μεταξὺ ὡς κενόν. ἔτι δ᾽ ὥσπερ τὸ ἀγγεῖον κινεῖται μὲν κύκλῳ τὸ ἄνω, τὸ δὲ πῶν ὅ πα. τὸ γάρ πε 
τόπος μεταωφορητός, οὕτω καὶ ὁ τόπος ἀγγεῖον ὠμετακί- 15 αὐτό τ᾽ ἐς τι, καὶ Ὧν ἄνλε ἐν ϑδὲ ἤνῶ παρὰ τοῦτο ἐν 
νητον. διὸ ὅταν μὲν ἐν κινεμένῳ τι κινῆται καὶ μεταβάλλῃ ᾧ ὃ περιέχει" παρὼ δὲ τὸ πῶν καὶ ὅλον ὑδὲν ἐςὶν ἔξω τῷ 
τὸ ἐντός, οἷον ἐν ποταμῷ πλοῖον, ὡς ἀγγείῳ χρῆται μᾶλ- παντός, καὶ διὰ τῦτο ἐν τῷ ὑρανῷ πάντα" ὁ γὼρ οὐρανὸς 
λον ἢ τόπῳ τῷ περιέχοντι. βάλεται δ᾽ ἀκίνητος εἶναι ὁ τός τὸ πῶν ἴσως. ἔςι δ᾽ ὁ τόπος ὧχ ὁ ὑρανός, ἀλλὰ τῇ ὑρανῇ 
πος΄ διὸ ὁ πᾶς μᾶλλον ποταμὸς τόπος, ὅτι ἀκίνητος ὁ τι τὸ ἔσχατον καὶ ἁπτόμενον τοῦ κιοητοῦ σώματος πέρας 
πᾶς. ὥςε τὸ τῷ περιέχοντος πέρας ἀκίνητον πρῶτον, τοῦτ᾽ 2 ἠρεμῖθν᾽ καὶ διὼ τῦτο ἡ μὲν γῆ ἐν τῷ ὕδατι, τοῦτο δ᾽ ἐν 
ἔξιν ὁ τόπος. καὶ διὰ τῦτο τὸ μέσον τῷ ὑρανγῷ καὶ τὸ ἔσχα- τῷ ἀέρι, οὗτος δ᾽ ἐν τῷ αἰθέρι, ὁ δ᾽ αἰθὴρ ἐν τῷ οὐρανῷ, 
τὸν τὸ πρὸς ἡμᾶς τῆς κύκλῳ φορᾶς δοκεῖ εἶναι τὸ μὲν ἄγω ὁ δ᾽ ὑρανὸς οὐκέτι ἐν ἄλλῳ. φανερὸν δ᾽ ἐκ τότων ὅτι καὶ 
τὸ δὲ κάτω μάλιςα πᾶσι κυρίως, ὅτι τὸ μὲν ἀεὶ μώει, αἱ ἀπορίαι πᾶσαι λύοιντ᾽ ὧν ὅτω λεγομένου τῇ τόπα. ὅτε 
τῷ δὲ κύκλου τὸ ἔσχατον ὡσαύτως ἔχον μένει. ὥς᾽ ἐπεὶ τὸ γὰρ συναύξεσθαι ἀνάγκη τὸν τόπον, ὕτε ςιγμῆς εἶναι τό- 
μὲν κοῦφον τὸ ἄνω φερόμενόν ἐςι φύσει, τὸ δὲ βαρὺ τὸ 2ς πον, ὅτε δύο σώματα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, ὅτε διώςημά τι 
κάτω, τὸ μὲν πρὸς τὸ μέσον περιέχον πέρας κάτω ἐςί, εἶναι σωματοιόν. σῶμα γὼρ τὸ μεταξὺ τῷ τόπο τὸ τυχρόν, 
καὶ αὐτὸ τὸ μέσον, τὸ δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον ἄγω, καὶ αὐτὸ ἀλλ᾽ ὁ διάςξημα σώματος" καὶ ἔςιν ὁ τόπος καὶ πῦ, ὑχ 

τὸ ἔσχατον" καὶ διὰ τῦτο δοκεῖ ἐπίπεδόν τι εἶναι καὶ οἷον ὡς ἐν τόπῳ δέ, ἀλλ᾽ ὡς τὸ πέρας ἐν τῷ πεπερασμώῳ. ὁ 

ἀγγεῖον ὁ τόπος καὶ περιέχον. ἔτι ἅμα τῷ πράγματι ὁ γὰρ πῶν τὸ ὃν ἐν τόπῳ, ἀλλὰ τὸ κινητὸν σῶμα. καὶ φέ- 
τόπος" ἅμα γὰρ τῷ πεπερασμέῳ τὰ πέρατα. 80 ρεται δὴ εἰς τὸν αὐτῷ τόπον ἕκαςον εὐλόγως" ὃ γὰρ ἐφε- 

ὯὮ μὲν ἵν σώματι ἔςι τι ἐκτὸς σῶμα περιέχον αὐτό, ξῆς καὶ ἁπτόμενον μὴ βίῳ, συγγενές" καὶ συμπεφυκότα, 
τῦτό ἐςιν ἐν τόπῳ, ᾧ δὲ μή, ὅ. διὸ κῶν ὕδωρ γόηται τοι. μὲν ἀπαθῆ, ἁπτόμενα δὲ παθητικὼ καὶ ποιητικὰ ὠλλο- 

ὅτο, τὰ μὲν μόρια κινήσεται αὐτοῦ (περιέχεται γὰρ ὑπ’ λων. καὶ μέει δὴ φύσει πᾶν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἕκαστον 
ἀλλήλων), τὸ δὲ πᾶν ἔςι μὲν ὡς κινήσεται ἔςι δ᾽ ὡς οὗ. ὑκ ἀλόγως" καὶ γὰρ τὸ μέρος τόδε ἐν ὅλῳ τῷ τόπῳ ὡς 
ὡς μὲν γὰρ ὅλον, ἅμα τὸν τόπον ὦ μεταβάλλει, κόκλῳ 35 διαιρετὸν μέρος πρὸς ὅλον ἐς, οἷον ὅταν ὕδατος κινήσνῃ τις 

4, προτέροις Ε΄ ἢ 2. περιέχει Ε΄. ΠΠ τῶν] τούτων τῶν ΟἿ, 1} 3. τὸ εἴ ἡ οὔχ οοὐγ Ε΄. ἢ ἀεί τι Κ΄. Π 4. ὑπάρχειν Ε. ἢ 5. τεττάρων 
ΟἹ. ἵ 1. εἶναί τι Σ΄. ΠΟ 15. καὶ οπι ἘΟΙ. 16. τι οπι ἘΕΟ. ἱ μεταβάλλει ἔοτία5856 Ο. ᾿ 17. ὡς ὃν ἀγγείων 1.} 18, ἀκίνητον ΣΕ. 

ὁ τόπος εἶναι ΟἿ. ᾿ 19. τόπος ἔφιν ὅτι 7. 11 ὁ πᾶς] ἅπας ὦ. ᾿ 21. τὸ δοῖθ μι οἵα 1. ἵ 24. κύκλω ΣΟΙ. ἢ 25. φύσει ἐὶ ΟἿ. ἴ 
27. ἄνυν τα 28. ἔσχατον καὶ οὐχ Ἑ. ᾿ἰ 28. τε Ο. 11 29. περιέχων Ζ΄. 1[|{ πράγματί πως ὁ ΟἹ. ἱ 30. γὰρ --- πέρατα] γὼρ τὼ πέρατα, καὶ 
ὃ τόπος ΟἹ. ᾿ἱ 32. ἰν τόπω ἰςν ΟἿ. ἢ τοιοῦτον ΟἹ. [| 35. ὥςε Σ. ᾿ 

2. κάτω καὶ ἄνω ΟἿ. ἰἱ 3. δ᾽ οἵα 1. ἢ ἐλέγομεν οοστ Ἐ. 1. αὑτὸ ἘΌΙ. ἢ κατ᾿ οτὰ ΟΠ. Π 10. ὃ ΣΕ. Π 13. τὸ ΚΟΣ. ἃ 

περιέχει οἵα Ἐ. || ἄλλο ἄλλω 1. }} 14. μὲν οπὶ 1. ΠΠ κύκλω μόνον τὸ ΟἹ. ἢ Ί6. ὃ περιέχει] περιέχεται Ε. ἢ ἔξωθεν ΘΙ. ἃ 19. τε. 

ράς ἠρεμοῦν οπι Ἐ. ἵ 22. ὅτι οἵα Σ΄ 1 2ᾧ. εἶναι τὸν τόπον 1. Π 25. οὐδὲ ΟἹ. [0] ἔςσιν ἐν Ζ. ΠΠ τόπῳ οτχ 15. ΠΠ΄ οὐδὲ ΟἹ. ΤΠ 28. δέ 
οπὰ Κ΄. Ἱ 29. τὸ ὃν οπι ἘΞ, ροϑὲ ἐν τόπῳ ροαΐξ Σ΄. || 30. εὐλόγως οπιὶ Ε΄. ὦ Ἐ6ὺΠ. ᾿ἰ 33. διαςον οπχρ ΕῺ, ροβὶ πᾶν ροπῖξ 5. ἢ 

81. σὺκ ἀλόγως] εὐλόγως 17. ἢ οὐκ -- τόπῳ οἵα Ο. ἢ ὅλῳ οτχ ΕΞ, ροβὶ τῷ μοὶ 1. ἢ 35. ὅταν] εἰ 1. ἢ κινήση τι Σ᾿, τις κνήση Ὁ, 
τις κινήσει , 
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μόριον ἢ ἀέρος. ὕτω δὲ καὶ ἀὴρ ἔχει πρὸς ὕδωρ' οἷον ὕλη ἕτεροι πολλοὶ τῶν φυσιολόγων, ἃ καὶ εἴ τι ἔξω τῷ παντὸς 
, γάρ, τὸ δὲ εἶδος, τὸ μὲν ὕδωρ ὕλη ἀέρος, ὁ δ᾽ ἀὴρ οἷον σώματός ἐςιν ὄντος συνεχῶς. τοι μὲν οὖν οὐ κατὰ θύρας 
; ὑέγειά τις ἐχείνα" τὸ γὰρ ὕδωρ δυνάμει ἀήρ ἐςιν, ὁ δ᾽ πρὸς τὸ πρόβλημα ὠπαντῶσιν, ἀλλ᾽ οἱ φάσκοντες εἶναι 
, ἀὴρ δυνάμει ἴδωρ ἄλλον τρόπον. ,διοριςέον δὲ περὶ τούτων μᾶλλον. λέγοσι δ᾽ ἐν μὲν ὅτι κίνησις ἡ κατὰ τόπον ὧς ἂν 
᾿ ἄγον: ἀλλὼ διὰ τὸν καιρὸν ἀνάγκη μὲν εἰπεῖν, ἀσαφῶς 5 εἴη (αὕτη δ᾽ ἐσὶ φορὰ καὶ αὔξησις)" ὁ γὰρ ἂν δυκεῖν εἶναι 
ι δὰ νῦν ῥηθὲν τότ᾽ ἔςαι σαφέστερον. εἰ οὖν τὸ αὐτὸ ἡ ὕλη κύησιν, εἰ μὴ εἴη κενόν" τὸ γὰρ πλῆρες ἀδύνατον εἶναι ὃὲ- 
; καὶ ἡ ὀτελέχεια (ὕδωρ γὰρ ἄμφω, ἀλλὼ τὸ μὲν Ἀλῆ, ξασθαί τι. εἰ δὲ δέξεται καὶ ἔξιαι δύο ἐν ταὐτῷ, ἐνδέχοιτ᾽ 

μει τὸ δ᾽ ἐντελεχείᾳ), ἔχοι ἄν ὡς μόριόν πως πρὸς ὅλον. ὧν καὶ ὁποσαῖν εὗαι ἅμα σώματα" τὴν γὰρ διαφοράν, δὲ 
εἰ διὸ καὶ τύότοις ὡφή ἐςιν" σύμφυσις δέ, ὅταν ἄμφα ἐνερ. ἣν ὑκ ἂν εἴη τὸ λεχθέν, ὧκ ἔςιν εἰπεῖν. εἰ δὲ τῦτο ἐνδέχε- 
: γείᾳ ἣν γέωνται. καὶ περὶ μὲν τόπου, καὶ ὅτι ἔςι καὶ τί το ται, καὶ τὸ μικρότατον δέξεται τὸ μέγιςον' πολλὼ γὰρ 
: ἐςιν, ἐρηται. ᾿ς μικρά ἐστι τὸ μέγα" ὥστ᾽ εἰ πολλὰ ἴσα ἐνδέχεται ἐν 
ΟῚ 6 Ἐδν αὐτὸν δὲ τρόπον ὑποληπτέον εἶναι τῷ φυσικᾷ θεω- ταὐτῷ εἶναι, καὶ πολλὰ ἄνισα. Μέλισσος μὲν ἔν καὶ δεί- 

ρβῆσαι καὶ περὶ κεν, εἰ ἔςξιν ἢ μή, καὶ πῶς ἐςὶν ἢ τί ἐςινν κγυσιν ὅτι τὸ πῶν ὠκίνητον ἐκ τούτων" εἰ γὰρ κινήσεται, 

ὥσπερ καὶ περὶ τόπι" καὶ γὰρ παραπλησίαν ἔχει τήν τε ἀνάγκη εἶναι (φησί) κενόν, τὸ" δὲ κενὸν ὁ τῶν ὄντων. ἕνα μὲν 
ἀπιςαν καὶ τὴν πίςιν διὰ τῶν ὑπολαμίβανομένων᾽ οἷον γὼρ 15 ἦν τρόπον ἐκ τότων δεικνύυσιν ὅτι ἔς! τι κενόν, ἄλλον δ᾽ ὅτι 

Ι τόπον τοὰ καὶ ὠγγεῖον τὸ κενὸν τιθέασιν οἷ λέγοντες, δοκεῖ φαύεται ἔνια συνίοντα καὶ πιλούμενα, οἷον καὶ τὸν οἶνόν 
δὲ πλῆρες μὲν εἶναι, ὅταν ἔχῃ! τὸν ὄγκον οὗ δεκτικόν ἐςιν, φασι δέχεσθαι μετὰ τῶν ὠσκῶν τοὺς πίθους, ὡς εἰς τὰ 
ὅταν δὲ ςερηθῇ, κενόν, ὡς τὸ αὐτὸ μὲν ὃν κενὸν καὶ πλῆρες ἐνόντα κενὼ συνιόντος τὸ πυκνυμώς σώματος. ἔτι δὲ καὶ ἡ 
καὶ τόπον, τὸ δ᾽ εἶναι αὐτρῖς ὁ ταὐτὸ ὄν. ἄρξασθαι δὲ δεῖ αὔξησις δοκεῖ πῶσι γίγνεσθαι διὼ κενά" τὴν μὲν γὰρ τρο- 
τῆς σκέψεως λαβῦσιν ὦ τε λέγουσιν οἱ φάσκοντες εἶαι καὶ φὴν σῶμα εἶναι, δύο δὲ σώματα ἀδύνατον ἅμα εἶναι. 
παλιν ἃ λέγυσιν οἱ μὴ φάσκοντες, καὶ τρίτον τὰς κοινὼς μαρτύριον δὲ καὶ τὸ περὶ τῆς τέφρας ποίζνται, ἢ δέχεται 

ς΄ περὶ αὐτῶν δόξας. οἷ μὲν ὅν δεικνύναι πειρώμενοι ὅτι οὐκ ἴσον ὕδωρ ὅσον τὸ ἀγγεῖον τὸ κενόν, εἶναι δ᾽ ἔφασαν καὶ 
Ἐς ἔς, ὑχ ὃ βέλονται λέγειν οἱ ἄνθρωποι κενόν, τῦτ᾽ ἐξελέγ- οἱ Πυθαγόρειοι κενόν, καὶ ἐπεισιώωι αὐτὸ τῷ ὑρανῷ ἐκ τῷ 
 χασιν, ἀλλ' ἁμαρτάνοντες λέγασιν, ὥσπερ ᾿Αγαξαγόρας καὶ ὠπείρε πνεύματος ὡς ἀνωπνέοντι καὶ τὸ κενόν, ὃ διορίζει 

οἱ τῶτον τὸν τρόπον ἐλέγχοντες. ἐπιδεικνύνσι γὰρ ὅτι ἔςι τι γς τὰς φύσεις, ὡς ὄντος τοῦ κεν χωρισμῷ τινὸς τῶν ἐφεζῆς 
ὁ ἀήρ, ςρεβλῦντες τὸς ἀσκὸς καὶ δεικνύντες ὡς ἰσχυρὸς ὁ καὶ τῆς διορίσεως᾽ καὶ τὔτ᾽ εἶναι πρῶτον ἐν τοῖς ἀριθμοῖς" 

ἴρ, καὶ ἐναπολαμβάνοντες ἐν ταῖς κλεψύδραις. οἱ δ᾽ ἄγ. τὸ γὰρ κενὸν διορίζειν τὴν φύσιν αὐτῶν. ἐξ ὧν μὲν οὖν 
ὅρωποι βούλονται κενὸν εἶαι διάστημα ἐν ᾧ μηδὲν ἐστι οἱ μέν φασιν εἶναι οἱ δ᾽ οὗ φασι, σχεδὸν τοιαῦτα καὶ το- 
σῶμα, αἰσθητόν" οἰόμενοι. δὲ τὸ ὃν ἅπαν εἶαι σῶμα φασίν, σαῦτώ ἐςιν. 
ὦν ᾧ ὅλως μηδὲ ἐ ἐςι, τῶῦτ᾽ εἶναι κενόν, διὸ τὸ πλῆρες ἀέρος ῳ Πρὸς δὲ τὸ ποτέρως ἔχει δεῖ λαβεῖν τί σημαίνει τῷ-Ἴ 
χινόν εἶναι. ὕκινν τῦτο δεῖ δεικνύναι, ὅτι ἔςξιι τι ὁ ἀήρ, ἀλλ᾽ νῆμα. δυκεῖ δὴ τὸ κενὸν τόπος εἶναι ἐν ᾧ μηδὲν ἐςῃν. τότα 
ὅτι ὑκ ἔξι διάφημα ἕτερον τῶν σωμάτων, ὅτε χωριςὸν ὅτε δ᾽ αἴτιον ὅτι τ ὃν σῶμα οἴονται εἶναι, πῶν δὲ σῶμα ἐν 

ὀτργείᾳ ὄν, ὃ διαλαμβάνει τὸ πᾶν σῶμα ὥς εἶαι μὴ" τόπῳ, κενὸν δ᾽ ἐν ὦ ᾧ τόπῳ μηδέν ἐς! σῶμα, ὥστ᾽ εἴ που 
ἃς φυγεχές, καθάπερ λέγεσι Δημόκριτος καὶ Λεύκιππος κὰὶ μή ἐςι σῶμα, κενὸν εἶναι ἐνταῦθα. σῶμα δὲ πώλιν ἅπαν 

4. καὶ ὁ ἀὴρ ΕῸ 1. 2. γάρ --- ὅλη ὁγὰ Ἐ. ἢ ἀΐρος ὅλη Ἐ. Π οἷον οτὰ Ἐ. ἢ 3. γὰρ] δὲ. 1. [Π ἐξὴν ἀὴρ ΟἹ. Π 6. λεχθὴ Οἱ. 
Ἴ. καὶ ἱτελίχεια ἔχει ὅδι Ἐ. 1 9. δέ ἔξιν ὅταν Ἐξ. ΠΠ 10. γδηται Τ᾿ ἢ μὲν τοῦ τόπου Ε΄ ἢ 13. ἃ μή, καὶ πῶς ἰςΐν ὁγχα Ἐ. ἢ 14. γὼρ 

, ἀπ Ἐ. ἢ τήν τε ἀπιςίαν καὶ οἵὰ Ζ᾽, τε οἷὖὴ Ἐ. ἢ 16. τια τόπον Ἐ. [Ϊ 17. δ᾽ εἶναι πλῆρες μὲν ΟἹ. ἢ 18. ὡξ οἵα Γ. Π κενὸν οἵα ἢ. ἢ 
“αὐ 19: ταὐτόν, ἄρξασθαι 1. ἢ 20. τῆς οτὰ Σ΄. [] λαβούσης Ο. ἵ 21. φάσκοντες εἶναι καὶ ἘΌΖ. 1 22. δόξας πὶ αὐτῶν ἘΟῚ. ᾿ὶ 24, ἁμαρ- 
ὶ τάννσι λέγοντες Ἐ.1 26. δεικνύοντες ΕἸ. ἱ 28. βούλονται λέγειν κενὸν ἘΞ. 11 μηδὲν τί ἐς: Σ΄. Π 29. ἅπαν ὃ δι 1. ᾿ 30. διὸ τὸ] διότι Ε΄. ἢ 
"ὦ Ϊ 34. δεικνύναι δεῖ Κ΄, 
ΓΙ 4. τι τῶν ἔξω Ἐ. ἢ ἀ. ὅτι) ὅτι ἡ Τ΄. ἢ 5. δοκοίη εἶναι κδησις ΓΟΙ͂. 6. ἃ Ῥ΄. 1. τι οἵα ΕΟ. ἢ δίξαιτο ΓΌΟΙΣ. ἃ ἰςι ΟἹ. ἢ 

εἰ 9 αὐτῶ ΟἹ. ἢ 8. ἅμα εἶναι ΓΟ]. ᾿ 10. σμικρότατον δίξασθαι Ἐ. Π 11. τὸ μέγα ἰς ΕΟ]. ΠΟ 15. ἱκ τούτων οἵα Κ΄. 16. φαίνονται 
) ΟἹ. ἃ 41. μετὰ τῶν ἀσκῶν δίχεσθαι ἘΟΙ. [ 19. γήνεσθαι πᾶσι ΕΟ]. ἢ 20. ναι σῶμα ΕΟΙ. ΠΕ 22. ἴσον οτα Ἐ. ἢ 23. αὐτῶ Ο. 

44. ὡς ἂν ἀναπτίοντι ἘΌΙ. ἢ 27.. διορίζει Ε΄. Π 28. μὲν ὧν ροδὶ οταὰ Κ΄. ΠΠ[| φασι οπὶ 11. ] 29. σχεδὸν --- 82. οἴονται εἶναι βαρτα ᾿υγατι 
ΣῈ ΕΞ. ἢ 29. τοιαῦτά τε καὶ τοσαῦτα το ΕἾ, τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ΟἿ. ἢ ἰςι οτὰ τὸ Ε. [{31. εἶναι οἵα ἔ. ᾿| 33. ἐπὶ οἵα Ο. ἢ 
34. καὸι] οὐδὲν ΟΖ. 



΄ 

214 : ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩ͂Σ Δ. 

“ ἃ ᾽ 
οἴονται εἶναι ἁπτόν" τοῖστο δὲ ὃ ἂν ἔχῃ βάρος ἢ κουφὅ- πυρηνΐζειν, οἷον ὕδατος συνθλιβομένα τὸν ἐνόντα ἀέρα, καὶ 
τητὰ. συμβαίνει. ἦν ἐκ συλλογισμῖ τῦτο εἶναι κενόν, ἐν ᾧ αὐξάνεσθαι οὐ μόνον εἰσιόντος τινὸς ἀλλὼ καὶ ἀλλοιώσει, 
μηδὲν ἐςι βαρὺ ἢ κοῦφον. ταῦτα μὲν οὖν, ὥσπερ εἴπομεν οἷον εἰ ἐξ ὕδατος γίνοιτο ἀήρ. ὅλως δὲ ὅ τε περὶ τῆς αὐ- 

καὶ πρότερον, ἐκ συλλογισμοῦ συμβαύει. ἄτοπον δὲ εἰ ἡ ἔξήσεως λόγος καὶ τοῦ εἰς τὴν τέφραν ἐγχεομένοου ὕδατος 
Δ κεγέγ" δὲὶ “νὰν τόκον εἶναι. ἐγ ὦ σώματός ἐςι διά. »»δ ἽΝ ἘΠΕ: δί πν τς »" “Ὁ Α΄» ςιγμὴ κενόν' δεῖ γὰρ τόπον εἶναι, ἐν ᾧ σώματός ἐςι διώ- 5 αὐτὸς αὑτὸν ἐμποδίζει. ἡ γὼρ ὑκ αὐξάνεται ὁτιοῦν, ἢ οὐ 

-»Ἥ ΠΥ 5 “ 
ζημα ὠὡπτῦ. ἀλλ ἦν φαίνεται λέγεσθαι τὸ κενὸν ἔνα μὲν σώματι, ἢ ἐνδέχεται δύο σώματα ἐν ταὐτῷ εἶναι. ἀπο- 
τρόπον τὸ μὴ πλῆρες αἰσθητοῦ σώματος κατὰ τὴν ἀφήν' ρίαν ὧν κοινὴν ἀξιίῶσι λύειν, ἀλλ᾽ οὐ κενὸν δεικνύουσιν ὡς 
αἰσθητὸν δ᾽ ἐςὶ κατὰ τὴν ἁφὴν τὸ βάρος ἔχον καὶ κεφό- ἔςιν. ἢ πᾶν εἶναι ἀναγκαῖον τὸ σῶμα κενόν, εἰ πάντῃ αὐ- 

τητα, διὸ κἂν ἀπορήσειέ τις, τί ἂν φαῖεν, εἰ ἔχοι τὸ διώ- ξάνεται καὶ αὐξάνεται διὰ κενδ. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐκὶ 
ζημα χρῶμα ἢ ψόφον, πότερον κενὸν ἢ ὅ; ἢ δῆλον ὅτι 10 τῆς τέφρας. ὅτι μὲν Ἦν ἐξ ὧν δεικνύσσιν εἶναι τὸ κενὸν δύ. 
εἰ μὲν δέχοιτο σῶμα ἁπτόν, κενόν εἶναι, εἰ δὲ μή, ὅ. ἄλ- εἰν ῥῴδιον, φανερόν. 

δον δὲ τρόπον, ἐν ᾧ μὴ τόδε τι μηδ᾽ ὑσία τις σωματική. Ὅτι ᾿ ἀκ ἔςι κενὸν ὕτω κεχωρισμένον, ὡς ἔνιοί φασι,Β 
Ἄν 5» ε ͵7 “ »“" 

διὸ φασί τινες εδαι τὸ κενὸν τὴν τῷ σώματος ὕλην, οἶπερ “λέγωμεν κάλιν. εἰ γάρ ἐςιν ἑκάςου φορά τις τῶν ἁπλῶν μα τ , 
καὶ τὸν τόπον, τὸ αὐτὸ τοῦτο λέγοντες οὐ καλῶς" ἡ μὲν σωμάτων φύσει, οἷον τῷ πυρὶ μὲν ἄνω τῇ δὲ γῇ κάτω 

ν, Δ ᾽ Ν. Δ ᾿ Ν ν “ ) Ν Ν ΄ ᾽ Ἄ Ν ν » ν “ γὰρ ὕλη ὁ χωριςὴ τῶν πραγμάτων, τὸ δὲ κενὸν ζητοῦσιν 15 καὶ πρὸς τὸ μέσον, δῆλον ὅτι ὧς ἄν τὸ κενὸν αἴτιον εἴη τῆς 
ὡς χωριςόν. ἐπεὶ δὲ περὶ τόπι διώριςαι, καὶ τὸ κενὸν ἀν. φορᾶς. τίνος Ὧν αἴτιον. ἔξαι τὸ κενόν; δοκεῖ γὰρ αἴτιον εἶναι 
αὔγκη τόπον εἶναι εἰ ἔξιν ἐστερημένον σώματος, «όπος δὲ κινήσεως τῆς κατὰ τόπον, ταύτης δ᾽ ὑκ ἔςιν. ἔτι εἶ ἔς! τι 

καὶ πῶς ἔςι καὶ πῶς οὐκ ἔςιν εἴρηται, φανερὸν ὅτι οὕτω οἷον τόπος ἐςερημένος σώματος, ὅταν ἢ κενόν, πῇ οἰσϑήσε- 
οἱ Ν ἔτ ῃ,, Υ͂ τ: Ὡς Ν ν, » ᾽ "ΟΝ “ ; ν Ν», Ψ' ε μὲν κενὸν ἀκ ἔςιν, ὅτε ἀχώριςον ἴτε κεχωρισμένον" τὸ γὰρ ται τὸ εἰστεθὲν εἰς αὐτὸ σῶμα; ὁ γὼρ δὴ εἰς ἅπαν. ὁ δ᾽ 

κενὸν οὐ σῶμα ἀλλὰ σώματος διάστημω βούλεται εἶναι. Ὦ αὐτὸς λόγος καὶ πρὸς τὸς τὸν τόπον οἰομένος εἶναί τι κφ- 
διὸ καὶ τὸ κενὸν δοκεῖ τι εἶναι, ὅτι καὶ ὁ τόπος, καὶ διὰ σχωρισμώον, εἰς ὃν φέρεται" κῶς γὰρ οἰσθήσεται τὸ ἐγτε- 

ταὐτά. ἥκει γὰρ δὴ ἡ κίνησις ἡ κατὰ τόπον καὶ τοῖς τὸν θὲν ἢ μενεῖς καὶ περὶ τῇ ἄνω καὶ κάτω καὶ κερὶ τῷ κει 

τόπον φάσκεσιν εἶναί τι παρὰ τὼ σώματα τὼ ἐμπίπτοντα ὁ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος εἰκότως" τὸ γὼρ κενὸν τόπον ποι- 
καὶ τοῖς τὸ κενόν, αἴτιον δὲ κινήσεως οἴονται εἶναι τὸ κενὸν ὥσιν οἱ εἶναι φάσκοντες". καὶ πῶς δὰ ἐνέξαι ἢ ἐν τῷ τόπῳ 

“ Ἄ » -“ . 

ὕτως ὡς ἐν ᾧ κινεῖται" τῶτο δ᾽ ὧν εἴη οἷον τὸν τόπον φασί ἢ ἐν τῷ κενῷ; οὐ γὰρ συμβαίνει, ὅταν ὅλον τεθῇ ὡς ἐν 
τινες εἶναι. οὐδεμία δ᾽ ἀνάγκη, εἰ κίνησις ἔςι, εἶναι κενόν. κεχωρισμένῳ τόπῳ καὶ ὑπκομένοντι σώματι" τὸ γὼρ μέρος 

ΑῚ “ ὅλως μὲν οὖν πάσης κινήσεως οὐδαμῶς, διὸ καὶ Μέλισσον ἄν μὴ χωρὶς τιθῆται, ἐκ ἔςαι ἐν τόπῳ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὅλῳ. 
ἔλαθεν" ὠλλοῶσθαι γὼρ τὸ πλῆρες ἐνδέχεται. ἀλλὰ δὴ ἔτι εἰ μὴ τόπος, ἐδὲ κενὸν ἔςαι. συμβαύει δὲ τοῖς Ἀέγυ- 
ὑδὲ τὴν κατὰ τόπον κύησιν" ἅμα γὰρ ἐνδέχεται ὑπεξιῴαι σιν εἶναι κενὸν ὡς ἀναγκαῖον, εἴπερ ἔς αι κίνησις, τὐναντίον 

Υ͂ »" “ » 
ἀλλήλοις, ὑδενὸς ὄντος διαςήματος χωριςᾷ παρὰ τὰ σώ- 30 μᾶλλον, ἄν τις ἐπισκοπῇ, μὴ ἐνδέχεσθαι μηδὲ ἣν κινεῖς 

ματα τὰ κινόμενα. χαὶ τῦτο δῆλον καὶ ἐν ταῖς τῶν συν- σόφι,. ἐὰν ἢ κενόν" ὥσπερ γὰρ οἱ διὰ τὸ ὅμοιον φαΐμενοι 
ὧν δύ -“ ὶ ἢ Σ τῶν ὑγρῶν. ἐγδέ: δὲ Ν- πον .».ΟῬσ καὶ ἐν τῶ “,Ψ;»»ἤἢ ᾽ “. ν᾽ εχῶν δίναις, ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς τῶν ὑγρῶν. ἐνδέχεται τὴν γὴν ἠρεμεῖν, ὕτως ἐν τῷ κενῷ ἀνάγκη ἠρεμεῖν" ὁ 

“ ΝῚ » Ἁ Ἁ ᾽ Ἁ ΝῚ ΝῚ Ἀ ν ἡ ΕΣ Ἁ οἱ “ Ἃ Φ ,ὔ «. ἯΣ Ἁ ’ ; 
καὶ πυκύσθαι μὴ εἰς τὸ κενὸν ἀλλὼ διὰ τὸ τὰ ἐνόντα ἐκ- γὰρ ἔςιν ὦ μᾶλλον ἢ ἧττον κινηθήσεται" ἢ γὰρ κενόν, ὑκ 

. 

4. οἷον τε ΕΟ. ἢ τοιοῦτον ΟΠ. ᾿ἰ ἰὰν Ἑ. ἢ 3. βαρύ τι ἢ ΓΟ. ἢ 5. ζ] ὦ τόπω ΟἹ. ἢ 8. αἰσθητὸν -- ἀφὴν οπχ Ε. ἵ 414. εἶκω 

οἵα Ἑ. ἃ 12. μὴ] μηδὲν ΤΕ. 1} τῇ ἐξὶ 1. } 13, εἶναί τοῖς Ε΄ 1 τῶν σωμάτων Ε΄. " 14. ο] ὡς Ε. 1 15. σωμάτων Κ΄, 16. ὡς χω- 

ριφὸν οτὰ Ε. ἵ δὲ καὶ περὶ Ε΄. [τόπον Ο, τοῦ τέπου 7. 11 τόπον ἀνώγκη εἶναι ΟἿ, τόπον εἶναι ἀνάγκη Ε΄. ΠΠ 18. ἔςι καὶ πῶς οσγὼ ΑΕ, 

κῶς στὰ Ε΄. ἰ 19. κεχωρισμέτον οὔτε ἀχβξριςον ἘΘΙ. ᾿ 20. βούλονται ΟἹ. Ἰ 22. τὰ αὐτὰ ΕἸ. 1 ἥκει εἰ δὴ ἡ οοττ Ε΄. {Πτὸν ογὰ Ζξ. ἢ 
23. τὰ ροβῖ σι. οπχὶ ΣΕ. 24. τὸ κενὸν εἶναι Ε΄. ἢ 26. εἴ εἶναι εἰ 1. ἢ ἔςαι κέησις Ε΄ 1 εἶναι καὶ κενόν Ο. 1 27. κινήσεως οὐδαμῶς 

ἁπάσης Ο. εἰ ὡχάσης οἰίατλ ΕἼ. ἢ 28, ἐνδέχεται τὸ πλῆρες ΕΟ, (ἢ 29. ὑπεξ. ἀλλ, ἐνδέχεται ΕῸΙ. ἰἰ 30. χωρὶς τοῦ ἘΟΙ. Ὁ 31. τὰ 

8. γένοιτο ΤΕ. ἢ 5, ἑαυτὸν 1. ἢ 6. ἢ οτὰ ΚΕ. ἢ τῷ αὐτῶ ΕΌΙ. ἢ 1. ἀξιοῦσι κοινὴν ΕΟ. ὕ 8. τὸ σῶμα ἀνωγκαῖον ΕΟΙ. ἢ 10. ὅτι] 

αἄτω ὥ. ᾿ἱ τὸ κενὸν εἶναι ΤῸ. 1 13. λέγομεν ΟἹ. 1 15. εἴη αἴτιον ΤΌ. ἱ τῆς ογὰα Ἐ. ΠΠ 16. ἔςαι κινήσεως τὸ (7. 1 11. ἔςιν αἴτιοι. 
ἔτι ἘΞ. " 18. ἐξερημένον ὧΖ. 1 19. ἐντεθὲν ΕἼ. 1] 20. τὸν τόπον] τόπυς Ο. Π εἶναί τι οἰομένυς ΕΖ. 1 21. δ 11. } φέρεται τὸ φερόμενσι, 

πῶς Εἰ γὰρ οτι Ἐ. || τεθὲν ΕῸ. ἱ 28. ἁρμόσει ἀτιῖε ὁ ΟἹ, μοβὶ λόγος ΤΕ. 1 24. δὴ οτι Ἐ. ἸΠ ἣν ἔςαι Ο. ᾿ἱ 25. ὅταν ὅλον τεθῇ 
στὰ Κ΄. ᾿ ὡς οτὰ ἘΞ ἢ 26. -τόπω ὅταν ὅλον τεθὴ καὶ ρτ Ε΄. ᾿ 27. ἰὰν ΟΖ. ἢ ἐν τῶ τόπω ἘΟΙ͂. ἢ 28. μεδὸ ΤΟΣ. Π οὐδὲν ΟΖ. ὃ 
80, ἐάν 2. ἡ κινεῖσθαι μηδὲν ΕῸΙ. ᾿ 33. οὖ οἷν Ο. ἢ ἢ] καὶ ΕΟΙ. καὶ οὐκ οπὶ ἣσ Ο. 



ΦΥΣΙΚῊΣ ἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ Δ. 

ἢ Ω »Ἢ Ψ ΓΝ , ἃ ΓῚ 
διαφορούν πρῶτον μὲν ὄν, ὅτι πᾶσα κύησις ἢ βίᾳ ἢ 

κατὰ φύσιν. ἀνάγκη δ᾽ ἄν περ ἢ βίαιος, εἶναι καὶ τὴν 

κατὼ φύσιν' ἡ μὲν γὰρ βίαιος παρὼ φύσιν ἐςίν, ἡ δὲ 
χαρὰ φύσιν ὑςέρα τῆς κατὰ φύσιν. ὥς᾽ εἰ μὴ κατὰ φύ- 

21ὅ 

Ά οἰσθήσεται διὰ τῷ Β τὸν ἐφ᾽ ᾧ Τ' χρόνον, διὰ δὲ τῷ Δ 

λεπτομερὸς ὄντος τὸν ἐφ᾽ ᾧ Ἐ;, εἰ ἴσον τὸ μῆκος τὸ τῷ Β 

τῷ Δ, κατὼ τὴν ἀναλογίαν τῷ ἐμποδίζοντος σώματος. ἔξω 
γὰρ τὸ μὲν Β ὕδωρ, τὸ δὲ Δ ἀήρ' ὅσῳ δὴ λεπτότερον 

ΝῚ ε “Ὃ “ὍὋ ᾿ ΕΣ “Ὃ “ 

σιν ἐξὶν ἑκαστῳ τῶν φυσικῶν σωμάτων κίνησις, οὐδὲ τῶν 5 ὠὴὲρ ὕδατος καὶ ἀσωματώτερον, τοσυτῳ θῶττον τὸ Α διὰ 
ἄλλων ἔσται κινήσεων οὐδεμία. ἀλλὰ μὴν φύτει γε πῶς 
ἕςαι μηδεμιᾶς ἔσης διαφορᾶς κατὰ τὸ κενὸν καὶ τὸ ἄπει- 
ρῶν; ἦ μὲν γὰρ ἄπειρον, οὐδὲν ἔσται ἄνω οὐδὲ κάτω οὐδὲ 
μέσον, ἢ δὲ κενόν, ὑδὲν διαφέρει τὸ ἄνω τῷ κάτω" ὥσπερ 

τῷ Δ οἰσθήσεται ἢ διὰ τῷ Β. ἐχέτω δὴ τὸν αὐτὸν λόγον 

ὄνπερ διέςηκεν ὠὴρ πρὸς ὕδωρ, τὸ τάχος πρὸς τὸ ταΐχρς. 
Φ» 5» ᾽ ,ὔ ΄ ,ὔ ὩΝ ΑΙ ΄ ὥς’ εἰ διπλασίως λεπτόν, ἐν διπλασίῳ χρόνῳ τὴν τὸ Β δε 
εἰσιν ἢ τὴν τὸ Δ, καὶ ἔςαι ὁ ἐφ᾽ ᾧ Τ' χρόνος διπλάσιος 

᾿ -» ν᾿ “2 ΄-Ρ -» ΝΥ “ Σιν» ἢ » δ δνσν » ’ Ψ' γὰρ τῷὰέ μηδενὸς ὑδεμία ἐςὶ διαφορά, ἕτως καὶ τῷ μὴ ὅν- τὺ τῇ ἐφ᾽ ᾧ Ἐ. καὶ ἀεὶ δὴ ὅσῳ ὧν ἢ ἀσωματώτερον καὶ ἧττον 
τος. τὸ δὲ κενὸν μὴ ὃν τι καὶ ςέρησις δυκεῖ εἶναι, ἡ δὲ 

φύσει φορὰ διώφορος. ὥς᾽ ἕςαι τὰ φύσει διάφορα. ἢ ἦν 
ἐκ ἔς: φύσει οὐδαμὲ ἀδενὶ φορά, ἢ εἰ τῶτ᾽ ἔςιν, οὐκ ἔς! 

κενόν, ἔτι νῦν μὲν κινεῖται τὰ ῥιπτούμενα τῷ ὥσαντος οὐχ 

ἐμποδὶςικὸν καὶ εὐδιαιρετώτερον δὶ᾽ οὗ φέρεται, θᾶττον οἱ- 
σθήσεται. τὸ δὲ κενὸν ὀδένα ἔχει λόγον ᾧ ὑπερέχεται ὑπὸ 
-“ Ω . ᾽ Ν Χι ν ,ὔ Η Χ 
τὸ σώματος, ὥσπερ ὁδὲ τὸ μηδὲν πρὸς ὠριθμόν. εἰ γὼρ τὰ 
τέτταρα; τῶν τριῶν ὑπερέχει ἑνί, πλείονι δὲ τοῖν δυοῖν, καὶ 

ἁπτομένου, ἢ δὲ ἀντιπερίστασιν, ὥσπερ ἔνιοί φασιν, ἢ διὰ 15 ἔτι πλείονι τοῦ ἑνὸς ἢ τοῖν δυοῖν, τοῦ δὲ μηδενὸς ὑκέτι ἔχαι 

τὸ ὠθεῖν τὸν ὠσθώτα ἀέρα θάττω κύησιν τῆς τοῦ ὠσθότος 

φορᾶς, ὃν φέρεται εἰς τὸν οἰκεῖον Ῥέπον. ἐν δὲ τῷ κενῷ 
λόγον ᾧ ὑπερέχει" ἀνάγκη γὼρ τὸ ὑπερέχον διαιρεῖσθαι εἷς 
τε τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὸ ὑπερεχόμενον, ὥςε ἔς αἱ τὼ τέτ- 

ἐδὲν τύτων ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ὑδ᾽ ἔςαι φέρεσθαι ἀλλ᾽ ἢ ταρα ὅσῳ τε ὑπερέχει καὶ ὑδώ. διὸ οὐδὲ γραμμὴ ςιγμῆς 
ὡς τὸ ὀχύμενον. ἔτι ὀδεὶς ὧν ἔχοι εἰπεῖν διὰ τί κινηθὲν ςή- ὑπερέχει, εἰ μὴ σύγκειται ἐκ ςιγμῶν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ 
σεταΐ πν᾿ τί γὰρ μᾶλλον ἐνταῦθα ἢ ἐνταῦθα; ὥς᾽ ἢ ἠρε- 20 κενὸν. πρὸς τὸ πλῆρες οὐδένα οἷόν τε ἔχειν. λόγον, ὥς οὐδὲ 
μήσει ἢ εἰς ἄπειρον ἀνάγκη φέρεσθαι, ἐὰν μή τι ἐμπο- τὴν κίνησιν, ὠλλ᾽ εἰ διὰ τῷ λεκτοτάτε Ἐν τοσῳδὶ τὴν τοσήνδε 
δίσῃ κρεῖττον. ἔτι γῦν μὲν εἰς τὸ κενὸν διὰ τὸ ὑπείκειν φές φέρεται διὰ τῷ κενοῦ, παντὸς ὑπερβάλλει λόγου. ἔξω γὰρ 
ρεσθαι δοκεῖ" ἐν δὲ τῷ κενῷ πάντῃ ὁμοίως τὸ τοίΐζτον, ὥςε τὸ Ζ κενόν, ἴσον δὲ τῷ μεγέθει τοῖς Β, καὶ Δ. τὸ δὴ Α εἰ 
πάντη οἰσθήσεται. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερὸν τὸ λεγός δίεισι καὶ κινηθήσεται ἐν τινὶ δ θὲ χρόνῳ, τῷ ἐφ᾽ οὗ Ἡ, ἐν 

βενον. ὁρῶμεν γὰρ τὸ αὐτὸ βάρος καὶ σῶμα θᾶττον φε- 25 ἐλώττονι δὲ ἢ τῷ ἐφ᾽ οὗ Ἐ, τοῦτον ἔξει τὸν λόγον τὸ 
ρόμενον διὰ δύο αἰτίας, ἢ ἢ τῷ διαφέρειν τὸ δι᾿ Ὁ, οἷον δ᾽ κενὸν πρὸς τὸ πλῆρες, ἀλλ᾽ ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ὅσος ἐφ᾽ 
ὕδατος ἢ γῆς ἢ ἀέρος, ἢ τῷ διαφέρειν τὸ φερόμενον, ἐὰν οὗ τὸ Η, τοῦ Δ τὸ Α δίεισι τὴν τὸ Θ. δίεισι δέ γε, κἀν 
τἄλλα ταὐτὰ ὑπάρχῃ, διὼ τὴν ὑπεροχὴν τῷ βάρες ἃ τῆς ἢ τι λεπτότητι διαφέρον τοῦ ἀέρος ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ζ, ταύτην 
πυεφότητος. τὸ μὲν ἦν δι᾽ ὦ φέρεται αἴτιον, ὅτι ἐμποδίζει τὴν ἀναλογίαν ἣν ἔχει ὁ χρόνος ἐφ᾽ ᾧ Ἑ πρὸς τὸν ἐφ᾽ ᾧ 
μάλιστα μὲν ἀντιφερόμενον, ἔπειτα καὶ μένον" μᾶλλον δὲ 39 Η. ὧν γὰρ ἥ τοσούτῳ λεπτότερον τὸ ἐφ᾽ ᾧ Ζ σῶμα τοῦ 
τὸ μὴ εὐδιαίρετον" τοίστο δὲ τὸ παχύτερον. τὸ δὴ ἐφ᾽ οὗ Δ, ὅσῳ ὑπερέχει τὸ Ἑ τοῦ Η,, ἀντεςραμμένως δίεισι τῷ 

4. πρῶτον μὲν οὖν] ἔπειϑ' ἘΠ. Π ὅτι] ὅτε ἡ Ἐ. ΠΤ κίησις πρῶτον μὲν ὅτι πᾶσα κείνησις ὃ Ἐ. Ἱ βία κινηθήσεται ἢ ̓ γ Ἐ. ἴ 2. τὴν οἿὴ 
., ἂν ΤΠ 8. ἡ μὲν γ. β. π. φ. ογὰ ὅ. {| ἐς οσὰ ἔῸΙ. ἢ 5. ἑἱκάςῳ ροβὶ σωμάτων Κ΄ 1 6. κινήσεων ἔςαι Ἐ, 1] Ἴ. τὸ ροβὶ καὶ οἵὴ ΚΕ, 
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τάχει ἐν τῷ τοσύτῳ, ὅσον τὸ Ὶ, τὴν τὸ Ζ τὸ ἐφ᾽ ὮΑ, ἐὰν ἐν τῷ κενῷ, ὥσπερ ἂν εἰ τὸ ὕδωρ μὴ μεθίξατο τῷ ξυλύῳ 
Φίσσαι ἢ ἐὰν τοίνυν μηδὲν ἢ ἢ σῶμα ἐν τῷ 2, ἔτι θᾶττον. ἀλλ᾽ κύβῳ μηδ᾽ ὃ ὁ ἀήρ, ἀλλὰ πάντα διήεσαν δι᾿ αὐτοῦ. ἀλλὰ 
ἣν ἐν τῷ Ἡ. ὥς᾽ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δίεισι αλλρές τε ὃν καὶ κενόν. μὴν καὶ ὁ ὁ κύβος ἔχει τοσῦτον μέγεθος, ὃ ὅσον κατέχει τὸ 
ἀλλ᾽ ἀδύνατον. φανερὸν τούυν ὅτι, εἰ ἔςι τις χρόνος ἐν ᾧ τῷ κενόν" ὃ εἰ καὶ θερμὸν ἢ ψυχρόν ἐςιν ἢ βαρὺ ἢ κοῦφοι, 
κενῷ ὁτίῶν οἰσθήσεται, συμβήσεται ττο το ἀδύνατον" ἐν ἴσῳ 5 ὑδὲν ἧττον ἕτερον τῷ εἶναι πάντων τῶν παθημάτων ἐςί, καὶ 

γὰρ ληφθήσεται πλῆρές τε ὃν διεξιέναι τι καὶ κενόν" ἔξαι γάρ εἰ μὴ χωριςόν' λέγω δὲ τὸν ὄγκον τῇ ξυλήνε κύβυ, ὥς" εἰ 
᾿ »“ [4 ἊΨ. ἢ , »" ΄, ,ὔ » Υ͂ 7] ΄ Ν ,΄ “ τι ἀνάλογον σῶμα ἕτερον πρὸς ἕτερον ὡς χρόνος πρὸς χρόνον. καὶ χωρισθείη τῶν ἄλλων πάντων καὶ μήτε βαρὺ μήτε κῦ- 

ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, δῆλον τὸ τῇ συμβαΐνντος αἴτιον, ᾧον εἴη, καθέξει τὸ ἴσον κενὸν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἔςαι τῷ τῷ 
ν ,ὔ } Ν φ ,ὔ 5. ἈΝ ’, , ,ὔ΄ ΄, Ὶ “ΘΝ “ Ψ᾿ ε» ξ- δὶ 7΄ Ν »“ ὅτι κινήσεως μὲν πρὸς κίνησιν πάσης ἐςὶ λόγος (ἐν χρόνῳ τόκε καὶ τῷ τῷ κενῇ μέρει ἴσῳ αὑτῷ. τί οὖν διοίσει τὸ τοῦ 

᾽ 5» ,ὔ δὲ “3 ᾿ ’ ή »“ »Ψ “ Ὶ γέ Ν᾿ Ὶ ᾽ δύ " δὶ ̓ γάρ ἐςι, χρόνου δὲ παντός ἐς πρὸς χρόνον, πεπερασμένων 10 κύβε σῶμα τῷ ἴσν κεγξ καὶ τόπυ; καὶ εἰ δύο τοιαῦτα, διὰ 
ἀμφοῖν), κενῷ δὲ πρὸς πλῆρες ἰκ ἔςιν. ἢ μὲν ἦν διαφέρυσι τί ὁ καὶ ὁποσαῦν ἐν τῷ αὐτῷ ἔςαι; ἣν μὲν δὴ τῦτο ἄτοπον 
δι’ ὧν φέρονται, ταῦτα συμβαίνει, κατὰ δὲ τὴν τῶν φερο- καὶ ὠδύνατον. ἔτι δὲ φανερὸν ὅτι τοῦτο ὁ κύβος ἕξει καὶ 
μων ὑπεροχὴν τάδε" ὁρῶμεν γὰρ τὰ μείζω ῥοπὴν ἔχοντα μεθιςάμενος, ὃ καὶ τὰ ἄλλα σώματα πάντ᾽ ἔχει. ὥς" εἰ 
ἡ βάρος ἢ κουφότητος, ἐὰν τἄλλα ὁμοίως ἔχῃ τοῖς σχή- τῶῦτό που μηδὲν διαφέρει, τί δεῖ ποιεῖν τόπον τοῖς σώμασι 
μασι, θῶττον φερόμενα τὸ ἴσον χωρίον, καὶ κατὰ λόγον ὃν ις παρὰ τὸν ἑκάςυ ὄγκον, εἰ ἀπαθὲς ὁ ὄγκος; ὑδὲν γὰρ συμ- 
ἔχουσι τὼ μεγέθη πρὸς ἄλληλα. ὥςε καὶ διὰ τοῦ κενοῦ. βάλλεται, εἰ ἕτερον περὶ αὐτὸν ἴσον διάςημα τοιοῦτον εἶπ, 
ἀλλ᾽ ἀδύνατον" διὰ τύα γὰρ αἰτίαν οἰσθήσεται ϑῶττον; ἐν [ἔτι δεῖ δῆλον εἶναι οἷον κενὸν ἐν τοῖς κινομένοις. νῦν δ᾽ ὑδα- 

δ ον ΄ Ψ  ν “ ΟΡ δ δὲ ““ » Ὁ ΣΝ, ἐγτὸς τὸ κόσμο" ὁ γὰρ ἀδα ἕ ἡ δυκεὶ δέ δὲ μὲν γὰρ τοῖς πλήρεσιν ἐξ ἀνάγκης" θᾶττον γὰρ διαιρεῖ τῇἪ μοῦ ἐντὸς τῷ κόσμν" ὁ γὰρ ὠὴρ ἔς: τι, ὁ δοκεῖ δέ “γε, ὑδὲ 
ἰσχύϊ τὸ μεῖζον" ἢ γὰρ σχήματι διαιρεῖ, ἢ ῥοπῇ ἣν ἔχει τὸ ὕδωρ, εἰ ἦσαν οἱ ἰχθύες σιδηροῖ" τῇ ἀφῇ γὼρ ἡ κρίσις 

Ν ΄' Ἄν» 3 “ .» 3... νς "νη, Ἷ ᾿ ἕ ,ὕ Ω Ἷ 
τὸ φερόμενον ἢ τὸ ἀφεθό. ἰσοταχὴ ἄρα πάντ' ἔςαι. ἀλλ᾽ Ὁ τῷ ἀπτῇ.} ὅτι μὲν τοίυν ὑκ ἔςι κεχωρισμένον κενόν, ἐκ τό- 
ἀδύνατον. ὅτι μὲν ὧν εἰ ἔςι κενόν, συμβαίνει τὐναντίον ἢ δ᾽ των ἐςὶ δῆλον. 

ἃ κατασκευαΐζεσιν οἱ φάσκοντες εἶναι κενόν, φανερὸν ἐκ τῶν Εἰσὶ δὲ τινες οἱ διὰ τοῦ μανοῦ καὶ πυκνῦ οἴονται φα-9 
εἰρημένων. οἱ μὲν οὖν οἴονται τὸ κενὸν εἶναι, εἴπερ ἔσται ἡ νερὸν εἶναι ὅτι ἔστι κενόν. εἰ μὲν γὼρ μή ἐςξι μανὸν καὶ 
κατὰ τόπον κίνησις, ὠποκρινόμενον καθ᾽ αὑτό" τῦτο δὲ ταὐ- ᾿πυκνόν, ὑδὲ συνιέναι καὶ πιλεῖσθαι οἷόν τε. εἰ δὲ πῦτο μὴ 
τόν ἐςι τῷ τὸν τόπον φάναι εἶναί τι κεχωρισμένον" τῦτο δ᾽ 25 εἴη, ἢ ὅλως. κύησις οὐκ ἔςαι, ἢ κυμανεῖ τὸ ὅλον., ὥσπερ 
ὅτι ἀδύνατον, εἴρηται πρότερον. καὶ καθ᾽ αὑτὸ δὲ σκοποῦσι ἔφη ἰοῦθος, ἢ εἰς ἴσον ἀεὶ μεταβάλλειν ἀέρα κοιὶ ὕδωρ. 
φανείη ἀν τὸ λεγόμενον κενὸν ὡς ἀληθῶς κενόν. ὥσπερ γὼρ λέγω δ᾽ οἷον εἰ ἐξ ὕδατος κυάθε γέγονεν ἀήρ, ἅμα ἐξ ἴσυ 
ἐμὼν ἐν ὕδατι τιθῇ τις κύβον, ἐκςἡἤσεται τοσῖτον ὕδωρ ὅσος ὁ ἀέρος ὕδωρ τοσῦτον γεγενῆσθαι, ἢ κενὸν εἶναι ἐξ ἀνάγκης" 

κύβος, οὕτω καὶ ἐν ἀέρι" ἀλλὼ τῇ αἰσθήσει ἄδηλον. καὶ συμπιλεῖσθαι γὼρ καὶ συνεπεκτείνεσθαι ἐκ ἐνδέχεται ἄλ- 
ἀεὶ δὴ ἐν παντὶ σώματι ἔχοντι μετάστασιν, ἐφ᾽ ὃ πέφυκε 30 λως. εἰ μὲν Ἦν τὸ μανὸν λέγνυσι τὸ πολλὰ κενὰ κεχωρει- 
μεθίςασθαι, ἀνάγκη, ἀν μὴ συμπιλῆται, μεθίςασθαι ἢ σμέώνα ἔχον, φανερὸν ὡς εἰ μηδὲ κενὸν ἐνδέχεται εἶναι χω- 

, » » - ν Κ΄ “Ὁ λν » ιν ν σ᾽ ΄, ΄, «Ὁ ᾽ κάτω ἀεί, εἰ κάτω ἡ φορὼ ὥσπερ γῆς, ἢ ἄνω, εἰ πῦρ, ριςὸν ὥσπερ μηδὲ τόπον ἔχοντα διάςημα αὑτῇ, οὐδὲ μαγὸν 
ἢ ἐπ’ ἄμφω, ἢ ὁποῖον ἄν τι ἤ τὸ ἐντιθέμενον. ἐν δὲ δὴ τῷ ὕτως" εἰ δὲ μὴ χωριςόν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐνεῖναΐ τι κενόν, ἧττον 
κενῷ τῦτο μὲν ἀδύνατον" ὑδὲ γὰρ σῶμα" διὰ δὲ τῷ κύβον μὲν ἀδύνατον, συμβαίνει δὲ πρῶτον μὲν οὐ πάσης κινήσεως 
τὸ ἴσον διώςημα διεληλυθέναι δόξειεν, ὅπερ ἦν καὶ πρότερον 35 αἴτιον τὸ κενόν, ὠλλὼ τῆς ἄνω (τὸ γὼρ μανὸν κοῦφον, διὸ 
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236. εἰς οπι Ε΄. | 27. εἰ οπι Ε-. [[ 28. τοσοῦτον ὕδυρ ΤΕ. 11 γίγνεσθαι Ἐ. ᾿ 29. συμπιλῦσϑαι ἘΖ. 1} ἐπεχτεϑεσθαι Ε΄ ἢ ᾿δίχεσθαα ΘΟ. ἢ 

ἄλλως δῃῖε ὑκ Κ΄. 1 31. μὴ ΟΗ͂. ἢ 832. ἐδὲ Ε. ἢ 35. αἴτιον] εἶναι ἘΞ 

τὰ τἶἦ πα 5 
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καὶ τὸ πῦρ μανὸν εδαί φασι), ἔπειτα κινήσεως αἴτιον ἐχ μᾶλλον θερμόν, ὑδενὸς γενομέν ἐν τῇ ὕλῃ θερμῶ, ὃ οὐκ ἦν 
ὕτω τὸ κενὸν ὡς ἐν ᾧ, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ἀσκοὶ τῷ φέρεσθαι αὐ- θερμόν, ὅτε ἧττον ἦν θερμόν. ὥσπερ γε ὑδ᾽ ἡ τῷ μείζονος 
τοὶ ἄνω φέρνσι τὸ συνεχές, ὕτω τὸ κενὸν ἀνωφερές. καίτοι κύκλυ περιφέρεια καὶ κυρτότης ἐαν γύηται ἐλάττονος κύ- 
πῶς οἷόν τε φορὰν εἶναι κενξ ἢ τόπον κενῇ; κενὰ γὰρ γίγνε- κλυ, φἷ αὐτὴ ὅσα ἢ ἄλλη, ἐν ἐθενὶ γέγονε τὸ κυρτὸν ὃ ἦν ὦ 
ται κενόν, εἰς ὃ φέρεται. ἔτι δὲ πῶς ἐπὶ τὰ βαρέος ἀποδιό- 5 κυρτὸν ἀλλ᾽ εὐθύ" ὁ γὰρ τῷ διαλείπειν τὸ ἧττον ἢ τὸ μᾶλλόν 
συσι τὸ φέρεσθαι κάτω; καὶ δῆλον ὅτι εἰ ὅσῳ ἂν μανότε- 
ρὸν καὶ κενώτερον ἤ ἄνω οἰσθήσεται, εἰ ὅλως εἴη κενόν, τά- 

χις᾽ ἄν φέροιτο. ἴσως δὲ καὶ τῦτ᾽ ἀδύνατον κινηθῆναι" λό- 
γος δ᾽ ὁ αὐτός, ὥσπερ ὅτι ἐν τῷ κενῷ ἀκίνητα πάντα, ὅτω 

ἐςιν" ὑδ᾽ ἔςι τῆς φλογὸς λαβεῖν τι μέγεθος ἐν ᾧ ὁ καὶ θερ- 
μότης καὶ λευκότης ἔνεςιν. ὅτω τοίνυν καὶ ἡ πρότερον θερμότης 
τῇ ὕςερον. ὥςε καὶ τὸ μέγεθος καὶ ἡ μικρότης τοῦ αἰσθητοῦ 
ὄγχε ὁ προσλαβύσης τι τῆς ὕλης ἐπεκτεύεται, ἀλλ᾽ ὅτι δυ- 

καὶ τὸ κενὸν ὅτι ἀκίνητον" ὠσύμβλητα γὰρ τὰ τάχη. ἐπεὶ 10 νώμει ἐςὶν ἡ ὕλη ἀμφοῖν" ὥς᾽ ἐςὶ τὸ αὐτὸ πυκνὸν καὶ μα- 
δὲ κοὸν μὲν ὅ φαμεν εἶναι, τἄλλα δ᾽ ἠπόρηται ἀληθῶς, 
ὅτι ἢ κῥησις ὑκ ἔςαι, εἰ μὴ ἔςαι χύκνωσις καὶ μάνωσις, 

ἢ κυμανεῖ ὁ οὐρανός, ἢ ἀεὶ ἴσον ὕδωρ ἐξ ἀέρος ἔςαι καὶ 

ἀὴρ ἐξ ὕδατος" δῆλον γὼρ ὅτι πλείων ἀὴρ ἐξ ὕδατος γύε- 

γόν, καὶ μία ὕλη αὐτῶν. ἔςι δὲ τὸ μὲν πυκνὸν βαρύ, τὸ 
δὲ μανὸν κῦφον. [ἔτι ὥσπερ ἡ τῷ κύκλε περιφέρεια συν- 
αγομέη εἰς ἔλαττον ἐκ ἄλλο τι λαμβάνει τὸ κοῖλον, ὠλλ᾽ 
ὃ ἦν συνήχθη, καὶ τῷ πυρὸς ὅ τι ἄν τις λάβῃ πᾶν ἔςαι 

ται. ἀνάγκη τοίνυν, εἰ μή ἐςι πίλησις, ἢ ἐξωθούμενον τὸ 15 θερμόν, οὕτω καὶ τὸ πᾶν συναγωγῇ καὶ διαςολῇ τῆς αὐὖ- 

ἐχόμενον τὸ ἔσχατον κυμαΐίνειν ποιεῖν, ἢ ἄλλοθί που ἴσον 
μεταβάλλειν ἐξ ἀέρος ὕδωρ, ἵν᾿ ὁ πᾶς ὄγκος τῷ ὅλου ἴσος 
ἧ, ἢ μηδὲν κινεῖσθαι. ἀεὶ γὰρ μεθιςαμώπ τῦτο συμβήσε- 
ται, ὧν μὴ κύκλῳ περιίςξηται" ἐκ ἀεὶ δ᾽ εἰς τὸ κύκλῳ ἡ 

τῆς ὕλη.) δύο γάρ ἐςιν ἐφ᾽ ἑκατέρου, τοῦ τε πυκνῦ καὶ 
τοῦ μανοῦ" τό τε γὰρ βαρὺ καὶ τὸ σκληρὸν πυκνὰ δοκεῖ 
εἶναι, καὶ τἀναντία μανὰ τό τε κοῦφον καὶ τὸ μαλακόν" 

διαφωνεῖ δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ σκληρὸν ἐπὶ μολίβδε καὶ σι- 
φορά, ἀλλὰ καὶ εἰς εὐθύ. οἱ μὲν δὴ διὰ ταῦτα κενόν τι 20 δήρου. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων φανερὸν ὡς ὅτ᾽ ὠποκεχριμόνον 

φαῖεν ὧν εἶναι" ἡμεῖς δὲ λέγομεν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ὅτι 
ἐςὶν ὕλη μία τῶν ἐναντίων, θερμῷ καὶ ψυχρὰ καὶ τῶν ὧλ- 
λων τῶν φυσικῶν ἐναντιώσεων, καὶ ἐκ δυνάμει ὄντος ἔνερ- 
γεία, ὃν γίνεται, καὶ ὁ χωριςὴ μὲν ἡ ὕλη, τῷ δ᾽ εἶναι ἔτε- 

κενόν ἐςιν ὅθ᾽ ἁπλῶς ὅτ᾽ ἐν τῷ μανῷ ὅτε δυνάμει, εἰ μή 
τις βούλεται πάντως καλεῖν κεγὸν τὸ αἴτιον τοῦ φέρεσθαι. 
ὕτω δ᾽ ἡ τῷ βαρέος καὶ κύφυ ὕλη, ἣ τοιαύτη, εἴη ὧν τὸ 

κενόν" τὸ γὰρ πυκνὸν καὶ τὸ μανὸν κατὰ ταύτην τὴν ἔναγ- 

ρον, καὶ μία τῷ ἀριθμῷ, εἰ ἔτυχε, χροιᾶς καὶ θερμοῦ 25 τίωσιν φορᾶς ποιητικά, κατὰ δὲ τὸ σκληρὸν καὶ μαλακὸν 
καὶ ψυχροῦ. ἔςι δὲ καὶ σώματος ὕλη καὶ μεγάλου καὶ πάθες καὶ ἀπαθείας, καὶ ὁ φορᾶς ἀλλ᾽ ἑτεροιώσεως μᾶλ- 
μοιρῶ ἡ αὐτή, δῆλον δέ" ὅταν γὰρ ἐξ ὕδατος ὠὴρ γώηται, λον. καὶ περὶ μὲν κενοῦ, πῶς ἔστι καὶ πῶς ἐκ ἔςι, διω- 
ἡ αὐτὴ ὕλη οὐ προσλαβοῦσά τι ἄλλο ἐγένετο, ἀλλ᾽ ὃ ἦν ρίσθω τὸν τρόπον τῦτον. : 
δυνάμει, ἐνεργείᾳ, ἐγῴετο. καὶ πάλιν ὕδωρ ἐξ΄ ἀέρος ὡσαύ- Ἐχόμενον δὲ τῶν εἰρημέων ἐςὶν ἐπελθεῖν περὶ χρόνα" 10 
τως, ὁτὲ μὲν εἰς μέγεθος ἐκ μικρότητος, ὁτὲ δ᾽ εἰς μικρό- 30 πρῶτον δὲ καλῶς ἔχει διαπορῆσαι περὶ αὐτῷ καὶ διὰ τῶν 
τῆτὰ ἐκ μεγέθες. ὁμοίως τοίνυν κἂν ἀὴρ πολὺς ὧν ἐν ἐλάττονι 
γίγμπται ὄγκῳ καὶ ἐξ ἐλάττονος μείζων, ἡ δυνάμει ἔσα γίνε- 
ται ὕλη ἄμφω. ὥσπερ γὰρ καὶ ἐκ ψυχρῶ θερμὸν καὶ ἐκ 
θερμῷ ψυχρὸν ἡ αὐτή, ὅτι ἦν δυνάμει, ὅτω καὶ ἐκ θερμᾶ 

ἐξωτερικῶν Χόγων, πότερον τῶν ὄντων ἐςὶν ἢ τῶν μὴ ὄντων, 

εἶτα τίς ἡ φύσις αὐτῇ. ὅτι μὲν ἕν ἢ ὅλως ὑκ ἔςιν ἢ μό- 

λις καὶ ὠμυδρῶς, ἐκ τῶνδέ τις ὧν ὑποπτεύσειεν. τὸ μὲν 
γὰρ αὐτῷ γέγονε καὶ ἐκ ἔςι, τὸ δὲ μέλλει καὶ ἔπω ἐς. 

4, εἶναι ὁτὰ Κ΄. 1 2. αὐτὰ Ε. Π 3. ἄνω φέρει ἘΓΟΗ͂. ἴ 5. βαρέως Ε΄ Π΄ 6. εἰ οἵα ἘΠ, ααῖο ὅτι ροπὶς 1. Π 7. καὶ χενώτερον 
απὶ Ο. ἢ 9. ὅτι ὥσπερ ὅτι Ε΄. ἢ ἢ] καὶ ἐν 1. }} 41. οὔ φαμὲν οἵὰ τσ Ο. ἢ 12. ὅτι οἵα ἘῸΙ. ᾿ 13. ὕδωρ ἐξ ἀέρος ἴσον Η. ἢ 16. πε 
τὸ ἴσον 7, ᾿ὶ 17. ἀέρος εἰς ὕδωρ ΟΗΣΪ. ἴ 19. ἐὰν ΕΟΗ͂. ᾿ὶ ἂν -- περιίςηται οτὰ (. ἢ περιίξαται Η. 1! 20. μὲν διὼ τοιαῦτα 1. 1 καὶ- 
“ν 1.} 21. δὲ οτα Ε΄. || λέγωμεν ἘΠ. 1 23. ἱνεργείῳ οἵα Ε. 24. τὸ ἘΡΟ. ἃ 26. δὶ] δὲ Ἐ. Ἰ 21. ἀὴρ ἐξ ὕδατος 1. 11 γδηται ὦ 
ἘΞ. 28. ἄλλο τε ΓΘΗ͂Ι. ἢ 30. σμικρότητος ὅτι Ο. 11 34. τοίνυν] δὲ Η. {| καὶ ἂν 17, κα ἐὰν ΟῊ. ἢ ὃ ἀὴρ Ἐ. Π γίνηται Ἐ. ἢ 82. ὅλη 
υύνεται Ἐ. ᾿ 33. γὼ}] γε Ἐ. Π ἰκ θερμοῦ ψνχρὸν καὶ ἐκ ψυχροῦ θερμόν ΗΙ. 

4. μηδενὸς ἡνομόου Ἐ. 12. 1] γὼρ ΟἿ. || 3. γδηται ΟῊΪ. ᾿ ἀ. ἡ] ἢ 1.:. 1 ἔγγέγονε ΕἸ. ΠΠ 6. οὐδ᾽ οὐ γὰρ Ε΄. 1} μέγεθός 
τι Ἐν. ἢ οὐ οπι ρὺ Ο. ἰ λευκότης καὶ θερμότης ἰςξὶν Ο. ἢ 8, τῆς Ε΄. 1 καὶ ροβὶ ὥςε οἵα ΤΥ. {Π 10. ἡ οχὰ ΚΕ. Π 12. ἔτι -- 16. ὕλης 

ἀδετῦτται πιᾶτρὸ Ο. ἢ 14. ἥν οτὰ 1. |] καὶ] οὕτω καὶ οι ΕῸΙ. 1ὶ ἰςι ΟΗΣΖ εἰ ροβὲ θερμόν Ε. ΠΠ 16. ἀφ᾽ ΕἸ. 17. γὰρ οτι ᾿Υ 

Ἡ. ἅ 19. τὸ ροβὶ καὶ οτχὰ Ε. ἰ[ μολύβδου Ο. || 20. ὅτ] ὡς ΕΟΗΙ͂. 11 21. ὕτ᾽ ΚΗ] οὐθὲν Ἐ. 22. καλεῖν τι κένὸν παντὸς Ε΄, [} 
23. δ᾽ 1] δὶ Ο, ἢ ὁ 6. ἵ ἂν ὦ Ἐ᾿ 1 2ᾷ. τὸ ροβὶ καὶ οἵαὰ Ἐ. ἢ 21. διώριςαι Ἐ. [ 28. τοῦτον τὸν τρόπον Ε. ἸΪ 929. περὶ τοῦ 
Χρόνου Η. ἢ 32. αὐτῶν Κ΄. ̓ὶ ἢ ροϑὶ ἦν οὰ ΣΌΗΣ. ᾿ μόγις ΕΟΗΙ. 11 33. ὦ] ἂν καὶ Ἐ, οἵα ἢ. 

Εε 
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ἐκ δὲ τότων καὶ ὁ ἄπειρος καὶ ὁ ἀεὶ λαμβανόμενος χρό. σιν εἶναί ᾧφασιν, οἱ δὲ τὴν σφαῖρῳν αὐτήν. καίτοι τὴς πο- 
γος σύγκειται. τὸ δ᾽ ἐκ με ὄντων συγκείμενον ἀδύνατον ἂν ριφορᾶς καὶ τὸ μέρος χρόνος τίς ἐς!, περιφορεὶ δέ γε ζ 
εἶναι ϑύξεε ἡμετέχειν. "οὐξίας. πρὸς δὲ τότοις παντὸς μεριν μέρος γὰρ περιφορᾶς τὸ ληφθώ, ἐλχ ἀ περιφορά. ἔτι δ' 
ςοῦ, ἐάν περ ἥ, ἐνώγκα, ὅτε ἔστιν, ἦτοι πάγτα τῶ, μέρη εἰ πλείες ἧσαν οἱ ὑρανοί, ὁμοίως ὧν ἦν ὁ χρόνος ἡ ὁτουῖῶν 
εὗκι ἢ ἔνια" τῷ δὲ -χρόνου τὰ μὲν γέγονε τὰ δὲ μέλλει, 6 αὐτῶν κύησις, ὥστε πολλοὶ χρόνοι ἅμα, ἡ δὲ τοῦ ὅλον 
ἔςι δ᾽ ἐδέν, ὄντος μεριςοῦ. τὸ δὲ νῦν οὐ μέρος" μετρεῖ τε σφαῖρα ἔδοξε μὲν τοῖς εἰποῦσιν εδαι ὁ χρόνος, ὅτι ἕν τε 
γὰρ τὸ μέρος, καὶ συγκεῖσθαι δεῖ τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν τῷ χρόγῳ πάντα ἐςὶ καὶ ἐν τῇ τῷ ὅλοῳ σφαίρᾳ" ἔς! δ᾽ 
Ὁ δὲ χρόνος ὁ δοκεῖ συγκεῖσθαι ἐκ τῶν νῦν. ἔτι δὲ τὸ νῦν, εὐηθυαώτερον τὸ εἰρημέμον ἢ ὥστε περὶ αὐτοῦ τὰ ἀδύνατα, 
ἢ φαίνεται διορίζειν τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον, πότερρν ἐπισκοπεῖν. ἐπεὶ δὲ δυκεῖ μάλιςα κύησις εὔαι καὶ μετα- 
ὃν χαὶ ταὐτὸν εἰεὺὲ διαμένει ἢ ἄχλο καὶ ἄλλο, οὐ ῥαΐδρον τὸ βολή τις ὁ χρόνος, τῦτ᾽ ἂν εἴη σκεπτέον. ἡ μὲν ἴν ἑκάςε 

ἰδεῖν. εἰ μὲν γὰρ ἀεὶ ἕτερον καὶ ἕτερον, μηδὲν δ᾽ ἐστὶ τῶν μεταβολὴ καὶ κύησις ἐν αὐτῷ τῷ μεταβάλλοντι μόνον 
ἐν τῷ χρόνῳ ἄλλο καὶ ἄλλο μέρος ἅμα, ὃ μὴ περιέχει, ἐςίν, ἢ Ὁ ἀν τύχῃ ὃν αὐτὸ τὸ κινόώμενον καὶ μεταβάλλον" 
τὸ δὲ περιέχεται, ὥσπερ ὁ ἐλάττων χρόνος ὑπὸ τῇ πλείο. ὁ δὲ. χρόπος ὁμοίως καὶ πανταχῷ καὶ παρὰ πᾶσιν. ἔτι δὲ 
γος, τὸ δὲ νῦν μὴ ὃν πρότερον δὲ ὃν ἀνάγκη ἐφθάρθαι ποτέ, μεταβολὴ μέν ἐστι πᾶσα θάττων καὶ βραδυτέρα, «χρόνος 

καὶ τὼ νῦν ἅμα μὲν ἀλλήλοις οὐκ ἔσται, ἐφθάρθαι δὲ ι5 δ᾽ ὑκ ἕξιν" τὸ γὼρ βραδὺ καὶ ταχὺ χρόνῳ ὥριςαι, ταχὰ 
ἀναΐγκα ἀεὶ τὸ πρότερον. ἐν ἑαυτῷ μὲν οὖν ἐφθάρθαι οὐχ μὲν τὸ ἐν ὀλίγῳ πολὺ κινέμενον, βραδὺ δὲ τὸ ἐν πολλῷ 
ἷδν τε διὰ τὸ εἶναι τότε, ἐν ἄλλῳ δὲ νῦν ἐφθάρθῳι τὸ ὀλέγον" ὁ δὲ χρόνος ἀχ ὥριςωι χρόνῳ, ὅτε τῷ ποσός τις 
πρότερον νῦν. οὐκ ἀνδέχεται. ἔστω γὰρ ἀδύνατον ἐχόμενα εἶναι ὅτε τῷ ποιός. ὅτι μὲν τοίψν ἐκ ἔςι κϑησις, φανερόν" 
εἶναι ἀλλήλων τῷ νῦν ὥσπερ φιγμὴ φιγμῆς, εἴπερ οὖν ἐν μηδὲν δὲ διαφερέτω. λέγειν ἡμῖν ἐν τῷ ΘΕ κύησιν ἢ 
τῷ τῷ ἐφεξῆς οὐκ ἔφθαρται ἀλλ᾽ ὦ ἐν ἄλλῳ, ἐν τοῖς μεταξὺ Ὦ μεταβαλήν. 
τοῖς νῦν ὠπείροις ἦσιν ἅμα ἂν εἴη" τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. ἀλλὰ ᾿Αλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἄνευ γε μεταβολῆξ" ὅταν γὰρ μηδὶν 11 

μὲν ὑδ᾽ ἀεὶ τὸ αὐτὸ ἃαμέώνειν δυνατόν. οὐδενὸς γὰρ δικι- αὐτοὶ μεταβάλλωμεν τὴν διάνοιαν ἢ λάθωμεν μεταβάλ- 
ρετῷ πεπερασμένου ἣν πέρας ἐςίν, ὅτ᾽ ὧν ἐφ᾽ ὃν. ἦ συνεχὲς λοντες, ἀ δοκεῖ ἡμῖν γεγονέναι ας καθώπερ οὐδὲ τοῖς 
οὔτ᾽ ἀν ἐπὶ πλείω" τὸ δὲ νῦν πέρας ἐςί, καὶ χρόνον ἔξι ἐν ἸΞαρδοῖ μυθολογουμένοις κωθεύδειν παρὰ τοῖς ἥρωση, 

λαβεῖν πεκερασμένον. ἔτι εἰ τὸ ὦμα εἶαι κατὰ χρόνον καὶ Ὧ5 ὅταν ἔγερθῶσιν" συνάπτωσι γὰρ τὰ πρότερον. νῦν τῷ ὥς ρον 
μήτε πρότερον μήτε ὕςερον τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἣν ποῶσιν, ἐξαιρῶντες διὰ τὴν ἀναισθησίαν τὸ μ- 
γῦν ἐςίν, εἰ τά τε πρότερον καὶ τὰ ὕςερον ἐν τῷ νῦν τῳδί ταξύ. ὥσπερ οὖν εἰ μὴ ἦν ἕτερον τὸ νῦν ἀλλὼ ταὐτὸ καὶ 
ἐςιν, ἅμα ὧν εἴ τὰ εἰς ἔτος γενόμενα. μυριος τοῖς γε- ὧν, ὑκ ἂν ἦν Χρόνος, ὕτως καὶ ἐπεὶ λανθάνει ἕτερον ὅν, οὐ 
πιμέτις τήμερον, καὶ οὔτε πρότερον οὔθ' ὕφερον τ ἄλλο δυκεῖ εἶαι τὸ μεταξὺ χρόνος. εἰ δὴ τὸ μὰ οἴεσθαι εἶναι 
ἄλλιυ. περὶ μὲν ἕν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ τοσαῦτ᾽ ἔξω. δὲν» 30 χρόνον τότε συμβαίνι ἡμῖν, ὅταν μὴ ὁρίχζωμεν μηδεμίαν 
πορημένα" τί δ᾽ ἐςὶν ὁ χρόνος καὶ τίς αὐτῷ ἡ ΡΥ ΘΝ πος μεταβαλήν, ἀλλ᾽ ἐν δὶ καὶ ἀδιαιρέτῳ φαύηται ἡ ψυχὴ μέ- 
ἔκ τε τῶν παραδεδομώων ὦδηλόν ἐςι, καὶ περὶ ὧν τυγχά- πεῖν, ὅταν δ᾽ αἰσθώμεθα καὶ ὁρίσωμεν, τότε φαμὰν γεγονέναι 
γομεν διελοηρλυθότες πρότερον. οἱ μὲν γὰρ τὴν τῷ ὅλε κύη. χρόνον, φανερὸν ὅτι ἐκ ἔςιν ἄνευ κινήσεως καὶ μεταβολῆς 

2. ἄν ογὰ 1, ροβὶ δόξειεν ροπϊξ (οπηίθ8ο0 εἶναι) Σ΄. ΠΠ3.. μετέχει»] μετέχειν ποτὲ ἘΠ, ποτὲ μετέχεν 1. ἢ ἡ. ἧτοι δια ἢ πάετα τὰ 
μέρη ἐναι ΓΟΗΙ. ἡ 6. τι ταὶ ῃγ Η, οεὰ ὦ. ἴ Ὑ. μέρος] μέρος, τὸ δὲ υὖν οὐ μετρεῖ ΤΣ. δ δὲ] δὴ 7, δοκεῖ Η. 11. 8. οὐ ον ΖΕ. 
9. ὁρίζειν Ἀ. Ἰ 10. τὸ αὐτὸ ΑΗ. ἢ οὐ] ὁ Ἐ. Π 11. συιδὲν ΤΠ. ᾿ὶ 18, ἅμα μοαὶ περιέχει Η. αὶ 13. πλέονος ΣΙ. ἢ 14. τὸ δὲ} τό 
τε Ἡ. ἢ 18. καὶ τὼ νυν ἅμα οἵἷαχ ΕἾ ἰὰ ἰαγα. [Πσὐκ ἔξαι ἀλλήλρις διέφϑαρθαι Η͂. δὲ οἱ 16. ἐὼὰ τὸ πρότερον οτχ Ἀ. 116. σῦν οἵα 

1. Ὁ ὐχ] τὸ ὧν ἀχ ΗΠ ὃ 11, τεῦ τ᾿ ἀὰ ΗΙ. 1 τέτε οἵὰ Ἑ. ἢ 18. ἐςιν Ε΄. ἢ 19. ςνγμὴ] ςιγμὴν Έ. 1 23. δὰν Ε. "ἢ 34. ἂν οτγα ἘΞ: 
21. γε Η-.. ἢ πρότερα καὶ τὰ ὕςερα Ε΄. ἱὶ 28. εἰς οτχ ἘΞ. ἰἱΪ μυριοςὸν γενόμενα Ἐ΄. 11 γινομένοις ΖΓ. Π 39. “ἄλλο. ἄλλον οὐδὲν ΤΙ. 11 30. ἔςαι 
διηπορημένα 1, εἰρήσθω Η͂. 11 31. τις Ε΄ 1 αὐτῷ ἡ φύσις Ἐ, ἡ φύσις αὐτοῦ Ἡ. 

8. μέρες - περιφορά ατὰ 1. ἢ λεχθὲν ΚΕ. 11 δ᾽ οτα Σ΄. ᾿ὶ ἅ, ὁτιοῦν ΗΊ. " 6. ἱπισῦσιν Ἐ. ἢ τε οπὰ Ε. | 7. χράνω τὰ πάντα 2. ἢ 
8. ἃ οπλ 1. ἢ 9. κύησίς τις εἶναι ΚΕ. ἢ 10. τοῦ τε ὧν σκεπτέον Ο. 1 11. ἑαυτῶ Η. ἢ ἴφε μόνον ἘΤσΙ. ἢ 43. καὶ ἀπῖο πανταχοῦ οΥαὰ 
Ἡ. ἰδὲ] δὲ κα Ε. Ἀ 41λ. τᾶσα οπι Ε. 145. καὶ τὸ ταχὺ 1. [ 19. δὲ οἵὰ Ε, || 21. ἀλλ᾽ οὐ μὴν οὐδ’ ΟΦ. [αὐτοὶ μηδὲν Α, αὐτὰ 

μηθὲν Ε. ἢ 32. μεταβάλωμεον Η. 11 23. ὁ χρόνος ΣΟΙ. ᾿ὶ 2λ. ἢ ἐν τῇ ΑΗ, ογὰ Ἑ. ἢ 25. τὸ Ἐ. ᾿ 26. μεταξν] μέφον 1, 57. ἀλε 
λὰ] ἀλλὰ καὶ Ἐ. 1 ἣν καὶ ταυτὸν ΜΗ. 1 28. ἦν ὁ χρόνος ΕΗ. ᾿ἱὶ λανθάνει (σ. ἢ 29. δὲ Ε. ᾿ εἶναι οἵα Ο. || 30. ὁρίσωμεν ΓΟΜΙ͂. ἢ 
31. ἐν οπλ Αἴ. || φαύεται ΟΗ͂. ἢ 82. αἰσθῶμεν 1. 1} 33. μεταβολῆς καὶ χνέσεως ἄνευ Ἀ. 1} καὶ μεταβολῆς οἵα Ζ. 
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Χρόνος. ὅτι μὲν οὖν ὅτε κίνησις οὔτ᾽ ἄνευ κινήσεως ὁ χρόνος καὶ ὕς ρον, -τότε χέγομεν χρόνοτ᾽ -τῆτα γάρ ἕξιν ὁ χρόνος, 
ἐςί, φανερόν. ληπτέον. δέ, ἐπεὶ Ἰιτῆμεν τί ἐςιν ὁ χρόνος, ἀριθμὸς κοήσεως κατὰ τὰ πρότερον καὶ ὕςορον, ἐκ ἄρα, κί, 
ἐπτεῦθεν ὠρχομένοις, τί τῆς κινήσεως ἐςιν, ἅμα γὰρ κινή- νησις ὃ χρόνος ἀλλ᾽ ἢ. ἀριθμὸν ἔχει" ἡ. κίνησις. συμεὰν δέ' 
σιως αἰσθανόμεθα, καὶ χρόνου" καὶ γὰρ ἐὰν ἢ σκότος καὶ τὸ μὲν γὰρ πλεῖον καὶ ἔλαττον κρίνομεν ἐριθμῷ, κίνησιν δὰ 
μηδὲν διὰ τοῦ σώματος πάσχωμεν, κύησις δὲ τις ἐν τῇ 5 πλείω καὶ ἐλάττω χρόνῳ" ἀριθμὸς ἄρα τις ὁ χρόνος, ἐπεὶ 
ψυχὴ ἐνῇ, εὐθὺς. ἅμα δοκεῖ τις γογονώαι καὶ χρόνος, δ᾽ ἀριθμός ἐςι διχῶς (καὶ γὰρ τὸ ἀριϑμόμενον καὶ τὸ ἀριθ- 
ἐλλὰ μὴν καὶ ὅταν γε χρόνος δοκῇ γεγονέναι τις, ἅμα μητὸν ἀριθμὸν λέγομεν, καὶ ᾧ ἀριθμιῶμεν), ὁ δὲ χρόνος ἐςὶ 
καὶ κύησίς τις φαύεται γεγονέναι. ὥς ε ἤτοι κύησις ἢ τῆς τὸ ἀριθμόμενον καὶ καὶ ἐχ ᾧ ἀριθμᾶρρεν. ἔς: δ᾽ ἕτερον ᾧ 
κιήσαος τι ἐςὶν ὁ χρόνος. ἐπεὶ οὖν οὐ κίνησις, ἀνάγκη τῆς ἀριθμῶμεν καὶ τὸ ὠἀριθμόμενον. καὶ ὥσπερ αὶ κύησις ἀπ ἄλλη 
τωνήσεώς τι εἶναι αὐτόν. ἐπεὶ δὲ τὸ κινόμενον κινεῖται ἔκ τι- τὸ καὶ ἄλλη, καὶ ὁ χρόνας. ὁ δ᾽ ἅμα κᾶς χρόνος ὁ αὐτός" τὸ 
νὸς εἷς τι καὶ πᾶν μέγεβος συνεχές, ἀκολνθεῖ τῷ μεγέθει γὰρ νῦν τὸ αὐτὸ ὅ ποτ᾽ ἦν" τὸ δ᾽ εἶαι αὐτῷ ἕτερον. τὸ δὲ 

ἡ χόησις᾽ διὰ γὼρ τὸ τὰ μέγεθος εἶναι συνεχὲς καὶ ἡ κρ νῦν τὸν χρόνον μετρεῖ, ἢ πρότερον καὶ ὕς ερον. τὸ δὲ νῦν ἔςτ 
νησίς ἐςὶ συνεχής, διὰ δὲ τὴν κίνησιν ὁ χρόνος" ὅση γὰρ ἡ μὲν ὡς τὸ αὐτό, ἔςι δ᾽ ὡς ἃ τὸ αὐτό ἢ μὲν γὰρ ἐν ἄλλῳ 
κίνησις, τοσῦτος καὶ ὁ χρόνας ἀεὶ δοκεῖ γεγονέναι. τὸ δὲ δὴ καὶ ἄλλῳ, ἕτερον (τῆτο δ᾽ ἣν αὐτῷ τὸ νῦν),: ἢ δὲ ὅ ποτε 
πρότερον καὶ ὕξερον ἐν τόπῳ πρῶτόν ἐςξ!ιν. ἐνταῦθα μὲν δὴ 15 ὄν ἐςι τὸ νῦν, τὸ αὐτό ἀκολυϑεῖ γάρ, ὡς ἐλέχθη, τῷ μὲν 
“ἢ θέσει" ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ μεγέθει ἐςὶ τὸ πρότερον καὶ ὕςερον, μεγέθει ἡ κύησις, ταύτᾳ δ᾽ ὁ χρόνος, ὡς φαμό. καὶ ὁμοίως 
ἀναίγνοι παὶ ἐν. κινήσει εἶναι τὸ πρότερον καὶ ὕςερον, ἀνά. δὲ τῇ ςτγμῇ τὸ φερόμενον, ᾧ τὴν κϑησισ γκαρίζομεν καὶ τὸ 
Ἀογον τοῖς ἐκεῖ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν χρόνῳ ἐςὶ τὸ πρότερον πρότερον ἦν αὐτῇ καὶ τὰ ὕςερον, τῦτο δὲ ὃ μόν πότε ὃν τὸ 
καὶ ὕςερον διὰ τὸ ἀκολυθενν ἀεὶ θατέρῳ θάτερον αὐτῶν. ἔξι αὐτά (ἢ. ςιγμὴ γὰρ ἢ λίθος ὅ τι ἄχλο φοισῦτέν ἐςι), τῷ 
δὲ τὸ πρότερον καὶ ὕςερον αὐτῶν ἐν τῇ πιήσει, ὃ μέν ποτε λόγῳ δὲ ἄλλο, ὥσπερ οἱ σσφιςαὶ Χαροβαίγεσιν ἔφερον τὲ 
ὃν κύησίς ἐςιν" τὸ μέτοι εὔαι αὐτῷ ἕτερον καὶ ὁ κύησις. ἸΚορόσκον ἐν Λυκείῳ εἶναι καὶ τὸ ἹΚορίσικον ἐν ὠγορᾷ, καὶ 
ἀλλαὶ μὴν καὶ τὸν χρόνον γε γνωρίζομεν, ὅταν ὁρίσωμεν τῶτο δὴ τῷ ἄλλσθι καὶ ἄλλοθι εἶναι ἕτερον. τῷ δὲ φερο- 
τὴν κύησιν, τὸ πρότερον καὶ ὕς ρον ὁρίζοντες" καὶ τότε φα- μένῳ ἀκολουθεῖ τὸ νῦν, ὥσπερ ὁ χρόνος τῇ κινήσει" τῷ 
Μὸν γεγονώαι χρόνον, ὅταν τοῦ προτέρου καὶ ὑςέρου ἐν τῇ γῶρ φερομένῳ γνωρίζομεν. τὸ πρότερον καὶ ὥςερον ἐν κινή- 
κροήσεὶ αἴσθησιν λάβωμεν. ὁρίζομεν δὲ τῷ ἄλλο καὶ ἄλλο 15 σει" ἧ δ᾽ ἀριθμητὸν τὰ πρότερον καὶ ὕςερον, τὸ νῦν ἐς κ᾽ 
ὑπολαίβθεῖν αὐτά, καὶ μεταξύ τι αὐτῶν ἕτερον" ὅταν γὼρ ὥςε καὶ ἐν τότοις, ὃ μέν πότε ἣν νῦν, ἕξι τὸ αὐτόν πρό» 
ἕτερα τὰ ἄκρα τῷ μέτου. νοήσωμεν, καὶ δύο εἴπῃ ἡ ψυχὴ τερον γὰρ καὶ ὕς ερόν ἐς τὸ ἐν κινήσει". τὸ δ᾽ εἶναι ἕτερον" 
τὰ νῦν, τὸ μὲν πρότερον τὸ δ᾽ ὕςερον, τότε καὶ τοῦτά φα» ᾧ ἀριθμητὸν γὰρ τὸ πρότερον καὶ ὕςερον, τὸ νῦν ἐς», καὶ 

μὲν εἶναι χρόνον" τὸ γὰρ ὁριζόμενον τῷ γῦν χρόνος εὔαι γνώριμον δὲ μάλιςα τῶτ᾽ ἐξ" καὶ γὰρ ἡ κδησις διὰ τὸ 
δομῖ" καὶ ὑτοκείσθω. ὅταν μὲν ἔν ὡς ἣν τὸ νῦν αἰσθανιύ» 39 κινέμενον καὶ ἡ. φορὰ διὰ τὸ φερόμενον" τόδε γάρ τι τὸ 
μεθα, καὶ μὴ ἤτοι ὡς πρότερον καὶ ὕςερον ἐν τῇ κυήσει ἢ φερόμενον, ἡ δὲ κίησις ὅ. ἔξι μὲν ἦν ὡς τὸ αὐτὸ τὸ υὖν 

ὡς τὸ αὐτὸ μὲν προτέρου δὲ καὶ ὑςέρου τινός, ὁ δοκεῖ χρό». λεγόμενον ἀεί, ἔςι δ᾽ ὡς ἃ τὸ αὐτό᾽ καὶ γὰρ τὸ φερόμε 
»ς γεγονέναι ἀθείς, ὅτι οὐδὲ κίνησις, ὅταν δὲ τὸ πρότερον νον. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι εἶτε χρόνος μὴ εἴη, τὸ γῦν οὐκ ἂν 

4. ὁ χρόνος ΕΖ. Ἰ 2. ἐπειδὴ ΕΟΖ. ΠΟ ὺ οτὰ Ε. ἢ 3. ἀρχόμινοι Ἐ. ἢ ἰς.] ἔξαι ΤΙ, δ χρόνες ἰσὰ ΑΗ, 6. δοκεῖ τι Κ΄, τις δοκεῖ 
Ἡ. κ᾿ 1. γ4 οτν ἘΠῚ. ἢ γενέσθαι δοκῆ Ε΄, δυκῆ γενέσθαν 1, 8 8. τις οτὰ ἢ. 1] φαίνεται) δοκεῖ Ἐ. ἢ 9.. ἐφιν -- 10. τι θὰ (΄. || 9. ἐπαδὴ 
ΣΟΣ ἢ 10. εἶναί τι Η, 1 13. αἰϊιοτατη τὸ οπι ΕΘ. ἡ 13. διὰ -- χρόνος οἵα ἘΡΟΙ͂. ὁ 14. καὶ οχχ Ε. { δὲ οἵα ΣΗ͂. "ἢ 16. κε 
πὶ ΚΑ. ᾿ὶ 16 εἰ 17. καὶ τὸ ὕφερον ΗΙ. 1 18. ἐν τῷ χρόνῳ 1. } ἔξι οἵα ΜΗ. }} 19. καὶ τὸ ὕξερον ἘΠ, ἢ 20. καὶ τὸ ὕφξερον ΟΗΙ͂. ἢ 
αὐτῶν ον ΗΣ 1 ποτε δ] πρέτερον Ἐ. ἢ 22. γε ὅτι 1. }} 23. τῷ ΕΡΟ. ᾿ 28. ἄλλο καὶ ἄλλο καὶ ἄλλο Ο. ἢ 39. εἶχαι Ῥοβὲ χρόνος 
ἀὰ ΚΕ. Ἰἰ 30. οὖν οἵὰβ Ε. ἢ αἰσθανώμεθα τὸ νῦν ΤΕ. ̓  34. τοι Ἐ. ᾿ ὡς τὸ πρι ΟΠ. ἢ καὶ τὸ ὕςερον ΗΠ. 38. μὺ] μὴ Η, μὲν οὐ Ε. ἢ 
Ἃ χακὶ ὑςέρν οπὶ Ἐ. 1Ϊ γεγονέναν χρόνος Ἐ. Ϊ 38. τὸ οτὰ Ο. ᾿ 

1. καὶ τὸ ὕςερον ΒΕ. ἢ 6. δ] δ᾽ ὁ δ. |Π ἔξι οπι . 11 ἀριθμητὸν καὶ τὸ ἀριθμούμενον Ἡ. 11 ἀριθμητὸν} ἀριθμοῦν ΑΕ. 1} 1. δὲ ΕΘ. ἢ 
9. 5αὶ ἄλλοι οἵὰ ΟἹ. ἢ 18. ὕςερον ὁρίζει. τὸ Ἐ. || 13. ἔςι δ᾽ -- αὐτό οἵα Ο΄, ἢ γὰρ οἵὰ Τ. ἢ 44. καὶ ἄλλω οπι Ο΄. }! 5] ὃ ΟΗΣ. αὶ 
ὦ πότε ΟἿ, ποτε Η. ἴ 15. ὥσπερ ΕΟΗ͂Ι. [1 41. τῇ οτὰ Ἐ. ἢ 18. ταύτη Ἡ. ᾿ τὸ οπι 6. |} δὴ ΕΘΗ͂Ι. ὃν ἰεξὶ τὸ Ἡ]. { 19. τοιῦτό 

ἘΞ. ἃ 20, τὸ οπὶ ΚΞ. || 24. κορισκὸν Ο. 24. ἐν ““ 25, ὕςερον οπὰ Ο. || 234. ὃν τῇ κα Η, 25. καὶ τὸ ὅς. ΕΗ. 1] 26, ὥςε καὶ ἐν 

Δοίνοι᾽ οἷν 1Ν. ἢ τὸ αὐτό ἔςι ΄. ἢ τὸ πρότερον ἘΖΗ͂Ι. 1 27. καὶ ἃ ΟΖ. τὸ οτα ΤΕ. ἢ "] ἐν τῇ Η. ἢ τῶ ΗΣ, οσὰ ΚΞ. ἢ 28. ἐςὶ τὸ τῦν 

Ἐ, τῆν ἰξι ΗΝ ΠΠ 29. μάλιςα τὸ νῦν τῦτ' ΗΞ ἢ 21. τε ΞΞ..1 τὸ οτα 1. ἢ 32. λεγόμενον οπν 5, ἀπο τὸ νῦν ροδὶϊ Μ΄. ἢ τὸ φ.1 καὶ τὸ φ. 1. 
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ἐὮ; εἴτε τὸ γῦν μὴ εἶ εἴη, χρόνος ὑκ ἄν εγ" ἅμα γὰρ ὥσπερ δὲ καὶ ὅτι ταχὺς μὲν καὶ βραδὺς κα λέγεται, πολὺς δὲ 
τὸ φερόμενον καὶ ἡ φορώ, ἕτως καὶ ὁ ἀριθμὸς ὁ ὁ τῷ φερο- καὶ ὀλίγος καὶ μακρὸς καὶ βραχύς. ἢ ἣ μὲ γὰρ συνεχής, 
μέν καὶ ὁ τῆς φορᾶς. χρόνος μὲν “ὰρ ὁ. τῆς φορᾶς ἀρι- μακρὸς καὶ βραχύς, ἦ ἢ δ᾽ ἀριθμός, πολὺς καὶ ὀλήγος. τα- 
θμός, τὸ νῦν δὲ ὡς τὸ φερόμενον οἷον μονὼς ἀριθμῶ. καὶ χὺς δὲ καὶ βραδὺς ἐκ ἔςιν᾽ ὑδὲ γὼρ ἀριθμὸς ᾧ ἀριθμοῦ» 
συνεχής τε δὴ ὁ χρόνος τῷ νῦν, καὶ διήρηται κατὼ τὸ νῦν" 5 μὲν ταχὺς καὶ βραδὺς ὑδείς, καὶ ὁ αὐτὸς δὲ πανταχοῦ 
ἀκολεθεὶ γὼρ καὶ τῦτο τῇ φορᾷ καὶ τῷ φερομέῳ" καὶ ἅμα" πρότερον δὲ καὶ ὕςερον ὑχ ὁ αὐτός, ὅτι καὶ ἡ με- 
γὰρ ἡ κίνησις καὶ ἡ φορὰ μία τῷ φερομέῳ, ὅτι ἕν, καὶ ταβολὴ ἡ μὲν παρῦσα μία, ἡ δὲ γεγενημένη καὶ ἡ μέλ- 
ἐχ ὃ ποτε ὅν (καὶ γὰρ ἂν διαλίποὴ ἀλλὰ τῷ λόγῳ. καὶ λυσα ἑτέρα. ὁ δὲ χρόνος ἀριθμός ἐςξιν ὑχ ᾧ ἀριθμοῦμεν. 
γὰρ ὁρίζει τὴν πρότερον καὶ ὕςερον κίνησιν τῦτο. ὠκολουθεῖ ἀλλ᾽ ὁ ἀριθμούμενος. τος δὲ συμβαίνει πρότερον καὶ ὕς5- 
δὲ καὶ τῦτό πως τῇ ςιγμῇ᾽ καὶ γὰρ ἡ ςιγμὴ καὶ συνέχει το ρον ἀεὶ ἕτερος" τὰ γὰρ νῦν ἕτερα. ἔς δὲ ὁ ἀριθμὸς εἷς μὲν 
τὸ μῆκος καὶ ὁρίζει". ἔςι γὰρ τῷ μὲν ἀρχὴ τῷ δὲ τελευτή. καὶ ὁ αὐτὸς ὁ τῶν ἑκατὸν ἵππων καὶ ὁ τῶν ἑκατὸν ἀνθρώ- 
ἀλλ ὅταν μὲν ὕτω λαμβάνῃ τις ὡς δυσὶ χρώμενος τῇ μιᾷ, πων, ὧν δ᾽ ἀριθμός, ἕτερα, οἱ ἵπποι τῶν ἀνθρώπων. ἔτι ὡς 
ἀνάγκη ἴςασθαι, εἰ ἔξαι ἀρχὴ καὶ τελευτὴ ἡ αὐτὴ ςιγμή. ἐνδέχεται κίνησιν εἶγαι τὴν αὐτὴν καὶ μίαν πάλιν καὶ πώ- 
τὸ δὲ οὖν διὰ τὸ κινεῖσθαι τὸ φερόμενον ἀεὶ ἕτερον" ὥσθ᾽ ὁ λιν, ὕτω καὶ χρόνον, οἷον ἐνιαυτὸν ἢ ἔαρ ἢ μετόπωρον. ὁ 
χρόνος ὠριθμὸς ὑχ ὡς τῆς αὐτῆς ςιγμῆς, ὅτι ἀρχὴ καὶ ι5 μόνον δὲ τὴν κθησιν τῷ χρόνῳ μετρῶμεν, ἀλλὰ καὶ τῇ κι’ 
τελευτή, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἔσχατα τῆς αὐτὴς μᾶλλον, καὶ οὐχ νήσει τὸν χρόνον διὰ τὸ ὁρίζεσθαι ὑπ᾿ ἀλλήλων" ὁ μὲν γὰρ 
ὡς τὰ μέρη, διώ τε τὸ εἰρημένον (τῇ γὼρ μέσῃ ςιγμῇ ὡς χρόνος ὁρίζει τὴν κύησιν ἀριθμὸς ὧν αὐτῆς, ἡ δὲ κίησις 
δυσὶ χρήσεται, ὥστε ἠρεμεῖν συμβήσεται), καὶ ἔτι φανερὸν τὸν χρόνον. καὶ λέγομεν πολὺν ἢ ὀλίγον χρόνον τῇ κινήσει 
ὅτι δὲ μόριον τὸ νῦν τῷ χρόνου, ὑδ᾽ ἡ διαίρεσις τῆς κινή- μετρῶντες, καθάπερ καὶ τῷ ἀριθμητῷ τὸν ἀριθμόν, οἷον τῷ 
σεως, ὥσπερ ὑδ᾽ αἱ ςιγμαὶ τῆς γραμμῆς" αἱ δὲ γραμμαὶ ἑνὶ ἵππῳ τὸν τῶν ἵππων ἀριθμόν. τῷ μὲν γὼρ ὠριθμῷ τὸ 
αἱ δύο τῆς μιᾶς μόρια. ἢ μὲν ἦν πέρας τὸ γῦν, ὁ χρόνος, τῶν ἵππων πλῆθος γνωρίζομεν, πάλιν δὲ τῷ ἑνὶ ἵππῳ τὸν 
ἀλλὰ συμβέβηκεν᾽ ἢ δ᾽ ἀριθμεῖ, ἀριθμός" τὼ μὲν γὰρ πές τῶν ἵππων ἀριθμὸν αὗτόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ χρόνα καὶ 
ρώτα: ἐκείν μόνον ἐςὶν Ὁ ἐςὶ πέρατα, ὁ δ᾽ ἀριθμὲς ὁ τῶνδε τῆς κινήσεως" τῷ μὲν γὼρ χρόνῳ τὴν κύησιν, τῇ δὲ κοήσει 
τῶν ἵππων, ἡ διριαίς, καὶ ἄλλοθι. ὅτι μὲν τοίγυν ὁ χρόνος τὸν χρόνον μετρῦμεν. καὶ τῦτ᾽ εὐλόγως συμβέβηκεν" ὠκο-- 
ἀριθμός ἐστι κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕςερον, καὶ 25 λουθεῖ γὰρ τῷ μὲν μεγέθει ἡ κίνησις, τῇ δὲ κινήσει ὁ χρό- 
συνεχής (συνεχῶς γάρ), φανεράν. γος, τῷ καὶ ποσὼ καὶ συνεχῆ καὶ διαιρετὰ εἶναι" διὰ μὲν 

ἘἘλάχιςος δὲ. ἀριθμὸς ὁ μὲν ἁπλῶς ἐςίν, ἡ δνάς. τὶς γαρ τὸ τὸ μέγεθος εἶναι τοιῶτον ἡ κόησις ταῦτα πέπονθεν, 
δ᾽ ἀριϑμὸς ἔςι μὲν ὡς ἔςιν, ἔςι δ᾽ ὡς ὑκ ἔςιν, οἷον γραμ- διὰ δὲ τὴν κύησιν ὁ χρόνος. καὶ μετρῶμεν καὶ τὸ μέγεθος 
μῆς ἐλάχιςος πλήθει μέν ἐςιν αἱ δύο ἢ ἡ μία, μεγέθει τῇ κυήσει καὶ τὴν κίνησιν τῷ μεγέθει" πολλὴν γὰρ εἶναί 
δ᾽ ὑκ ἔςιν ἐλαχιςος" ἀεὶ γὰρ διαιρεῖται πᾶσα γραμμή. 3) φαμεν τὴν ὁδόν, ὧν ἤ ἡ πορεία πολλή, καὶ ταύτην πολ- 
ὥσθ᾽ ὁμοίως καὶ ὁ χρόνος" ἐλάχιςας γὰρ κατὼ μὲν ἀριθς λήν, ὧν ἡ ὁδὸς ἤ πολλή. καὶ τὸν χρόνον, ὧν ἡ κύησις, 
μόν ἐςιν ὁ εἷς ἢ οἱ δύο, κατὰ μέγεθος δ᾽ ὥς ἔςιν. φανερὸν καὶ τὴν κύησιν, ὧν ὁ χρόνος, ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ὁ χρόνος μέτρον 

4. μὴ εὮ] μὴ ἔφαι Ἐ. Π ὁ χρόνος ΓΟΗ͂Ι. ἢ 23. ὁ Ῥοεὶ καὶ οτχ Σ΄. ἢ 4. δὲ γῦν ΤΙ. ἢ 6. καὶ ροδὶ γὼρ οτχ Ο΄. ἢ καὶ γὰρ “- φερομσῳ 
ομλ Ο. ἢ 1. γὰρ] γὰρ καὶ ἘΞ, 1 καὶ ροδὶ ὧν οπὰ Η͂. ἢ 8. διαλείποι ΟΥ͂. ἢ τῷ] καὶ τῷ ἘΞ. 11 9. γὰρ ὁρίζει] ὁρίζει δὲ ἘΠ) ἢἢ τὴν προτέραν 

καὶ ὑςέραν κίησιη Ε΄, τῇ πρότερον καὶ ὕςερον κυήσει ρΥ Η. ἃ 10. καὶ γὰρ ἡ ςτγμὴ οἵα ΚΕ. ΠΤ 12. ὡς οπι ΕΞ. ἢ 13. ἡ ἀρχὴ κὼ ἡ τ. ΕΊ 
16. αὐτῆς οτὰ 1..}} 17. τε ογὰ Ἐ. ̓ὶ ὡς ὁγχὰ ἘΟ. 11 19. ὑδὶν ἘΟ. || τῶν τῷ οτὰ ρὺ Ε. ἢ τῆς κινήσεως ροβὲ χρόναν ργ Ε. 20. ἡ ςεγμὴ 
ἯΙ. ἢ τῆς ογὰ Σ΄. ̓ ὶ 21. αἱ οτὰ Ε΄ 1 23. μόνε Ο. ἃ ἰςλ»] ἐξὶ πέρατα ἯΙ. ᾿ἃ ἀρ. τῶνδε Ἐ, ἀρ. τῶν τῶνδε Ἐ. 1 35. καὶ τὸ ὕςερον 1. 
26. γὰρ] μὲν γὰρ ΚΕ. 11 21. δυάς -- 28. δ᾽ ὡς τς δαρτα ᾿ἰΐαγατα Ε. ̓  28. δ᾽] δὲ ὁ Ο. 1] ἔςι μὲν ὡς ἔξω] ἐςν, ἔςξι μὲν ὡς Ε΄, ἔξι μὲν ὡς 
ΟΗ. ᾿ὶ 29. ἰλάχιςος ἀριθμὸς πλ. Η͂. 11 ἡ οἵα Ε΄. ᾿ἱ 31. ὁ οσα ἘΟῚ. ᾿ἱ γὰρ κατὼ μὲ] μὲν κατὼ Ζ 11 32. ὁ εἷς] οἷον Ἐ. ἢ οἱ οτὰ ἘΡ. 

4. δὲ] δὲ δὲ 2. 11 διότι ΕΘΗ. βραδὺς μὲν καὶ ταχὺς Η. ἢ 2. ἢ μὲν -- 8. βραχύς οτὰ Ο. ἢ 3. γὰρ οπι 1. ἢ 3. ἢ ὁ 6. 4 ἃ 
οτλ Ο. {ΠῚ γὼ] γὰρ ὁ ἘΞ 1} 5. ἐδὲ εἷς Η. ἡ δὲ] δὲ Ἐ. 6. πρότερος δὲ καὶ ὕςερος Ο. 1 9. πρότεροι] κατὰ τὸ πρότερον [. ἢ ὕςερον καὶ 
πρότερον Η. ἢ 10. τὸ οοὐτ Ε΄ [μὲν οἵα 15. δ 44. καὶ τῶν 7, τῶν τε Η. ἢ 12. δ δ᾽ ὁ ΤΙ ἱἱ οἱ ἵπποι τῶν] οἷον ἵππων καὶ Ἀὶ ἃ 
44. χρόνον ἐνδέχεται οἷον ΕΟ. 1 18. ] καὶ ἘΞ [Π χρόνον ογὰ ΤΥ || 19. καὶ ογὰ Ε΄. ΠΠ οἷον --- 20. ἀριθμόν ογὰ 1. ἢ 30. τῷ μὲν -- 32. αὐ»- 
τόν οὔὰ . ἢ" 21. ἐὰλ] ἐν Ἐ. ̓  22. τῶν ἵππων ἀρ. αὐτέν] αὐτῶν ἀρ. Ε. 1 δὲ οπι Η. 1! τῷ] τῆς Ε΄. ἢ καὶ τῆς οαχ ἘΡ. Π 25. μὲν οὔκ 

ἘΠῚ 1 21. αἰιεγατα τὸ οπὰ ἘΣ ᾿ἱ εἶναι ογτὰ ΟἿ. [ τοσῖτον καὶ ἡ Η. 29. φαμὼν ναι ΟἿΣ. ἢ 80. ἢ οὰ ἘΡΟΗ͂. ἢ ἡ σα Χ 

καὶ “- 31. πολλή οι Ο΄. {[ 80. ταύτην φαμὲν εἶναι πολλὴν ἮΙ ᾿ 82. ἐςν Ῥοεῖ 222, 1. κυήσεως . 
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κινήσεως καὶ τῷ. κινεῖσθαι, μετ μετρεῖ δ᾽ τος τὴν κήησιν τῷ ἐρία ὅ μεμάθηκεν, ὑδὲ νέον γέγονεν ὁδὲ καλόν" φθορᾶς γὰρ αἷ- 
σαι τινὰ κύησιν ἢ καταμετρήσει τὴν ὅλην, ὥσπερ Σοὶ τὸ τιος καθ᾽ αὐτὸν μᾶλλον ὁ χρόνος" ἀριθμὸς γὰρ κινήσεως, 

μῆκος ὁ πῆχυς τῷ ὡρίσθαι τι μέγεθος. ὃ ἀνωμετρήσει τὸ ἡ δὲ κύησις ἐξίςησι τὸ ὑπάρχον. ὥς ε φανερὸν ὅτι τὰ ἀεὶ 
ὅλον, καὶ ἔςι τῇ κινήσει τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι τὸ μετρεῖσθαι ὄντα, ἢ ἀεὶ ὄντα, ἀκ ἔςιν ἐν χρόνῳ" ὁ γὼρ περιέχεται ὑπὲ 
τῷ χρόνῳ καὶ αὐτὴν καὶ τὸ εἶναι αὐτῆς ἅμα γὰρ τὴν κίξ 5 χρόνου, δὲ μετρεῖται τὸ εἶναι αὐτῶν ὑπὸ τοῦ χρόνο" ση- 
γησιν καὶ τὸ εἶναι τῇ κινήσει μετρεῖ, καὶ τοῦτ᾽ ἔξιν αὐτῇ μεῖον δὲ τούτου ὅτι οὐδὲ πώσχει ὑδὲν ὑπὸ τοῦ χρόνου ὡς 
τὸ ἐν «χρόνῳ εἶναι, τὸ μετρεῖσθαι αὐτῆς τὸ εἶναι. δῆλον δ᾽ ὑκ ὄντα ἐν χρόνῳ. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ὁ χράχος: μέτρον κινήσεως, 
ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις τῦτ᾽ ἔςι τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι, τὸ μετρεῖ- ἔςαι καὶ ἠρεμίας μέτρον κατὰ συμβεβηκός" πᾶσα γὰρ 
σθα; αὐτῶν τὸ εἶναι ὑπὸ τῷ χρόνου. τὸ γὼρ ἐν χρόνῳ εἶαι ἠρεμία ἐν χρόνῳ. ὁ γὰρ ὥσπερ τὸ ἐν κινήσει ὃν ἀνάγκη κι-Ὁ 
δυοῖν ἐςὶ θάτερον, ἣν μὲν τὸ εἶναι τότε ὅτε ὁ χρόνος ἐςΐν, 10 νεῖσθαι, οὕτω καὶ τὸ ἐν χρόνῳ" ὁ γὰρ κύησις ὁ χρόνος, 

ἂν δὲ τὸ ὥσπερ ἔνια λέγομεν ὅτι ἐν ἀριθμῷ ἐςΐν. τὔτο δὲ ἀλλ᾽ ἀριθμὸς κινήσεως" ἐν ἀριθμῷ δὲ κινήσεως ἐνδέχεται εἷἶ- 
σημαύει ἤτοι ὡς μέρος ἀριθμοῦ καὶ πάθος, καὶ ὅλως ὅτι ναι καὶ τὸ ἠρεμῖν. ὁ γὰρ πᾶν τὸ ἀκίνητον ἠρεμεῖ, ἀλλὰ 
τὸ ἀριθμοῦ τι, ἢ ὅτι ἔςιν αὐτῷ ἀριθμός. ἐπεὶ δ᾽ ὠριθμὸς τὸ ἐςερημένον κινήσεως πεφυκὰς δὲ κοεῖσθαι, καθάπερ. εἴρη- 
ὁ χρόνος, τὸ μὲν νῦν καὶ τὸ πρότερον, καὶ ὅσα τοιαῦτα ται ἐν τοῖς πρότερον. τὸ δ᾽ εἶναι ἐν ὠριθμῷ ἐςὶ τὸ εἶναί τινα 
ὕτως ἐν χρόνῳ ὡς ἐν ἀριθμῷ μονὼς καὶ τὸ περιττὸν καὶ ἄρ-- (5 ἀριθμὸν τῷ πρώγματος, καὶ μετρεῖσθαι τὸ εἶναι αὐτοῦ τῷ 
τιον (τὰ μὲν γὰρ τοῦ ἀριθμοῦ τι, τὼ δὲ τῷ χρόνου τί ἐςὴ, ἀριθμῷ ἐν ᾧ ἐςΐν, ὥς᾽ εἰ ἐν χρόνῳ, ὑπὸ χρόνου. μετρήσει 
τὼ δὲ πράγματα ὡς ἐν ἀριθμῷ τῷ χρόνῳ ἐς ὁ. εἰ δὲ τῶτο; δ ὁ χρόνος τὸ κινόμενον καὶ τὸ ἠρεμῖν, ἧ τὸ μὲν κινόμενον τὸ 
“περιέχεται ὑπ᾿ ἀριθμοῦ ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τόπῳ ὑπὸ τόπου. δὲ ἠρεμῶᾶν". τὴν γὰρ κύησιν αὐτῶν μετρήσει καὶ τὴν ἠρεμίαν, 
φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ὑκ ἔςι τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι τὸ εἶναι ὅτε ὁ πόση τις. ὥςε τὸ κινόμενον ἐχ ἁπλῶς ἔςαἱ μετρητὸν ὑπὴ χρό- 
χρόνος ἐςίν, ὥσπερ ἐδὲ τὸ ἐν κινήσει εἶναι οὐδὲ τὸ ἐν τόπῳ 2 νου, ἢ ποσόν τί ἐςιν, ἀλλ᾽ ἢ αὶ κύησις αὐτῷ ποσή, ὥσθ᾽ ὅσα 

ὅτε ἡ κύησις καὶ ὁ τόπος ἐςΐ. εἰ γὼρ ἔςαι τὸ ἕν τινι ἕτως, μήτε κινεῖται μήτ᾽ ἠρεμεῖ, ὑκ ἔξιν ἐν χρόνῳ" τὸ μὲν γὰρ ἐν 
τῶντα τὼ πρώγματα ἐν ὁτῳῦν ἔςαι, καὶ ὁ ὑρανὸς ἐν τῇ κέγ- χρόνῳ εἶναι τὸ μετρεῖσθαί ἐςι χρόνῳ, ὁ δὲ χρόνος κινήσεως 
χρῳ" ὅτε γὰρ ἡ κέγχρος ἐς, ἔςι καὶ ὁ ὑρανός. ἀλλὰ τῶτς καὶ ἠρεμίας μέτρον. φανερὸν ὃν ὅτι ὑδὲ τὸ μιὴ ὃν ἔς αἱ πῶ ἐν 
μὲν συμβέβηκεν, ἐκεῖνο δ᾽ ἀνάγκη παρακολνθεῖν καὶ τῷ ὄντι χρόνῳ, οἷον ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἄλλως, ὥσπερ τὸ τὴν δὲα- 
ὦ χρόνῳ εἶναί τινα χρόνον, ὅτε κἀκεῖνό ἐς!, καὶ τῷ ἐν κινήσει 25, μετρον εἶαι τῇ πλευρᾷ σύμμετρον. ὅλως γάρ, εἰ μέτρον 
ὄντι εἶναι τότε κίνησιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ὡς ἐν ἀριθμῷ τὸ ἐν χρόνῳρῴρ μέν ἐςι κινήσεως ὁ χρόνος καθ᾿ αὑτό, τῶν δ᾽ ἄλλων κατὰ 
ληφθήσεταί τις πλείων χρόνος παντὸς τῷ ἐν χρόνῳ ὄντος" συμβεβηκός, δῆλον ὅτι ὧν τὸ εἶναι μετρεῖ, τούτοις ὥπασιν 
διὸ ἀνάγκη πάντα τὰ ἐν χρόνῳ ὄντα περιέχεσθαι ὑπὸ χρόνα, ἕἔςαι τὸ εἶναι ἐν τῷ ἠρεμεῖν ἢ κινεῖσθαι. ὅσα μὲν ὄν φθαρτὰ 
ὥσπερ καὶ τἄλλα ὅσα ἔν τινί ἐςιν, οἷον τὰ ἐν τόπῳ ὑπὰ καὶ γενητὰ καὶ ὅλως ὁτὲ μὲν ὄντῳ ὁτὲ δὲ μή, ἀνώγκη ἐν 
τὸ τόκου. καὶ πάσχειν δή τι ὑπὸ τῷ χρόνε, καθάπὲρ καὶ ἢ χρόνῳ εἶναι" ἔςι γὼρ χρόνος τις πλείων, ὃς ὑπερέξει τοῦ τε 
λέγειν εἰώθαμεν ὅτι κατατήκει ὁ χρόνος, καὶ γηράσκει εἶαι αὐτῶν καὶ τῷ μετροῦντος τὴν ὑσίαν'" τῶν δὲ μὴ ὄντων 
πάνθ᾽ ὑπὸ τῷ χρόνι, καὶ ἐπιλανθάνεται διὼ τὸν χρόνον, ἀλλ᾿ ὅσα μὲν περιέχει ὁ χροῦος, τὰ μὲν ἦν, οἷον “Ὅμηρός ποτε 

ἡ, ὕτως ΤΟΣ. ᾿ ὡρίσϑαε Ο. ἢ 2. καταμετρῆσαι 1. ΠΠ τὴν ὅλην --- 3. ἀναμετρήσει οτὰ Σ΄. ἢ 2. τὸ μῆκος καὶ πῆχυς Ο, ὃ πῆχυς τὸ μῆκος 

ἘΠ. ἢ 3. ἑρίσαι Ἐσ.  ἀ τῷ ΟΦ. 1 5. τῷ χρένῳ --- Ἴ. μετρεῖσθαε οτὰ ΚΕ. ἵ 5. αὐτήι. Ἐ, 1 6. μετρεῖ οτχ Ἐ. 1| αὐτῇ οὶ Ἡ. ᾿ 17. δὰ 
ὅρον Ἡ. ἢ 9. αὐτοῖς 7. 1 10. δυεῖν Ἐ΄, δυοῖν γάρ (. ᾿ὶ ὁ οταὰ ΕΔ. 1 11. τὸ πὶ Ἐὰ [Π- 12. ἤτοι] τὸ ἢ Ε΄ Π ὅτε Ο. 13. δ᾽] δ᾽ φρὴν 
ἘΣ 114 ὅσα ἄλλα τ᾿ Η. ̓ ὶ 15.. μοτώς τε καὶ Ἡ, ἢ καὶ τὸ ἄρτιον ΓΗ͂. ̓  16. τῇ ὅτι ἘΞ 11 117. ὃς] τι ἐςν Ζ 1 18. ὑπ᾽ ὑπὸ τοῦ 
ἘΜΠῚῚῸ ὑπὸ τοῦ τόπν ΕΟΗ͂Ι. ᾿ 19. ὅτι καὶ Ο. 1 ὁ οτὰ Ἐ. ἵ 21. ὅτε] εἶναι ὅτε Η 1} 23. ἔςι ῬΒμ»οβὲ ὑράνός ρομυπὶ ΗΖ, οτὰ Σ΄. ἢ 25. χρόνῳ 

τὸ εἶναι Ἡ. Ἱ 28. τὰ οτὰ Ἐ. ̓ ὶ ὑπὸ τοῦ χρόνα ΗΠ. ᾿ 29. ἔξω Ἐ, ἢ 30. καὶ οἵα Σ΄. πάσχει ΚΗ. ᾿ καβάπερ καὶ Δ. εἰώθαμεν οἵα 

Ἐ. 1. 32. κᾶν Ἐ. ̓ ὶ καὶ ἐπιλ. διὰ τὸν χρόνον] ἐδὲ μετρεῖται τὸ εἶναι αὐτῇ ὑπὸ τοῦ χρότε Ἐ. 
1. αἴτιον καθ᾽ ἱκυτὸν Ἐ. 1 3, τὰ οπὶ ἈΞ. Π ἀ. ὑπὸ τῷ χρότω Ε΄. 11 5. ὑδὲ --- χρόνα οπι Ο. ἢ 1. ἢν τῷ χρότῳ 1. ἢ 8. ἀρὰ οη θά 

κός οἷ ἘΞ ἢ 10. καὶ ἐν τῷ χρόνῳ. ὁ γὰρ ὁ κύησις 1. Π 412. ἐρεμῶν] ἠρεμεῖν Ε΄ 11 15, αὐτῶ Ἐ. ἢ 46, ὥξε καὶ ἵν χρόνῳ τὸ ὑπὸ χρότα καὶ 

έμος χρόνε μετρήσει Ἐ. ΠΠ19. χρόνῳ ᾿γ Ε΄, τὰ χρόνε ἘΗ͂. 1 20.. ἢ ποσόν τι ἐξὴν οἴη ῃτ ἘΞ ἢ ὃ σὰὶ ΕἾ. ᾿ἱ ποσή τις. ὦσθϑ' Ἡ 1 921. μήτε} 
μὰ ΡΗ͂. ἢ ὁδὶ Ἐ. ̓ὶ μὲν οτὰ Ε΄. 1] 22. εἶναι --- χρόνῳ οτὰ ΡΥ ἘΣ 1} ἰς! τὸ. μετρεῖσθαι ΘΙ. ᾿ 23. καὶ] ἐςτ καὶ Η.  2Δ. μὴ οτὰ ἘΞ ἢ 
4.5. ὅλως μὲν γὰρ ἯΙ ἢ 26. μέν οἵα Ο. ὶ κινήσεως αὐὶς ἐς: ροηϊὶ ΤΥ, ροδῖ χρόνος ΕΟ, ἢ 28. ἐεξὶ Τ᾿ 1 29. γενητὰ ΕΖ τὶ μή] μὴ 
ὄπα Φ 1 30. δ.] ὅσων Ο. ἵ ὑπάρξει 1. ἢ τε οα ΕΘΟΗΖ ᾿ὶ 31. ὠσίαν αὐτῶν τῶν Ἐ. 
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ἥν, τὰ δὲ ἔξιαὶ; σἷον τῶν μελλόντων τι, ἔφ᾽ ὁπότερα περ’ καὶ ἀρχὴ χρόνι, ἀλλ ἁ τῷ αὐτῇ, ἀλλὰ τῇ μὰ παρήκοντος 
έχει" καὶ εἰ ἐπ᾿ ἄμφω, ὠμφότερα καὶ ἦν καὶ ἔςαι' ὅσα τελευτή, ἀρχὴ δὲ τῷ ἐλτιι ἔχοι ὧν ὥσπερ ὁ κύκλος 
δ μὴ περιέχει μπδαμῇ, ὅτ᾽ ἥν ὅτ᾽ ἔς,» ὅτ᾽ ἔξαι. ἐςι δὲ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ πως τὸ κυρτὸν καὶ τὸ κοῖλον, ὕτω καὶ ὁ χρό- 
τοιαῦτα τῶν μὰ ὅντω, ὅσων τὠνεριείμιεναι ἀεί ἐξ, οοἶαν᾿ τὸ νὸς ὠεὶ ἐν ἀρχῇ καὶ τελευτῇ . καὶ διὰ τῶτο δοκεῖ ἀεὶ ἦτι- 

ἀσύμμετροι εἶσαι τὴν διάμετρον ἀεί ἐςι, καὶ ἀκ ἔςαι τῆτ᾽ 5 βος- Ὁ γὰρ τῷ αὐτῇ ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τὸ γῦν' ὦμα γὰρ 
ἐν χρόνῳ, ὦ τοίκαν ὑδὲ. τὸ σύμμετρον" διὸ ἀεὶ ἀκ. ἔξιν, ὅτι ὧν καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ τὼ ἀντριείμενα εἴη καὶ ὑχ, ὑπολείψει 
ἐναντίον. τῷ ἀεὶ ὄντι. ὅσων» δὲ τὸ ἐναντίν μὴ ἀεί, ταῦτα δή" ἀεὶ γὼρ ἐν ἀρχῇ. τὸ δ᾽ ἤδη τὸ ἐγγύς ἐςφι τοῦ παρόν- 
δὲ δύναται καὶ εἶδαι. καὶ μή, καὶ ἔςι γέύεσις καὶ φθορὰ τος νῦν ἀτόμου μέρος τ μέλλοντος χρόνα. πότε βαδίζεις; 
αὐτῶν.. ἤδη, ὅτι ἐγγὺς ὁ «ρόνος ἔν ᾧ μέλλει καὶ τῷ παρεληλυ- 

128 τὸ δὲ νῦν μΩ ΠΟΥ χρόνα, ὥσπερ ἐλέχθη" συνέχει 10 θὅτος Χρόνε. τὸ μὴ πόρρω τῷ νῦν. πότε βαδίζεις; ἤδη βι- 

γὰρ τὸν χρόνον τὸν παρελθόντα καὶ ἐσόμενον, καὶ ὅλως βάδικα. τὸ δὲ Ἔλιον φάναι ἤδη ἑαλωκέναι ὁὶ λέγομιαν, ὅτι 

«ἕρας Χρόνου ἐξίν᾽ ἔξι γὼρ τὸ μὲν ὠρχή, τῷ δὲ τελευτή, πόρρω λίαν τοῦ νῦν. καὶ τὸ ἄρτι τὸ ἐγγὺς τοῦ παρόντος 
ἀλλὰ τῶτ᾽ ὑχ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ςιγμῆὴς μούσης φανεράν. νῦν, τὸ μόριον τοῦ παρελθόντος, πότε ἦλθες; ἄρτι, ἐὰν ἢ 
διαιρεῖ δὲ δυκόμφι. καὶ ἢ μὲν τοῦτο, ἀεὶ ἕτερον τὸ νῶν; ὁ χρόνος ἐγγὺς τῷ ἐνεςῶτος γῦν. πάλαι δὲ τὸ πόρρω. τὸ 
ἢ δὲ συνδεῖ, ἀεὶ τὸ αὐτό, ὥσπερ ἐπὶ τῶν μαθηματοκῶν .5 δ᾽ ἐξαίφνης τὸ ἐν ἀναισθήτῳ χρόνῳ διὰ μυιρότητα δις ἀγ' 
γραμμῶν. ὁ γὰρ ἡὶ αὐτὴ ἀεὶ μία ςεγμὴ τῇ νοήσει" διαω- μεταβολὴ δὲ πᾶσα φύτει ἐκςατικόν. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ πάντα 
μβέντων γῶρ. ἄλλη: ἧ δὲ μία, ἡ. αὐτὴ πάντῃ. ὕὅτω καὶ τὸ γίέται καὶ φθώρεται" διὸ. καὶ οἱ μὲν σοφώτατον ἔλεγον, ὁ 

, γῶκ τὸ μὸν τῷ χρόκαυ διαίρεσις κατὼ δύναμιν, τὸ δὲ πῴας δὲ ϊυθαγόρειος ἩΙώρων ἀμαθές ατον,. ὅτι καὶ ἐπιλανθάνονται 
ἀμφοῖν καὶ ἑνότης" ἔςι δὲ-ταὐτὸ καὶ κατὰ ταὐτὸ ἡ διωώς ἐν τότῳ, λέγων ὀρθότερον. δῆλον ἵν ὅτι φθορᾶς μεῶλλόν 
μέσις καὶ ἡ. ἔνωσις, "τὰ δ᾽ εἶναι οὐ ταὐτό. τὸ μὲν τω λές Ὦ ἔξιαι καθ᾽ αὑτὸν αἴτιος ἢ γενέσεως, καθάπερ ἐλέχθη καὶ 
γεται τῶν νῦν, ἄλλα, δ᾽ ὅταν ὁ ἀρόνος ὁ τούτου ἐγγὺς ἤ πρότερον (ἐκς οτικὸν γὰρ ἡ μεταβολὴ καθ᾿ αὑτήν), γενέσεως 
ἄξει νῦν, ὅτι τήμερον ἥξει: ἥκει γῦν, ὅτι ἦλθε τήμερον. τὰ δὲ καὶ τῷ εἶναι κατὼ συμβεβηκός. σημεῖον δὲ ἱκανὸν ὅτι 
δ᾽ ὃ Ἰλίῳ γέννεε ὁ ὦ νῦν, οὐδ᾽ ὁ κατακλυσμὸς γέγονα νῦ γῶν" γίνεται μὲν οὐδὲν ἄνευ τῷ κρεῖσθαί πως αὐτὸ καὶ πράττειν, 
καΐτοι. συνεχὴς χρόνος εἰς αὐτά, ἀλλ ὅ ὅτι ἐπ ἐγγύς. τὸ δὲ φθείρετωι δὲ καὶ μηδὲν κονμενόν, καὶ ταύτην μώλωςα λέ 
ποτέ χρόνος ἀρισμίαος πρὸς τὸ πρότερον γῶν, αἷον ποτὲ ἐλοή- 25 γειν εἰώθαμεν ὑπὸ τῷ χρόνε φθοράν. ὦ μὴν ἀλλ᾽ οὐ δὲ ταύ: 
φϑη. Τροία," καὶ κοτὲ ἔξαι κατακλυσμός" δαὶ γὰρ πεπε: τὴν ὁ χρόνος ποιεῖ, ἀλλεὰ συμβαίει ἐν χρόνῳ γίνεστθαι καὶ 
ρῥάνθαι πρὸς τὸ νῦν, ἔςτει ὦρα ποσός. τις ἀπὸ τῶδε χρόνο ταύτην τὴν μεταβολήν, ὅτι μὲν ὧν ἔςιν ὁ. χρόνος καὶ τί, 

καὶ εἰς ἐκεῖνο, καὶ ἦε εἰς τὸ παρελθόν" εἰ δὲ μηδεὶς χρόνος καὶ ποσαχίς λέγομεν τὸ νῦν, καὶ τί τὸ ποτὲ καὶ τὸ ἄρτι 
ὃς ἔ χυτα, σῶς ὧν εὖ χρόνος πεκερασμένος. ἄρ᾽ ὄν ὑπο καὶ τὸ ἤδη καὶ τὸ πάχει καὶ τὸ ἐξαίφνης, εἴρηται. 
λείψει; ἢ ὅ, εἴπερ ἀεί ἐξὶ κύησις. ἄχλος. ὃν ἢ ὁ αὐτὸς 39. -Ἑαύτων δ᾽ ἡμῖν ὕτω διηριθιοημένων φανερὸν ὅτι “ἄσα 14 
πολλαίκις; δῆχον ὅτι ὡς ἂν καὶ κνησισ, ὕτω καὶ ὁ χρόνος: μεταβολὴ καὶ ἅπαν τὸ κινάμιονον ἐν χρόνῳ" τὸ γαὶρ θῶττον 
εἰ μὲν γὰρ ἡ αὐτὴ καὶ μία. γίνεταί πστε, ἔξαι καὶ χρόνος καὶ βραδύτερον κατὰ πῶσάν ἐξ! μεταβολήν" ἐν πᾶσι γὼρ 

εἷς καὶ ὁ αὐτός, εἰ δὲ μή, ἐκ ἔξαι. ἐπεὶ δὲ τὸ γῦν τελευτὴ ὅὕτω φαίνεται. λέγω δὲ θῶττον κινεῖσθαι τὸ πρότερον μετα- 

4, οἷον στὰ ἈΚ, ἢ ὃ κότα 1 ἢ 2. καὶ εἰ --- ἴσα, πὶ Ε΄, ἱ ἄμφω οτα Ἡ. 1 ὅσα] ὧν ΗΣ ἢ 3. περείχεν οτὰ ἘΞ ἴ μεῶν ΤΙ, οτα ΚΕ. ἢ 

οὔτ᾽ ἔξτε οτὰ 1. {Π 5. ἔφαι ΗΙ. ἢ 6. σύμμετρον εἶναν διὸ Η. ἢ 8. δὰ οπι ΚΝ. ἢ καὶ δϑϊο εἶναι οὶ ἈΦ ἢ 11. τὸν χρόνον στα Κ΄. ἢ παρύλη- 

χοθότα Ο. ἵΕ ἐρχόμενον χρόνον παὶ ; 1 ὅλως τὰ Ε΄ Ι|.14. τοιὲόν ἘΟΗ͂Ι ἢ 16. μία δαῖς ἀὰ Ἐς οἵα ἘΠ. ἰδ νοΐσει »αὶὰ ἀὰ διαιρ. Κα ἢ 
47. γὰρ ὁτὰ ΕΞ. ΠῚ ἄλλη καὶ ἄλλη 3. Ζ' ΠΠ πάντη σαν Θ΄. ᾿ ὅτω δὰ καὶ 2. αὶ 19, κατ᾿ αὐτὸ ἘΗ͂. ἢ 20. ταυτόν ΗΪ ἢ μὲν ἦν ὅτωυ ΘΗ͂Ι. ἵ 

51. τῶ τὸ 'σοῦν ΕῚ ἄλλο δ᾽ ὅταν] τὸ δ᾽ ἄλλως φοντ. Ἐ, { 5] ἢ ἔσν ἐὸγν ἘΞ 1 22. ἥξει. γὰρ νῦν ὅτι τήμερον ἥξει, καὶ ἥκει νῦν ὅτι ἧκε 
Ἢ 1ἱ 23. ἐδ᾽ ο. τῦν στὰ Ἐὶ, ΠΠ γέγονε] ἔςαι ΜΝ. Π 24. συνεχὴς ὃ χρ. ἘΝ συνεχής ἐςι χρ. Η. 1} εἰς αὐταῇ] εἷς ὁ αὐτός Ἦ. || 26. ἡ τροία Ἐ΄ ἃ 

27. ὃ χρόνος Ε΄. 1᾿ὶ 28. καὶ δηῖθ εἰς οὐχ ΟΠ. || εἰρ Ρσβὲ καὶ οτχὰ Ο. ἢ μὴ εἷς Ε΄, μηδὲ εἷς ΟἹ. "ἢ 30. αἰεί ΕΟ. ᾿ ὃ οαὰ Ἀϊ. 1 
51. ὅτι] δ᾽ ὅτι Η. ἢ" ἂν εἴ ὁ Ἐ᾿ 88. καὶ δηῖθ χρι οτχὰα ΟΜ. ἢ 33. ἐπειδὴ τὸ Ἐ. 
ες, ἀρχὴ τῷ χρόνυ δ. ̓ ὶ 3. τὸ οὐχ Η- ἵ δ. τὰ ἀντ.} τἀναντίωο ἂν Ἐ. ||.8. βαδίξεᾳ ΟἿ, δὴ βαξζεις Σ᾽, [ 9. αὐδοῤῥννς ἘΘΣΩΙ. 
410. βαδίσεις ΕΗ. ἢ 11. δὲ] δὲ τὸ ΚΗ, 12. χίαν πόρρω ἘΠ. ᾿ 13. ἦλθεν Ο. 1 1ζ. ὃ χρόνος ὁ ἐγγὺς Ἐ, ἢ 15. ἀνεταισθάτω Χξ. ἢ 
δὰ μικρ. ἰκςάν ὁτὰ Ε΄, ἐχςάν οἵα ΟῊΙ. -" 16. ἐκκατική δ΄. 1:22. ὅτι γὰ. μὲν} γέ. μὲν γὰρ Η, ἢ 23. μηδὲν Ο. ἢ 24, δὲ] γὰρ ὦ. 
δε, ἔἴωθα Ε΄. 1 ὲ μὴν ὁτὲ Ε. [ 27. καὶ τίς ΕΒ, οπι Ἦ. ἢ 28. λέγεται Η, τί τε Ε. Β τὸ ραβδὶ καὶ οἵα Ε. ἴ 29. καὶ τί τὸ ὅδη 

ΟῊΗΙ. Ἱ τὸ «αἴ π. οτὰ Ἐπ. ᾿ 30. ὅτω διηρημένων 1, ὧδε διωρισμύσων Η. ἢ ἄπκδα ἡ μεταβολὴ ΗΖ, ὅτασαν μεταβολὴν ΕΟΙ͂. 1 81. κ"Ἱ] 

ἀνάγκη κινεῖσθαι ἐν ἘΟΗ͂Ι. ᾿ 32. κατὰ] καὶ Ο. ἢ πᾶσι] ἁπάσαις Ἡ. 
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βάλλον εἰς τὸ ὑποκείμενον κατοὶ τὸ; αὐτὸ “διάΐςομα, καὶ ὁμὰ- συνεχοῦς, ἀλλ᾽ ὁ τινός, ἀλλ᾽ ἕξι νῦν κεκινῆσθαι καὶ ἄλλω, 
λὴν κίνησιν κινύμενογ, οἷον ἐπὶ τῆς φορῶς, εἰ ἄμφω κατὰ ὧν ἑκωτέρας τῆς κινήσεως εἴη ὧν ὠριβμός. . ἕτερος ἵν χρόνος 
τὰν περιφερῆ κινεῖται ἢ ἄμφω κατὼ τὴν οὐβεῖαν' ὁμοίως δὲ ἔςι, καὶ ἅμα δύο ἴσοι  Ζρόνοι ἂν εἶν. Α ὦ; ὁ αὐτὸς γὰρ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἀλλιὰ μὴν τό γε πρότερον ἐν χρόκῳ. ἐς" Χρόνος εἷς εἷς ὁμοίως καὶ ὦμα" ἄδει δὲ καὶ αἱ μὴ ἅμα ἅμᾳῳ" εἰ 
πρότερον γὰρ καὶ ὕ, ὕςερον λέγομεν κατιὶ τὴν πρὸς τὸ νῦν τὐπός- 6 γὰρ εἶξε κύνος, οἱ δ᾽ ἔς ἧπποιν ἑκούτεροι δ᾽ ἑπτά. ὁ αὐτὸς ρεν. 
φασίν, τὸ δὲ νῦν ὅρος τῷ παρήκοντος καὶ τῷ μέλλοντος: ὥς᾽ θμός. ἕτω καὶ τῶν »χκκνήσεων τῶν ἅμα: αἰραινομιέκων ὁ αὖν 

ἐκεὶ τὼ νῦν ἐν χρόνῳ, καὶ τὸ “πρότερον καὶ ὥςεραν ἐνυχρόκῳ τὸς χρόνρς, ὠλλ᾽ ἡ-μὲν ταχεῖα ἴσως ἡ δ᾽ οὖ, καὶ ἡ μὲν 
ἔξαι" ἐν ᾧ γὼρ τὸ νῦν, καὶ ἡ «ὦ νῶν ἀπός ἀσις.. ἐναντίως φορὰ ἡ δ᾽ ὠλλσίωσις. ὁ “μέντοι χρόνος ὁ εὐὑτός, εἶπεῤ καὶ 
δὲ λέγεται τὸ πρότερον κατά τε τὸν παρεληλυθότα χρόνον ὁ ἀριθμὸς ἴσος, καὶ ᾧμα, τῆς τε ἀλλοιώσεως καὶ τῆς 
καὶ τὸν μέλλοντα" ἐν μὲ γὰρ τῷ παρελολυθότι πρότερον 4 φορᾶς: καὶ διὰ τῦτο αἱ μὲν κινήστις ἕτεραι καὶ χωρίς, ὁ 
λέγομεν τὲ πορρώτερον. τῷ νῦν, ὕφερον δὲ πὸ ἐγγύτερον, «ν᾽ δὲ χρόνος παωτῳχρῦ ὁ αὐτός, ὅτι καὶ ὁ -ὠἀριθμεὰς εἷς καὶ κα 
δὲ τῷ μέλλοντι πρότερον μὲν. τὸ. ὀγγύτερον; ὥφερον. δὲ. τὸ αὐτὸς πανταχοῦ. ὁ τῶι ἴσων καὶ ἅμα. -ἐπεὶ δ' ἐξὶ φορὰ 
«ιρρώτερον. ὥς" ἐπεὶ «ὸ μὲν πρότερεν. ἐγ. χρόνῳ, πάσῃ. δ καὶ ταύτης ἡ κύκλῳ, ἀριθμεῖται δ᾽ ἕἤκως ον. ἐπί τινὶ ἐνγγεῖ 
ἐκολσυθεῖ κινίσει τὸ πρότερον, φανερὸν ὅτι πᾶϑα μεταβολὴ μονάδες μιονάδι, ἵπποι: δ᾽ Ὁ ὅτῳ. ὅτω καὶ ὁ ὑχρόνας χρόνῳ 
καὶ πᾶσα κίνησις ἐν χρόνῳ ἐς. . 45 τιὴ ὡρισμέγψῳ. μετρεῖται δ᾽ ὥ, ὥρκερ: εἴπομεν, ὅ τε χρόνος »- 

Αξιον δ᾽ ἐπισκέψεως νϑαὶ πῶς ποτὲ ἔχει ὃ αἰδὼ πρὸς γνήσει καὶ ἡ κινήσις χρόγῳ. τῦτο δ' ἐς, ὅτι ὑπὸ τῆς ὠρισ.- 
τὴν ψυχήν, καὶ διὰ τί ἐξ παντὶ δοκεῖ εἶναι ὁ χρόνος, καὶ μένης κινήσεως. χρόνῳ μετρεῖται τῆς τε κινήσεως τὸ ποσὸν 
ἐν γῷ καὶ ἐν θαλάττῃ καὶ ἐν ὑρανῷ. ᾿ ἢ. ὅτε κινήσεώς τι πάν καὶ τοῦ χρόνου. εἰ ὄν τὸ πρῶτον μέτρον πάντων τῶν συγ- 

. θὸς ἢ ὅξις, ἀριθμούς γε ὧι, ταῦτα δὲ κινητοὶ πάντα: ἐξ τόκῳ γενῶν, ἡ κυκλοφορία ἡ ὁμαλῆς μέτρον μάλιςα, ὅτι ὁ ἀρι- 
γὰρ παάγτα" ὁ δὲ χρόνος καὶ ἡ κύησις ἅμω κατά τε. δύνιοι 20 θμὸς ὁ ταύτης γνωριμώτατος. ὠλλοίωσις μὲν ὅν ἀδ᾽ αὔξη- 
μὲν καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν. πότερον δὲ μὴ οὔσης ψνχῆς εἴη ἄν σις ἀδὲ γῴεσις ὧς εἰσὶν ὁμωλεῖς, φοριὼ δ᾽ ἐξὸν, διὸ καὶ δὸ- 
ὁ Χρόνος ἢ ὅ, ὠπορήσειεν ὧν τις" ὠδυνώτου γὰρ ὄντος “αι κεῖ ὁ Χρόοις εἶναι ἡ σῆς σφαίρας, κύησιε. ὅτι ταύτῃ μετρῶν» 
τὸ ἀριθμήσοντος ἀδύνωταν -“τωὶ ἐριόμητέν «ἰ εἶναι, ὥς ε ἂν τα αἱ ἄλλαι λειηήσεις καὶ ὁ χρόνος ταύτῃ τῇ κινήσει, δὰ 

λον ὅτι ὑδ᾽ ἀριθμός" ἀριθμὸς γῶὼρ ὃ. τὸ ἠριθμημώον ἢ τὸ δὲ τῦτα καὶ τὸ εἰωθὸς λέγεσθαι συμβαδει" φασὶ γὰρικύμ- 
ἐριθμητόν. εἰ δὲ μηδὲν ἄλλο: πέφυκεν ἀριθμεῖν ἢ ψαχὴ καὶ 25 λὴν εἶναι τὰ :ἀνθρώπινα πρώγματαᾳ; καὶ τῶν ὥλλων. τῶν κί- 
ψυλϑις νὰς, ᾿ἀδύνωτον εἶναι χρόνον ψυχῆς μὴ ἔφης, ἀλλ᾿ νησιν. ἐχόντων φυσικὴν 'καὶ γένεσιν καὶ φθοράν, τοῦτο δ᾽, 
ἢ τῶτο ὅ πρτε ἦν ἐςὶν ὁ χρόνος, οἷον εἰ ἐνδέχεται πόησιν εἶ ὅτι ταῦτα παγτα τῷ χρόνῳ κρίνεται, καὶ λαμβάνει τελευ- 
ταὶ οἴνου ψυχῆς. «τὸ δὲ πρότερον καὶ ὕςερον ἐν κνήσει ἐςή' τὴν καὶ ὠρροὴν ὥσπερ ἂν εἰ κατά τοα περίοδον" καὶ γὼρ᾽ ἡ 
χρόνος δὲ ταῦτ᾽ ἐξὶν ἢ ὠριθμητά ἐςιν. ἀπορήσειε δ᾽ ὧν τις χρόνος. αὐτὸς εἶναι δοκεῖ κύκλος τις. τῶτο δὲ πάλιν δοκῶ, 
καὶ ποίας κινην ως ὁ χρόνος ἀριθμός. ἢἢ ὑποιασῦν; καὶ γὰρ 30 διότι τοιαύτης ἐςὶ φορῶς - μέτρον καὶ μετρεῖται. αὐτὸς ὑπὸ 
γόεται ἐν χρόνῳ καὶ φθείρεται καὶ αὐξάνεται, καὶ ἀλλοι- τοιαύτης. ὥςε τὸ λέγειν εδαι τὰ γινόμενα. τῶν τρωγμώτων 
ὅται ἐν χρόνῳ καὶ φέρεται" ἦ ἶν κῴησίς ἐσι, ταύτῃ ὀξὶν κύκλον. τὸ λέγειν ἐςὶ τῷ χρόνε εἶκαί τοὰ κύκλον" ταῦτο, δὴ, 

κινήφεως ἀριθμός. διὸ κωνήσεώς ἐςξιν ἁπλῷς ἀριθμὸς ὅτι μετρεῖχαι. τῇ κυχλοφορίῳ". παρὰ γὰρ τὸ μέτρον οὐδὲν 

Φ. οἷον οἵα Ε΄. ἢ 3. περιφέρειαν Ἡ ἢ ἅ. γε οἵα ΖΦ. ἢ 7. χρόνν δηλογότι καὶ τὰ πρότερον καὶ τὰ ὕςερον ἐν Η. Ἢ 8. τῦν ἔςι καὶ Η, ἢ 

9. καὶ τὸν μέλλοντα χρόνον Ἐ. ᾿Ο 13. τὸ οὶ Ε. || 15. πᾶσα οτὰ Η͂. ᾿ 17. δοκεῖ ἐν ἄπαντι ΗΠ. ἢ ὃ οτχὰ Ε΄. [χρόνος οἷον καὶ Η. || 18, ἐν 

απο 6. οἷ ἔ᾽, ἀπε ὑρ. ογω ΣΟ. Ἰϊ ὅ. οπι ΕΖ. 1 διότι Χ, ΠΠ30. χρόνος] τόχος 1. 1} 24. ἴσης τῆς ψυχῆς ΤΟΗΣΖ 1:28. ἐἶαι οτα 
», ἃ 54. ἰδ᾽ ὁ ἀριθμός ΘΟ. 11 ἐριδμάμενν Ἐ..ἢ 25. ἢ ψυχὴ ἀριδμὲν ΓΘΙῚ. ἢ 21. 5) ἀὰ ἘΣ ἢ ἰἴναι οτὰ Ἐ. ἢ 48. δὲ] τε Η, 1} ἐριν. ὁ 

χρόνος 2. ἃ 30. ἀριθμὸς ὁ χρόνος Τ. ἃ 31. ὃν χρόνῳ οὐὴ 1. ἢ καὶ φϑείρετα, οἵὴ ΕἸΚΟ, δαξε καὶ ἀλλοιῦτει ροπὶς ΤΣ ἢ αὔξεται ΟΗ. ἃ 

32. φϑείρεται ρτ Ε. 1! 5] εἰ Ε. 1 33. ἁπλῶς ἀριθμός ἐςξι ΓΟΘΗ͂Ι. 

4. καὶ κινεῖσθαι Ἡ, κινεῖσθαι Ο. ἢ ἄλλο Ο. 1] 3. χρόνοι ἴσοι ΗΙ ἢ ἢ ζ ογαὰ Ἐ. Ἷ αὐτὸς] ἅπας ΟΣ Π ἅ, ἁμοίως καὶ] καὶ ἴσος καὶ πᾶς 
Ἡ. ἢ »αὶ γοκὶ δὲ ογχὰ ΕΚ. ἰΪγ 5. εἶεν! οἱ μὲν εἶν Ἐ, εἶεν αἱ μὲν ΗΠ 1} 6. ὅτω δὲ καὶ ΕΖ. 1] 9. φορῶς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως Β΄. Ἰ 11. παν- 

ταοχξ 27. ἢ 12. παταχῆ Ε. Ὁ 13. νῆϊν 1. Ὁ τιπ οπὶ Ἐ. ἵ ἐά. δ᾽ οἷχ Ζ7.. ἢ ὁ οτὰ Ε. {{- ὡρισμένῳ. τοὴ χρόὴῳ ἮΣ Ἱ 17. τεῦ δὲ Ἐ, 
οἷν Σ΄. ἢ 18. ἁπώνον Η. ̓  19. ὁμαλὴ 1. ἢ ὁ οταὰ Ε: ̓ ὶ 22. ὁ ουν ξ΄. .1} σφαίρας ἡ κ᾿ Ε΄. ἢ 21. ταῦτα ὅτα Κ. ἢ 29. αὐτὸς οτα Μὰ ἢ 
ὥναι μοσὲ τις Σ΄ ἢ .30. φορᾶς ἐπὶ ΘΙ Ἱ μῶν υὐκών ! 31. οὐ μα ἢ 32. τὸ το κύκλον οπλ Ἀξ Ἱ ἰςὴ τὸ τοῦ 
ἘΡΕΥΥΒΙΒΆΙ ΤΩΣ ΘΕ ΒΕΡ ἐΔΠΟΣ. ; ᾿; 
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ἄλλο παρεμφαύεται τὸ μετρόμενον, ἀλλ᾽ ἢ πλείω μέτρα ὅδ᾽ πᾶσα γὰρ κῥησις ὥς τινὸς καὶ εἴς τι" ἔτερον- γὰρ τὸ πρῶ- 
τὸ ὅλον. λέγεται δ᾽ ὀρθῶς καὶ ὅτι ἀριθμὸς μὲν ὁ αὐτὸς ὁ τον κινούμενον καὶ εἰς ὃ κινεῖται καὶ ἐξ οὖ, οἷον τὸ ξύλον 
τῶν προβάτων καὶ τῶν κυνῶν, εἰ ἴσος ἑκάτερος, δεκὰς δὲ καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν. τότων δὲ τὸ μὲν ὅ, τὸ δ᾽ 
ὑχ ἡ αὐτὴ οὐδὲ δέκα ταὐτά, ὥσπερ οὐδὲ τρίγωνα τὰ αὐτὰ εἰς ὅ, τὸ δ᾽ ἐξ οὖ. ἡ δὴ κύησις δῆλον ὅτι ἐν τῷ ξύλῳ, ἐκ 

τὸ ἰσόπλευρον, καὶ τὸ σκαληνές. καΐτοι σχῆμά γε ταὐτό, 5 ἐν τῷ εἴδει" οὔτε γὼρ κινεῖ οὔτε κινεῖται τὸ εἶδυς ἢ ὁ τό- 
ὅτι τρίγωνω ἄμφω" ταὐτὸ γὰρ λέγεται οὗ μὴ διαφέρει πος ἢ τὸ τοσόνδε, ἀλλ᾽ ἔςι κινοῦν καὶ κινούμενον καὶ εἰς ὃ 
διαφορᾷ, ἀλλ᾽ ὑχὶ Ὁ διαφέρει, οἷον τρίγωνον τριγώνε διω- κινεῖται. μᾶλλον γὰρ εἰς ὃ ἃ ἐξ οὗ κινῆται, ὀνομάζε- 
φορᾷ διαφέρει" τοιγαρὸν ἕτερα τρίγωνα" σχήματος δὲ οὗ, ται ἡ μεταβολή. διὸ καὶ ἡ φθορὰ εἰς τὸ μὴ ὃν μετα- 
ἀλλ ἐν τῇ αὐτῇ διαιρέσει καὶ μιᾷ. σχῆμα γὼρ τὸ μὲν βολή ἐςιν" καίτοι καὶ ἐξ ὄντος μεταβάλλει τὸ φθειρόμενον" 
τοιόνδε κύκλος, τὸ δὲ τοιόνδε τρίγωνον, τότε δὲ τὸ μὲν τοι- τὸ καὶ ἡ γόεσις εἰς ὄν, καίτοι καὶ ἐκ μὴ ὄντος. τί μὲν ἦν ἐςὶν 
ὄνδε ἰσόπλευρον, τὸ δὲ τοιόνδε σκαληνές, σχῆμα μὲν ὄν τὸ ἡ κύησις, εἴρηται πρότερον" τὼ δ᾽ εἴδη καὶ τὼ πάθη καὶ ὁ 

ὃ καὶ τῦτο (τρέγωνον γάρ), τρίγωνον δ᾽ ὁ τὸ αὐτό. καὶ τόπος, εἰς ἃ κρῦνται τὰ κινούμενα, ἀκίνητώ ἐςιν, οἷον ἡ 
ὁ ἀριθμὸς δὴ ὁ αὐτός" οὐ γὰρ διαφέρει ἀριθμοῦ διαφορᾷ ἐπιςήμη καὶ ἡ θερμότης. καίτοι ἀπορήσειεν ὧν τις, εἰ τὰ 
ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν" δεκὰς δ᾽ ὑχ, ἡ αὐτή" ἐφ᾽ ὧν γὰρ λέγεται, πάθη κινήσεις, ἡ δὲ λευκότης πάθος" ἔςαι γὼρ εἰς κθησιν 
διαφέρει" τὼ μὲν γὼρ κύνες, τὼ δ᾽ ἵπποι. καὶ περὶ μὲν 15 μεταβολή. ἀλλ᾽ ἴσως ὑχ ἡ λευκότης κύησις, ἀλλ᾽ ἡ λεύκαν- 
χρόνου καὶ αὐτῷ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν οἰκείων τῇ σκέψει εἴς σις. ἔς! δὲ καὶ ἐν ἐκείνοις καὶ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ τὸ 
ρηται. " κατὼ. μέρος καὶ τὸ κατ᾿ ἄλλα καὶ τὸ πρώτως καὶ τὸ μὴ 

: κατ᾽ ἄλλο, οἷον τὸ Χευκαινόμενον εἰς μὲν τὸ νούμενον μετα 
Ἑ. ᾿ βάλλει κατὰ συμβεβηκός, (τῷ γὼρ χρώματι συμβέβνε 

29 νοεῖσθαι, εἰς δὲ χρῶμα, ὅτι μέρος τὸ λευκὸν τῷ χρώμιαν 
Μιταβάλλει Ἀ. τὸ ἢ μεταβάλλον πᾶν τὸ μὲν κατὰ τος, καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην, ὅτι μέρος αἱ ̓ Αθῆναι τῆς ἙΕὐρώ- 

συμβεβηκός, οἷον ὅταν λέγωμεν τὸ μουσικὸν βαδίζειν, ὅτι πης, εἰς δὲ τὸ λευκὸν χρῶμιῳ καθ᾽ αὑτό, πῶς μὲν ἦν καθ᾽ 
ᾧ συμβέβηκε μουσικῷ εἶναι, τοῦτο βαδίζει" τὸ δὲ τῷ τό- αὑτὸ κινεῖται, καὶ πῶς κατὰ, συμβεβηκός, καὶ πῶς κατ᾽ 
του τι μεταβάλλειν ἁπλῶς λέγεται μεταβάλλειν, οἷον ὅσα ἄλλο τι, καὶ πῶς. τὸ αὐτὸ πρῶτον, καὶ ἐπὶ κινοῦντος καὶ 
λέγεται κατὰ μέρη" ὑγιάζεται γὼρ τὸ σῶμα, ὅτι ὁ ἐφ- 25 ἐπὶ κινουμένου, δῆλον, καὶ ὅτι ἡ κίνησις ὑκ ἐν τῷ εἴδει ἀλλ 
βαλμὸς ἢ ἢ ὁ ὁ θώραξ, ταῦτα δὲ μέρη τὰ ὅλου σώματις. ἔςι ἦν τῷ κινουμέῳ καὶ κινητῷ κατ᾽ ἐνέγγειαν. ἡ μὲν οὖν κατὼ 
δὲ δή τι ὃ ὅτε κατὼ συμβεβηκὸς κινεῖται ὅτε τῷ ἄλλο τι συμβεβηκὸς μεταβολὴ ἀφείσθω" ἐν ἅπασί τε γάρ ἐς! καὶ 

τῶν αὐτῇ, ἀλλὼ τῷ αὐτὸ χκρεῖσθαι πρῶτον. τῦτ᾽ ἐξὶ ἀεὶ καὶ πάγτων" ἡ δὲ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς Ὡς ἐν ἅπασν, 

τὸ καϑ' αὑτὸ κινητόν, κατ᾽ ἄλλην δὲ κίνησιν ἕτερον, οἷον ἀλ- ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπαντίρις καὶ ἐν τοῖς μεταξὺ καὶ ἐν ἀντιφάσει. 
λοιωτόν, καὶ ἀλλοιώσεως ὑγιαντὸν ἢ θερμαντὸν ἕτερον. ἔς: 30 τούτου δὲ πίςις ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. ἐκ δὲ τῇ μεταξὺ μετα- 
δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κινῦντος ὡσαύτως" τὸ μὲν γὰρ κατὰ συμ- βέλει: χρῆται γὰρ αὐτῷ ὡς ἐναντίῳ ὄντι πρὸς ἑκάτερον" 
βεβηκὸς κινεῖ, τὸ δὲ κατὰ μέρος τῷ τῶν τότου τι, τὸ δὲ ἔςι γάρ πως τὸ μεταξὺ τὼ ἄκρα. διὸ καὶ τῦτο πρὸς ἐκένα 
καθ᾽ αὐτὸ πρῶτον, οἷον ὁ μὲν ἰατρὸς ἰᾶται, ἡ δὲ χεὶρ πλήτ. κἀκεῖνα πρὸς τῶτο λέγεταί πως ἐναντία, οἷον ἡ μέση βαρεῖα 
τει. ἐκὲὶ δ᾽ ἔςι μέν τι τὸ κινῶν πρῶτον, ἔς δέ τι τὸ κινός πρὸς τὴν νητὴν καὶ ὀξεῖα πρὸς τὴν ὑπάτην, καὶ τὸ φαιὸν 

μενον, ἔτι ἐν ᾧ, ὁ χρόνος, καὶ παρὰ ταῦτα ἐξ οὗ καὶ εἰς 35 λευκὸν πρὸς τὸ μέλαν καὶ μέλαν πρὸς τὸ λευκόν. ἐπεὶ δὲ 

ῷῶ. ὅτι ὁ ἀρ. ΕΗ͂Σ ᾿ἰ ὁ φῬοβὶ αὐτὸς οἵα ΞΕ. ἢ 8. καὶ ὁ τῶν ΤΙ. 1 ἀ. ὑἐδὲὶ δ. ταυτά στὰ Σ. ἢ τὰ αὐτά ΕΠ. ᾿ 5. τὸ ἀειῖο σκ. οἷὰ 
Ὲ ἰ σκαλγιέν ΓΩ͂, σκαληνες αλλα Ἐ. ἢ 6. ταυτὸν Ἡ. ἢ Ἴ. διαφορὰ ΤΟ. ἢ τρόγωνον οἵἷὰ Ἐ. ἢ 8. σχήματα Ε΄, σχῆμα Ζ ἢ δὲ] δὲ συ» 
ματος , δέ γε ΟΗ͂ εἴ οοττ Ἐ. ̓ ὶ 9. γάρ ἐξι τὸ Η. ᾿ 11: σκαληόν ΓΗ͂. ἢ μὲν οὐχ ἈΝ. ἢ 12. τῦτο τρίγωνον γὰρ} τὸ τρίγωνον Ε. ἢ 
43. ὁ δηῖο ἀρ. οἵὰ Ζ. ἢ δὲ ΗἹ. 

Οοάϊοος ΕΡΗΣΪ. ᾿ Τῖι. Ἐ1] φυσικῶν πέμπτον 1, ἢ 22. οἷον ὅταν οοττ Ἐ. ἢ δὶς τὸ ̓ΠΠἴογαβ χυδίταον ἀεἰοίως Ἐ. ἢ τὸν ΖΖΖ. ἢ 23. ὥω 

οὐ ὑσὶ Ε. ἢ 37. δὲ οἵὰ Ε. ἢΠ 29. ἑαυτὸ 1. 11 31. κατὰ οτὰ Ἐ. ἢ 32. κινῦν ΤΥ. |] τῶν ον Ε. ἢ 33. ἑαυτὸ ΕἼ. ἢ πλήσσει ΕἾ. ἢ 34.. τι οταὰ Ε΄. 
4. πρώτως Η. ὃ ἃ. δὲ ΒΡ. 6. τὸ οαι ἈΚ. ἢ κα οτὰ ΕΖ. |ϊ χαὶ οχὰ Ε. ἵ 8. καὶ οπι ΕΖ. ἢ 9. καὶ οἵα Ε. Πἰ 10. 29} ΣΧ. 

καὶ οἵἷὰ ΕἼ. ἢ 11. ἡ οτὰ Σ΄. ἢ τὰ ροβὶ καὶ οσὰ ΚΕ. ᾿ 14. γὼ} δὲ Ε΄. ἢ κίνησιν ἡ μετ. Η. 415. ἀλλ καὶ λύκανσις οἷκ Σ΄. ἢ 
46. ἕζαι 1. ' 41. καὶ τὸ κατ᾽ ἄλλο οἵὰ , ἄλλο καὶ τὸ οὔχ 15. ἢ τὸ δηίε μὴ οἷ Σ΄. ἢ 18. ἄλλω Ἐ. ἢ 23. κὼὰ πῶς κατ᾽ ἄλλο τι 
αα Ε. ἢ 25. ἐπὶ οαχ Κ΄. ἃ 87. γάρ τε ἘΗ͂. ἢ 29. ἐν δηἰδ τοῖς μ. οἵαὰ Ε(. ἢ 30. μεταβάλλα ὡς ἐξ ἱνατί" χρῆταε ΣΙ. ἢ 33. καὶ 

ἐκιῦκ ΗἹ. ἵ πως] ὡς Ε' [οχίαθδε οοτσ. ἢ μέση -- 34. καὶ τὸ ἴῃ Ἰϊυγα τς Σ. ἢ 34. τὴν δῖα ὑσ. οἵ Κ᾽. 
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ἀ κυήσεις, αὗται. δ᾽ εἰσὶν αἱ κατ᾽ ἀντίφασιν, ἀνάγκη τὴν 
ἐξ ὑποκεημόδυ, εἰς ὑποκείμενον μεταβολὴν κίνησιν εἶναι μό- 

μεταβάλλοι ἀ ὧν τὸ μεταβάλλον τετραχῶς" ἣ γὰρ ἐξ ὑπο-. νην. τὰ δ᾽ ὑπομείμενα ἢ ἐναντία ἢ ἢ μεταξύ: καὶ γὰρ ἡ ἡ τέ. 
κειμένου, εἰς ὑποκείμενον, ἢ ἐξ ὑπυκειμέου εἰς μὴ ὑποκεί- ρησις κείσθω ἐ δαντίον, καὶ ὀηλῦται καταφάσει, τὸ γυμνὸν 

μενον, ἢ ὧκ ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποκείμενον; - ἢ ὄχ. ἐξ ὑπο-- ἃ καὶ λευκὸν καὶ μΐλαν. εἰ ὄν αἱ κατηγορίαι διήρηνται ὑσίᾳ, 
κειμώνρυ εἰς μὴ ὑποκείμενον" λέγω δὲ ὑχκείμενον τὸ κω- καὶ ποιότητι καὶ τῷ ποῦ καὶ τῷ ποτὲ καὶ τῷ πρός τι χαὶ 
ταφάτει δηλούμενον. ὥςε ἀνάγκη ἐκ τῶν εἰρημένων τρεῖς. τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποιεῖν ἢ. παέχειν, ἀνάγκη, τρεῖς εἶναι κι- 
εἶαι μεταβολάς, τήν τε ἐξ ὑποκειμῴου εἰς ὑποκείμενον. 

καὶ τὴν ἐξ ὑποκειμένου εἰς μὴ ὑποκείμενον, καὶ τὴν ἐκ μὴ 
ὑποκειμέγα εἰς ὑποκείμενον. ἡ γὰρ ἐκ ἐξ ὑποκειμώου εἰς 10 
μὴ ὑποκδίμενον ὑκ ἔςξι μεταβολὴ διὰ τὸ μὴ εἶναι κατ᾽ ἀν- 

τίδεσιν" ὅτε γὰρ. ἐναντία ὅτε. ἀντίφασίς ἐςιν. ἡ μὲν ἦν οὐκ 
ἐξ ὑποκειμέν εἰς ὑποκείμενον μεταβολὴ κατ᾽ ἀντίφασιν γέ- 
πσίς ἐς, ἡ μὲν. ὡπλῶς ἁπλῆ, ἡ δέ τις τινός, οἷον ἡ μὲν. 

γήρεις, τήγ τε ποῦ ποιοῦ. καὶ τὴν. τοῦ ποσοῦ “ τὴν κατα 

τόπον. ὃ ; 
Κατ’ ὁσίαν δ᾽ ὑκ ἔς! κύησις, δὰ τὸ ὙΠῸ εἶναι ὀσίῳ 2 

τῶν ὄντρων ἐναντίον. ὑδὲ δ τῷ πρός τι" ἐνδέχεται γὰρ θα- 
Ἰέρου “ματι ματαβαλλρντὸς ἀληθεύεσθαι, ϑάτερον μηδὲν μεταβάλ- 
λον, ὥξε κατὰ συμβεβηκὸς ἡ κίνησις αὐτῶν, οὐδὲ δὴ ποι- 

ὄντος καὶ πάσχοντος, ὑδὲ παντὸς κινυμώρυ. καὶ κινῶντος, ὅτι 

ἐκ μὴ λευκῇ εἰς λευκὸν γώεσις τότου, ἡ δ᾽ ἐκ τὸ μὴ ὄντος (5 ὑκ ἔςι κινήσεως κύησις. ὁδὲ γέεσεως γώνεσις, ὁδ᾽ ὅλως μετα- 
ὡπλῶς εἰς. ἐσίαν γένεσις ἁπλῶς, καθ' ἣν ὡπλῶς γύεσθαι καὶ 

ὁ τὶ γίνεσθαι. Ἀέγομεν" ἡ δ᾽ ἐξ ὑποχειμέχρου εἷς οὐχ ὑποκεί-. 
μῆνον φθορά, ὡτλῷς μὲν ἡ ἐκ τῆς ὑσίᾳς, εἰς. τὸ μὴ, εἶναι, 
τὶς δὲ ἡ εἰς, τὴν ἀντικειμένην .ὠπόφαφιν, καθάπερ ἐλέχθη. 

βιλὴ μὲταβολβξ, πρῶτον μὲν. γὰρ “διχῶς ἐνδέχεται κινήσεως 
εἶαι κίνησιν, ἢ, ὡς ὑποκειμένε, οἷον ὁ ἄνθρωπος κρεῖται, ὅτι 
ἐκ λευκᾷ εἰς μέλων. μετάβῴλλει. ἄρά γε ἕτω καὶ ἡ κδησις ἢ. 
θερμᾳδεταὶ ἢ ἢ ψύχεται. ἢ τόπον μεταλλάττει ἢ αὐξάνεται 

καὶ ἐκὶ τῆς γενέσεως, εἰ δὴ τὸ μὴ ὃν. Χέγεται πλεοναχῶς, 20 ἢ φθίνει: τῆτο δὲ ἀδύνατον". οὐ γὰρ τῶν ὑποκειμένων τι ἡ 

καὶ μήτε. τὸ κατὰ σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι 

μήτε τὸ κατὼ δύναμιν, τὸ τῷ ἁπλῶς κατ᾽ ἐνέργειαν ὄντι 
ἀντικείμενον" τὸ μὲν γὰρ μὴ. λευκὸν ἢ μὴ ὠγαθὲ ὅμως ἐν- 
δέχεται κινεῖσθαι κατὰ συμβεβηκός (εἴη γὰρ ὧν ἄνθρωπος τὸ 

μεταβολή. ὴ τῷ ̓ ἕτερόν τι ὑπρκείμενον ἐκ μεταβολῆς με- 

ταβάλλειν εἰς ἕτερον. εἶδος, οἷον ἀρνθρωπος ἐ ἐκ νόσου. εἰς. ὑγξ 
εἰαν. ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶτο δυνατὸν πλὴν κατὼ δυμβεβηκός" αὕτη 

γὰρ. ἡ κῥησις ἐξ ἄλλε εἶδες εἰς ἄλλο ἐςὶ μεταβολή. καὶ 

μὴ λευκόν). τὸ δ᾽ ἁπλῶς μὴ τόδε οὐδαμῶς" ἀδύνατον Ὑὰρ 29 ἡ γέπσις δὲ καὶ ἡ φϑορὰ ὡσαύτῳς, πλὴν αἱ μὲν εἰς ἀντι- 

τὸ μὴ ὃν κινεῖσθαι,. εἰ δὲ τῶτο, καὶ τὴν" γύεσιν κίνησιν εἶς 

ναι" γίνεται γὼρ τὸ μὴ ὄν, εἰ γὰρ καὶ ὅτι μάλιςα κατὰ 
συμβεβήκὸς γίεται, ὠλλ᾽ ὅμως ὠληθὲς΄ εἰπεῖν ὅτι ὑπάρχει 
τὸ μὴ ὃν κατὰ τῷ γινομένου ἁπλῶς" ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἦρε- 

κείμενα ὠδί, ἡ δὲ κῥησις ὑχ ὁμοίως.. ἅμω ἦν μεταβάλλει 

ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον καὶ ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς «μεταβολῆς 
εἰς ἄλλην. δῆλον δ᾽ ὅτι ὅταν νοσήσῃ, . μεταβεβληκὸς ἔςαι 

᾽, ε “Ἢ ») ἈΛ Ἀν τ -“ ᾿ Ἀν ς τς 
εἰς ὁποιωῖν᾽ ἐνδέχεται γὼρ ἠρεμεῖ. καὶ ἔτι εἰς μὴ τὴν τυ- 

»Ὕὕ »Ἥν.»» -» 
μεὺ. ταῦτα τε δὴ συμβαίνει δυσχερῆ τῷ κινεῖσθαι τὸ μὴ39 χῦσαν ἀεί, κἀκείνη ἔκ τινος εἴς τι ἕτερον. ὥς καὶ ἡ ἀντι- 

ν,) καὶ εἰ πᾶν τὸ κινούμενον ἐν τόπῳ, τὸ δὲ μὴ ὃν ὑκ ἔςιν 

ὃν τόπῳ" ἐη γὰρ ἄν που. ὑδὲ δὴ ἡ φϑορὼ κίνησις" ἐναντίον 
μὲν γὰρ κινήσει ἢ κίνησις ἢ ἠρεμία, ἡ δὲ φθορὼ γενέσει ἐγαν- 

κειμένη ἔςαι ἡ ὑγίανσις" ἀλλὰ τῷ συμβεβηκέναι, οἷον εἰ 

ἐξ ἀναμνήσεως εἰς. λήθην μεταβάλλει, ὅτι ᾧ ὑπάρχει, ἐκεῖνο 
μεταβάλλει ὁτὲ μὲν εἰς ἐπιςήμην ὁτὲ δ᾽ εἰς ὑγίειαν. ἔτι 

τίον. ἐπεὶ δὲ πᾶσα κύησις μεταβολή τις, μεταβολαὶ δὲ εἰς ἄπειρον βαδιεῖται, εἰ. ἕςαι. μεταβολῆς μεταβολὴ καὶ 

τρεῖς αἱ εἰρημέναι, τούτων δὲ αἱ κατὰ γώεσιν καὶ φθορὰν 35 γενέσεως. γένεσις. ἀνάγκη δὴ καὶ τὴν προτέραν, εἰ ἡ ὑςέρα 

1. πᾶσα οἵη ΡΥ Ε΄. ἢ ἔσιν οτὰ Ε΄. ἵ δὲ] γὰρ Ἑ. 1 3. δ] δ᾽ ἂν Ε. 1 ἃ. καὶ ἐκ Ἰξ ΗἹ. ᾿ἱ μὴ] ἐχ ἘΗ͂Ι. Ἰ 5. ἐκ] μὴ ΕΗ. ἡ 
65] εἰς ἐχ Ε΄, ἢ ὑκ ἐξ ἐξ ὑχ Ῥ᾽ ἐξ ΗΖ. Ἰ 6. δὲ τὸ ὑπ. ΓῊΪΠ. ᾿ὶ 10. ἐκ] μὴ ΕΗ]. ἢ 11. μὴ] ἐκ ΗΠ "12. ὑκ ἐξ] ἐξ 1,, ἐκ μὴ Ἡ. 
1ἦ. ἐξιν οπὰ Ζ.. || 15. μὴ ροβῖ ἐκ ὁχὰ 1, 1} 18. καὶ οπὶ ΕῊ. 11 19. ἡ οι Ε΄ ἢ 23. γὰρ οπὶ ΤΥ. ᾿] ἀγαθὸν ὃν ὅμως Η. ᾿ὶ 24. ἂν οπα οοά. 
26. εἶναι κίνησιν Ε΄. 1 30. τεῦ δὲ 4, οπὶ 1. ΠΠ δὴ πάντα συμβαδει ΕἼΣ Ἰὶ τῷ κινεῖσθαι τὸ μὴ ὃν οτλ ἘΗ͂. ἢ 33. ἢ κι] ἡ κι ΕΗ͂, κ' Ε. 

1. εἰσὶν οτὰ 17. αὖ καὶ ἘΠῚ. 11 2. μόνον ΕἸ. ἢ ἀ. καταφυσιν Ε. 1 τὸ λευκὸν καὶ τὸ γυμνὸν καὶ τὸ μέλαν Η. |[ 6. τῷ πο0} 

τότω Ε. ἵ τῷ οπὶ 77, τῷ ποτε οπι ΕΗ. ᾿| Ἴ. τῷ δῃῖθ ποσῷ οἷὰ ΕΗ͂. ἢ 8. ποσοῦ ΕἼ. ἢ τὴν οπι 1. 1} ποιῦ ΕἼ. ἢ 11. τῷ οπι Ε. ἢ 
14. ἐδὶ --- κινοῦντος] ἡ κιγυμένν κιντος Ἐ. 17. ὁ Ὅγὰ ΣΙ. ἰ 18. ἄρά γε οὶ ΕΗ. 1 19. ἀλλάττει Ε. 21. ἰχ] εἶναι ἐκ 1. 1 

24. εἴδυες οἵα ΕῊ. ᾿ὶ καὶ γὰρ ἡ Ε ἢ 26. ὧδ ἃ ὡδὶ αὶ ἴπ Πἰϊαγα τα Φ. {Π δὲ οτλ 1. ἴΤ ὐχ ὁμοίως οπι ΕΗ. ᾿ 28. δὴ ΕΗ. αὶ 

830. ἀεὶ] διῖ γὰρ Η, οτὰ 1. }} κἀκείνην ΗΖ. [1 ἕτερον ἔςαι ὥςε Ε. [ 31. καὶ οτὰ 2. {ἰ εἰ οτὰ ΕΗ. ἢ 32. ὅτι --- 33. μεταβάλλει οἷὰ Ε. ᾿ 

3. εἰ δ} δ᾽ εἰς ΕῚ. 1} 35. εἰ ὑςεραία, 1, εἰ ὑςίρα Κ΄. 

ΕΓ 
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ἔξαι, οἷον εἰ ἡ ἁπλῇ γόεσις ἐγίνετό ποτε. καὶ τὸ. γινόμενον μὴ αὐτὰ. ἑαυτὰ κινεῖ κατὰ τόπον, ἡ. δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ εἶδε 
ἐγύετο, ὥςε ὕπω ἦν ̓ γηρόμενον ὡπλῶς, ἀλλά τι γορόμε- μεταβολὴ ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον. ἀλλοίωσίς ἐςιν" ἡ γὼρ, 
γὸν καὶ γηνόμενον ἤδη, καὶ πάλιν τὸτ᾽ ἐγίνετό ποτε, ὥς" ἐξ΄. ἐναντίου εἰς ἐναντίον κίνησίς ἐς, ἢ ὡπλῶς ἢ πῇ" ἐπὶ 

ἀκ ἦν πω τότε γοόμενον. ἐπεὶ δὲ τῶν ὠπείρων ὁ ὅπ ΩΣ τι μὲν γὰρ τὸ ἧττον σα εἰς τόναντίον λεχθήσεται μεταβάλ- 

πρῶτον, ὧκ ἔςαι τὸ πρῶτον, δξ δὲ τὸ. ἐχόμενον. ὅτε γί- 5 λειν, ἐπὶ δὲ τὸ μᾶλλον ὡς ἐκ τοὐναντίου εἰς τὸ αὐτό, 
νεσθαι ἦν ὅτε κινεῖσθαι οἷδν τὲ ὅτε μεταβάλλειν ἀδέν. ἔτι τῇ, διαφέρει γὰρ οὐδὲν πῇ μεταβάλλειν ἢ ἃ ὡπλῶς, πλὴν πῇ 

αὐτοῦ κίνησις ἡ. ἐναντία καὶ ἔτι ἠρέμυσε κἀὶ »γέπσις" καὶ δεήσει τἀναντία ὑπάρχειν" τὸ δὲ μῶλλον καὶ ἧ ἧττόν ἐςὶ 
φθορά, ὥστε τὸ Ὑμνόμιενον: ὅταν γέγρπαι τγρόμενον,: "τότε; τῷ πλέῤν καὶ ἔλαττον ἐνυπάρχειν τοὐναντίου καὶ μή, ὅτι 
φθείρεται" ἔτε γὰρ εὐθὺς γινόμενον ὅθ᾽ ὕςερον" εἶναι γάρ: :: οὖν αὗται τρεῖς μόναι κινήσεις εἰσίν, ἐκ τούτων δῇ- 
᾿δεῖ τὸ φθειρόμενον. ἔτι ὕλην δεῖ ὑπεῖναι καὶ τῷ γινομένῳ 10 λον" ὠκίνητον δ᾽ ἐςὶ τό τε ὅλως ἀδύνατον κινηθῆναι, ὥσ'περ 

καὶ τῷ μεταβάλλον. τίς ὃν ἔται: ὥσπερ. τὸ ἀλλοιωτὸν ἢ ἑ ψόφον ἐόρατος, καὶ τὸ ἔν πολλῷ χρόνῳ μόλις ποέμε- 
σῶμα, ἢ ψυχή, ὕ ὅτω δὴ τὸ γινόμιενὸν κϑησις ἢ γόενης. καὶ τὸν ἢ τὸ βραδέως ὠρχόμένον, ὃ: :λέγεξαι δυσκύητον, καὶ τὸ 
πάλιν τι εἰς ὃ κοῦνται". δεῖ γὰρ εἶναί τι τὴν τῦδε. ὅν τῦδε πεφυκὸς μὲν κρεῖσθαι καὶ ϑυνάώμενον, μὴ Χινήμενον δὲ τότε 
εἰς τόδε κύησιν καὶ μὴ κίνησιν ἢ γόεσιν. ἄμα δὲ πῶς καὶ ὅτε πέφυκε καὶ ἧ καὶ ὧν, ἐπε ἠρεμεῖν καχῶ τῶν ἀκινής 
ἔξαι; ἀ γὰρ ἔςαι μάθησις ἡ Ἰὴς μωθήσεως γόεσις, ὥς 15 των μόνον" ἐγάντίον γὰρ ἠρεμία κινήσει, ὥςε ςέρησις ἂν εἴη 

ὑδὲ "γενέσεως γόεσις, οὐδὲ τις τινός, ἔτι εἰ τρία εἴδη κινής ὙΦ δεκτρζί. τί μὲν ἦν ἐςὶ κύησις καὶ τί ἠρεμία, καὶ πόσαι 
σεώς ἐξὶ» τότων τινὰ ἀνάγκη εἶναι τὴν ὑποκειμένην φύσιν βσταβυλαὶ καὶ ποῖαι κινήσεις, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. 
καὶ εἰς ἃ κινῶνται, αἷον τὴν φυρὰν ἀλλρίσϑαι ἢ ̓ φέρεσθαι, αὐ ὈΝτὰ δὲ ταῦτα ᾿λέγωμεν. τί ἐς τὸ ἅμα. καὶ χωρίς, ὃ 

ὅλως δ᾽ ἐπεὶ κινεῖται τὸ κινύμενον πᾶν. τριχῶς, ἢ τῷ κατὰ καὶ τί τὸ ἅπτεσθαι, καὶ τί τὸ μεταξὺ. καὶ τί. τὸ ἐφεξῆς 
συμβεβηκὸς ἢ τῷ μέρος τι ἢ τῷ καθ’ αὑτό, κατὰ: γύμϑεν ὃς μαὶ τί τὸ ἐχόμενον καὶ συνεχές, καὶ τοῖς ποίοις ἕκαςον 
βηκὸς μόνον ἂν ἐνδέχοιτο μεταβάλλειν τὴν μεταβολήν, οἷν τότων ὑπάρχειν πέφυκεν. ἅμα μὲν ἵν λέγεται ταῦτ᾽ εἶναι 

ὁ ὑγιαζόμενος τρέχοι ἢ ̓“μανθάγοι"" τὴν δὲ κατὰ συμβε- κατὰ τόπον, ὅσα ἐν ἑνὶ τόπῳ ἑἐςὶ πρώτῳ, χωρὶς δὲ ὅσω 
βνκὸς ἀφεῖμεν πάλαι. ἐπεὶ δὲ ὅτε ὑσίας οὔτε τοῦ πρίξ τι ἂ ἑτῴῳ, ἅπτεσθαι δὲ ὧν τὼ ἄκρα ἅμα, μεταξὺ δὲ 
ὅτε τῷ ποιεῖν καὶ πάσχειν, λείπεται κατὰ 1ὲ ποιὸν καὶ τὸ εἰς ὃ πέφυκε πρῶτον ἀφικνεῖσθαι τὸ μεταβάλλον, ἢ εἰς ὃ 
ποσὸν καὶ τὸ πῷ κῥησιν εἶναι μόνον' ἐν ἑκάξῳ γάρ ἐςὶ τό- 25 ἔσχατον μεταβάλλει κατὰ φύσιν συνεχῶς μεταβάλλον. 
τῶν ἐναντίωσις. ἡ μὲν οὖν κατὰ τὸ ποιὸν 'κύησις ὠλλοίωσις ἐν ἐλαχίςοις δ᾽ ἐξὶ τὸ μεταξὺ τρισίν" ἔσχατον μὲν γάρ 
ἔςω" τῦτο γὰρ ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα. λέγω δὲ τὸ ποιὸν ἐς! τῆς μεταβολῇς τὸ ἐναντίον, συνεχῶς δὲ κινεῖται τὸ μή- 
οὐ τὸ ἐν τῇ ὑσίᾳ (καὶ γὰρ ἡ διαφορὰ ποιότης) ὠλλὰ τὸ θὲν ἢ τὸ ὀλίγιςον διαλεῖπον τῷ πράγματος, μὴ τὸ χρόνου 
παθητικόν, καθ᾽ ὃ λέγεται πάσχειν ἢ ἀπαθὲς εἶναι. ἡ δὲ (ἀδὲν γὰρ κωλύει διαλείποντα, καὶ εὐθὺς δὲ μετὰ τὴν ὑχά- 
κατὼ τὸ ποσόν, τὸ μὲν κοινὸν ἀνώνυμον, καθ᾿ ἑκάτερον δ᾽ ἢ τὴν φθέγξασθαι τὴν νεώτην) ἀλλὰ τῷ πράγματος, ἐν ᾧ 
αὔξησις καὶ φθίσις, ἡ μὲν εἰς. τὸ Τέχειον μέγεθος αὔξησις, 

ἡ δ᾽ ἐκ τότου φθίσις. καὶ δὲ κατὰ τόπον καὶ τὸ κοινὸν καὶ 
4 ἴδιον ἀνώνυμος, ἔξω δὲ φορὰ καλυμόη: τὸ κοινόν" καΐ 

κινεῖται. τῦτο δὲ ἔν τε ταῖς κατὰ τόπον καὶ ἐν ταῖς ἀλ- 
: Η ͵ Ν λαὶς μεταβολαῖς φανερόν. ἐναντίον δὲ κατὰ τόπον τὸ κατ᾽ 

εὐθεῖαν ὠπέχον πλεῖξον" ἡ γὰρ ἐλαχίςη πεπέρανται, μέ- 
τοι λέγεταί γε ταῦτα φέρεσθαι μόνα κυρίως, ὅταν μὴ ἐπ' τρὸν δὲ τὸ πεπερασμένον. ἐφεξὴς δὲ ὃ μετὰ τὴν ἀρχὴν 
αὐτοῖς ἤ τὸ φῆναι τοῖς μεταβάλλουσι τὸν τόπον,. καὶ ὅσα 35 μόνον ὄντος ἢ θέσει ἢ φύσει ἢ ἄλλῳ τοὶ ὕτως ἀφορισθέντος 

2. ἥν τὸ γινόμενον Κ΄. ΠΠ τι οτὰ Ε. [[ 3. καὶ γιγνόμενον] τὸ Ἐ, οτὰ Τ. Π ἀ. δὴ Ἐ. 1 ὑκ ἔς: τι πρῶτον οτὰ , τι οπὰ Ἑ. ΠΠ 8. γένηται 
ἘΡ. 1 10. δεῖ ὅλην ΓΗ͂Ι. ἢ 11. τῷ οπι Ε΄. 1 ἢ οπι ΞΗ͂. ᾿ 12. δὴ] τί ΤΕ, οτὰ ΞΗ͂. 1 1ᾳ. καὶ οτὰ 1, καὶ μὴ κύησιν οτὰ ἩΙ͂, ἰὰ 
γένεσιν (Βᾶος Θπἰπ) ἀδογϑαί) πιαϊανὶξ Ε΄. {καὶ πῶς ΓΗ͂Ι. 16. γένεσις γενέσεως Η. 1 τινός οχα Ε΄. ᾿ἰ 17. τὴ] καὶ τὴν ἘΠ. 1 18. κι- 
νεῖται 17. ἢΠ οἷον] οἷον ἀνώγκη Ε΄, ὁπ Ε εἴ ργ Η. 119. τὸ κινούμενον οπὶ Ἐ. 1} τῷ οτι ἘΗ͂. 241. μόνως ΕἸἾ, μὲν Ἐ. ΠΠ 22. ὁ ὑγ.] ὑγ. 
τις Ἐ. ἢ τρέχει ἢ μανθάνει 11. 1} 24. καὶ κατὰ τὸ Ε΄. ἢ τὸ οἵα Ε. ἢ 28. ποιόν Ε΄. Π "Ὁ. ἀνώνυμος Ἐ. 1] ἕτερον ἘΠ. 1} 82. ἴδιον καὶ τὸ 
κοινὸν 171, {1 33. ἀνῴγυμοι 17. }} 834.. γε φέρεσθαι ταῦτα 7, φέρεσθαί γε ταῦτα Ἡ, φέρεσθαι ταῦτα Κ΄. 1Π μένον ἘΠ. ἵ᾿ ἱφ᾽ αὑτοῖς Ἐ, ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Κ᾿ ΗΖ. 

1. μὴ οι Ε. Ἰ{ 3. εἰς] ἢ εἰς Ξ. "5. τὸ ἱναντίν ἘῊΖΪ. ᾿" τὸ οτὰ Ε΄. 11 8. τὸ Ἑ. Ἰ τοῦ ἐναντία ἐνυπάρχειν ΕΖΩ͂. ᾿ μή] μὴ ὑπάρχειν 
πῇ ἘΠ. ΠΠ 11. μόγις ΕΗ͂Τ. ᾿ 12. καὶ τὸ οτὰ Ε΄. [ἰ τὸ ροξὶ καὶ οἵα 1. ἢ] 16. ἐςὶ οπὰῦ Σ᾽ ΠΠ 17. πόσαι ΕἼ. ἢ] 18. λέγομεν 1. ἢ] καὶ τί τὸ 
χωβὶς (1. 20. καὶ τί τὸ συνεχὲς ΗΗ͂. ἢ 21. λέγυ Ἐ. 122. πρώτω ἐςὶ τόπω Η,, ἰςι τόπω πρῶτον 1, πρῶτον οἰΐδπι ΚΞ, 5οἀ το. ἢ 33. ἑτέρν» 
τόπῳ ἅπτ. 1. 25. μεταβάλλειν Ἐ 1 28. τὸ] ὅτι ἘΞ. ἢ ὀλιγος ὃν ὑτ Ἐ. 1 29. κωλύει γὰρ ΕΕἾ. Π 31. δὲ ογὰ Η͂. 11 καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 

ὁτὰ 17. 11 32. μεταβολαῖς} κινήσεσι Ε΄. Ἱ 35. μόνον οτα Ἐ. ἢ φύσει εἴδει, ἘΩ͂. 1ἱ οὕτως] οὐ ἙΕ. 



ΦΎΣΙΚΗΕΣ ἈΚΡΟΑΣΕΩ͂Σ ΕΚ, 

μηδὲν μεταξύ ἐ ἐςι τῶν ἐν τωῦτῷ. γόει καὶ οὗ. “ἐφεξῆς ἐς. 
λέγω δ᾽ οἷον γραμμὴ γραμμῆς ἢ “γραμμαί, ἢ μονάδος μο- 
γὼς ἢ μονάδες, ἢ οἰκίας οἰκία. ἄλλο δ᾽ δὲν κωλύει με- 

ταζὺ εἶναι" τὸ γὰρ ἐφεξῆς τινὶ ἐφεξῆς καὶ ὕςερόν τι" οὐ 
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καὶ τὸ ἐφεξῆς, καὶ τί τὸ ἐχόμενον καὶ συνεχές, καὶ τοῖς 
“ποίοις ἔκας ον τότων ὑπάρχει, εἴρηται, 

᾿ς Μῇα δὲ κῥησις λέγεται πολλαχῶε᾽ τὸ γὰρ ἐν πολ-ά 
λαχῶς λέγομεν. γόει. μὲν ἕν. μία κατὰ τὰ σχήματα τῆς 

γὰρ τὸ ἣν ἐφεξῆς τοῖν δυοῖν, οὐδ᾽ ἡ νυμηνία τῆς δευτέρας 5 κατηγορίας ἐςΐχ" φορὼ μὲν γὰρ πάσῃ φορᾷ τῷ γένει μία, 
ἰφεζῆς, ὠλλὰ ταῦτ᾽ ἐκείων, ἐχόμενον δὲ ὃ ἀν ἐφεξῆς 
ὃν ὥπτηται. ἐπεὶ δὲ πῶσα μεταβολὴ ἐν τοῖς ἀντακειμέροιε, 
τὰ δ᾽ ἀντικείμενα τά τε ἐναντία καὶ τὼ κατὰ ἀντίφασιν, 

ἀντιφάσεως δ᾽ ἐδὲν ἀνὰ μέσον, φανερὸν ὅτι ἐν τοῖς ἐναντίοις 

ὠλλοίωσις δὲ φορῶς ἑτέρα τῷ γέει. εἴϑει δὲ μία, ὅταν τῷ 
γόει μία οὖσα καὶ ἐν ἀτόμῳ͵ εἴδει ἢ. οἷον χρώματος μώ 

εἰσι διαφοραί" τοιγωρῶν ὥλλη τῷ εἴδει μέλανσις καὶ λεύ- 
- Σ᾽ ἋΣ Δ: , ’ .« οἷν ᾿ 

κανσις᾽ πάσα οὖν λεύυκάνσις πασὴ λευκάγσει ἡ αὐτὴ κατ 

ἔςαι τὸ μεταξύ. τὸ δὲ συνεχὲς ἔςι μὲν ὅπερ ἐχόμενόν τι, 10 εἶδος ἔξαι καὶ πᾶσα μέλανσις μελώνσει. λευκότητος δ᾽ οὐ- 
λέγω δ᾽ εἶναι συνεχές, ὅταν ταὐτὸ γένηται καὶ ἣν τὸ ἑκωτέρν 
πέρας οἷς ἅπτονται, καὶ ὥσπερ σημαίνει τὔνομα, συνέχην 

ταί. τῦτο δ᾽ ὑχ, οἷόν τε δυοῖν ὄντοιν εἶναι τοῖν ἐσιχάτοιν. τότε 
δὲ διωρισμένου φανερὸν ὅτι ἐν τάτοις ἐςὶ τὸ συνεχές, ἐξ 

κέτι" διὸ τῷ εἴδει μία χεύκανσις λευκάγσει. πάσῃ. εἰ δ' ἔς:ιν 
ἄτθ᾽ ἃ καὶ γόη ἅμα καὶ εἴδη ἐστίν, δῆλον ὡς εἴδει μία, 
ἔςαι, ἁπλῶς δὲ μία. εἴδει ὄ, οἷον ἡ μάθησις, εἰ ἡ ἐπιςήμη 

εἶδος μὲν ὑπολήψεως, γένος δὲ τῶν ἐπιστημῶν. ὠπορήσειε 
κ4 ξὰ -“ -“᾿ 

ὧν ἦν τι πέφυκε γίνεσθαι κατὰ τὴν σύναψιν. καὶ ὥς ποτε 15 δ᾽ ἄν τις εἰ εἴδει μία κύησις, ὅταν ἐκ τῷ αὐτῷ τὸ αὐτὸ εἰς 

γίνεται τὸ συνέχον ἦν, οὕτω καὶ τὸ ὅλον ἕξαι ἕν, οἷον ἢ 

γόμφῳ ἢ κόλλῃ ἡ ἀφῇ ἢ προσφύσει, φανερὸν δὲ καὶ ὅτι 
πρῶτον τὸ ἐφεξῆς ἐςίν" τὸ μὲν γὼρ' ἁπτόμενον ἐφεζῆς ἀν- 

ἀγκη εἶναι, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς κὁὶ πᾶν ἅπτεσθαι" διὸ καὶ ἐν προ- 

τὸ αὐτὸ μεταβάλλῃ, οἷον ἡ μία ςιγμὴ ἐκ τῦδε τῷ τόκου “ 
εἰς τόνδε τὸν τόπον πώλιν καὶ πάλιν. εἰ δὲ τοῦτ᾽, ἔςαι ἡ 

κυκλοφορία τῇ εὐθυφορίῳ ἡ ἡ αὐτὴ ὶ καὶ ἡ κύλισις τῇ ἢ βαδίσει, 
ἢ διώριςαι τὸ ἐν ᾧ ὧν ἔδερον ἥ τῷ εἴδει, ὅτι ἑτέρα κίνησις, 

τέῤροις τῷ λόγῳ τὸ ἐφεξῆς ἐςΐν, οἷχν ἐν ἀριθμοῖς, ἁφὴ δ᾽ Ὁ τὸ δὲ περιφερὲς τῇ  εὐθῴς ὦ ἕτερον. τῷ εἴδει. γέει μὲν ὧν καὶ 
᾽ 4 αἱ ᾽ ἢ ν 4 ες Φ, θ » δ᾽ [2 . εἴδι Ψ'. 7 4 ε λῶ δὲ ͵ὔ Κ΄: « » ,ν., ὧν ἔς». καὶ εἰ μὲν συνεχές, ἀνώγκη ὥπτεσθαι, εἰ δ᾽ ἅπτε- εἴδει κίνησις μία οὕτως, ἁπλῶς δὲ μίω κίνησις ἡ τῇ οὐσίᾳ 
ταῖν ἔπω συνεχέρ" ὦ γὰρ ἀνάγκη ἐν εἶναι αὐτῶν τὰ ἄκρᾳ, μία καὶ τῷ ἀριθμῷ" τίς δ᾽ ἡ τοιαύτη, δῆλον δαελομένοις. 

εἰ ἅμα εἶεν" ἀλλ᾽ εἰ ἔν, ἀνώγκη καὶ ἅμα. ὥςε ἡ σύμφυ- 

σις ὑςάτη κατὰ τὴν γώεσιχ' ἀνώγκη γὰρ ἅψασθαι, εἰ 
τρία γάρ ἐς! τὸν ἀριθμὸν περὶ ἃ ἃ λέγομεν τὴν κίνησιν, ὃ καὶ 
ἐν ᾧ καὶ ὅτε. λέγω δ᾽ ὅ, ὅτι ἀνάγκη εἶναί τι τὸ κινόμενον, 

συμφύσεται. τὰ ἄκρα" τὰ δὲ ἁπτόμενα ὁ κάντα συμκπέ- 25 οἷον ἄνθρωπον ἢ χρυσόν, καὶ ἔν τινι τῦτο κινεῖσθαι, οἷον. ἐν 
φυκεν᾽ ὧν εἷς δὲ μή ἐστιν ἀφή, δῆλον ὅ ὅτι οὐκ ἔστιν δὲ 
σύμφυσις ἐν τότοις, ὥς᾽ εἰ σι σιγμὴ καὶ μονὰς οἷας λε- 
γουσι κεχωρισμένας, ὄχ, οἷόν τε εἶναι μονάδω καὶ ςιγμὴν 

Ὶ »,. 7 -, ἂν ς ’ λσ »͵ τὸ αὐτό" ταῖς μὲν γὼρ ὑπάρχει τὸ ἅπτεσθαι, ταῖς δὲ μο- 

λ ΄͵ Υ Ν τόπῳ ἢ ἐν πάθει, καὶ ποτέ ἐν χρόνῳ γὰρ πῶν κινεῖται. 
, ᾿Ν : “ δ» : φότων δὲ τὸ μὲν εἶναι τῷ γένει ἢ τῷ εἴδει μίών ἐςὶν ἐν τῷ 

΄ ᾿ΆΒΝ, τ - ΒῚ »»,,7 ’,»» “ ΄, πράγματι ἐν ᾧ κινῆται, τὸ δ᾽ ἐχόμενον ἣν ἐν τῷ χρόνῳ, 
τὸ δ᾽ ἁπλῶς μίαν ἐν ἅπασι τότοις" καὶ ἐν ᾧ γὰρ ἣν δεῖ 

νώσι τὸ ἐφεξῆς. καὶ τῶν μὲν ἐνδέχεται εἶναί τι μεταξύ 30 εἶναι καὶ ἄτομιον, οἷον τὸ εἶδος, καὶ τὸ ὅτε, οἷον τὸν χρόνον 
{πῶσα γὰρ γραμμὴ μεταξὺ ςιγμῶν), τῶν δ᾽ ἐκ ἀνάγν" ἔνα καὶ μὴ διαλείπειν, καὶ τὸ κινόμενον ἂν εἶναι μὴ κατὼ 
οὐδὲν γὰρ μεταζὺ δυάδος καὶ μονώδος. τί μὲν οὖν ἐςξὶ τὸ συμβεβηκός, ὥσπερ τὸ λευκὸν μελαίνεσθαι καὶ Κορίσκον βα.- 
ἅμα καὶ χωρίς, καὶ τί τὸ ἅπτεσθαι, καὶ τί τὸ μεταξὺ δίζειν" ἐν δὲ Κορίσκος καὶ λευκόν, ἀλλὼ κατὼ συμβεβηκός. 

4. τῷ αὐτῶ Ἐ. 1 ἰςιν ἐφεξῆς ΤΕ.  ἀ. εἶναι μεταξύ 171. 1 5. ἐφεξῆς τὸ ἢν Η, ἢ τῶν δύο ἘΞ. ἢ νερμηνία, Σ΄. Ἰ 6. ἐκεύοις Ἐ. ἢ 1. ὃν 
Ῥοβὶ ἅστηται Ε΄, οτὰ Ἐ. |8. τε οὐὰ Ε. [τὼ κατε ἀντίφασιν» ἀντίφασις Ἐ. ἢ 10. μὲν οτα Ζ.. ἢ 14. τὸ κὐτὸ ΕΖΩ͂. ἢ 13. τῶν ἐσχά- 
τῶν Ἐ. Ἱ 1λ. δὲ οτλ Ε. ἢ 15. τὴν οαι ΣΦ. ἢ ὥς] ὥσπερ ΣῊ ἢ 16. συνεχὲς ΖΩ͂. ἢ ἢ] εἰ ΗΟ 18. ἀνάγκη ἐφεξῆς ΒῊΣ. 19. ὃν 
τᾶς τρ, ΕῚ. Ἱ 20. “«ρμοις Ἐ. " ἀφῇ Ζ. ἢ 21. μδῇ μὲν οὖν Η. 23. εἶεν εἰ ὦ οἵἷὰ Ἐ. ἢ 24. τὴν] τήν τε Ε. ἃ ἄψεσθαι Ζ.. ἢ 
235. τάντως ἘΗ͂. ᾿ 26. ἐκ ἔξιν οτα Η. 1} 21. εἰ] εἴ τις 1. 11 λέγουσιν εἶναι κεχ. 1. ἢ 381. ςυγμῶν] δύο ἜΣ Ἡ. 1 32. μεταξὺ γὰρ 

ἐὰν ΕΒ. 11 μονάδος καὶ δυάδος Γ΄ 
4. τὸ ροβὶ χαὶ οσχὰ Κ. ᾿Π καὶ τὸ συτιχὶς ἘΗ͂. ἰὶ τοῖς οπὶ ΗΖ. ᾿ ἀ. τὰ οἵα 1Ζ. ΠΟ 17. ἀτόμου εἴδει οἷον Ἐ. 9. ὅν] δ᾽ ἦν ΕΗ. ἢ 

κατὼ τὸ εἶδος Ε΄. ἢ 10. οὐκ ἔςι ΕΣ, οὐκ᾽ ἔςαι Ἡ. 11. τῇ] πῶς Ἦ. εἰ -- 16. δε τοῦδε οἵα ρὲ Ἐ. ἢ 12. δῆλόν ἐξιν ὡς Ἡ, 

ἄῆλον οὖν ὡς 1. 13. εἴδει μία Η͂. 1} ἡ ροκῖ εἰ οἵὰ Ε. ΠΟ 15. εἰς τὸ αὐτὸ τὸ αὐτὸ 1. Π 16. οἷον εἰ ἡ Ἡ. ἢ 18. τῇ εὐθυφορίᾳ οπι 
Ῥε ΣΕ. ὃ 19. καὶ διώριςαι] ὥριςαι Ἐ, 1 ἐὼν Σ΄. 1} ἑτέρα ἡ κίγησις Η. 1 23. κίνησιν μίαν δ Η. ἢ 34. ὃ οτὰ ἘΕ, ὅτι οἵὰ Σ΄. ἢ 225. οἷον 
ἢ ν ΕΗ. ἢ 26. ὁπότε Ἐ. Ἱ γὼ} δὲ Σ΄. ἢ 27. μία ΕΗ. ΤΠ ἰν ογὰ ἢ. ἢ 29. γὰρ ἐν ᾧ ΕἾ. Ἰ 30. καὶ αὖ τὸ Ζ. 1} οἷον οἵα ΕἸ. ἃ 
31, ἐπι!) ον Ε. ᾿ 

Ε[2 
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μηδὲ κοινόν". εἴη “γὰρ ἂν ἅμα δύο ἀνθρώπες ὑγιάζεσθαι τὴν 
αὐτὴν ὑγίανσιν, οἷον ὀφθαλμίας" ἀλλ᾽ οὐ μία αὕτη, ἀλλ᾽ 
εἴδει μία. τὸ δὲ Ἰξωκράτη τὴν αὐτὴν μὲν ὠλλοίωσιν ἀλλοι- 
ὕσθαι τῷ εἴδει, ἐν ἄλλῳ δὲ χρόνῳ καὶ πάλιν ἐν ἄλλῳ, εἰ 
μὲν ἐνδέχεται τὸ φθαρὲν πάλιν ἕν γίεσθαι τῷ ἀριθμῷ, εἴη 
ἂν καὶ αὕτη μία, εἰ δὲ μή, ἡ αὐτὴ μώ, μία δ᾽ οὖ. ἔχει 
δ᾽ ἀπορίαν ταύτῃ παραπλησίαν καὶ πότερον μία ἡ ὑγίεια 
καὶ ὕλως αἱ ἕξεις καὶ τὰ πάθη τὴ οὐσίᾳ, εἰσὶν ἐν τοῖς σώ- 

μασιν" κινόμεναι Ὑαρ φαύεται τὰ Σ ἔχοντα καὶ ῥέοντα. εἰ δὴ 
ἡ 

ὅταν διαλιπὼν λάβῃ πάλιν τὴν ὑγίειαν, καὶ αὕτη κἀκείνη 

μία τῷ ἀριθμῷ ἂν εἴη; ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος" πλὴν τοσῦτον 
διαφέρει, ὅτι εἰ μὲν δύο, τὸ αὐτὸ τοῦτο, ὡς τῷ. ἀριθμῷ 
μία, καὶ τὰς ἕξεις ἀνάγκη" μία γὰρ ἀριθμῷ ὁ ἐγέργεια ἑνὸς 

ΦΥΣΊΚΗΣ ΔΚΡΌΛΣΕΩΣ Ε. 

ὅταν ἣν τὸ ἔσχατον γίνηται ὠμφοῖν. διὸ ἀναγκοι τὴν αὐτὴν 
εἶναι τῷ εἴδει καὶ ἑνὸς καὶ ἐν ἑνὶ χρόνῳ τὴν ἁπλῶς συνεχῆ 
κίνησιν καὶ μίαν, τῷ χρόνῳ μέν, ὅπως μὴ ὠκινησίω με 
ταζὺ ἢ" ἐν τῷ διαλείποντι γὰρ ἠρεμεῖν ἀνάγκη. πολλαὶ ὅν 

5. καὶ οὐ μία ἡ κίνησις, ὧν ἐςὶν ἠρεμία μεταξύ. ὥςε εἴ τις 
κίνησις ς ἄσει διαλαμβάνεται, οὐ μία οὐδὲ συνεχής" δὶα- 

λαμβάνεται δέ, εἰ μεταξὺ χρόνος. τῆς δὲ τῷ εἴδει μὴ 
μιᾶς ὅ, καὶ εἰ μὴ διαλείπεται ὁ χρόνος" ὁ μὲν γὰρ χρόνος 
φ “ »" » ες Υ Ν ν ,» , 

εἷς, τῷ εἴδει δ᾽ ἡ κϑησις ἄλλη" τὴν μὲν γὰρ μίαν ἀνάγκη 

ἡ αὐτὴ καὶ μία ἡ ἕωθεν καὶ νῦν ὑγίεια, διὰ τί ὧς ἂν καὶ 10 καὶ τῷ εἴδει μίαν εἶναι, ταύτην δ᾽ ἁπλῶς μίαν ὑκ ἀνύγκν. 

τίς μὲν Ὧν κύησις ἁπλῶς μία, εἴρηται" ἔτι δὲ λέγεται μία 

καὶ. ἡ τέλειος, ἐάν. τε κατὰ γόος ἐάν τε κατ᾽ εἶδος ἢ ἐάν 

τε κατ᾽ ὑσίαν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ τέλειον καὶ 

ὅλον τῷ. ἑνός. ἔς: δ᾽ ὅτε κἂν ἀτελὴς ἤ μία λέγεται, ἐὰν ἢ 

ἀριθμῷ. εἰ δ᾽ ἡὶ ἔξις μία, ἴσως οὐκ ἄν τῳ δύξειέ πω μία 15 μόνον συνεχής. ἔτι δ᾽ ἄλλως παρὰ τὼς εἰρημόας λέγεται 
καὶ ἡ ἐγέργεια εἶναι. ὅταν γὰρ παύσηται βαδίζων, οὐκέτι 
ἐςὶν ἡ βάδισις, πάλιν δ βαδίζοντος ἔςαι. εἰ δ' ὅν μία 

καὶ ἡ αὐτή, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν τὸ αὐτὸ καὶ ὃν καὶ φθείρεσθαι 

καὶ εἶναι πολλάκις. αὗται. “μό εἰσιν αἱ ὠπορίαι ἔξω τῆς 

μία κίνησις ἡ ὁμαλής. ἡ γὰρ ἀνώμαλος ἔςιν ὡς οὐ δυκεῖ 
μία, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ὁμαλής, ὥσπερ ἡ εὐθεῖα. ἡ γὰρ 
πἰνώμαλος διαιρετή. ἔοικε δὲ διωφέρειν ὡς τὸ μᾶλλον καὶ 
ἧττον. ἔς δ᾽ ἐν ̓ ὡπάσῃ κινήσει τὸ ὁμαλῶς ἢ μή" καὶ γὼρ 

γῦν σκέψεως" ἐπεὶ δὲ συνεχὴς πᾶσα κίνησις, τήν τε ὡπλῶς 2) ὧν ἀλλοιοῖτο ὁμαλῶς, καὶ φέροιτο ἐφ᾽ ὁμαλῷ οἷον κύκλν 
ἡ. »ἭἫ 4, Νν -“ - ͵7 μίαν ἀνάγκη καὶ συνεχὴ εἶναι, εἴπερ πᾶσα. διαιρετή, καὶ 

-" ἃ Σ 
εἰ συνεχής, μία. ἃ γὰρ πᾶσα γένοιτ᾽ ἂν συνεχὴς πάσῃ». 

ὰ ὥσπερ ὁδ᾽ ἄλλο ὑδὲν τῷ τυχόντι τὸ τυχόν, ἀλλ᾽ ὅσων ὃν 
τὰ ἔσχατα. ἔσχατα δὲ τῶν μὲν ὑκ ἔςι, τῶν δ᾽ ἐςὶν ἄλλα 

ἢ εὐθείας, καὶ περὶ αὔξην ὡσαύτως καὶ φθίσιν. ᾿ἀνωμαλίας 

δ᾽ ἐξὶ διαφορὰ ὁτὲ μὲν ἐφ᾽ ᾧ κινεῖται" ἀδύνατον γὰρ ὁμα- 
λὴν εἶναι. τὴν κίνησιν μὴ ἐπὶ ὁμαλῷ μεγέθει, οἷον ἡ τῆς 
κεκλασμόης κίνησις ἢ ἡ τῆς ἕλικος ἢ ἄλλου μεγέθους, ὧν 

τῷ εἴδει καὶ ὁμώνυμα" πῶς γὰρ ὧν ἅψαιτο ἢ ἕν γένοιτο γς μὴ ἐφαρμόττει τὸ τυχὸν ἐπὶ τὸ: τυχὸν μέρος. ὁτὲ δὲ ὅτε 
τὸ ἔσχατον γραμμῆς καὶ βαδίσεως; ἐχόμεναι μὲν. ὧν εἶεν 
ἂν καὶ αἱ μὴ αὐταὶ τῷ εἴδεε μηδὲ τῷ γένει" δραμὼν γὼρ 
ἄν τις πυρέξειεν εὐθύς, καὶ οἷον ἡ λαμπὰς ἐκ διαδοχῆς 
φορὼ ἐχομένη, συνεχὴς δ᾽ ὅ. κεῖται γὰρ τὸ συνεχές, ὧν 

ἐν τῷ ποῦ ὅτ᾽ ἐν τῷ ποτὲ ἔτε εἰς ὅ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὥς. ταχυ- 
τῆτι γὰρ καὶ βρωδυτῆτι ἐνίοτε διώρις αι". ἧς μὲν γὰρ τὸ 
αὐτὸ τάχος, ὁμαλής, ἧς δὲ μή, ἀνώμαλος. διὸ οὐκ εἴδη 

κινήσεως οὐδὲ διαφοραὶ τάχος καὶ βρωδυτής, ὅτι πάσαις 

τὼ ἔσχατα ἕν. ὥς᾽ ἐχόμενα καὶ ἐφεξῆς εἰσὶ τῷ τὸν χρό- 3) ὠκολουθεῖ ταῖς διαφόροις κατ᾽ εἶδος. ὥς᾽ δὲ βαρύτης καὶ 
γον εἶναι συνεχῆ, συνεχὲς δὲ τῷ τῶς κινήσεις" Τοῦτο δ᾽, κουφότης ἡ εἰς τὸ αὐτό, οἷον γῆς πρὸς αὐτὴν ἢ πυρὸς πρὸς 

4. ἂν οπὶ Ε΄. Ἱ 2. ὑγίειαν Η. 1} ὀφθαλμίαν Ε΄. Π 3. σωκράτην τὴν μὲν αὐτὸν Η. ἢ 6. καὶ ἡ αὐτὴ Ε΄. 1 10. μία ὑγίεια ἃ ΕΠ 

41, λάβῃ καὶ πάλιν ΕἼ. καὶ ἰκεη Ε΄. ἢ 12. πλὴν οτι Ἐ. ἢ 413. μὴ] αἱ μὲν ἕξεις τγ ΤΣ. ΠΠ τὸ] δι᾽ ΕΗ͂, οτὰ 11. ἢ ὡς γὰρ τῷ 

Ἢ. 14. μία δηῖα καὶ οπι ΕΗ͂. 16. ἡ οπὰ Σ. { 41. ἐξὶν ΗΠ. ἢ δ᾽ οἷἱ ΓῊΣΙ. ᾿ἰ 48. καὶ δηΐα ὃν οἷαι ΕΗ͂, ἣν οἷχ Η. ἢ 

19. μὲν ὅν εἰσὶν ΕΖ. Π 22. εἰ] ὦ οτὰ 11. 1 25. ἅψοιτο Σ΄. ᾿ 26. μὲν οὰ Τ7. ΠΠ 21. μὴ αἱ Ε. ἢ 29. ὕ] ἐκ ἔςι Φ΄. 1 γὰρ οτχ Ε. 
τὸ οτὰ ΕἼ. |[ 30. ἐχόμεναι ἘΗ. 

2. τῷ εἴδει εἶναι ΕῊΣ. 1 3. μεταξὺ] ἐν τῷ μεταξὺ Ε΄, ἐν τῷ μεταξύ τι ΗΙ͂. ἢ ἃ. οὖν] αἱν οὖν ΤΙ. 11 5. εἴ ὅ ΗΠ. ἢ 6. οὔτε μία 
οὔτε ΕῚ. 11 1. δέ οτχ ἢ. ἵ 8. οὔ οτχὰ Ε. ἢ ὁ οτῖ σὺ ΤΥ, ὁ χρόνος ὁ μὲν γὰρ οτχα Ε. ἢ 9. δ᾽ εἴδει ΒΗ͂Ι. 1 ὁ κύησις οαα ΕΕΡ. ἢ 

ἄλλο Η. 1 ἀνάγκη γροβὲ 10. εἴδει 7. {{10. μίαν δηῖθ καὶ 7. ᾿Π τὴν αὐτὴν ΓΕ. ἢ ἁπλῶς εἶναι μίαν ὑκ ἀνάγκη 17, ὑκ ἀνώγκη ἁπλῶς 

μίαν εἶναι Ε΄. ΠΠ ἀνάγκη. λείπει. τὰ δὲ λείποντα μετὼ φύλλα τρία, ὅπου τὸ σημεῖον. ἔτι δὲ (229, 17) Ε [ο]. 39. ν. ἀεβοῖξ σημεῖσι: χυδα 
Ομ ἶ888 βυηΐ (11. τίς μὲν ὅν -- 229, 6. ἄν ἐφαρμόττειν) ἱπξεταπίυν (231, 2) [ο]. ἀ1. ». ΠΠ' 11. ὅ)] ὅν ἡ 1. 11 δὲ οπχ Ε. ΠΠ 12.ὄ ἐάν τε καταὰὶ 

γένος οαχλ Ἐ. Ο 13. καὶ τὸ ὅλον Η, 14. μόνον ἢ ΓΗ͂Ι. ᾿ 15. δ᾽ δὲ καὶ Ε΄. " 16. ὁμαλῶς Ἐ. "ἡ γὰρ -- 11. ὁμαλής οχὰ Ἡ. ἢ 

48. δὴ Ε. 1 20. ἀλλοιῦτο Κ΄. .Π ὁμαλλὼ Ἐ. ΠΟ 21. αὔξησν ἘΠ. 1 ἀνωμαλία Ε. 1 22. ὅτι Ε. ᾿ ὧν Ἐ. 1} ὁμαλῶς Ε΄. ᾿ἰ 23. ὁμαλεῖ Γ΄. 1} 
24. ἃ 1] ἦ Ε. 1 25. ἐφαρμόζει Ε΄. 1} ἐπὶ τὸ τύχον οπι Ἐ. 1 ὅτε] ἡ ΕΕΙ͂. ἢ 26. πϑ] ο Ἐ. 1} εἰς] ἐν τῷ εἰς 11. εἰς ἴρδαᾶτα οοὐσ Ἐ. ἢ 
Ῥοϑὶ ἀλλ' Ἰμίογαβ χυδιίιον ἀεϊοίαα Ε΄. [Π.27. γὰρ οἵα Ε. Π 28. οὐδ᾽ ΤΙ. 11 341. τὸ οτὰ Σ΄. ἢ αὑτὴν] αὐτὴν γῆν Η. 

- 
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αὑτὸ, μία μὲν ἕν ἡ ἀνώμαλος τῷ συνεχής, ἧττον δέ, ὅ' ὅπερ 
τῇ ἢ κεκλασμέῃ συμβαίει φορῇ: τὸ δ᾽ ἧττον μίξις ἀεὶ τῷ 
δαγτίου. εἰ δὲ πᾶσαν τὴν μίαν ἐνδέχεται καὶ ὁμαλὴν εἶναι 

καὶ μή, οὐκ ἀν εἴησαν αἱ μὴ κατ᾽ εἶδος ἐχόμεναι αὗται 

229 

.} ΕΣ 7 » νϑ 3 7 ᾽ 39 7 ἢ 7 3 ,ὔ 4 

εἰς ἐναντίον τῇ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον κίνησις ἐγαντία,, οἷον 
͵7ὔ ,ὔ “ ,ὔ 7 Δ 

ἡ ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον τῇ ἐκ νόσου εἰς ὑγίειαν. δῆλον δὲ καὶ 
2 .-ν 2 -“Ἢ ς « » ν.»Σ ,ὔ ν» ἣν ’ὔ 
ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, ὁποῖα δοκεῖ τὰ ἐναντία, εἶναι" τὸ νοσα- 

Ν “ὠς Ν ,ὔ » »ἦ »“Ἄ ζεσθαι γὰρ τῷ ὑγιάζεσθαι καὶ τὸ μανθάνειν τῷ ἀπατῶ- 
μία καὶ συνεχής" πῶς γὰρ ὧν εἴη ὁμαλὴς ἡ ἐξ ἀλλοιώ- 5 σθαι μὴ δὲ’ αὐτῇ" εἰς ἐναντία γάρ" ὥσπερ γὰρ ἐπιςήμην, 
σεως συγκειμένη καὶ φορᾶς; δέοι γὰρ ἂν ἐφαρμόττειν. 

8 Ἔτι δὲ διοριςέον ποία κίνησις ἐναντία κινήσει, καὶ περὶ 
“Ὁ Δ Ὰ, »Ν ’, »" Τὰ μος δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον. διαιρετέον δὲ πρῶτον πότερον 

ἐναντία, κίνησις ἡ ἐκ τῷ αὐτῷ τῇ εἰς τὸ αὐτό, οἷον ἡ ἐξ ὑγι- 

ἔςὶ καὶ ἀπάτην καὶ δὶ αὑτῷ κτᾶσθαι. καὶ δὶ ἄλλνυ. καὶ ἡ 
ΕΣ "Ὁ ᾽ Ὁ ΩΣ ͵ὕ ᾿ “ 3 ,ὔ Ὶ ς 
ἄνω φορὰ τῇ κώτω" ἐγαχτίω γὰρ ταῦτα ἐν μήκει. καὶ ἡ 

᾽ δὲ νι» 2 » ,ὔ 2 ,ὔ Ν “ Σ , 
εἰς ξιὰ τῇ εἰς ὠριςερά" ἐναντίω γὰρ ταῦτα ἐν πλάτει, 

καὶ αὶ εἰς τὸ ἔμπροσθεν τῇ εἰς τὸ ὄπισθεν" ἐναντία γὰρ καὶ 
εἴας τὴ εἰς ὑγίειαν, οἷον καὶ γόεσις καὶ φθορὰ δοκεῖ, ἢ ἡ το ταῦτα. ἡ δ᾽ εἰς ἐναντίον μόνον ὁ ὁ κύησις ἀλλὰ μεταβολή, 

ἐξ ἰναντίων, οἷον ἡ ἐξ ὑγιείας τῇ ἐκ νόσου, ἢ ἡ εἰς ἐναντία, 
Φ ... .-» ε “7 ὔ ἣν ἀκ ᾽ ͵ὔ “ν»»)2 

οἷον ἡ εἰς ὑγίειαν τῇ εἰς νόσον, ἢ ἡ ἐξ ἐναντίου τῇ εἰς ἐναν- 

τίν, οἷον ἡ ἐξ ὑγιείως τῇ εἰς νόσον, ἢ ἡ ἐξ ἐναντία, εἰς ἐγαν- 

οἷον τὸ γίγνεσθαι λευκὸν μὴ ἔκ τινος. καὶ ὅσοις δὲ μή ἐς ν 
ἐναντίον, ἡ ἐξ αὐτῇ τῇ εἰς αὐτὸ μεταβολῇ ἐναντία. διὸ γέ- 
γεσις φθορᾷ ἐναντία καὶ ἀποβολὴ λήψει. αὗται δὲ μετα- 

τίον τῇ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐγαντίον, οἷον ἡ ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον βολαὶ μέν, κινήσεις δ᾽ ὅ, τὰς δ᾽ εἰς τὸ μεταξὺ κινήσεις, 

τῇ ἐκ νόσου εἰς ὑγίειαν. ἀνάγκη γὰρ ἢ ἔνα τινὰ τότων εἶναι 15 ὅσοις τῶν ἐναντίων ἐςὶ μεταξύ, ὡς εἰς ἐναντία πως θετέον" 
τῶν τρόπων ἢ πλείους" οὐ γὰρ ἔςιν ἄλλως ἀντιθεῖναι. ἔςι ὡς ἐναντίῳ γὰρ χρῆται τῷ μεταξὺ ἡ κύησις, ἐφ᾽ ὁπότερα 
δ᾽ ἡὶ μὲν ἐξ ἐναντίου τῇ εἰς ἐναντίον οὐκ ἐναντία, οἷον ἡ ἐξ ἂν μεταβάλλῃ, οἷον ἐκ φαιοῦ μὲν εἰς τὸ λευκὸν ὡς ἐκ 

ὑγιείας τῇ εἰς νόσον" ἡ αὐτὴ γὰρ καὶ μία. τὸ μέντοι γ᾽ εἷς. μέλανος, καὶ ἐκ λευκοῦ εἰς φαιὸν ὡς εἰς 'μέλαν, ἐκ δὲ 
ναὶ ὁ ταὐτὸ αὐταῖς, ὥσπερ ἃ ταὐτὸ τὸ ἐξ ὑγιείας μετα. μέλανος εἰς φαιὸν ὡς εἰς λευκὸν τὸ φαιόν" τὸ γὰρ μέσον 
βάλλειν καὶ τὸ εἰς νόσον. ἀδ᾽ ἡ ἐξ ἐναντίου τῇ ἐξ ἐναντίου " 29 πρὸς ἑκάτερον λέγεταί πως τῶν ἄκρων, καθάπερ εἴρηται καὶ 

ἅμα μὲν γὰρ συμβαίνει ἐξ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον ἢ με- πρότερον. κύησις μὲν δὴ κινήσει ἐναντία ὕτως ἡ ἐξ ἐναντίου 

ταξζύ. ἀλλὰ περὶ τούτου μὲν ὕςερον ἐρῦμεν. ὠλλὼ μᾶλλον εἰς ἐναντίον τῇ ἐξ ἐναντίας εἰς ἐναντίον. 
τὸ εἰς ἐναντίον μεταβάλλειν δόξειεν ἂν εἶναι αἴτιον τῆς ἐναν- Ἐπεὶ δὲ κινήσει οὐ μόνον δοκεῖ κίνησις εἶναι ἐναντίω δ 

τιώσεως ἢ τὸ ἐξ ἐναντίου" ἡ μὲν γὰρ ἀπαλλαγὴ ἐγαντιό. ἀλλὰ καὶ ἠρεμία, τῦτο διοριςέον. ἁπλῶς " γα ἐναντίον 
τητος, ἡ δὲ λῆψις, καὶ λέγεται δ᾽ ἑκάςη εἰς δ᾽ μεταβάλο κίνησις κινήσει, ἀντίκειται δὲ καὶ ἠρεμία" ςέρησις γάρ. ἔξι 
λει μᾶλλον ἢ ἐξ οὗ, οἷον ὑγίανσις ἡ εἰς ὑγίειαν, νόσωσις δ᾽ ὡς καὶ ἡ ςέρησις ἐναντία λέγεται" ποίᾳ δὲ ποία; οἷον 
δ᾽ ἡ εἰς νόσον. λείπεται δὴ ἡ εἰς ἐναντία, καὶ ἡ εἰς ἐναντία τῇ κατὰ τόπον ἡ κατὰ τόπον. ἀλλὰ τοῦτο νῦν λέγεται 

ἐξ ἐναντίων. τάχα μὲν ἔν συμβαίνει τὰς εἰς ἐναντία καὶ ἐξ ἁπλῶς" πότερον γὰρ τῇ ἐνταυθοῖ μονῇ ἡ ἐκ τύτου ἢ ἡ εἰς 
ἐναντίων εἶναι, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἴσως οὐ ταὐτό, λέγω δὲ τὸ τῶτο κίνησις ἀντίκειται; δῆλον δὴ ὅτι, ἐπεὶ ἐν δυσὶν ἡ κίνη- 

εἰς ὑγίειαν τῷ ἐκ νόσε καὶ τὸ ἐξ ὑγιείας τῷ εἰς νόσον. ἐπεὶ 30 σις ὑποκειμένοις, τῇ μὲν ἐκ τότου εἰς τὸ ἐναντίον ἡ ἐν τότῳ 
δὲ διαφέρει μεταβολὴ κινήσεως (ἡ ἔκ τινος γὰρ ὑποκειμέ. μονή, τῇ δ᾽ ἐκ τὐναντίς εἰς τῶτο ἡ ἐν τῷ ἐναντίῳ. ἅμα δὲ 
μῦν εἷς τι ὑποκείμενον μεταβολὴ κίνησίς ἐς!ν), ἡ ἐξ ἐναγτίς καὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι αὗται" καὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ κινήσεις 

4. αὐτό] αὐτὸ πῦρ Η. 1] 3. ὁμαλῇ Τ᾿ 1 ἅ,, αἱ ογὰ Ἑ. Ἰὶ ἐχ. καὶ αὗται 1. 5. μία] ἡὶ μία Ε. 1 7. κινήσει ἐναντία Η. 1 8. δὲ 
τὸ] δὴ τὸν Φ,, τὸν Ε. Π 9. ἡ απ ἐξ οπὶ Ε. ΠΕ 10. γένεσις φθορᾷ ΗΙ. ᾿ἰ ἡ οι ἘΗ͂. Π] 11. ἢ καὶ εἰς --- 18. εἰς νόσον ογα Ε΄, ἡ οχὴ (1. ἢ 
13. οἷον -- τόσον οὐὰ Η͂ οἱ οοσῦ Ἑ. 1 ἡ ρμοβὶ ἢ οπὶ Ε. [{ εἰς ἐναντίον οσὰ 1. 1 15. εἶναι τύτων Σ΄. 1 16. ἀντιτιθέναι ἘΙ. ἢ 18. γ᾽ 

οὐχ Σ. Π 19. τὸ αὐτὸ ΕῊΠ υἱτορίχαο. ἢ ἔδὲ .2,2;1. Π}]1 τὸ] ὃν ΕΗ. 1} 21. μὲν οτχ 11. 1 καὶ απίς ἐξ Σ. 1] 22. μὲν τότου 7, μὲν τούτων 
ἘΠῚ 23. ἦναι ροβὶ αἴτιον ροπυπὶ ΕἾ, οὶ Η. ἢ 24. ἀπαλλαγὴ ἐξ ἔναγτ. ΕἾ. 1} ἱναντιώσεως Η. 1 26. ὑγίανσις ἡ εἰς ογχα ΕΞ. [1 νό-᾿ 
φασις ἘΜ. 1 21. ἡ ροϑβὶ δὴ οπα Ε, [εἰς ἐναντία οτὰ 7. 1 28. ἐξ7 καὶ ἐξ 1. }} τάχα --- 29. ἐναντίων ογὰ ρὺ Ζ. || 28. τὰ Ε. ᾿ 
29. δὲ τὸ] δὲ τῶ. 11 30. καὶ -- νόσον ογχὰ Ε. τῷ 1. 11 31. γὰρ ἔκ τινος Η. 

1. τῇ -- ἱναντίον οπὶ ρὺ Ἐ. " 2. ἡ οπι Ε. ᾿Ϊ 3. ποῖα ΗΠ εἰ [ογίδββα ρὺ Ε. [Ϊνοσίζεσθαι Ε01 4. γὰρ τῷ ὑγιάζεσθαι οτὰ Ε. ἢ 
5. ἑαυτῷ Ε΄. 6. ἔςιν ὅτω καὶ ἘΠῚ. ἥ ἤ. ταύτη Ε. ᾿ὶ 9. τὸ οἵὰ ἮΙ. Ἰ εἰς τὸ οι ΕΗ͂. ᾿ 10. ταῦτα ἐν βάθει. ἡ ἡ τὸ ΚΣ. 111. μὴ] 

καὶ μὴ 1. ἴ καὶ οπι Ζ. || δὲ οπι Ε. ᾿Ϊ ἐς] ἐς τὶ 1. ΠΠ 12. τῇ] καὶ 237, οταὰ Ἐ. ἢ ταυτὸ 1. 11 15. εἰς οτὰ Ε. ᾿ 17. μεταβάλη 

ἘΠῚ 417. ὃκ ροβξὲ ὡς οτχὰ Ἐ. [ΠΟ 18. ὡς εἰς μέλαν οτὰ Ε. ἢ ἐκ δὲ] καὶ ἐχ 1. Π 20. πως λέγεται Η͂. {Π καὶ οπι Ε. ἢ 21. ἡ οι Ε. ἢ 
22. τῇ -τ ἱναγτίον οἵὰ ΕΠ, Π 24. ἁπλῶς --- 25. κύησις οτα Ε. ἢ 24. κίνησις ἐναντίον Η͂. 11 25. καὶ ἡ ἠρεμία (1. ἢ 26. οἷον] κα Η. "ἢ 

27. ᾧ κατὰ τόπον οὐχ Ἐ. ἱ νῦν] μὲν τῦν 1. 11 28. κἡὶ οπι ΕΞ. ᾿ἰ ἡ οὔν ἘΡ. ἢ 29. ἀντικενεῖται Ἐ. ἢ ἐπειδὴ ΣῊ. 1 ὑποκειμένοις ἡ κίν;- 

εις Ἡ.-. ἢ 30. τοὐναντίον 1, 11 341. τῇ ἐναντίον Ε΄ {ἰδὲ ἐναντίας ἀλλήλαις Ἦ,, 
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μὲν ἐναντίαι εἰσίν, ἠρεμίαι δ᾽ ἀντικείμεναι ἐκ εἰσίν, εἰσὶ δὲ καὶ αὐξήσεις βίαιοι καὶ φθίσεις, οἷον αὐξήσεις αἱ τῶν ταχὺ 
αἱ ἐν τοῖς ἐναντίοις, οἷον ἡ ἐν ὑγιείᾳ τῇ ἐν νόσῳ ἠρεμίᾳ, διὼ τρυφὴν ἡβώντων, καὶ οἱ σῖτοι οἱ ταχὺ ὠὡδρυνόμενοι καὶ 
κινήσει δὲ τῇ ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον. τῇ γὰρ ἐκ γόσα εἰς ὑγξᾳΘξᾳΖκ μὴ πιληθότες. ἐπὶ δ᾽ ἀλλοιώσεως πῶς; ἢ ὡσαύτως" εἶεν 

ειαν ἄλογον" ἡ γὼρ εἰς αὐτὸ κύησις ἐν ᾧ ἔξηκεν, ἠρέμησις γὼρ ἄν τινες βίαιοι, αἱ δὲ φυσικαί, οἷον ἀφιέμενοι μὴ ἐν 
μᾶλλόν ἐςιν, ἢ συμβαίνει γε ἅμα γίγνεσθαι τῇ κινήσει. 5. κρισίμοις ἡμέραις, οἱ δ᾽ ἐν κρισίμοις" οἱ μὲν ὄν παρὰ φύ- 
ἀνώγκη δὲ ἢ ταύτην ἢ ἐκείνην εἶναι" ὁ γὼρ ἥ Ὑ᾽ ἐν λευκό- σιν ἠλλοίωνται, οἱ δὲ κατὰ φύσιν. ἔσονται δ᾽ ἐναντίαι αἱ 

τητι ἠρεμία ἐναντίω τῇ ἐν ὑγιείῳ. ὅσοις δὲ μή ἐςῖιν ἐναντίᾳ, φθοραὶ ἀλλήλαις, ὁ γενέσεις. καὶ τί γε κωλύει; ἔςι γὰρ ὥς. 
τούτων μεταβολὴ μέν ἐςιν ἀντικειμένη ἡ ἐξ αὐτοῦ τῇ εἰς καὶ γὰρ εἰ ἡ μὲν ἡδεῖα ἡ δὲ λυπηρὰ εἴη" ὥςε ἐχ ἁπλῶς 

αὐτό, κίνησις δ᾽ οὐκ ἔςιν, οἷον ἡ ἐξ ὄντος τῇ εἰς ὄν. καὶ φθορὰ φθορᾷ ἐναντίω, ἀλλ᾽ ἢ ἡ μὲν τοιαδὶ ἡ δὲ τοιαδὶ 
μονὴ μὲν τότων ἐκ ἔςιν, ἀμεταβλησία δέ. καὶ εἰ μέν τι 10 αὐτῶν ἐς». ὅλως μὲν οὖν ἐναντίαι κινήσεις καὶ ἠρεμίαι τὸν 
ν ε ε» »"»Υ ᾽ ,ὔ »ν » » Ν Ω ,ὔ » - εΥ “ , ᾿ , ΟΣ» 

εἴη ὑποκείμενον, ἡ ἐν τῷ ὄντι ὠμεταβλησία τῇ ἐν τῷ μὴ εἰρημένον τρόπον εἰσίν, οἷον ἡ ἄνω τῇ κάτω" τόπε γὰρ ἐναν- 
ἔντι ἐναντία. εἰ δὲ μή ἐςί τι τὸ μὴ ὄν, ἀπορήσειεν ὧν τις τιώσεις αὗται. φέρεται! δὲ τὴν μὲν ἄνω φορῶν φύσει τὸ 
᾿᾽» ἤ. ἃ. "» ᾿ , Ὶ εἰ καὶ ΓΞ. “ ΝΑ, ἢ .- μνῶν». Ἢ" 7 »,“'΄ ς ΤΠ ΩΝ τίνι ἐναντία, ἡ ἐν τῷ ὄντι ἀμεταβλησία, καὶ εἰ ἠρεμία ἐςύώ. πῦρ, τὴν δὲ κάτω ἡ γῆ καὶ ἐναντίαι. αὐτῶν αἱ φοραί. τὸ 

εἰ δὲ τῦτο, ἢ οὐ πᾶσα ἠρεμία κινήσει ἐναντία, ἢ ἡ γένεσις δὲ πῦρ ἄνω μὲν φύσει, κάτω δὲ παρὼ φύσιν" καὶ ἐναντία 
καὶ ἡ φθορὼ κίνησις. δῆλον τοίνυν ὅτι ἠρεμία μὲν ὁ λεκτέα, 15 γε ἡ κατὰ φύσιν αὐτῷ τῇ παρὰ φύσιν. καὶ μοναὶ δ᾽ ὡσ- 

Π ΝΥ ς μ , Υ δέ ) ᾽ Κις ἀδτλοτος Ν Υ ν νὝΜ 6 ,ἷ ΄ Ω ,ὔ 
εἰ μὴ καὶ αὗται κσήσεις, ὅμοιον δέ τι καὶ ἀμεταβλησία" αὐτως" ἡ γὼρ ἄνω μονὴ τῇ ἄνωθεν κάτω κινήσει ἐναντία. 
ἐναντία, δὲ ἢ ὑδενὶ ἢ τῇ ἐν τῷ μὴ ὄντι ἢ τῇ φθορᾷ" αὕτη γέγνεται δὲ τῇ ὙΝ ἡ μὲν μονὴ ἐκεύη παρὰ φύσιν, ἡ δὲ κέ 

ν. » ,» »Ψ ε 3... νυ ᾽ ,ὔ Π ἄ “ Ν ΄ “ 7 ν» ,ὔ ς . 
γὰρ ἐξ αὐτῆς, ἡ δὲ γώεσις εἰς ἐκεύην. ὠπορήσειε δ᾽ ἄν τις νησις αὕτη κατὰ φύσιν. ὥςε κυήσει μονὴ ἐναντίω ἡ παρὼ 
διὰ τί ἐν μὲν τῇ κατὼ τόπον μεταβολῇ εἰσὶ καὶ κατὰ φύ- φύσιν τῇ κατὰ φύσιν τοῦ αὐτοῦ" καὶ γὰρ ἡ κίνησις ἡ τοῦ 
σιν καὶ παρὰ φύσιν καὶ μοναὶ καὶ κινήσεις, ἐν δὲ ταῖς ἄλ- Ὁ αὐτοῦ ἐναντία οὕτως" ἡ μὲ γὼρ κατὰ φύσιν ἔξαι αὐτῶν, 

λαις οὔ, οἷον ἀλλοίωσις ἡ μὲν κατὰ φύσιν ἡ δὲ παρὰ ἡ ἄνω ἢ ἡ κάτω, ἡ δὲ παρὰ φύσιν. ἔχει δὲ ὠπορίαν εἰ 
φύσιν" οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἡ ὑγίανσις ἢ ἡ νόσανσις κατὰ ἔς! πάσης ἦρεμξις τῆς μὴ ἀεὶ γώεσις, καὶ αὕτη τὸ ἴξα- 
φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, οὐδὲ λεύκανσις ἢ μέλανσις. ὁμοίως σθαι. τοῦ δὴ παρὰ φύσιν μένοντος, οἷον τῆς γῆς ἄνω, εἴη 
δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐξήσεως καὶ φθίσεως" ἔτε γὰρ αὗται ἀλλή- ὧν γόεσις. ὅτε ἄρα ἐφέρετο ἄνω βίῳ, ἴςατο. ἀλλὰ τὸ μὲν 
λαις ἐναντίαι ὡς φύσει ἢ παρὰ φύσιν, ὅτ᾽ αὔξησις αὐξής- 25 ἱς μενον ἀεὶ δυκεῖ φέρεσθαι θῶττον, τὸ δὲ βίᾳ τὐναντίον. ὁ 

ἡ ἐπὶ “γενέ δὲ καὶ φϑορᾶς ὁ - Δ οι τ τἂν ΄, ἄρα, ἠρεμῶγ ἔςαι ἠρεμῶν. ἔτι δοκεῖ τὸ Ἰσασθαι ἢ 
σει. καὶ ἐπὶ γενέσεως φθορᾶς ὁ αὐτὸς λόγος" οὗτε γενόμενον ἄρα ἠρεμῶν ἔςιαι ἠρεμῖῶν. ἔτι δοκεῖ τὸ ἴξςασθαε ἢ 
γὰρ ἡ μὲν γέεσις κατὼ φύσιν ἡ δὲ φθορὰ παρὰ φύσιν ὕλως εἶαι τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον φέρεσθαι ἢ συμβαΐνειν 
(τὸ γὰρ γῆρας κατὰ φύσιν), ὅτε γένεσιν ὁρῶμεν τὴν μὲν ἅμα. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν εἰ ἐναντία ἡ μονὴ ἡ ἐνταῦθα τῇ ἐν- 
κατὰ φύσιν τὴν δὲ παρὰ φύσιν. εἰ δέ ἐς τὸ βίᾳ παρὰ τεῦθεν κινήσει" ὅταν γὰρ κινῆται ἐκ τοδὶ ἢ καὶ ἀποβάλλῃ, 

φύσιν, καὶ φθορὰ ἀν εἴη φθορᾷ ἐναντία ἡ βίαιος ὡς παρὰ 30 ἔτι δοκεῖ ἔχειν τὸ ὠποβαλλόμενον. ὥς’ εἰ αὐτὴ ἠρεμία ἐναν»- 
φύσιν ἴσα τῇ κατὰ φύσιν. ἄρ᾽ ἦν καὶ γενέσεις εἰσὶν ιωι τίω τῇ ἐντεῦθεν εἰς τὐναντίον κορήσει, ἅμα ὑπάρξει τἀναντία. 
βίαιοι καὶ οὐχ, εἱμαρμέναι, αἷς ἐναντίαι αἱ κατὰ φύσα, ἃ πῇ ἠρεμεῖ, εἰ ὅτι μένει; ὅλως δὲ τοῦ κινουμένου τὸ μὲν 

, ὥ. ἡ οχὰ 1... }} ἐν οπὰ Ἐ. [ ἅ, ταυτὸ 1. ἢ} ἐςήξει οοττ ΑΕ. || 5. γε οπὶ ἈΦ. 1Π 6. δὲ οτὰ 1. ἢ γ᾽ οἵα ΑΗ. 1 1. μηδέν ἐςιν ἐναστίον 
ΤΠ. 8. τότων οτὰ “Ἐ- [ 9. οἷον --- 10. ὑκ ἔξιν ογαὰ Η΄. ἢ 9. εἰς τὸ μὴ ὃν ρὲ ἈΞ. ἢ καὶ οπι Α,. ἢ 10. καὶ εἰ μὲν οπὰ 2. { τι εἴη οοῖτ 
Ἐ-ὃ 14. 41] οἷν ἡ ἘΞ. Ἰ τῇ ἰν - 13. ἀμεταβλησία οτὰ ΄. ἢ 48. εἰ οπι 5. 45. κἡὶ οπι ἘΠ. || κινήσεις Η. ἢ 16. αὐταὶ Ἐ. ἢ 19. καὶ 

οἵα ἘΖ. | παρὼ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν Η. ἡ 20. καὶ παρὰ φύσιν οτα Ἐ. ἢ 22. ἡ αἰτυπιαυθ οἱ Ζ΄.. ἢ νόσανσις οοἵτ Ε. ἢ ΖΑ. «ὦ 
οτὰ ΕἸ. ἢ} αὐταὶ 1. 11 ἱνανῆαι ἀλλήλαις Η͂. ἢ 25. 4] ἡ δὲ 2. Π 28. τὸ γὰρ γηρᾶν 1, ἡ γὰρ γήρωσις ἘΠ. 1 γίσεσιν ἃ γήραεσιν ὡρῶμεν 
Ἡ. ἢ 29. εἰ δὲ ΕΖ, ἢ εἰ ΕΗ. ἃ 32. αἱ κατὰ φύσιν ἐναντία: ἢ. 

3. εησαν ἘΠῚ. 1 ἡ. ἂν οπι 1. 1} τινες] αἱ μὲν ταῖς ΕΖ. ἢ οἷον οἱ ἀφ. ἘΠ, ἢ 5. τ᾿ Το ᾿ὶ ἧν οὰῦ ΓΗ. ἢ 6. δ] δὴ ΗΖ. 1] αἱ 

φθοραὶ ἐναντίαι Ἐ. ἢ αἱ οπι Η. 7. ἀλλήλαις καὶ ὁ γενέσει μόνον. καὶ τί δὲ κι ΤΙ. ἢ γὰρ ογὰ Ἐ. 1 9. ἢ οπι ΞΕ. { 10. ἕν αἱ βναττίαι 

Ἡ. ἃ 12. αὗται. καθόλου δὲ πρώτως ταῦτα καὶ χυρίως ὑπάρχει. φέρεται Ἑ. || μὲν εἴ φορὰν οἵὰ ΑἸ. ἰ|ἰ 13. ἐναντίαι γ᾽ αὐτῶν Ἧ. Ἔ αἱ οτα 
ἙΕ. ἢ 16. κάτω οτι Ε. || 17. ἐχεύη ἡ ἄνω παρὰ Η. ἢ 18. αὐτῇ Η, ὁπι 1. ἢ μόνον Ε΄. ἰ καὶ κατὰ φύσιν τῇ τῷ αὐτὸ παρὰ φύσιν Σ, ἃ 

20. αὐτῶν ἔξαι ΕἾ. 11 21. φύσιν. καθόλου δὲ καὶ πρώτως ταῦτα κυρίως ὑπάρχει. ἔχει ΗΙ. ἢ 24. ὅτε] ὁ Ἐ. ὃ ἄρα] γὰρ Ἐ, οπι Ζ. ἢ μν 
οἵα Ἑ. ἢ 26. ἔτ τι Ἐ. ἴ δυκεῖ λέγεσθαι τὸ 1’, ἢ ἴςασθαι] ἴςασθαι κυρίως λέγεσθαι ἐπὶ τῷ κατὰ φύσιν εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον ἰόντας, ἀλλ᾽ ἐκ 
ἐπὶ τῷ παρὰ φύσιν Π. ἰ 21. τὸ] τὸν Ε.  συμβαύει Ἐ. 1] 28. ἡ ἐνταῦθα μοτὴ ΗΖ, ἡ μονὴ νταῦθα, Τ᾽, μονὴ ἡ ὑταῦβα Ἐ. ̓ ἰ ἐντικῦθα. γτ 
Ἡ. 29. ἃ οτὰ ΕΗ. ἢ ἀκχοβάλλῃ -- 30. τὸ οἵα . ἢ 30. εἰ ἡ αὐτὰ ΖΗ͂, εἰ αὐτὴ ἡ 1, ατιρίριο 2. ἢ 32. 3] εἰ Τ. 11 εἰ] ἃ ΣΕ ΖΙ͂. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑΚΡΟΑΛΣΕΩΣ Ε. Ζ. 

ἐκεῖ, τὸ δ᾽ εἰς ὃ μεταβάλλει. διὸ καὶ μᾶλλον κύησις κι- 
νήτιι ἐναντίον ἢ ἠρέμησις. καὶ περὶ μὲν κινήσεως καὶ ἦρε- 
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τῶν. συνεχεῖς μὲν δὴ ὅκ ἀν εἶεν διὰ τὸν εἰρημένον λόγον" 
ἅπτεται δ᾽ ὦπαν ἢ ὅλον ὅλου ἢ μέρος μέρυς ἢ ὅλον μέρος. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀμερὲς τὸ ἀδιαίρετον, ἀνάγκη ὅλον ὅλου ἅπτεσθαι. 
ὅλον δ᾽ ὅλου ἀπτόμενον ἡ ἀκ ἔξαι συνεχές" τὸ γὰρ συνεχὶς 

᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ περὶ τῷ ἴασαι, εἶ καὶ ὅσαι 5 ἔχει τὸ μὲν ἄλλο τὸ δ᾽ ἄλλο μέρος, καὶ διαιρεῖται εἰς 
ταρὼ φύσιν κινήσεις, ταύταις ἐν ἠρεμία ἀντικειμέπ. εἶ ὅτως ἕτερα καὶ τόπῳ. κεχωρισμέμα. ὠλλὰ μὴν ὑδ'᾽ ἐφεξῆς 
μὲν οὗ οὖν μὴ ἔςαι, ἄτοπον. μένει γώρ, βίᾳ δέ.. ὥςε ἠρεμοῦν ἔςαι σιγμὴ φιγμῆς ἢ τὸ νῦν τῷ ἣν, ὥς᾽ ἐκ τότων εἶναι τὸ 
τι ἕξαι οὐκ ὠεὶ ἄνευ τοῦ γενέσθαι. ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἔξαι" μῆκος ἢ τὸν χρόνον" ἐφεξῆς μὲν γάρ ἐςιν ὧν μηθέν ἐς! με- 
ὥσπερ γὼρ. κινεῖται παρὰ φύσιν, καὶ ἠρεμοῖ ἄν τι παρὰ ταξὺ᾽ συγγενές, ςιγμῶν δ᾽ ἀεὶ τὸ μεταξὺ γραμμὴ καὶ τῶν 
φύσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐξὶν ἐνίοις κύησις κατὰ φύσιν καὶ παρὰ 10 νῦν  ρόνος. ἔτι διαιροῖτ᾽ ἂν εἰς ἀδιαῴετα, εἴπερ ἐξ ὧν ἐςὶν 
φύεν, οἷον πυρὶ ἡ ἡ ἄνω κατὰ φύσῳν ἡ δὲ κάτω ταρὰ φύ- ἑκατερον, εἰς ταῦτα διαιρεῖται. ἀλλ᾽ ὑθὲν ἣν τῶν συνεχῶν 
σιν, πότερον αὕτη ἐναντία ἢ ἡ τῆς γῆς; αὕτη γὰρ φέρεται εἰς ὠμερῆ διαιρετόν. ἄλλο δὲ γόος ὀχ, οἷόν τ᾽ εἶναι μεταξὺ 
κατὰ φύσιν κάτω. ἢ δῆλον ὅτι ἄμφω, ὠλλ᾽ ὑχ ὡσαύτως, τῶν ςιγμῶν καὶ τῶν νῦν ὀθώ. εἰ γὰρ ἔςαι, δῆλον ὡς ἥτοι 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν κατὼ φύσιν ὡς κατὼ φύσιν ἴσης τῆσδ᾽ αὐτῷ" ἀδιαίρετον ἔςαι ἢ διαιρετόν, καὶ εἰ διαιρετόν, ἢ εἰς ἀδιαξ 
ἡ ἄνω τῷ πυρὸς πῇ κάτω, ὡς ἡ κφτὼ φύσιν σα τῇ παρὰ (5 ρετα ἢ εἰς ἀεὶ διαιρετάί" τῶτο δὲ συνεχές. φανερὸν δὲ καὶ 
φύσιν ὅσῃ. ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς μοναῖς. ἴσως δ᾽ ἠρεμίᾳ κί ὅτι πᾶν συνεχὲς διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά" εἰ γὼρ εἰς ἀδὺ- 
νησίς πῃ ἀντόκειται. ἶ αίρετα, ἔςαι ἀδιαίρετον ἀδιαιρέτου ὡπτόμενον" ἣν “γὰρ τὸ 

ἔσχατον, καὶ ἅπτεται τῶν συνεχῶν. τῷ δ᾽ αὐτὸ λόγυ καὶ 
7͵ μέγεθος καὶ Χρόνον καὶ κίνησιν. ἐξ ἀδιαιρέτων συγκεῖσθαι, 

ἢ φῳ καὶ διαιρεῖσθαι εἰς ἀδιαίρετα ἢ μηθό. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶνδε, 
Εἰ δ᾽ ἐστὶ συνεχὲς καὶ ἁπτόμενον ἘΝ ἐφεξῆς, ὡς εἰ γὰρ τὸ μέγεθος ἐξ ὠδιαιρέτων σύγκειται, καὶ ἡ κύησις 

διώριςαι πρότερον, συνεχῆ μὲν ὧν τὰ ἔσχατα ἦν, ἁπτόν. ἡ τότου ἐξ ἴσων κινήσεων ἔςαι ἀδιαιρέτων, οἷόν εἰ τὸ ΑΒΤ' 
μῶα δ᾽ ὧν ἅμα, ἐφεξῆς δ᾽ ὧν μηδὲν μεταξὺ συγγοές, ἐκ τῶν ΑΒΤ' ἐςὶν ἀδιαιρέτων, ἡ κίνησις ἐφ᾽ ἧς ΔῈΖ, ἣν 

ἀδύνατον ἐξ ἀδιαιρέτων εἶναί τι συνεχές, οἷον γραμμὴν ἐκ ἐκινήθη τὸ Ὡ, ἐπὶ τῆς ΑΒΓ, ἕκαςον τὸ μέρος ἔχει ἀδιαΐ- 
ςιγμῶν, εἴπερ ἡ γραμμὴ μὲν συνεχές, ἡ ςιγμὴ δὲ ἀδιαΐ. 25 ρετον. εἰ δὲ παρούσης κινήσεως ἀνάγκη κινεῖσθαί τι, καὶ εἰ 
ρετον. ὅτε γὰρ ὃν τὰ ἔσχατα τῶγ ςιγμῶν᾽ ὦ γάρ ἐςι τὸ κινεῖταί τι, παρεῖνωι κίνησιν, καὶ τὸ κινεῖσθαι ἔςαι ἐξ ἀὠδὶ- 
μὲν ἔσχατον τὸ δ᾽ ὦλλο τι μόριον τῷ ἀδιαιρέτου" ὅθ᾽ ἅμα αἰιρέτων. τὸ μὲν δὴ Α ἐκινήθη τὸ Ὡ τὴν τὸ Δ κινόμενον κί 
τὰ ἔσχατα" οὐ γάρ ἐςιν ἔσχατον τῷ ἀμερὸς ὀδὲν" ἕτερον νησιν, τὸ δὲ Β τὴν τὸ Ε, καὶ τὸ Τ' ὡσαύτως τὴν τὸ Ζ. εἰ 
γὰρ τὸ ἔσχατον καὶ οὗ ἔσχατον. ἔτι δ᾽ ἀναΐγκη ἤτοι συνε- δὴ ἀνάγκη τὸ κινούμενον ποθέν ποι μὴ ἅμα κινεῖσθαι καὶ 

χεῖς εἶναι τὼς ςιγμὼς ἢ ἁπτομένας ἀλλήλων, ἐξ ὧν ἐς 30 κεκινῆσθαι ὃ ἐκινεῖτο ὅτε ἐκινεῖτο, οἷον εἰ Θήβαζέ τις βα- 

τὸ συνεχές" ὁ δ᾽ αὐτὸς λέγος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ὠδιαιρές δίζει, ὠδύνατον ἅμα βαδίζειν Θήβαζε καὶ βεβαδικέναι 

μίας, καὶ πῶς ἑκατέρα μία, καὶ τίνες ἐναντίαι τίσιν, εἷς 
ρῆται. 

4. μετίβαλλο ἈΞ. 1 2. ἠρίμησις. τίς μὲν ἦν κύησις ἁπλῶς μία εἴρηται, καὶ Αταργοβίδηυ5 Μ ἀδ οἱ γαϊίοαμυβ 250. ἠρέμησις. τὼ 
ὧνν λείποντα ἔνθεν ἕως τῇ σημείου τότου" ἔτι λέγεται --- ἐφαρμέττειν (228, 11 -- 229, 6.) Ἐ. ᾿ὶ καὶ ἡρ.1 5 ἡρ. Ζ. 1 3. καὶ οι ἘΠ. || ἑκώτερον 
Ἑ. ᾿ 5. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις -α 17. ἀντίκειται οἵὰ ΠΠ οὑπὶ ΑπΠΙΡιοβίδμο εἰ Ὑαϊοδηΐβ 250, 307, 935, 1025: Παρεπὶ Ε 0, Βα- 

τοοσίδηιι9 19, Οοἰδ! ἴδηι 166, Μαγοίδηὶ 206 οἱ 214 εἰ οἱ. ἀ ς. ἀ; Οχοιϊεηβὶβ οο]]ερὶϊ οογροιῖβ ΟΒγίβιὶ Ε 2, Ζ; Ῥαγίβί βῃβαβ 
Βερὶ! 1859, 1860, 1861, 1866, 2032, 2038, 2595; αιίοληΐ 152, 949, 251 (6), 256 (Τ), 1028; Ὑοβαίδηυ 8. ἢ 6. παρὰ] καὶ 
πτερὰ Ἐ. ἢ Ἰ. μυεῖ α. ἢ 9. ἠρεμοίη .{7. ἢ 10. κύησις ἰνίοις Ε΄. Ἐ 12. π. αὐτῆς ἘΞ. 1 1ἀ. ὡς Ῥοεὶ μὲν Σ΄.  ἦσα Ε΄ ἢ 15. ἡ οι Ξ. "ἢ 

ὡς 4] συσ Ε. ἵ᾿ τῇ οπιὶ ἈΞ. ἢ 17. πῇ οπιὶ Ἐ. ἢ ροβὲ ἀντίκειται ογαίξὶ ουσα 4, αυδε οεἰθτὶ ἰϊογαπλ ροπυπῖ, ὅταν γὼρ --- τίσιν, εἴρηται 
(330, 29 -- 231,3.) 

(οάϊοες ἘΡΗΤΚ. ᾿ἱ Τίι. 2.1 φυσικῶν διτον 1, περὶ κινήσεως τῶν εἰς ἡ τὸ β. ζη. Ε. ἢ 21. ἐπὴ 1. ἢ 24. ἀδύνατον ἐξ οἵη ὈΓ 
ἘᾺῸν 25. μὺ γραμμὴ σ. ἡ δὲ ςιγμὴ Ἡ. 1} 28. ἐδὶν (νεἰ ὀϑὲν) τῇ ἀμερῦῆς ΕΗΙΚΧ. 1 29. Ὁ) ἐκ Ε. ᾿" δ᾽ οπ' ΣΑ͂. 

2. ὅλι μέρος} ὅλυ μέρυς Ἐ. 1 ἀ. ἔςι Καὶ. 1] 6. ἕτερα} διαιρετὰ ΗΖ εἰ σονν ΕἸ. ΠΠ 1. τῇ) τῷ ἘΓΙΚ, τῶν Η. 1 8. μηθέν τι ἐςι Ε΄ ἢ 

01. ἔτι δὲ διαιροῖντ᾽ Ε. ἢ 13. τῶν ςιγμῶν το ὡς ἤτοι] γὰρ Ἐ. 1 14. ἀδιαίρετον ἢ διαιρετὸν ἔςαι Ἐ᾽ διαιρετὸν ἢ ἀδιαίρετον ἔςαι ΗΚ. ᾿ 15. ἢ 

εἰς ἀεὶ διαιρετά οπὶ ΤΣ, ἀὰ οτὰ ὉΓΡ Κ᾿ 1 16. ἀδιαίρετα) ἀδιαίρετον Ε΄, ἀδιαίρετα διαιροῖτο τὸ συνεχὰς ἘΗ͂. ἱ 18. καὶ ροδὶ λέγου οτα 7, ἃ 
19. καὶ κύησιν καὶ χρένον ΗΞ. ἃ 22, τὸ μὲν α Ε΄. ἢ Ὑ μέγεθος ἱκ ΗἩ. ᾿ἱ 23. ἐς} ἐςὶ μερῶν ἘΠ. ἢ 1] καὶ ἡ ΕΚ. || Δ] ἡ ὃ ΚΗ. ἢ 
34, Ἐ1 διαστάσεως ἘΡΗ͂. ἢ τὸ οι ΚΉΙΚ. ἢ 25. δὶ ΗΚ. ἢ 21. τὰ απῖο Δ οτὰ Ε. ! 28. β δὲ Κ΄. ᾿ἰ τὸ δε Ζ οπὶ Ζ. ἢ 
80. ὦ ἐκινεῖτο οι ἘΚ οἱ ἴῃ ἰδευμα . {Π τε ἐκινεῖτο οὰ 7, [Π τις] ἔτι ΚΑ, τι ΣΗ1. 

. 
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Θήβαζε. τὴν δὲ τὸ Α τὴν ὠμερὴ ἐκινεῖτο τὸ Ὡ, ἦ ἡ τὸ Δ τὸ Α πρὸς τῷ Δ γεγέηται ἐν ἅπαντι τῷ ΖῊ χρόνῳ, πρὸς 
κίνησις παρῆν. ὥς εἰ μὲν ὕςερον διῆλθεν ἡ διήει, διαιρετὴ τῷ Θ ἔςαι ἐν ἐλάττονι τότε᾽ καὶ ἔξω ἐν τῷ ΖΚ. τὸ μὲν 

ἀν εἴλ᾽ ὅτε γὼρ διήει, οὔτε ἠρέμει οὔτε διεληλύθει, ἀλλὰ ὅν Γ' Δ, ὃ διελήλυθε τὸ Α,, μεῖζόν ἐςι τῷ ΤῈ, ὁ δὲ χρό- 

μεταξὺ ἦν. εἰ δ᾽ ἅμα διέρχεται καὶ διελήλυθε τὸ βαδίζον νος ὁ ΖΚ. ἐλάττων τοῦ παντὸς τοῦ ΖΗ, ὥστε ἐν ἐλάττονι 
ὅτε βαδίζει, βεβαδικὸς ἐκεῖ ἔςαι καὶ κεκινημένον Ὁ κρεῖς 5 μεῖζον δίεισιν. φανερὸν δὲ ἐκ τούτων καὶ ὅτι τὸ θᾶττον ἐν 

ται. εἰ δὲ τὴν μὲν ὅλην τὴν ΑΙΒΤ' κινεῖταί τι, καὶ ἡ κύη- ἐλάττονι χρόνῳ δίεισι τὸ ἴσον. ἐπεὶ γὼρ τὴν μείζω ἐν ἐλώτ- 
σις ἣν κινεῖται τὰ ΔῈ Ζ ἐςί, τὴν δ᾽ ἀμερὴ τὴν Α ἀθὲν κι- τονι διέρχεται τῷ βραδυτέρου, αὐτὸ δὲ καθ᾽ αὑτὸ χαμβα- 
γεῖται ἀλλὰ κεκίνηται, εἴη ἂν ἡ κύησις οὐκ ἐκ κινήσεων γόμενον ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν μείζω τῆς ἐλάττονος, οἷον τὴν 

ἀλλ᾽ ἐκ κοημάτων καὶ τὸ κεκινῆσθαί τι μιὴ πινόμενον" τὴν ἈΝ τῆς ΔΊΞ, πλείων ὧν εἴη ὁ χρόνος ὁ ΠΡ, ἐν ᾧ τὴν 

γὰρ Α διελήλυθεν ἀ διεξιόν. ὥςε ἔςαι τι βεβαδικέναι μη- 10 ΔῊ διέρχεται, ἢ ὁ ΠΣ, ἐν ᾧ τὴν ΔΗ͂. ὥςε εἰ ὁ ΠΡ 

δέποτε βαδίζον" ταύτην γὰρ βεβώδικεν ὁ βαδίζον ταύτην. 

εἰ οὖν ἀνάγκη ἢ ἠρεμεῖν ἢ κινεῖσθαι πᾶν, ἠρεμεῖ δὲ καθ" 
᾿ -»“ Ὑ.»ν» “ ᾽ -“Ὕ ΤΣ 

ἕκαςον τῶν ΑΒ], ὡς ἕςαι τι συνεχὼως ἡρεμὸν ἅμῶ καὶ 

κινόμενον. τὴν γὰρ ΑΒΤ' ὅλην ἐκινεῖτο καὶ ἠρέμει ὁτιῶν μέ- 

χρόνος ἐλάττων ἐςὶ τοῦ ΠΧ, ἐν ᾧ τὸ βραδύτερον διέρχε- 
ται τὴν ΔΈΞΪ, καὶ ὁ ΠῚ ἐλάττων ἔςαι τῷ ἐφ᾽ ᾧ ΠΧ᾽ τῷ 
γὰρ ΠΡ ἐλάττων, τὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος ἔλαττον καὶ αὐτὸ 
ἔλαττον. ὥς ε ἐν ἐλάττονι κινήσεται τὸ ἴσον. ἔτι δ᾽ εἰ πᾶν 

-“ ᾽ -“ λ Δ 
ρος, ὥςε καὶ πᾶσαν. καὶ εἰ μὲν τὰ ἀδιαίρετα τῆς ΔῈ Ζ, 15 ἀνώγκη ἢ ἐν ἴσῳ χρόνῳ, ἢ ἐν ἐλάττονι ἢ ἐν πλείονι κινεῖ- 
κινήσεις κινήσεως παρούσης ἐνδέχοιτ᾽ ὧν μὴ κινεῖσθαι ἀλλ᾽ σθαι, καὶ τὸ μὲν ἐν πλείονι βραδύτερον, τὸ δ᾽ ἐν ἴσῳ ἰσο- 
ἠρεμεῖν" εἰ δὲ μὴ κινήσεις, τὴν κύησιν μὴ ἐκ κινήσεων εδαι. ταχχές, τὸ δὲ θᾶττον ὅτε ἰσοταχὲς ὅτε βραδύτερον, ὅτ᾽ ὧν 

ὁμοίως δ᾽ ἀνάγκη τῷ μήκει καὶ τῇ κινήσει ἀδιαίρετον εἶναι ἐν ἴσῳ ὅτ᾽ ἐν πλείονι κινοῖτο τὸ θᾶττον. λείπεται ἕν ἐν ἐλάτ- 
τὸν χρόνον, καὶ συγκεῖσθαι ἐκ τῶν γῦν ὄντων ἀδιαιρέτων" εἰ τονι, ὥς᾽ ἀνάγκη καὶ τὸ ἴσον μέγεθος ἐν ἐλάττονι χρόνῳ δὲ- 

γὰρ πᾶσα διαιρετός, ἐν τῷ ἐλάττονι δὲ τὸ ἰσοταχὲς δίεισιν 20 ιέναι τὸ θᾶττον. ἐπεὶ δὲ πῶσα μὲν κίνησις ἐν χρόνῳ καὶ ἐν 

ἔλαττον, διαιρετὸς ἔξαι καὶ ὁ 'χρόνος. εἰ δ᾽ ὁ χρόνος διαι- ἅπαντι χρόνῳ δυνατὸν κινηθῆναι, πᾶν δὲ τὸ κινόμενον ἐνδέχε- 
ρετὸς ἐν ᾧ φέρεταί τι τὴν Α,, καὶ ἡ τὸ Α ἔςαι διαιρετή. 

2 Ἐπὸὲ δὲ πᾶν μέγεθος εἰς μεγέθη διαιρετόν ( δέδεικται 
γὰρ ὅτι ἀδύνατον ἐξ ἀτόμων εἶναί τι συνεχές, μέγεθος δ᾽ 

ται καὶ θᾶττον κινεῖσθαι καὶ βρωδύτερον, ἐν ἅπαντι χρόνῳ 
ἔξαι τὸ θᾶττον κινεῖσθαι καὶ βραδύτερον. τούτων δ᾽ ὄντων 
» 2, Ὶ Ν Ψ, »“.΄᾽ 4“ , Ν Ἀ ἀνάγκη καὶ τὸν χρόνον συνεχῆ εἶναι. λέγω δὲ συνεχὲς τὸ 

Υ » ὔ Ν ΄ τὰ Ν “ ἐςὶν ὦπαν συνεχές), ἀνάγκη τὸ θᾶττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ μεῖ- η5 διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά" τότου γὰρ ὑποκειμώον τῷ συνε- 
’ ἃ ζον καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι ἴσον καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι πλεῖον κινέῖ- 

᾿ ΄ὔ Ν δ. -- 
σθαι, καθάπερ ὁρίζονταί τινες τὸ θᾶττον. ἔξω γὰρ τὸ ἐφ᾿ ὦ Α 

“Ὁ 2,» Φ “ 2 Ἁ ,ὔ “ ΖΝ Ν ’ὔ 

τῷ ἐφ᾽ ᾧ Β θᾶττον. ἐπεὶ τοίγυν θῶττὸν ἐςι τὸ πρότερον μετα- 
’ Ν ΝῚ 

βάλλον, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ Α μεταβέβληκεν ἀπὸ τῷ Τ' εἰς τὸ Δ, 

χῶς, ἀνάγκη συνεχῆ εἶναι τὸν χρόνον. ἐπεὶ γὰρ δέδεικται 
ὅτι τὸ βῶττον ἐν ἐλάττονι χρόνῳ δίεισι τὸ ἴσον, ἔξω τὸ μὲν 
ἐφ᾽ ᾧ Α θᾶττον, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Β βραδύτερον, καὶ κεκινή- 
σθω τὸ βραδύτερον τὸ ἐφ᾽ ᾧ ΓΔ μέγεθος ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ. 

οἷον τῷ ΖΗ, ἐν τότῳ τὸ Β ὕπω ἔςξαι πρὸς τῷ Δ, ἀλλ᾽ ἀπο- 30 δῆλον τοίνυν ὅτι τὸ. θᾶττον ἐγ ἐλάττονι τύτου κινήσεται τὸ 
λείψει, ὥςε ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ πλεῖον δίεισι τὸ θῶττον. ἀλλὰ αὐτὸ μέγεθος" καὶ κεκινήσθω ἐν τῷ ΖΘ. πάλιν ἀ᾿ ἐπεὶ τὸ 
μὴν καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι πλεῖον" ἐν ᾧ γὰρ τὸ Α, γεγόηται θῶττον ἐν τῷ 2 Θ διελήλυθε τὴν ὅλην τὴν 1' Δ, τὸ βραδύ- 
πρὸς τῷ Δ, τὸ Β ἔξω πρὸς τῷ Ε τὸ βραδύτερον ὄν. ὑκῦν ἐπεὶ τερον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν ἐλάττω δίεισιν" ἔςαι ὧν ἐφ᾽ 

1. δὴ ΗΚ. Ἱ ἢ ἡ τὸ Δ οπι Ἐ, ἡ οπι Χί. ΠΠ 3. διξει] διήει ὕτε γὰρ διήει Ε. 1 ἀ. ἐλήλνθε Ε΄. ἢ βαδίζει γε] βαδίζειν Η, οχιΐε- 

δὶ8 ὅτε βαδίζει, 1 5. ἔξαι ἐκεῖ ΗᾺΚ. 1 1. τὰ] ἡ Η- 1 8. εἴ}] εἰτ᾿ Ε΄. Ἰ ἐκ -ο 9. ἀλλ᾿ οτχὰ Ε. ἵ 8. κινήσεως Η. ᾿ 9. τὸ οτι 

ΤῊΣ. {{ κινεῖσθαι Α΄, ᾿ 10. βεβαδικέναι τι Η͂. 12. ἅ ἠρεμεῖν]. παν ἢ ἠρεμεῖν Ε, ἠρεμεῖν 1. ἢ πᾶν οτὰα ΕΚ. ᾿ δὲ οαα ἘΧ. 
15. τῆς] τὰ ΗΚ, τὰς Ἐ. Ἱ 16. κύησις Ἐ. 1 17. κίνησις Ἐ,, κινήσεις εἰσὶ 7. 1 19. τὸν] καὶ τὸν 511. Ἱ 20. πᾶς ρν Ε. 1! ἀδιαίρετος Τ᾽ 

οἵ ρὺ Ζ, χυὶ ὃς καὶ ὦπας διαιρετὸς καὶ πᾶς ἀδιαίρετος. [ἐν] καὶ ἐν Α΄, οπηῖ588 δέ. ἢ 21. καὶ ὁ χρόνος ἔςαι διαιρετός ΨΚ, 1 διαιρετὸς ἔςαε 

ἐν ΕἼ. 1 23. μέγεθος ἘΡ. 1 24, συνεχές μέγεϑος ἘΠῚ. ᾿ὶ 26. ἰν οπὰ Ε. {ἴσον καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι οπὶ ΕΚ. 1| πλέον 1. 1 27. ᾧ τὸ 
α 1Κ. Ἱ 28. ἰφ᾽ ᾧ οπι Ἐ, ἐφ᾽ ᾧ τὸ Η-. ἢ 30. οἷον ἐν τῷ ΕἼ. ἢ 32. πλέον ΕΗΚ, τὸ πλεῖον Ἐ, πλεῖον τύτου 7. 11 33. τὸ Β -- 1. τῷ 

Δ οπὶ Αὶ, ἢ ἔςαι ἢ. 1 τὸ οπι Ἐ. {{ Ἔν οσὴ ΕἸ. 

2. ἕςαι ΕἸ. 1 3. ἔξι οπὶ Α΄. ᾿ἰ ἀ. ἔλαττον 1. 1} 5. δίεισι μεῖζον ΕΗΠΤΚ. Ἰ| δὴ Ε-. 1 6. ἐπειδὴ ΕΙΧΚ. ἵ ἐν οπι 2. ἢ 11, τὸ ΠΣ 

-12. ἐλάττων ἔξαι οαχ ΚΑ΄. {Π11. Π ογῃ ΕΞ. || 12. Π δηΐϊο Χ οἵυ ΕΗ. 13. αὐτῷ ρν Ἐ. τά, κυηθήσεται ΓΗΤΑ. || 15. 5] μέρος 
ἡ Δ, μὲν ἡ ΓΗ͂Ι. χρόνῳ οα ΕΠΊΚ. ᾿ἱ ἐν δηῖς ἐλ. οαὶ Ε. ᾿ 16. καὶ οπι 2. {[|17. ὁμοταχὶς Ε. ᾿ ἐν ἴσῳ ἄν. ΕΗΖΚΧ. Ἱ18. ἐν διυῖο 
πλ. οτὰ Τ. 1 19. ὥς᾽ --- ἐλάττονι οἴῃ μγ ΑΚ. [[ 20. δὲ] δὲ εἰ Α΄. [1 22. καὶ ἀῃϊα 8. ὁπ 257. [! ἐν --- 23. βραδύτερον οπὶ ον 1. [ 23. ἕξεςι Η. ἢ 
26. εἶναι οτὰ Η. ἢ 27. τὸ δοὶθ 8. οπὶ , ἃπὶς μὲν οπὶ 7. ᾿] 28. κινείσθυ 7.1} 30. κυηθήσεται ΕῊΠΙΚΧ. Ἰ| 31. πάλιν -- 32. 2Θ οπ 7. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΛἈΚΡΟΛΣΕΩ͂Σ Ζ. 

ἧς ΓᾺ, ἐπεὶ δὲ τὸ βραδύτερον τὸ Ὁ ἐν τῷ ΖΘ χρόνῳ τὴν 
ΓΚ διελήλυθε, τὸ θῶττον ἐν ἐλάττονι δίεισιν, ὥςε πάλιν 

διαιρεθήσεται ὁ ΖΘ χρόνος. τότου δὲ διαιρουμένου καὶ τὸ 
ΤᾺ μέγεθος διαιρεθήσεται κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. εἰ δὲ τὸ 
μέγεθος, καὶ ὁ χρόνος. καὶ ἀεὶ τῦτ᾽ ἔςαι μεταλαμβανόσιν 5 
ἀπὸ τῷ θάττονος τὸ βραδύτερον καὶ ἀπὸ τῷ βραδυτέρου τὸ 
βῶττον, καὶ τῷ ἀποδεδειγμέῳ. χρωμιένοις" διαιρήσει γὰρ 
τὸ μὲν θᾶττον τὸν χρόνον, τὸ δὲ βραδύτερον τὸ μῆκος, εἰ ὃν 
ἀεὶ μὲν ἀντιςρέφειν ἀληθές, ἀντιςρεφομένου δὲ ἀεὶ γίνεται 
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χρόνου πεπερωσμένον, ἐφ᾽ ᾧ Τ' Δ. ἐν τούτῳ οὖν δίεισί τι 
τοῦ μεγέθους, καὶ ἔξω διεληλυθὸς ἐφ᾽ ᾧ ΒΕ. τῦτο δὲ ἣ 
καταμετρήσει τὸ ἐφ᾽ ᾧ ἈΒ, ἢ ἔλλειψει, ἢ ὑπερβαλεῖ" 
διαφέρει γὰρ θέν" εἰ γὰρ ἀεὶ τὸ ἴσον τῷ ΒῈ μέγεθος ἐν 
ἴσῳ χρόνῳ δίεισι, τῦτο δὲ καταμετρεῖ τὸ ὅλον, πεπερασμέ- 
γος ἔςαι ὁ πᾶς χρόνος ἐγ ᾧ διῆλθεν" εἰς ἴσα γὰρ διαφεθή- 
σεται, ὡς καὶ τὸ μέγεθος. ἔτι δ᾽ εἰ μὴ πᾶν μέγεθος ἐν 

ὠπείρῳ χρόνῳ δίεισιν, ὠἀλλ᾽ ἐνδέχεταί τι καὶ ἐν πεκπερω- 
σμένῳ διελθεῖν, οἷον τὸ ΒῈ,, τῦτο δὲ καταμετρήσει τὸ πᾶν, 

διαΐρεσις, φανερὸν ὅτι πᾶς χρόνος ἔςαι συνεχής. ἅμα δὲ 10 καὶ τὸ ἶσον ἐν ἴσῳ δίεισιν, ὥςς πεπερασμένος ἔξαωι καὶ ὁ 
δῆλον καὶ ὅτι μέγεθος ἅπαν ἐςὶ συνεχές᾽ τὼς αὐτὰς γὰρ 
καὶ τὰς ἴσας διαιρέσεις ὁ χρόνος διαιρεῖται καὶ τὸ μέγεθος. 
ἔτι δὶ καὶ ἐκ τῶν. εἰωθότων λόγων λέγεσθαι Φανερὸν. ὡς εἴ- 
“ερ ὁ ὁ χρόνος ἐφ συνεχής, ὅτι καὶ τὸ μέγεθος, εἴτερ ἐν 

χρόνος. ὅτι δ᾽ οὐκ ἐν ὠπείρῳ δίεισι τὸ ΒῈ, φανερόν, εἰ 
ληφθείη ἐπὶ θάτερα πεπερασμόώος ὁ: χρόνος" εἰ γὰρ ἐν 
ἐλάττονι τὸ μέρος δίεισι, τοῦτο: ἀναίγκη πεπεράνθαι, ϑα»- 

τέρου γε πέρατος ὑπάρχοντος. [ αὐτὴ δ᾽ ἀπόδειξις καὶ 
τῷ ἡμίσει χρόνῳ͵ ἥμισυ διέρχεται καὶ ὡπλῶς ἐν τῷ ἐλώτ- 15 εἰ τὸ μὲν μῆκος ἄπειρον, ὁ δὲ χρόνος πεπερασμέρος. φα- 

τονι ἔλαττον᾽ αἱ γὰρ αὐταὶ διαιρέσεις. ἔσονται τοῦ χρόνου 
καὶ τοῦ μεγέθους, καὶ εἰ ὁποτερονῶν ἄπειρον, καὶ θάτερον, 
καὶ ὡς θάτερον, καὶ θάτερον, οἷον εἰ μὲν τοῖς ἐσχάτοις 

νερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς οὔτε γραμμὴ οὔτε ἐπίπεδον 
οὔτε ὕλως τῶν συνεχῶν οὐθὲν ἔςαι ἄτομον, οὐ μόνον δρὰ 
τὸ νῦν λεχθέν, ἀλλὰ “καὶ ὅτι συμβήσεται διαιρεῖσθαι τὸ 

ἄπειρος ὁ χρόχτος, καὶ τὸ μῆκος τοῖς ἐαχάτοις, εἰ δὲ τῇ ἄτομον. ἐπεὶ γὰρ ἐν ὥπαντι χρόνῳ τὸ “θᾶττον καὶ βραδύ- 
διαιρέσει, τῇ ῥιαιρέσει καὶ τὸ μῆκος, εἰ δὲ ἀμφοῖν ὃ χρό- Ὦ τερόν ἐςι, τὸ δὲ θῶττον πλεῖον διέρχεται ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, 
νος. ὠμφοῖν καὶ τὸ μέγεθος. διὸ καὶ ὁ Ζήνωνος λόγος ἐνδέχεται καὶ διπλάσιον καὶ ἡμιόλιον διιέναι μῆκος" δἷη 

ψεῦδος λαμβάνει τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι τὰ ἄπειρα διελθεῖν ἢ “γὼρ ὧν τος ὁ λόγος τοῦ τάχους. ἐγηνέχθω οὖν τὸ θῶττον 
ἅψασθαι τῶν ὠπείρων καθ' ἔκαςον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. ἡμιόλιον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, καὶ διγρήσθω τὰ μεγέθη τὰ 
διχῶς γὰρ λέγεται καὶ τὸ μῆκος καὶ ὁ χρόνος ἄπειρον, καὶ μὲν τοῦ θάττονος, ἐφ᾽ ᾧ ΑΒ ἘΤ' ΓΔ, εἰς τρία ἄτομα, 
ὅλως πᾶν τὸ συνεχές, ἤτοι κατὰ διαίρεσιν ἢ τοῖς ἐσιχω- 25 τὰ δὲ τοῦ βραδυτέρου εἰς δύο, ἐφ᾽ ὧν ἙΖ. ΖἩ, οὐκοῦν 
φρις. τῶν μὲν ὧν κατὰ ποσὸν ἀπείρων ἀκ’ δέχεται. ἅψα- 
σθαι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, τῶν δὲ κατὰ διαίρεσιν ἐνδέ- 
χεται" καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ χρόνος ἕτως ἄπειρος. ὥςε ἐν τῷ 

καὶ ὁ χρόνος διαιρεθήσεται εἰς τρία ἄτομα" τὸ γὰρ ἦσον 
ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ δίεισιν. διῃρήσθω οὖν ὁ χρόνος εἰς τὰ 
ΚΑᾺΑΜ ΜΝ, πάλιν δ᾽ ἐπεὶ τὸ βραδύτερον ἐνήνεκταμ 

ἀπείρῳ καὶ οὐκ ἐν τῷ πεπερασμένῳ συμβαύει δμέναι τὸ τὴν ἘΖ 2}, καὶ ὃν χρόνος τμηθήσεται δίχα. διωιρεθής- 
ἄπειρον, καὶ ἅπτεσθαι τῶν ἀπείρων σοῖς ὠπείρως, οὐ τοῖς 30 σεται ἄρω τὸ ἄτομον καὶ τὸ ἀμερὲς οὐκ ἐν ἀτόμῳ δίει- 

τεπ νοις, ὅτε δὴ τὸ ἄπειρον οἷον τὲ ἐν πεπερασμένῳ σιν ἀλλ᾽ ἐν πλείονι. φαγερὸν οὖν ὅτι οὐδὲν ἐςι τῶν συνε 
χρόνῳ διελθεῖν, ὅτ᾽ ἐν ἀπείρῳ τὸ πεπερασμένον" ἀλλ᾽ ἐάν χῶν. ἀμερές. 
τε ὁ χρόνος ἄπειρος ἧ, καὶ τὸ μέγεθος ἔς αι ἄπειρον, ἐάν τε ᾿Ανάγκη δὲ καὶ τὸ νῦν τὸ μὴ καθ᾽ ἕτερον ἀλλὰ καθ᾽ 3 
σὲ μέγεθος, καὶ ὁ χρόνος. ἔξω γὼρ πεπερασμένον μέγεθος αὑτὸ καὶ ἀρῶτον λεγόμενον ἀδιαύρετον εἶναι, καὶ ἐν ἅπανέι 

ἐφ᾽ ἢ ΑΒ, χρόνος δὲ ἄπειρος ἐφ᾽ ᾧ Τ'" εἰλήφθω δέ τι τῷ 35 τὸ τοιοῦτο χρόνῳ ἐνυπάρχειν. ἔξι γὼρ ἔσχατόν τι τῇ γε- 

1, ἧς τὸ γκ Ε. Ἡ 12. αἱρέσεις Ἐ, 1 ὅ τε χρόνας καὶ τὸ μέγεθος διαιρῶται ΕἾΤΑ. 1 14. ν] καὶ ἐν Ἐ. {{218.. καὶ θάτερον οὐχ Ἐ. 
τοῖς] ἢν τοῖς ΕΖ. ἢ 20. τῇ διαιρίσω οπλ Ε. ἢ ὁ ̓Ἀρόνος οτὰ . ᾿᾿ 21. μέγεθο} μῆκος Ἐ. Ἰ 24, διχῶς -- 27. χρόνῳ οτὰ Ε. 24. καὶ «οἱρ 
τὸ οὰ Ἰ. 1 ὁ χρόνος καὶ τὸ μῆκος ἨΑ͂. ᾿ἰ ἄπειρος Ε΄. || 25. ἤτοι] ἢ τὸ ΗΙ, ἢ τῷ ΣΧ. ᾿ 26. κατὰ τὸ πόσον ΓΗ͂ΙΑ, ᾿ὶ 29. τὰ 

ἄπειρα Γ. Υ 31. ἐδὲ ΕΕΉΪΑ. ᾿ δὴ οὖ τὸ Ε΄ ἢ 32. ἐδ’ οοὐϊοο5. || ἄν ΕΣΩΚ. Ιἰ 38. μέγεθος --- τε τὸ ὉΤα Ργ ἄ. ᾿ 835. Χ. δ 

ἘΗΖΚ. Ἰ! πεπ. τοῦ χρόνου Ε, 
2. ᾧ τὸ βὶ Ε. 1 δὴ 1. ἀ. τὸ Ἐ. Ἰἱ 5. καταμετρήσει Η. [1 6. χρόνος κᾶς Ε΄ ἵ ἐς οπὶ Ἐ. 1. ἜΣ ϑηὶ Εἰ Ι 8. τι ὁπὶ ἢ. ἵἱ 

9. τοῦτο -- 41. ΒῈ οχὴ ΚΑ. [1 12. θάτερον . ἃ ἐν οπι Ζ. 11 1λ. γε] γὰρ Ε΄. Π πεπερασμένου Ἐ. 1] 11. ὅτε] ὅτε τι Ἐΐ οπὰ . {Π ἐςιν Σ. { 
18. καὶ οτχ 97. 1} διότι 17. Π συμβαΐτι Η. ἢ 19. τὸ θᾶττον καὶ τὸ βραδυτερόν ἐςτ 1, τὸ βραδύτερον ἐς! καὶ τὸ θᾶττον Η͂. 1 20. τῷ οἵα 

ες. ἢ 21. νὰ ἂὲ καὶ ΕΚ. ἢ 24. ὧν Η. ἢ «βγὃ ΕΚ. ὃ 25. τὸ Ἐ. 1} τὰ δὲ -- 36. ἄτομα οτὰ τ ΤΣ. ἢ αἰΐϊεγιπι Ζ οπι ἘΖΚΑ. ἢ 
21. τὰ] τὴν ΕΧ, οαν Ε. || 28. κλμν ΕΙΚ, ᾿ δ᾽ οι Η. ᾿ἰ 29. εἴη ΕἸ. ᾿ἰ 84. πλείοσι Η, πλείονι τοῦ θάττονος ΤΕ. || τῶν συνεχῶν ἐςὶν 

Ἡ. ὃ 34. εἶναι οαι ΕΚ. || 845. τὸ οαι. ΕΑ. Ιἰ τοιοῦτον ΕΑ, ᾿ γὰρ] γὰρ τὸ ΚΕ. 

ας 
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γονότος, οὗ ἐπὶ τάδε οὐθέν ἐςι τοῦ μέλλοντος, καὶ πάλιν 

τὸ μέλλοντος, ἕ ἐπὶ τάδε ἐθέν ἐς τῇ γεγονότος ὃ δ ἔφα- 
με ἀμφοῖν εἶναι πέρας. τῦτο δὲ ἀν δειχθῇ ὅτι τοίτόν ἐς! 
καθ' αὑτὸ καὶ ταὐτόν, ἅμα φανερὸν ἔς αι καὶ ὅτι ἀδιαίρε- 
τον. ἀνάγκη δὴ τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ γῦν τὸ ἔσχατον ὠμφοτέ- 
βὼν τῶν χρόνων" 

τερὸν θατέρῳ διὰ τὸ μὴ εἶναι συνεχὲς ἐξ ἀμερῶν, εἰ δὲ χω» 
ρὶς ἑκάτερον, μεταξὺ ἔςαι χρόνος" πᾶν γὰρ τὸ συνεχὲς 
τοιοῦτον ὥς ̓ εἶναί τι συνώνυμον μεταξὺ τῶν περάτων. ἀλλὰ 
μὴν εἰ χρόνος τὸ μεταξύ, διαιρετὸν ἔςαι" πᾶς γὰρ "χρόνος 10 

δέδευιται ὅτι διαιρετός. ὥς ε διαιρετὸν τὸ νῦν. εἰ δὲ «διαιρε- 
τὸν τὸ νῦν, ἔςαι τι τῇ γεγονότος ἐν τῷ μέλλοντι καὶ τῷ 
μέλλοντος ἐν τῷ γεγονότι" καθ᾽ ὃ γὰρ ὧν διαιρεθῇ, τοῦτο 
διοριεῖ τὸν παρήκοντα καὶ τὸν μέλλοντα χρόνον. ἅμα. δὲ 

εἰ γὼρ ἕτερον, ἐφεξῆς μὲν ὧς ἀν εἴη θά-" 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Ζ. 

χεται δὲ τὸν μὲν κινεῖσθαι τὸν δ᾽ ἠρεμεῖν. ὅλον, τὸ δ᾽ ὅλον 
κινούμενον τὸν χρόνον ἐν ὁτῳῦν κινηθήσεται τῶν τούτου καθ' 
ἂ ἥ - λ,νλ»ν» ἅν αὶ ΄ ᾽ , δι πέφυκε κινεῖσθαι, καὶ τὸ ἠρεμῖᾶν ὡσαύτως ἠρεμήσει, συμ- 
βήσεται τὸ αὐτὸ ἅμα ἠρεμεῖν καὶ κινεῖσθαι" 

5 ἔσχατον τῶν χρόνων ἀμφοτέρων, τὸ νῦν. ἔτι δ᾽ ἠρεμεῖν μὲν 
λέγομεν τὸ ὁμοίως ἔχον καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη νῦν καὶ 

2 Ρ ““»-"Ὃ » 2 Ν ,ὔ ᾿ Ἣν ᾽ 7 “«“᾿ πρότερον" ἐν δὲ τῷ νῦν ὑκ ἐπὶ ἦν πρότεθοῦ; Ὡς οὐδ᾽ ἠρεμιεῦ. 
ἀνάγκη ἄρα καὶ κινεῖσθαι τὸ καούμενον. ἐν Χρόνῳ καὶ ἦρε- 
μεῖν τὸ ἠρεμῖν. : 

Τὸ δὲ μεταβάλλον ἅ ἅπαν ἀνάγκη διαιρετὸν εἶ εἶναι. ἐπεὶ ἡ 

γὼρ ἔκ τινος εἷσ᾽ τι πᾶσα μεταβολή, καὶ ὅταν μὲν ἦ ἐν 
τότῳ. εἰς ὃ: μετέβαλεν, ὑκέτι μεταβάλλει, ὅταν δὲ ἐξ οὗ 
μετέβαλε, καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη πάντα οὐ μεταβάλλει" 

τὸ γὰρ ὡσαύτως ἔχον καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη ὁ μεταβάλ- 

Ν " ΠῚ 
τὸ γὰρ αὐτὸ 

καὶ ἀκ ἂν καθ᾽ αὑτὸ εἴη τὸ νῦν, ὠλλα καθ᾽ ἕτερον" ἡ γὰρ 15 λει. ἀνάγκη ἦν τὸ “μέν τι ἐν τούτῳ εἶναι, τὸ δ᾽ ἐν θατέρῳ, 
διαίρεσις ὁ καθ᾽ αὑτό. πρὸς δὲ τότοις τοῦ νῦν τὸ μέν τι γε- 
γονὸς ἔςαι τὸ δὲ μέλλον, καὶ ἐκ ἀεὶ τὸ αὐτὸ γεγονὸς ἢ 
μέλλον. ἐδὲ δὴ τὸ νῦν τὸ αὐτό" πολλαχῇ. γὰρ διαιρετὸς 
ὁ χρόνος. ὥς" εἰ ταῦτα ἀδύνατον ὑπάρχειν τῷ νῦν, ἀνάγκη 

1 μεταβάλλοντος" ὅτε γὰρ ἐν ἀμφοτέροις. ὅτ᾽ ἐν μηδετέρῳ 
δυνατόν. Χέγω δ᾽ εἰς ὃ μεταβάλλει τὸ πρῶτον κατὰ τὴν 
᾿ : ᾿ ἦν. φ Ω “Ἢ -“ Ν “ ᾽ Ν ᾧ ᾽ μεταβολήν, οἷον ἐκ τῇ λευκῦ τὸ φαιόν, ὁ τὸ μέλαγ' οὐ 
γὰρ ἀνάγκν, τὸ μεταβάλλον ἐν ὁποτερῳῦν εἶναι τῶν ἄκρων. 

-“ Ὺ ᾿ ἦ᾿ “ 
τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ ἐν ἑκατέρῳ νῦν. ἀλλὰ μὸν εἰ ταὐτό, φα- Ὧ φανερὸν ἦν ὅτι πᾶν τὸ μεταβάλλον ἔς αι διαιρετόν. 

᾿ Ἶ ͵7ὔ ἧς νερὸν ὅτι καὶ ἀδιαίρετον" εἰ γὰρ διαιρετόν, πάλιν ταὐτὼ Κύησις δ᾽ ἐςὶ διαιρετὴ διχῶς, ἔνα μὲν τρόπον. τῷ 
Ἄν ᾿ Ε ν᾿ Υ͂ ΄ὔἷ συμβήσεται ἃ καὶ ἐν τῷ πρότερον. ὅτι μὲν τοίνυν ἐςί τι ἐν χρόνῳ, ἄλλον δὲ κατὰ τας τῶν μερῶν τοῦ κινυμών. κινήν 

ἡ Ν τῷ χρόνῳ ἀδιαίρετον, ὅ φαμεν εἶναι τὸ νῦν, δῆλόν ἐςὶν ἐκ σεις, οἷον εἰ τὸ ΑΤ' κινεῖται ὅλον, καὶ τὸ ΑΒ κινήσεται 
δ ἕῆς Ν ΓΒΕ ᾿ ν τῶν εἰρημένων" ὅτι δ᾽ ὑδὲν ἐν τῷ νῦν κινεῖται, ἐκ τῶνδε φα- καὶ τὸ ΒΤ, ἔξω δὴ τῷ μὲν. ΑΒ ἡ ΔῈ, τῦ δὲ ΒΓ ἡ ΕΖ 

νερόν ἐςιν. εἶ γάρ ἐςιν, ἐνδέχεται καὶ θῶττον κινεῖσθαι ἐν 25 κησις τῶν μερῶν. ἀνάγκη δὴ τὴν ὅλην, ἐφ᾽ ἧς ἡ ΔΖ, τῇ 

αὐτῷ καὶ βραδύτερον. ἔξω δὴ τὸ νῦν ἐφ᾽ ᾧ Ν, κεκινήσθω 

δ᾽ ἐν αὐτῷ τὸ ϑῶττον τὴν ΑΒ. ὑκῦν τὸ βραδύτερον ἐν τῷ 
αὐτῷ ἐλάττω τῆς ΑΒ κινηθήσεται, οἷον τὴν ΑΥἸ. ἐπεὶ δὲ 

τὸ βραδύτερον ἐν ὅλῳ τῷ νῦν κεκύηται τὴν ΑΥ', τὸ θῶττον 

ἈΤ' εἶναι κίνησιν" κινήσεται γὰρ κατὰ ταύτην, ἐπείπερ ἑκώ- 

τερὸν τῶν μερῶν «κινεῖται καθ᾽ ἑκατέραν. οὐθὲν δὲ κινεῖται 
κατὰ τὴν ἄλλου κίνησιν, ὥςε ἡ ὅλη κίνησις τῷ ὅλου ἐςὶ 

μεγέθας κίνησις. ἔτι δ᾽ εἰ πᾶσα μὲν κύησις τινός, ἡ δ᾽ ὅλη 

ἐν. ἐλάττονι τούτου κινηθήσεται. ὥςε" διαιρεθήσεται τὸ νῦν. 30 κϑησις ἡ. ἐφ᾽ ἧς ΔΖ μήτε τῶν μερῶν ἐςὶ μηδετέρου (μέρυς 

πἰλλ ἣν. ἀδιαίρετον. ἀκ ἄρα ἔς! κινεῖσθαι ἐν τῷ ̓γῦν, ἀλλὰ 

μὴν ὑδ᾽ ἠρεμεῖν" ἠρεμεῖν γὰρ ἐλέγομεν τὸ πεφυκὸς κινεῖς 

᾿ σθαὶ μὴ κινούμενον ὅτε πέφυκε καὶ οὗ καὶ ὥς, ὥς ἐπεὶ 

ἐν τῷ νῦν οὐδὲν πέφυκε: κινεῖσθαι, δῆλον ὡς ὑδ᾽ ἠρεμεῖν. ἔτι 

γὰρ ἑκωτέρα) μήτ᾽ ἄλλου μηδενός ( γὼρ ἡ ὅλη ὅλου, καὶ 
τὰ βέρη τῶν μερῶν" τὰ δὲ μέρη τοῦ ΔΖ τῶν ΑΒΓ καὶ 
ἐδένων ἄλλων' πλειόνων γὰρ ὄχ ἣν μία κύησιρ), κἂν ἡ ὅλη 

κίνησις εἴη ἂν τῷό͵ ΑΒΤ' μεγέθας. ἔτι δ᾽ εἰ μόν ἐςιν ἄλλη 

δ᾽ εἰ τὸ αὐτὸ μέν ἐξι τὸ. υῦν ἐν ἀμφοῖν τοῖν χρόνοιν, ἐνδέ- 35 τῇ ὅλε κίνησις, οἷὸν ἐφ᾽ ἧς ΘΙ, ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς 

4, οὗ -τ- ἢ. γεγονότος οταὰ Α΄, καὶ -- γεγονότος οἵα ΡΥ 1. ἢ 2. φαμὲν Η, ἔφαμεν ἐν Ε. ἢ ἀ. καϑ' αὑτὸ οπχ ΕΠ. | ταυτὸ Ἡἶ. αὶ ἀδι- 
αἱρετόν ἐςιν Ἐ. ἢ 5. δὲ Ε΄. 1 τῶν χρόνων ἀμφοτέρων Η. ᾿ἰ 8. ἔξιν ὁ χρένος Η. ἃ ἧὦπαν Ε. ἢ 9. τι οτα ΤΥ. 1} 10. εἴ εἰ ὁ ΣῊ.  διαι- 

ρετὸς ΓΗΖΚ. 1413. ἀν] ἂν τι Ε΄ 1 14. ὁριεῖ ἘΓΗ͂Κ. 11 16. οὐ οπι Η. 1 τῇ τοὶ Ε. Ἱ 18. αὐτὸ ἅμα π. Ε-. 119. τὸ τῦν Ψ΄, οι 
ἜΠΗ. 121: ταῦτα ΗᾺΧ. 1 22. προτέρω ΕἾ. 11:23. διαιρετὸν 7, 1 25. ἐξὶν Ῥοϑὲ γὲρ οπὶ ΖΞ. [Ϊ κινεῖσθαι. καὶ θᾶττον Η. 1 ἰν αὐτῷ οτὰ 

Ἑ. ἢ 21. τ᾿ 1. ᾿ 830. τυτο ΞΕ. Ι 32. λέγομεν 1. [[ 33. καὶ δῖα οὗ οπὶ Η. || 84. ὡς} ὅτι ΣΗΣΤΚ. 
1. τὸ μὲν κ᾿ τὸ ΤΥ. 11} τὸν δ᾽ ὅλον Ἐ. ᾿ ἅ. ἀρεμεῖν ἅμα Χ. ἢ 5. ἀμφοτέρων τῶν χρόνων ἈΚ. 1 μὲν οτι ΗΚ. ᾿ἱ 8. ἠρεμεῖν τὸ οτα Ε΄. ἢ 

10. διαιρετὸν ἀνάγκη Ε΄. ΠΠ 11. γὰρ καὶ ἐκ ΕΚ. || καὶ οπι 7. ἢ μόη Ἐ. ᾿Π12 εἱ 13. μετέβαλλεν ἘΚ.  4“ἀ. ἔχειν Π. ἢ 16. ἀμφοτέρω 
Ἐ. 1 μηδετέρῳ “ὅλον δ, 7. ἢ 517. δ᾽] δὲ τὸ Ἐ. ἢ 19. ὁποτέρωι Ἐ. || 23. «βγ ἘΞ. [Π κινηθήσεται Η. Ι 34, δὲ οτχὰ ἘΞ. || 25. δὲ 2. ἢ ἡ 
οπι Ἐ. ! 27. ἑτέραν Α, || 28. τὴν τοῦ ἄλλυ 1. 1 μεγέθες ἰξὶ Η. ἢ 29. ἅπασα ΕΠΠΛΧ, ἢ 30. ἡ ἐφ᾽ ὅς ἐφ' ἧς ἡ ἘΚ. ᾿ μέρος " 
Ἐ-.. 31. ἑκατέρν Ε. ἢ ἡ οἵὰ ἘΖΠ. ᾿ 32. τὸ ΔΖ οτἷὰ Ε. ἵ 33. ἐδένων Ἐ, ὑκ ΕΗΙ͂Κ. ᾿Π κόῦν ὁ] καὶ Η-. ἢ ἡ ὅλη οοὺς Ἑ. || 84. 
οπι ΚΕ. ἢ ἄν οπι ἘΡ. ᾿Β οπι ΗΚ, ἢ! μὲν οπι ἘΠ. 1 τῷ ὅλυ. κίνησις ἄλλη ΕΗΙΚ, || 85.1 οτὰ ρὲ 1. 
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Δ τις ᾿ αὶ ἑκατέρων τῶν μερῶν κίνησις" αὗται δ᾽ ἴσαι ἔσονται ταῖς μώα εἶναι ἢ ἄπειρα ὁμοίως ἔξει κατὰ πάντων. ἠκολύθηκε 
ΔΕ ΕΖ’ μία γὰρ ἑνὸς κόησις, ὥς" εἰ μὲν. ὅλη διαιρεθής. δὲ μάλιςα τὸ. διαιρεῖσθαι πάντα καὶ ἄπειρα εἶναι ἀπὸ τῷ 

σεται ἡ ΘῚ εἰς τὰς τῶν μερῶν κινήσεις, ἴση ἔςαι ἡ ΘῚ τῇ μεταβάλλοντος" εὐθὺς γὰρ ἐνυπάρχει τῷ μεταβάλλοντι τὸ 
ΔΖ' εἰ δ᾽ ἀπολείπει τι, οἷον τὸ ΚῚ, αὕτη ἀδενὸς ἔςαι κί. διαιρετὸν καὶ τὸ ἄπειρον. τὸ μὲν ἕν διαιρετὸν δέδεικται πρό- 

ν Ν “ ὔ, Υ̓͂ »" “ ΝΌΟΝ ,ὔ »» Ν Υ ᾽ - “Ὄ“-. “ γησις" ὅτε γὰρ τῷ «ὅλου ἔτε τῶν μερῶν διὰ τὸ μίαν εἶναι 5 τερον, τὸ δ᾽ ἄπειρον ἐν τοῖς ἑπομένοις ἔς αἱ δῆλον. 
Υ͂ Υ -“ τ δα 

ἕνός, ὅτ᾽ ἄλλου ὑθενός" ἡ γὼρ συνεχὴς κίησίς ἐς! συνεχῶν Ἐπὲ δὲ πᾶν τὸ μεταβάλλον ὅς τινος εἴς τι μετα- 5 

τοῶν. ὡσαύτως. δὲ καὶ εἰ ὑπερβάλλει κατὰ τὴν διαίρεσιν βάλλει, ἀνάγκη τὸ μεταβεβληκός, ὅτε πρῶτον μεταβέ- 
ὥς᾽ εἰ τῦῶτο ἀδύνατον, ἀνάγκη τὴν αὐτὴν εἶναι καὶ ἴσην. βληκεν, εἶναι ἐν ᾧ μεταβέβληκξν. τὸ γὰρ μεταβάλλον, ἐξ 

“ .ν, Δ ε " νον,“ “ 7ὕ »., - , ». 7 ΕΝ " ἊΨ) ΜΆ. », 9 αὕτη μὲν ἣν ἡ διαίρεσις κατὰ τὰς τῶν μερῶν κινήσεις ἐξύ, ᾧ μεταβάλλει, ἐξίςαται ἢ ἀπολείπει αὐτό, καὶ ἤτοι ταὐτόν 

καὶ ἀνάγκη Χαντὸς εἶναι τῷ μεριςοῦ αὐτήν. ἄλλον δὲ κατὼ 1τ0 ἐς! τὸ μεταβάλλειν καὶ τὸ ὠπολείπειν, ἢ ἀκολυθεῖ τῷ μετα- 

τὸν χρόνον" ἐπεὶ γὰρ ἅπασα κίνησις. ἐν χρόνῳ, χρόνος δ βάλλειν τὸ ὠπολείπειν. εἰ δὲ τῷ μεταβάλλειν τὸ ὠπολείπειν, 

πᾶς διαιρετός, ἐν δὲ τῷ ἐλάττονι ἐλάττων. ἡ κίνησις, ἀνάγκη τῷ μεταβεβληκέναι τὸ ἀπολελοιπέναι" ὁμοίως γὰρ ἑκάτερον 

πᾶσαν κύησιν διαιρεῖσθαι κατὰ τὸν χρόνον. ἐπεὶ δὲ πᾶν τὸ ἔχει πρὸα ἑκάτερον. ἐπεὶ ἦν μία τῶν μεταβολῶν ἡ κατ᾽ ἀὠντί- 
7 "ν » ΄ ΄ὔ 7, ΄ 2.» . “ὦ ΝΎ ᾿ ΝΥ ᾽ κούμενον ἔν τινι κινεῖται καὶ χρόνον τινά;. καὶ παντός ἐξι φασιν, ὅτε μεταβέβληκεν ἐκ τῷ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν,. ἀπολέ- 

27 ,» Ν τ Ν » “ ͵ὔ Ν ΝΎ Υ Υ ᾽ ᾿Υ “ Ν , , ΠῚ κόησις, ἀνάγκη τὰς αὐτὼς εἶναι διαιρέσεις τοῦ τε χρόνου 5 λοιπε τὸ μὴ ὄν. ἔςαι ἄρα ἐν τῷ ὄντι" πᾶν γὰρ ἀνώγκη ἢ 
Δ,., ΄ »“ » “ , ᾿ ᾿» Ἄ ν᾿  Σ ᾿ καὶ τῆς κινήσεως καὶ τῷ 'κινεῖσθαι καὶ τοῦ κιναμέου καὶ ἐκ εἶναι ἢ μὴ εἶναι. φανερὸν ὧν ὅτι ἐν 

“ 
τῇ κατ᾽ ἀντίφασιν με- 

ᾧ ἡ κύησις. πλὴν ἃ πάντων ὁμοίως, ἐν οἷς ἡ κύησις, ἀλλὰ 

τῷ μὲν ποσὰ καθ᾽ αὐτό, τῇ. δὲ ποίξ κατὼ συμβεβηκός.. εἰ- 

λήφϑω γὰρ ὁ χρόνος ἐν ᾧ κινεῖται ἐφ᾽ ᾧ Α, καὶ ἡ κίνησις 

ταβολῇ τὸ μεταβεβληκὸς ἔξαι ἐν ᾧ μεταβέβληκεν. εἰ δ᾽ 
᾽ Ὡ,-...» » - Υ Η͂ ͵7ὔ ον Κα “ 
ἐν ταύτῃ, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις" ὁμοίως γὰρ ἐπὶ μιᾶς καὶ 

τῶν ἄλλων, ἔτι δὲ καθ᾽ ἑκάςην λαμβάνεσι φανερόν, εἴπερ 

ἐφ᾽ ᾧ Β. εἰ ἦν τὴν ὅλην ἐν. τῷ παντὶ χρόνῳ κεκύγται, ἐν 20 ἀνάγκη τὸ μεταβεβληκὸς εἶναί ποὺ ἢ ἔν τινι. ἐπεὶ γὰρ ἐξ 

τῷ ἡμίσει ἐλάττω, καὶ πάλιν τούτε δὶαιρεθέντος ἐλάττω 
ταύτης, καὶ ἀεὶ ὕτως. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κύγσις διαιρετὴ καὶ 
ὁ χρόνος διαιρετός" εἰ γὰρ τὴν ὅλην ἐν τῷ παντί, τὴν ἡμέ 
σείαν ἐν τῷ ἡμίσει, καὶ πάλιν τὴν ἐλάττω ἐν τῷ ἐλάττονι. 

ΑΥῚ 
οὗ μεταβέβληκεν ὠπολέλοιπεν, ἀνάγκη δ᾽ εἶναί πῃ, ἢ ἐν 

τύτῳ ἢ ἐν ἄλλῳ ἔςαι. εἰ μὲν ἦν ἐν ἄλλῳ, οἷον ἐν τῷ Τ', 
τὸ εἰς τὸ Β μεταβεβληκός, πάλιν ἐκ 

3 λῶ. ,, -- ἂσ δα “ Ψ ἃ Ν Ν εἰς τὸ Β΄ οὐ γὰρ ἣν ἐχόμενον τῷ Β" ἡ γὰρ μεταβολὴ συ- 
χοῦ Τ' μεταβάλλει 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ κινεῖσθαι διαιρεθήσεται. ἔςω 25 νεχής. ὥςε τὸ μεταβεβληκός, ὅτε. μεταβέβληκε, μεταβάλ-- 

γὰρ ἐφ᾽ ᾧ Τ' τὸ κινεῖσθαι. κατὰ δὴ τὴν. ἡμίσειαν κίγησιν λει εἰς ὃ μεταβέβληκεν. τῶτο δ᾽ ἀδύνατον" ἀνώγκη ἄρα τὸ 

ἔλαττον ἔςιαι τοῦ ὅλυ, καὶ πάλιν κατὰ τὴν τῆς ἡμισείας μεταβεβληκὸς εἶναι ἐν τότῳ εἰς ὃ μεταβέβληκεν... φανερὸν 

ἡμίσειαν, καὶ ἀεὶ τως. ἔς δὲ καὶ ἐκθέμενον τὸ καθ᾿ ἑκα- ἦν ὅτι καὶ τὸ γεγονός, ὅτε γέγονεν, ἔςαι, καὶ τὸ ἐφθαρ- ᾿ 

τέραν τῶν κινήσεων κινεῖσθαι, οἷον κατά τε τὴν ΔΙ' καὶ τὴν μένον οὐκ ἔςξαι" καθόλου τε γὰρ εἴρηται περὶ πάσης με- 

ΓῈ, λέγειν ὅτι τὸ ὅλον ἔςαι κατὼ τὴν ὅλην" εἰ γὰρ ἄλλο, 3. ταβολῇς, καὶ μάλιςα δῆλον ἐν τῇ κατ᾽ ἀντίφασιν. ὅτι 
τλείω ἔςαι κινεῖσθαι κατὰ τὴν αὐτὴν κύησιν, ὥσπερ ἐδείς μὲν τοίνυν τὸ μεταβεβληκός, ὅτε μεταβέβληκε πρῶτον, ἐν 

λ Ἁ Ζ Ἁ 2 Ἁ .-“ -“" ,ὔ ν 4“ » 4 ϑς ἃ 2 ἊΣ ΄ Ν 

ζαμεν καὶ τὴν κίνησιν διαιρετὴν εἰς τὰς τῶν μερῶν κινήσεις ἐκείνῳ ἐςί, δῆλον" ἐν ᾧ δὲ πρώτῳ μεταβέβληκε τὸ μετα- 
ἦσαν" ληφθώτος γὰρ τῷ κινεῖσθαι καθ᾿ ἑκατέραν συνεχὲς βεβληκός, ἀνάγκη ἄτομον εἶναι. λέγω δὲ πρῶτον ὃ μὴ 
ἕςαι τὸ ὅλον. ὡσαύτως δὲ δειχθήσεται καὶ τὸ μῆκος διαι- τῷ ἕτερόν τι αὐτῇ εἶναι τοιῶτόν ἐςιν. ἔξω γὰρ διαιρετὸν τὸ 

ὔ νλνσ “ " .) ) ε . ν Ὶ δὶ ΄ σθω Ἁ Ν 2 ᾿ Ἂ  α »“ 
ρετόγ, καὶ ὅλως πᾶν ἐν ᾧ ἐςὶν ἡ μεταβολή. ΄ πλὴν ἕνιω 85 ΑἸ, καὶ διῃρήσθω κατὰ τὸ Β. εἰ μὲν ὃν ἐν τῷ ΑΒ μετα- 

κατὰ συμβεβηκές, ὅτι τὸ μεταβάλλον ἐςὶ διαιρετόν: ἑνός βέβληκεν ἢ πάλιν ἐν τῷ ΒΤ᾽, ἐκ ὧν ἐν πρώτῳ τῷ ΑΤ' με- 
2 δ ) 

γὰρ διαιρεμένε πάντα διαιρεθήσεται. καὶ ἐπὶ τῇ πεπερασ- ταβεβληκὸς εἴη. εἰ δ᾽ ἐν ἑκατέρῳ μετέβαλλεν (ἀνάγκη γὰρ 

2. αἰϊετα ΕΒ οἷα ΕΖ. [Π 3. εἰς το ΘΙ οπι .1. {Π τὴν τ΄ μ. κύησιν Ε΄. ἢ κινήσεις --- ἁς ἔξαι ογὰ Ἐ. 4. ἀπολείποι Ἐ, ἢ ἔξι ΗΚ, ἢ 

Ά. τοῦ οαι Ε. ᾿᾿ εἶναι τοῦ νὸς ΕΗΠΙΧΚ. [ 6. ἔςαι 7. 1} Ἴ. ὑπερβάλοι 7. ἃ 11. πᾶσα Ε. Ὁ 14. τιν] χρόνω Η. ἢ ἐς}] ἔσιν ἃ τγ ΚΕ, 

ἥξαι κιουμέτν Ε. ἢ" 15. διαιρέσεις εἶναι ΕΠ. 1 17. πλὴν το κίνησις ογτὰ 1. 22. καὶ εἰ ἡ ΕΗΣΖΚ. Ιἱ 23. ἐν τῷ οαι Ε. 1 26. δὴ οὔι 

Ἐ. ᾿ 28. ἑτίραν Ἐ, 29. γὸ 15. 11 30. Γ] τρίτην Ε. ᾿ 836. τὸ οὔκ Ε. 

1. ἠκολύίϑησε ΕΚ. 1! ἀ. τὸ ροδβὶ καὶ οπὶ 2. 11 6. δὲ εἰ ἔκ τινος οαλ Ε. ἢ 8. εἶναι ἐν ᾧ μετ. οτῇ ἘΞ. 1] τὸ μὲν γὰρ ΚΕ, 1| βάλλον 
1. ἃ 10. τὸ ροβὶ καὶ οπὶ ΕΑ. ἢ 11. εἰ δὲ τῷ --- 12. τῷ] τῷ δὲ ΕΗΠΤΚ. 1} 15. ἅπαν Ε. ἢ οι ΣΗ͂Κ. ἢ 18. γὰρ] γὰρ καὶ Σ΄ || 19. δὲ 

καὶ καϑ' ΓΗ͂Κ. ᾿ 20. τιν ἰξ ὅ μεταβέβληκεν ἢ Η εἰ ρτ Ἐ. ᾿ 22. ἄλλῳ ἡ ἐν τότῳ Ἑ. ΤΠ εἰ μὲν ὅν οτα Ἐ. ᾿ 25. μεταβάλλει εἰς ὃ με- 

ταβ, οτὰ 1. [[ 27. ἐν οὔκ Ἑ. ἢ 30. κατ᾽] κατὰ τὴν ΕΙΚ. ᾿ἰ 32. μεταβεβληκὸς πρῶτον ἀνάγκη 7. 11 36. τῷ Α] τὸ « Ἐς ΠΠ 837. μετέβαλεν ἮἯ. 

" οὐ 6642 
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ἢ μεταβεβληκέναι ἢ μεταβάλλειν ἐν ἑκατέρῳ), κῶν ἐν τῷ 

ὅχῳ μεταβάλλοι: ἀλλ᾽ ἦν μεταβεβληκός. ὁ αὐτὸς δὲ λό- 

γος καὶ εἰ ἐν τῷ μὲν μεταβάλλει, ἐν δὲ τῷ μεταβέβλο- 

κεν ἔξαι γαρ τι τῷ πρώτου πρότερον" ὥς" ὑκ ἂν εἴη δὶαι- 
ρετὸν ἐν ᾧ μεταβέβληκεν. φανερὸν ὧν ὅτι καὶ τὸ ἐφθαρμέ- 5 μὲν ἦν 

γον καὶ τὸ γεγονὸς ἐν ἀτόμῳ τὸ μὲν ἔφθαρται τὸ δὲ γέ- 
γον.ν. λέγεται δὲ τὸ ἐν ᾧ πρώτῳ μεταβέβληκε διχῶς, τὸ 
μὲν ἐν ᾧ πρώτῳ ἐπετελέσθη ἡ μεταβολή (τότε γὰρ ἀλό- 
βὲς εἰπεῖν ὅτι μεταβέβληκεν), τὸ δ᾽ ἐν ὦ πρώτῳ ἤρξατο με-" 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Ζ. 

αὐτὸ δὲ ὃ μεταβάλλει. αὶ καθ᾽ ὃ μεταβάλλει, οὐκέθ᾽ 
ὁμοίως ἕξει, τρία γάρ ἐστι ἃ λέγεται κατὰ τὰν μετά- 
βολήν, τό τε μεταβάλλον καὶ ἐν ᾧ καὶ εἰς ὃ μεταν 
βάλλει, οἷον ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ χρόνος καὶ τὸ λευκόν. ἁ 

ἄνθρωπος καὶ ὁ χρόνος διαιρετοί, περὶ δὲ τοῦ λευ- 
κοῦ ἄλλος λόγος. πλὴν κατὰ συμβεβηκός γε πάντα, δὲ- 
διρετά" ᾧ γὰρ συμβέβηκε τὸ λευκὸν ἢ τὸ ποιόν, ἐχεῖνα 
διαιρετόν ἐςιν, ἐπεὶ ὅσα γε καθ᾿ αὑτὰ λέγεται διαερετὼ 
καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός, ὑδ᾽ ἐν τύτοις ἔςαι τὸ πρῶτον, 

ταβάλλειν. τὸ μὲν ἦν κατὰ. τὸ τέλος τῆς μεταβολῆς πρῶ- 10 οἷον ἐν τοῖς μεγέθεσιν. ἔξω γὰρ τὸ ἐφ᾽ ᾧ ΑΒ μέγεθος, 
τὸν λεγόμενον ὑπάρχει τε καὶ ἔςιν᾽. δδέχεται γὰρ ἐπιτε- 
λεσθῆναι μεταβαλὴν καὶ ἔςι μεταβολῆς τέλος, ὃ δὴ καὶ 

δέδεικται ἀδιαίρετον ὃν διὰ τὸ πέρας εἶναι. τὸ δὲ κατὼ. τὴν 
ἀρχὴν ὅλως ἐκ ἔςιν: ὁ γὼρ ἔςιν ἀρχὴ μεταβολῆς, οὐδ᾽ ἐν. 

κεκινήσθω δ᾽ ἐκ τοῦ Β. εἰς τὸ Τ' πρῶτον. ὑκὃν εἰ μὲν ἀδιαΐ- 
γετον ἔςαι τὸ ΒΤ, ἀμερὲς ὠμερὸς ἔςαι ἐχόμενον" εἰ δὲ ἃ)»- 

; ,ἷ ς “" , »,» ἃ 
ἀτρετόν, ἔςαι τι τῷ Τ' πρότερον, εἰς ὃ μεταβέβληκεν, κὠ- 

κείνου πάλι ἄλλο, καὶ ἀεὶ ὅτως διὰ τὸ μηδέποτε ὑπολεί- 

ᾧ πρώτῳ τοῦ χρύνε᾽ μετέβαλλεν. ἔξω γὰρ πρῶτον ἐφ᾽ ᾧ 5 τεῖν τὴν διαίρεσιν. ὥς ἐκ ἔξαι πρῶτον εἰς ὃ μεταβέβλη- 
τὸ ΑΔ, τῦτο δὴ ὠδιαίρετον μὲν οὐκ ἔξιν" συμβήσεται γὰρ κεν. ὁμοίως δὰ καὶ ἐπὶ τῆς τὰ ποσῷ μεταβολῆς" καὶ γὰρ 
ἐχόμενα εἶναι τὼ νῦν. ἔτι δ᾽ εἰ ἐν τῷ ΤΑ χρόνῳ παντὶ ἦρε. αὕτη ἐν συνεχεῖ ἐςίν. φανερὸν ἦν ὅτι ἐν μόνῃ τῶν κινάσεων 
μεῖ (κείσθω γὰρ ἡρεμοῦη, καὶ ἐν τῷ Α ἠρεμεῖ, ὥς᾽ εἰ ἐμε- τῇ κατὰ τὸ ποιὸν ἐνδέχεται ὠδιαίρετον καθ᾽ αὐτὸ εἶναι. 
ρές ἐ ἐξι τὸ ΑΔ, ἅμα ἠρεμήσει καὶ μεταβεβληκὸς ἔςαι" ἐν Ἐπεὶ δὲ τὸ μεταβάλλων ἅπαν ἐν χρόνῳ μεταβάλλει, 6 
μὲν γὰρτῷ α ἠρεμεῖ, ἐν δὲ τῷ Δ Βεταβέβληκεν. ἐπὲὶ δ᾽ Ὁ λέγεται δ᾽ ἐν Χρόνῳ μεταβάλλειν καὶ ὡς ἐν. πρώτῳ καὶ 

ὑκ ἔξιν ἐμούς ἃ ἀνάγκη λαιρετὸν εἶ εἶναι καὶ ἐν ὁτῳῦν τῶν τότε 
μεταβεβληκέναι" διαιρεθέντος γὰρ τῷ ΑΔ, εἰ μὲν ἐν μηδὲν 
τέρῳ μεταβέβληκεν, ὑδ᾽ ἐν τῷ ὅλῳ εἰ δ᾽ ἐν ἀμφοῖν μετῶω- 
βάλλει, καὶ ἐν τῷ παντί" εἰ δ᾽ ἐν θατέρῳ μεταβέθλοκεν, 

ὡς καϑ᾽ ἕτερον, οἷον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, ὅτι ἐν τῇ ἡμῴᾳ μετα- 
βάλλει, ἐν ᾧ πρώτῳ χρόνῳ μεταβάλλει τὸ μεταβάλλον, 

ἐν ὁτῳῦν ἀνώγκη τέτε μεταβάλλειν. δῆλον μὲν ὅν καὶ ἐκ 
τῷ ἑρισμῆ (τὸ γὼρ πρῶτον ὅτως ἐλέγομεν), ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ 

͵ , Υ Ἂν ᾧἃ ᾽ ἡ Ν [ῳ ἀκ ἐν τῷ ὅλῳ πρώτῳ. ὥςε ἀνώγκη ἐν ὁτῳῖν μεταβεβλη- 15 ἐκ τῶνδε φανερόν. ἔξω γὼρ ἐν ᾧ πρώτῳ κινεῖται τὸ κιγόμε- 
κέναι. φανερὸν τούυν ὅτι ὑκ, ἔςιν ἐν ᾧ πρώτῳ μεταβέβλη» 
κεν ἄπειροι γὰρ αἱ διαιρέξεις. οὐδὲ δὴ τοῦ μεταβεβλη- 
κότος ἐςί. τι πρῶτον ὃ μεταβέβληκεν. ἔξω γὼρ τὸ ΔΖ 
πρῶτον μεταβεβληκὸς τὸ ΔῈ" πᾶν γὼρ δέδεικται διαιρετὸν 

γον ἐφ᾽ ᾧ ΧΡ, καὶ διῃρήσθω κατὰ τὸ Ἐ᾿ πᾶς γὰρ χρό- 
΄ ᾽ Ν Δ , Υ Ἂν», γος διαιρετός. ἐν δὴ τῷ ΧῈ χρύτῳ ἥτοι κινεῖται ἢ οὐ κι- 

γεῖται, καὶ πάλιν ἐν τῷ ΚΡ ὡσαύτως. εἰ μὲν ἦν ἐν μη- 
κι, , ἂ ,, ᾿ δετέρῳ κινεῖται, ἠρεμοίη ἂν ἐν τῷ παντί" κινεῖσθαι γὰρ ἐν 

τὸ μεταβάλλον. ὁ. δὲ. χρόνος ἐν ᾧ τὸ ΔΖ μεταβέβληκεν 30 μηθενὶ τῶν τότε κινούμενον ἀδύνατον. εἰ δ᾽ ἐν θατέρῳ μόνῳ 
ἴςω ἐφ᾽ ᾧ ΘΙ. εἰ οὖν ἐν τῷ παντὶ τὸ ΔΖ μεταβέβληκεν, 

ἐν τῷ ἡμίσει. ἔλαττον ἔξαι τὸ μεταβεβληκὸς καὶ πρότερον 
κινεῖται, ὧκ ἂν ἐν πρώτῳ κινοῖτο τῷ ΧΡ καθ ἕτερον γὼρ 
ἡ κδησις. ἀναγχη ἄρα ἐν ὁτῳῦν τῷ ΧΡ κεκινήσθαι. δεδὲι- 

τοῦ ΔΖ, καὶ πάλιν τούτου ἄλλο, κἀκείνου ἕτερον, καὶ ἀεὲ γμένυ δὲ τότε φανερὸν ὅτι πῶν τὸ κούμενον ἀνάγκη κοκι- 
ὕτως. ὥς᾽ οὐδὲν ἔξιαι πρῶτον τῇ μεταβάλλοντος ὃ μεταβέ. νῆσθαι πρότερον. εἰ γὰρ ἐν τῷ ΧΡ πρώτῳ χρόνῳ τὸ ΚΔ 
βληκεν. ὅτι μὲν ἦν ὅτε τῷ μεταβάλλοντος ὅτ᾽ ἐν ᾧ μετα- 35 κεκόηται μέγεθος, ἐν τῷ ἡμίσει τὸ ὁμοταχχῶς κινούμενον 
βάλλει χρόνῳ πρῶτον ὑθέν ἐξι, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων" καὶ ἅμα ἀρξάμενον τὸ ἥμισυ ἔξαι κεοωνημένον. εἰ δὲ τὸ 

2. μεταβάλοι 7. 11 δὲ ογα 7. 1} 83. τῷ δὲ ΠΗϊ. 1 1. λέγω οοττν Ζ. [ἤρξατο μεταβάλλειν ργ' Ε΄. {Π 8. πρώτῳ οτὰ Ε. || ἐτελέσθη ΗΙΓΚ, 
᾿ γχελειθη ΡΥ ΤΕ. Πἀληϑὲς ἥν εἰπεῖν Ε΄. 1 9. ἐν ᾧ τὰ Ε. 1 40. λεγόμενον πρῶτον Ἡ]. 1 15. μετέβαλεν ἘΚ. ᾿ 16. τὸ ον ἨΔ. ᾿ὶ δὴ 

οπὶ Ε. {18. ἠρεμήσει 7, 11) 20. μὲν οηχ 7, [ 21. εἶναι οἵα Ἐ. ἢ 25. πρῶτον ΡΥ Τ᾿ 1 28.. ἐς ἕξαι ΕΙΚ. ᾿ἱ 29. μεταβεβληκέτες 

ἘῚ 30. τὸ ΔΖ οἵα Ἐ. ᾿ὶ 31. παντὶ χρόνῳ τὸ 1. ᾿ 32. τὸ οπλ ΕΗ͂. || 34. πρῶτον οἴα ΑΕ. {ὃ -- 35. μεταβάλλοντος οἵὰ γε Κ΄. 
,, ἥ καϑ' ὃ μεταβάλλει οἵη Ζ Π οὐκέθ᾽ ὅτι ὁμοίως Ἐ. ἃ 2. τε οτα Ἐ, || 8. εἰς οι ΓΗΪΚ. ᾿ 5. διαιρετὸὶ τοῖν Ε. 11 Ἴ. ποιὸν 

ἡ τὸ λευκὸν ΗΚ. ᾿{ 8. διαιρετὰ λέγεται Σ΄ ΠΠ 9. καὶ μὴ κατὰ συμβ. οπὰ 1. ἢ 43. εἰς οἵα Ζὶ ἢ 18. τὸ οπι (ΒΕ. ἢ ἀδιαίρετον οἵα ΡΥ ἘΠῚ 
21. ἰν τῷ οπλ Ἐ. ᾿ 22. πρώτως ΕᾺΧ, ᾿ἰ 23. τυτο Ε. 1} ἦν οἵα Ε. 1} καὶ οχὰ ΤΖᾺΚ, || 24. λέγομεν Ἐ,Ι ἀλλὰ] δὲ ἀλλὰ 1, σῃα Ἦ, ἢ 
25. τωτδ ΗΠ. ἢ 217. ὃὲ ἘΞῚΙ κχ Ἐ. 11} 831, ἑκάτερον Ε' εἰ ργ' Η. 1] 832. ἀνάγκη --- 33. τούτυ οπχ 1. 1} 32. κινεῖσθαι Ε. 
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ὑμοταχὲς ἐν. τῷ αὐτῷ χρόνῳ κεκίνηταί τι, καὶ θάτερον καὶ ἐν τοῖς μὴ συνιχέσιν, οἷον ἔν τε ταῖς: ἐγαωτίρις καὶ ἂν 
ἀνάγκη ταὐτὸ κεκινῆσθαι μέγεθος, ὥςε χκεκινημέον ἔξαι ἀντιφώσει" ληψόμεθα γιὲρ τὸν χρόνον ἐν ᾧ μεταβέβληκεν, 
τὸ κινόμεον. ἔτι δὲ εἰ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ τῷ ἋΡ κοενῆ- καὶ πάλιν ταὐτὰ ἐροῦμεν. ὥςε ἀνάγκη τὸ μεταβεβληκὸς 
σόα λέγομεν, ἢ ὅλως ἢ ἐν ὁτῳωῦν χρόνῳ τῷ λαβῶῶ τὸ μεταβάλλειν καὶ τὸ μεταβάλλον μεταβεβληκῴαι, καὶ 

ἔσχατον αὐτῷ νῦν (τῶτο γώρ ἐςι τὸ ὁρίζον, καὶ τὸ μεταξὺ 5 ἔςι τῇ μὲν μεταβάχλειν τὸ μεταβεβληκόνα, πρότέρον, τοῦ 
τῶν γῶν χράνος),, κἀν ἐν τοῖς ἄλλεις ὁμοίως λέγάιτο κεκινῆν δὲ μεταβεβληκέναι τὸ μεταβάλλειν, καὶ. ἐδέποτε χηφθή- 
σθαι. τῷ δ᾽ ἡμίσεις ἔσχατον ἡ διαίρεσις. ὥςε. καὶ ἐν τῷ σεται τὰ πρῶτον. αἴτιον δὲ τούτου τὸ μιὰ εἶναι ἀμερὲς ἐμε- 
ἡριάσει κεκινημόου ἔςαι καὶ ὅλως ἐν ὁτῳῖν τῶν μερῶν' ἀεὶ μὲς ἐχόμενον" ἐπ᾽ ἄπειρον γὰρ ἡ διαίρεσις, καθάπερ ἐπὶ 
γὰρ ἅμα τῇ τομῇ χρόνος ἐςὶν ὠρισμόος ὑπὸ τῶν γῶν. εἰ τῶν αὐξανομέων καὶ καθαιρουμένων ἡγραμμῶν. φανερὸν ὅν 
ἕν ἅπας μὲν χρόνος διαιρετός, τὸ δὲ μεταξὺ τῶν νῦν χρέ- τ ὅτι καὶ τὸ γεγονὸς ἀνάγκη γίνεσθαι! πρότεραν καὶ τὸ γινό- 
γος, ὥπαν τὸ μεταβάλλον ὦ ἄπειρα. ἔφαι μεταβεβλοῃεός. ἔτι μενον γεγονέναι, ὅσα διαιρετὰ καὶ συνεχῆ, οὐ μέτοι ἀεὶ 
δ᾽ εἰ τὸ συνεχῶς μεταβάλλω καὶ μὴ φθαρὶν μηδὲ πεκαυ- ὃ γύεται, ἀλλ᾽ ἄλλα ἐνίοτε, οἷον τῶν ἐκείτα τι, ὥσπερ τῆς 
μῶν τῆς μεταβολῆς ἢ μεταβάλλειν. "ἢ. μεταβεβλοριύαι οἰκίας τὸν. θεμέλιον. ὁμοίας δὲ καὶ ἐπὶ τῷ φθειρομένου καὶ 
ἀναγκαῖον ἐν ὁτῳῦν, ἐν δὲ τῷ νῦν ὑκ ἔς: μεταβάλλειν; ἐφθαρμένου" εὐθὲς γὰρ ἐγωπαῤχαι τῷ γοομόῳ καὶ τῷ 
ἀναΐγκη μεταβεβληκέναι καθ᾽ ἔκαςον τῶν νῦν" ὥς᾽ εἰ τὼ 4 φθειρομένῳ ἄπειρόν τι συνεχεῖ γε ὄντι, καὶ ἐκ ἔςιν ὅτε γέ 
γῦν ἄπειρα, πᾶν τὸ μεταβάλλον ἄπειρα ἔξαι μεταββεβλο. νεαθαι μὴ γεγονός τι ὅτε γεγονέναι μὴ γινόμενόγ τι, ἑμοίως 
κός. οὐ. μόνον δὲ τὸ μεταβώλλον ἀνάγκη μεταβεβληκέναι, δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ φθείρεσθαι καὶ ἐπὶ τῷ ἐφθάρθαι" ἀεὶ γὼρ 
ὠλλὰ κἀὶ τὸ μεταβεβλορεὸς. ἀκώγνοι μεταβάλλειν πρότε- ἔςαι τοῦ μὲν φθείρεσθαι τὸ ἐφθάρθαι πρότερον, τί. δ᾽ ἐφ- 
ρον ἅπαν γὰρ τὰ ἔκ τυος. εἴἶκ᾿ τι μεταβεβληκὸς ἐγ χρόνῳ θάώρδαι. τὸ φθεζεσθαι. φανερὸν ἦν ὅτι καὶ τὸ γεγονὸς ἀνείγκη 
μεταβέβληκεν. ἔξω γϑᾳ ὧν τῷ γῦν ἐκ τῷ ἃ εἰς τὸ Β με: Ἃ γήεσθαι πρότερον καὶ τὸ γαόικενου γεγανέπει' πᾶν γὰρ μέ: 
ταβεβληκός. ὑκοῦν ἐν μὲν τῷ αὐτῷ γῶν ἐν ᾧ ἐςὶν ἐν τῷ γεθος καὶ τᾶς χρόνος ἀεὶ θοὸς ὥς ἐν ᾧ ἂν ἧ, ἐκ ἀν 
Α, ὁ μθαβίβχηκεν ἅμα γὼρ ἂν εἴη ἐν τῷ Αὶ καὶ τῷ Β΄ εἴ) ὡς πρώτῳ, : 
τὸ γὰρ μεταβεβληκός, ὅτε μεταβέβληκεν, ὅτι ἑο:. ἔςιν ἐν Ἐπεὶ δὲ πᾶν τὸ Χιούμενον ἐγ Ἀρόνῳ «κινεῖται, καὶ 1 

, δέδεοιται πρότερον. εἰ “δ᾽ ἐν ἄλλῳ, μεταζὴ ἔξαι τῷ πλείονι μεῖζον. μέγφθοφ, ἐν τῷ ὠπείρῳ χρόνῳ ἀδύνατόν 
χρόνος" οὐ γὰρ ἦν ἐχόμενα, τὰ νῶν, ἐπεὶ ἦν ἐν χρόνῳ με- 2 ἐςι κεπερασμέον κυεῖσθαι, μὴ τὴν αὐτὴν ἀεὶ καὶ τῶγ ἐκεί- 
ταβέβληρκεν, χρόνος δ᾽ ὦπάς διαιρετός, ἐν τῷ ἡμίσει ἄλλο νης τι κινούμενον, ὠλλ᾽ ἐν ἅπαντι ὥπαδῳν. ὅτι μὲν ἦν εἴ τι 
ἔςαι μεταβεβλνρός, καὶ πάλιν ἐν τῷ ἐκεύου ἡμίσει ἄλλο, ἰσοταχῶς κινοῖτο, ἀνώγκη τὸ πεπερασμένον ἦν πεπερασμένῳ 
καὶ ἀεὶ ὕτως" ὥςε μεταβάλλοι ὧν πρότερον. ἔτι δ᾽ ἐπὶ τὰῪοσπακινεῖσθαι, δῆλον" ληφθώτος γὰρ μορίς ὃ καταμετρήσει 
μεγέθες φανερώτερον τὸ λεχθὲν διὰ τὸ συνεχὲς εἶαι τὸ μέ. τὴν ὅλον, ἐν ἴσοις τοῖς χρόνοις τοσύτοις ὅσα τὰ μόριῴ ἐςξι,. 
γεθος ἐν ᾧ μεταβάλλει τὸ μεταβάλλον. ἔξω γὰρ τὸ μετα- 30 τὴν ὅλην κεκύηται. ὥς᾽ ἐπεὶ ταῦτα πεπέρανται καὶ τῷ πό- 
βεβληκὸς ἐκ τῷ Τ' εἰς τὸ Δ. ὑκῶν εἰ μὲν ἀδιαίρετόν ἐς τὸ σαν ἕκαςον καὶ τῷ ποσώκις ἅπαντα, καὶ ὁ χρόνος ὧν εἴς 

ΓΔ, ὠμερὶς. ἀμερῦς ἔςαι ἐχόμενον. ἐπεὶ δὲ τῶτα ἀδύνατον, πετερασμέως᾽ τοσαυτάκις γὰρ ἔξαι τοσοῦτος ὅσος ἁ τοῦ 
ἀνάγκη μέγεθος εἶναι τὸ μεταξὺ καὶ εἰς ἄπειρα διαιρετόν' μιορίς χρόνος πολλαπλασιασθεὶς τῷ πλήθει τῶν μορίων. 
ὥς εἰς ἐκεῖνα μεταβάλλει πρότερον. ἀνάγκη ἄρα πᾶν τὸ με- ἀλλὰ δὴ κἀν εἰ μὴ ἰσοταχῶς, διαφέρει ἀθέν. ἔξω γὰρ 
ταβεβληκὸς μεταβάλλειν πρότερον" «ἡ γὰρ αὐτὴ ὠπόδειξις 35 ἐφ᾽ ἧς τὸ Α καὶ τὸ Β δάςημα πεπερασμένον, ὃ κεκίνηται 
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ἐν τῷ ἀπείρῳ, καὶ ὁ χρόνος. ἄπειρος ἐφ᾽ ἧ τὸ Τ' Δ. εἰ δὴ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, δδλον ὡς ὑδὲ τὸ ἄπειρον τὸ πεπε- 
᾽ “" “ Ύ 
ἀναγκη πρότερον ἕτερον ἑτέρου κεκινῆσθαι, τῶτο δὲ δῆλον ρασμένον" εἰ γὰρ τὸ ἄπειρον τὸ πεπερασμώον, ἀνάγκη καὶ 

“ -»-᾿ Υ͂ ᾽ 
ὅτι τοῦ χρόνου ἐκ τῷ προτέρῳ καὶ ὑςέρῳ ἕτερον κεκίνηται" τὸ πεπερασμένον διιέναι. τὸ ἄπειρον. ἐδὲν γὰρ διαφέρει ὅπο- 
ἀεὶ γὰρ ἐν τῷ πλείονι ἕτερον ἔςιαι κεκινημένον, ἐάν τε ἰσο- τερονῶν εἶναι τὸ κινούμενον" ἀμφοτέρως γὰρ τὸ πεπερασμέ- 

ἀρο, ἃ Ἂς τὰ ΦΝ Λ 2.,ἷἢ » ΄, νι φ σι δ Α- ΝΟΥ Σιν ταχῶς ἐάν τε μὴ ἰσοταχῶς μεταβάλλῃ, καὶ ἐάν τε ἐπι- 5. νον δίεισι. τὸ ἄπειρον. ὅταν γὼρ κροῆται τὸ ἄπειρον ἐφ 
τείῃ ἡ κίνησις ἐάν τε ἀνίῇ ἐάν τε μένῃ, ὑθὲν ἧττον. εἰλήφθω ᾧ τὸ Α,, ἔςαι τι αὐτῷ κατὰ τὸ Β πεπερασμένον, οἷον τὸ 

“ ὸ Υ 
δή τι τοῦ. ΑΒ διωςήματος, τὸ ΑἙ, ὃ κατωμετρήσει τὴ ΓΔ, καὶ πάλιν ἄλλο καὶ ἄλλο, καὶ ἀεὶ ὕτως. ὥσθ᾽ ἅμα 

ΑΒ. τῦτο δὴ τῷ. ἀπείρου ἔν τοι ἐγένετο χρόνῳ" ἐν ὠπείῳ συμβήσεται τὸ ἄπειρον κεκυΐῆσθαι. τὸ πεπερασμώνον καὶ τὸ 
γὰρ ὧχ οἷόν τε τὸ γὰρ ὦπαν ἐν ἀπείρῳ. καὶ πάλιν ἔτε- πεπερασμένον διεληλυθέναι τὸ ἄπειρον" ὑδὲ γὰρ ἴσως δυ- 

ρὸν δὴ ἐὰν λάβω ὅσον τὸ ΔῈ, ἀνάγκη ἐν πεπερασμένῳ 10 νατὸν ἄλλως τὸ ἄπειρον κινηθῆναι τὸ πεπερασμένον ἢ τῷ 
ὅινςς Ν ν,σ Ἀ᾽λαλος Ψ' 1 Ν , Ν 3 δὶ εὖ ΝΡ λ ΄, Ἀ χρόνῳ" τὸ γὰρ ἅπαν ἐν ἀπείρῳ. καὶ ἕτω δὴ λαμβάνων, τὸ πεπερασμένον διιέναι τὸ ἄπειρον, ἢ φερόμεχον ἃ ἀναμε- 

᾿ νιον  »γ » ᾿ ’ ἃ ἤ ΕΣ “ρΑ2ἜἀὨἄ νυν» λ “-» Νδήη »,.  φἐὁἐὁᾶ“2ωᾳε͵ψΨΈΓΠΠΕρὀρυ[ὋοὌ "Ὺῦ Υ 

ἐπειδὴ τῷ μὲν ἀπείρου ἐθέν ἐς! μόριον ὃ καταμετρήσει (ἀδύ- τροῦν. ὥς ἐπεὶ τῶτ᾽ ὠδύνατον,. οὐκ ἀν διίοι τὸ ἄπειρον τὸ 

νατὸν γὰρ τὸ ἄπειρον εἶναι ἐκ πεπερασμένων καὶ ἴσων καὶ πεκερασμώον. ἀλλὰ μὴν ἀδὲ τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ 
,.ζ 2. ΩΣ Υ ν , , να , ΤΟΝ ΩΣ Ν 
ἀσων, διὰ τὸ καταμετρηθήσεσθαι τὰ πεπερασμένα πλήθει χρόνῳ τὸ ἄπειρον δίεισιν" εἰ γὰρ τὸ ἄπειρον, καὶ τὸ πε- 

καὶ μεγέθει ὑπό τινας ἑνός, ἐάν τε ἴσα ἢ ἐάν τε ἄνισα" 15 κερασμένον" ἐγυπάρχει. γὰρ τῷ ὠπείρῳ τὸ πεπερασμένον. 
ὡρισμένα δὲ τῷ μεγέθει ἀθὲν ἧττον), τὸ δὲ  διάςημα τὸ πε- ἔτι δὲ καὶ τοῦ χρόνου ληφθέντος ἡ αὐτὴ ἔςαι ἀπόδειξις. φν ; ͵ ν 
χερασμένον ποσοῖς τοῖς ΑῈ μετρεῖται, ἐν πεπερασμένῳ ἄν ἐπεὶ δ᾽ ὅτε τὸ πεπερασμένον τὸ ἄπειρον δίεισιν οὔτε τὸ ἅπει- - 

, δ ν ε ΄ ἌΞΩΝ" “᾿ Ν ὯΝ ΝῸΝ ᾽- ἐν χρόνῳ τὸ ΑΒ κινοῖτο. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ ἠρεμήσεως: ὥςε ρον τὸ πεπερασμένον, ὅτε τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ 
ὅτε γίνεσθαι ὅτε φθείρεσθαι οἷόν τε' ἀεί τι τὸ αὐτὸ. καὶ δ᾽ τωνεῖτφι,. φανερὸν ὅτι ἀδὲ. κησις ἔςαι ἄπειρος ἐν πεπερα- 

Ν ’ὔ 7 Ἀ) ὔ Ἀ 

ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ὅτι: ὁδ' ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπει- Ὦ σμῴῳ χρόνῳ τί γὰρ διαφέρει τὴν. κύησιν. ἢ τὸ μέγεθος 
ρον οἷόν τε κινεῖσθαι ἀδ᾽ ἠρεμίζεσθαι, ἴθ᾽ ὁμαλῶς κινούμενον ποιεῖν ἄπειρον; ἀνάγκη γάρ, εἰ ὁποτερονῶν, καὶ θάτερον εἷ- 
οὔτ᾽ ἀνωμάλως. ληφθέντος γάρ τινος μέρες ὃ ἀναμετρήσει γαι ἄπειρον" πᾶσα γὰρ φορὰ ἐν τόπῳ. 

»“» »ν Α Νὴ , τὸν ὅλον χρόνον, ἐν τότῳ ποσόν τι διέξεισι τῷ μεγέθες καὶ Ἐπὲ δὲ πᾶν ἃ κινεῖται ἢ. ἠρεμεῖ τὸ πεφυκὸς ὅτε πέ- 8 
» Ἅ “ ῃ . ᾿ 

ἐχ ὅλον" ἐν γὰρ τῷ παντὶ τὸ ὅλον, καὶ πάλιν ἐν τῷ ἴσῳ φυκε' καὶ ἧ καὶ ὥς, ἀνάγκη τὸ ἱςαὕμενον ὅτε ἴςαται κινεῖ- 
ἄλλο, καὶ ἐν ἑκαςῳ ὁμοίως, εἴτε ἴσον εἴτε ἄνισον τῷ εξ 25 σθαι" εἰ γὰρ μὴ κινεῖται, ἠρεμήσει" ἀλλ᾽ ὑκ ἐνδέχεται ἡἦρε- ᾿ ' 
ἀρχῆς" διαφέρει γὰρ ἀδέν, εἰ μόνον. πεπερασμένον. τι: ἔκα- μίζεσθαι τὸ ἡρεμᾶν. τότε δ᾽ ἀποδεδειγμένου φανερὸν ὅτι 

ν γ ᾿ ςον" δῆλον γὰρ. ὡς ἀναιρυμένς τῷ χρόνον τὸ ἄπειρον οὐκ καὶ ἐν χρόνῳ ἴξασθαι ἀνάγκη" τὸ γὰρ κινόμενον ἐν χρένῳ 
ἀναιρεθήσεται, πεπερασμόης τῆς ἀφαιρέσεως γινομένης καὶ κινεῖται, τὸ δ᾽ ἱςώμενον «δέδεοιται κινόμενον, ὥςε ἀνάγκη 
τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποσάκις" ὥς ἀ δίεισιν ἐν πεπερασμένῳ “ ἐν χρόνῳ ἴςασθαι. ἔτι δ᾽ εἰ τὸ μὲν θᾶττον καὶ βραδύτερον 
χρόνῳ τὸ ἄπειρον. δέν τε διαφέρει τὸ μέγεθος ἐπὶ θάτερα 30 ἐν χρόνῳ λέγομεν, ἴςασθαι δ᾽ ἔς ι᾿ θᾶττον καὶ βραδύτερον" 
Δ ἐχ’ ἀμφότερα, εἶναι: ὦ . ὁ ψαὰρ αὐτὸς ἔς ψ, ἐν ὦ δὲ χρέ ΄, ὲ ἱςά ς Ἐς ψὰ τὴς ἢ ἐπ᾿ ἀμφότερα εἶναι. ὥπειρον" ὁ γὰρ αὐτὸς ἔςαι λόγος. ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ πρώτῳ τὸ ἱς μενον ἴςαται, ἐν ὁτωῖν ἀνώγκη 
ἀποδεδειγμώνων δὲ τότων φανερὸν ὅτι ὁδὲ τὸ πεπερασμένον τότε ἴςασθαι.. διαιρεθέντος γὰρ τῷ χρόνου εἰ μὲν ἐν μηδε- 
μέγεϑος τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται διελϑεῖν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τέρῳ τῶν μερῶν ἴξαται, ὑδ᾽ ἐν τῷ ὅλῳ, ὥς ὧκ ὧν ἴςαετο 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" ἐν γὼρ τῷ μορίῳ τῷ χρόνου πεπερασ- τὸ ἱς μενον" εἰ δ᾽ ἐν θατέρῳ, ὡκ ἀν ἐν πρώτῳ ὅλῳ ἴξιαιτο" 
μώον δί Ὶ ἐν ἑκαι ει: ΄»»», ,.“ Ὶ 35 χαϑ᾽ ἑκα Ἀ κἂ ,ὔ΄ ν θά. ἐλέχθη ᾿Ὶ ον δίεισι, καὶ ἐν ἑκώςῳ ὡσαύτως, ὥς ἐν τῷ παντὶ πε- 35 καθ᾽ ἑκάτερον γὰρ ἐν τούτῳ ἴςαται, καθάπερ ἐλέχθη καὶ 

Ω ὶ δὲ Ν᾽ έ ᾽ δί Ἀ ΟΥ̓ Η ὶ » " [4 δὲ Ἀ Ψ' », »νΨ 
περασμένον. ἐπεὶ δὲ τὸ πεπερασμένον ὁ δίεισι τὸ ἄπειρον ἐπὶ τοῦ κινουμένε πρότερον. ὥσπερ δὲ τὸ κινούμενον ἐκ ἔς ιν 

5. μεταβάλη 1. ἢ Ἴ. τὸ οτὰ ΗΚ. ἢ 8. τότε Ε. 1 10. ἄν λαβὼν Ἐ. ἢ 13. τὸ οπι 7. ἢ 14. πλήθη καὶ μεγίθη ΓΕ]. ̓ἱ 15. ἢ ἐάν 
τε ἄνισα οἵὴ Ἐ. 17. τοῖς] τῶν Η- 1 μετρήσεται Ἐ, ΠΠ χρόνῳ ἄν Ε΄. "19. τι οτὰ . ἢ 21. τῇ τὸ Ἐ. 1 22. μέρες τοῦ χρόνα ὃ 7. 
25. εἴτε ὧν.) ἔςαι ἄν. Ἐ. 1 26. γὰ}} δὲ ΜΙ. ΠΠ τι δῃῖθ πεπερασμένον ρουΐ! Ε᾽, οπὶ ἘΞ. Π 27. γὰρ οτα Ε. ἢ οὐκ οἵα Ε. ᾿ὶ 28. ἀνδια:- 

ρεϑήσεται Ε΄, συναναιρεθήσέται Κ΄. 1 29. ἐν τῷ πεπ. Σ΄. 1} 30. ἐπ’ ἀμφότερα αὶ ἐπὶ ϑάτερα Η. ἢ ἐπ᾿ ἀμφότερα ογχ ΚΕ. ᾿ 31. ἄπειρον οτὰ Ἄς. 
33. χρόνῳ οπὶ Ἐ. ᾿| 35. ἶν ροβί καὶ οπὶ 1. ἢ 35. παντὶ τὸ πεπ. Ε. ἢ 36. δὲ] οὖν ΗΚ, 

4. πεπερασμένον χρόνῳ. εἰ Ἐς ἢ 3. ὁπότερον ΗΚ, ἢ 6. β τὸ πεπ. Ἐ. 1 ἴ. ὡσαύτως Η. ἵ ΊΟ. τὸ ἄπειρον ἄλλῳς ΜΑ͂. ἢ τῷ 

πεπερασμύῳ ΚΙ. ἢ 11. διεληλυθραι Η. 1 12. ταῦτ᾽ 1. ἀδύνατα ἢ 14. εἰ γὰρ οπι͵ Ε. ἢ 15. Ἰνυπάρχει -- πεπερασμένον οτὰ Η. ἢ 
16. 4] χὰρ καὶ Ε΄ 1. 17. τὸ δτιῖς πες. οπὰ Σ΄. 11 δίεισιν ογὴ Ε΄. ἢ 18. ἄπειρον τὸ ἄπειρον ἐν ΕἾΠΑ οἱ τὸ 1. 1] 21. εἰ οι ΓΗ͂Κ. Ἱ 29. εἰ 

οτὰ Ε. ᾿ἰ 80. ἐν --- βραδύτερον οαι ᾿γ Α΄, ἢ δ᾽ ἔςι ραγν ἘΞ. 1} 31. δὲ οπιὶ Ἐ. " πρώτως ἘΜΑ͂, ἢ 32, μὴ] μὴ 1. ἢ 83. ἴξαιτο)] ιτα Ε, 

ἵξαται ΕῊ εἵ ρν 1. 1} 84. ἴφατο ΗἹΙ.. ἢ 35. ἕτερον ἘΡ. 
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ἐν ᾧ πρώτῳ κινεῖται, οὕτως ὅδ᾽ ἐν ᾧ ἴξαται τὸ ἱςαμενον’ νον, ἃ μώτοι ἠρεμεῖ: ὅτε γὰρ. κινεῖσθαι ὅτ᾽ ἠρεμεῖν ἔςιν. ἐν 
ὅτε γὼρ τὰ κινεῖσθαι ὅτε τοῦ ἴξασθαί. ἔς[πί. πρῶτον. ἔςὼ τῷ τῦν, ἀλλὰ. μὴ κιπεῖσθαι μὲν ἀληθὲς ἐν τῷ νῦν καὶ εἶναι 
γὰρ ἐν ᾧ πρώτῳ ἴξαται ἐφ᾽ ᾧ τὸ ΑΒ. οτῦτο δὴ ἀμερὲς κατά τι, ἐν χρένῳ δ᾽ ἐκ ἐνδέχεται εἶγαι ξθτὰ ̓τὸ ἠρεμᾶν" 
μὲν ὑκ ἐνδέχεται εἶναι" κίησις γὰρ ὑκ ἔςιν ἐν τῷ ὠμερὲϊ νυμβαδει γὰρ τὸ φερόμενον Ἰρεμεῖ. 

διὰ τὸ κεκινῆσθαί τι αὐτῷ, τὸ δ᾽ ἱς ἔμενον δέδεικται: κοόμε- 5. - Ζήνων δὲ παραλογίζεται" εἰ γὰρ ἀεί, φησίν, ἦρε. 9 
γον. ὠλλὰ μὴν εἰ διαιρετόν ἔφυ, τέν ὑτῳὸν αὐτῷ τῶν. μερῶν μεῖ πᾶν ἢ κινεῖται, ὅταν ἦ κατὰ τὸ ἴσον, - ἔστι δ᾽ ἀεὶ τὸ 

φερόμενον ἐν τῷ νῦν... ἀκέητον τὴν φερομένην εἶναι ὀϊξόν, 

ταῖν ἐν ὅτῳδε τῶν ἐκείνου ἴξατας ἐπεὶ οὖν χρόνος ἐξν ἐν τῶτο δ' ἐςὶ ψεῦδο: ἀ γὰρ σύγκειται. ὁ χρόνος ἐκ τῶν γῦν 
ὦ πρώτῳ ἴξαται, καὶ οὐκ ἄτομον, ἅτας δὲ χρόνος εἰς τῶν ἀδιαιρέτων, ὥσπερ οὐδ᾽ «ἄλλο μέγεθος οὐδέν. τέττα- 
ἄπειρα μεριςός, ὑκ ἔςαι ἐν ᾧ πρώτῳ ἴξαται. δὲ δὴ τὸ 10 ρες δ᾽ εἰσὶ λόγοι περὶ κινήσεως Ζήνωνος αἱ παρέχοντες τὰς 
ἠρεμῖῶν ὅτε πρῶτον ἠρέμησέν ἐςιν᾽ ἐν ἀμερεῖ μὲν γὰρ οὐκ δυσκολίας τοῖς λύνσιν, πρῶτος μὲν ὁ περὶ τοῦ μὴ κινεῖς 
πρέμησε διὰ τὸ μὴ εἶναι κίνησιν ἐν ἀτόμῳ" ἐν ᾧ δὲ τὸ ἠρέ- σθαι διὰ τὸ πρότερον εἰς τὸ ἥμισυ δεῖν ἀφικέσθαι τὸ φε- 
μεῖν, καὶ τὸ κινεῖσθαι" τότε γὼρ ἔφαμεν ἠρεμεῖν, ὅτε καὶ ῥέμετον ἢ πρὸς τὸ τέλος, περὶ οὗ διείλομεν ἐν τοῖς πρότε- 

ἴξαται" τῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον, ὅτι ἐν ᾧ πρώτζνϊςιν. 

ἐν ᾧ πεφυκὸς κινεῖσθαι ρὲ κιεῖται τὸ πεφυκός. ἔτι. ἃὰ 
λ 

ρὸν λόγοις. δεύτερος δ᾽ ὁ καλούμενος ᾿Αχιλλεύς" ἔς! δ᾽ 
πκὶ τότε λέγομεν ἠρεμεῖν, ὅταν ὁμοίως ἔχη νῦν καὶ πρό- 15 οὗτος, ὅτι -τὸ βραδύτερον οὐδέποτε καταληφθήσεται θέον 
τερον, ὡς οὐχ, ἑνί τινι κρίνοντες ἀλλὰ δυοῖν τοῖν ἐλαχῇ 

ςοιν" ὥς οὐκ ἔςαι ἐν ᾧ ἠρεμεῖ ἀμερές. εἰ δὲ Μεριςόν, 
χρόνος ἃ ἂν εἴη, καὶ ἐν. ὁτωῦν αὐτῷ τῶν μερῶν ἠρεμήσει" τὸν 

αὐτὸν "γὰρ τρόπον δειχβήσεται ὃν καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον", 
ὥς ὑθὲν ἔξαι πρῶτον. τότου. δ᾽ αἴτιον ὅτι ἠρεμεῖ μὲν καὶ Ὦ λαμβανόμενον μέγεθος... 
κινεῖται πᾶν ἐν χρόνῳ, χρόνος. δ᾽ ἐκ ἔςι πρῶτος οὐδὲ μέ: 

γ᾽ Ύ. γ"Ὰ2 Ύ Δ ᾿ Υ͂ ὕ 

γεθος ὑδ᾽ ὕλως συνεχὲς ἀδέν" ἅπαν γὼρ εἰς ἄπειρα μεριςόν. 
ἐπεὶ δὲ πῶν τὸ κινόμενον ἐγ χρόνῳ κινεῖται καὶ ἔκ τινος εἴς 
τι μεταβάλλει, ἐν ᾧ χρόνῳ κινεῖται καθ᾽ αὑτὸ καὶ μὴ τῶν 

ὑπὸ τοῦ ταχίςι" ἐμαβεσέν γὰρ ἀναγκαῖον ἐλθεῖν τὸ διῶ- 
κον, ὅθεν ὥρμησε τὸ φεῦγον, ὥς᾽ ἀεί τὶ προέχειν ἀναγ- 

ΟΝ ἈΝ ͵ Υ̓͂ Ὁ « » Δ, ,ὔ -“ καῖον τὸ βραδύτερον. ἔςι δὲ καὶ οὗτος ὁ αὐτὸς λόγος τῷ 
διχοτομεῖν, διαφέρει δ᾽ ἐν τῷ. διαιρεῖν μυὴ -δίχα τὸ προσ- 

Ν “Ἣν Ν ᾽ὔ τὸ μὲν οὖν μὴ καταλαμβάνε- 

σθαι τὸ βραδύτερον συμβέβηκεν ἐκ τοῦ λόγαυ, γύίεται δὲ 
παρὼ ταὐτὸ τὴ διχοτομίᾳ (ἐν ἀμφοτέροις γὰρ συμβαίνει 
μὰ ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὸ πέρας διαιρουμένου πως τοῦ με- 
γέθους" ἀλλὰ πρόσκειται ἐν τούτῳ ὅτι οὐδὲ τὸ τάχιστον 

ἐ ’ ,ὔ ᾿ Ν νιν, ᾿ , ἐν ἐκείν τινί, ἀδύνατον τότε κατά τι εἶναι πρῶτον τὸ κινός 25 τεερωγῳδημάνον ἐν τῷ διώκειν τὸ βραδύτατον), ὥς", ἀν- 
μενον. τὸ γὰρ ἠρεμεῖν ἐςὶ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι χρόνον τινὼ 
καὶ αὐτὸ καὶ τῶν μερῶν ἔκαςον. ὕτω γὰρ λέγομεν ἦρε- 
μεῖν, ὅταν ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ τῶν νῦν ἀληθὲς ἢ εἰπεῖν ὅτι 
ὦν τῷ αὐτῷ καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη. εἰ δὲ τῆτ᾽ ἔςι. τὸ ἦρο- 

ἄγκη καὶ τὴν λύσιν εἶναι τὴν αὐτήν. τὸ δ᾽ ἀξιοῦν ὅτί τὸ 
προέχον οὐ καταλαμβαΐεται, ψεῦδος" ὅτε γὰρ προέχει, 
οὐ καταλαμβάνεται" ἀλλ' ὅμως καταλαμβάνεται, εἴ- 
περ δώσει διεξιόαι τὴν πεπερασμένην. οὗτοι μὲν οὖν οἱ δύο 

μεῖν, ἐκ ἐνδέχεται τὸ μεταβάλλον κατά τι εἶναι ὅλον κατὰ 30 λόγοι, τρίτος δ᾽ ὁ νῦν ῥηθείς, ὅτι ἡ ὑϊς ὃς φερομένη ἔςηκεν. 
Ν “- ’΄ ἀν ἐκ Ἁ Ψν ΤᾺ 4 Ὁ 2 

τὸν πρῶτον χρόνον" ὑ γώρ χρόνος διαιρετὸς ὦπας, ὥςε ἐν 

ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ αὐτῷ μέρει ὠληθὲς ἔς αἱ. εἰπεῖν ὅτι ἐν ταὐτῷ 
ἊΝ ᾿ ᾿Ν ,Ὴ Ἁ έ “ν ν ν᾿ Μ«{, ᾽ ᾽»Σ ἑγὶ 
ἐπὶ καὶ αὐτὸ καὶ τῶ μ' ρη᾽ εἰ γὰρ μᾺ᾿ οὕτως ἀλλ᾽ ἐν ἕν 

συμβαίνει δὲ παρὰ τὸ λαμβάνειν τὸν χρόνον συγκεῖσθαι ἐκ 
τῶν υὔν" μὴ διδομένου γὰρ τούτου οὐκ ἔςαι ὁ συλλογισ- 
μός.- τέταρτος δ᾽ ὁ περὶ τῶν ἐν τῷ σταδίῳ κινουμένων ἐξ 

’’ ᾿ “ " Ἂς Λ, 

μένῳ τῶν νῦν, ὑκ ἔξαι χρόνον ὑδένα, κατώ τι, ἀλλὰ κατὰ ἐναντίας ἴσων δγκαν, “παρ᾽ ἴσους, τῶν μὲν ἀπὸ τέλους τοῦ 

τὸ πέρας τῷ χρόνν. ἐν δὲ τῷ νῦν ἔςι μὲν ὠὲὶ κατά τι μέ- 35 σταδίου τῶν δ᾽ ἀπὸ μέσου, ἴσῷ τάχει, ἐν ᾧ συμβαύειν 

4, πρώτως Ν. 2. πρότερον Ἡ, [1 5. τὶ αν αντῦ. ΒΕ. 1 7. πρώτως ἙΉΗ͂Κ. ΠΤ 8. τῶν οπι Κ 1} ὅν ὃ χρόνος 1. ἢ 9. πρώτως ΗΚ. 

ἄτιμος Ἐ. δὲ] γὰρ 1. ἢ" 10. ἔσιν Εν ἢ πρώτως ἮΙ. [1 ὁδὶ] ὁ 5. 1} 14. μὲν οπὸ ΗΑ. ΠΠ 413. ὅτε --- 15. ἠρεμεῖ ογὰ Ε: ἢ 14. κυῆται Δ΄, ἢ 
45. τότε οτὰ Ἐ. ἢ 11. ᾧ] οἷς 1.Ὦ:Ψ 10. προτέρων ΗΚ. 1 24. αὐτόν Υ. ἢ τῷ ἜΗΙ. ἢ 25. ἐν οπι ΕΧ. [πρῶτον εἶναι 71. ἢ 26. χρόνῳ 

εἶται τια ἘΚ, χρόνον τινὰ εἶναι 1. 1 28. καὶ ἐν ἄλλῳ ἘΡ. ἢ τῷ ΣΉΠΙΚ. 1 29. τῷ αὐτῷ} ὦ τῦτο τὸ [ 32. καὶ ἐν ἄλλω ΖΕ. ᾿Π εἰχεῖν ἐςὶν 

Ἐ-Ὶ ὶν τῷ αὐτῷ ΗΚ, ἰν αὐτῶ 1. 1} 38. ἐν οπὶ 15. 84. τῷ ΓΗΠΙΚ. 
4. ἠρεμεῖν Ἐ᾿ " 2. μὴν Ἐ. ΤΠ ν τῷ νῦν ἀληθὲς καὶ κατά τι εἶναι Η. ἢ ἀ. γὰρ καὶ τὸ Υ ΠΤ. νῦν τῷ κατὰ τὸ ἶσον ἀκίνητον τε Κ΄. [} 

9. τῶν οταὰυ ΓΉΙΚ. ᾿ὶ τίσσαρες Ε΄. 1 10.. εἰσὶν οἱ λόγοι ΕΉΠΚ. ἢ 12. δεῖν. εἰς τὸ ἥμισυ πρότερον ΤΠ. ΠΟ 18. ἐν οτὰ Δ ᾿πρόσθεν 

ῬΉΣΚ. ἢ 11. προσέχειν Ε. Ἰ 22. τὸ αὐτὸ Ἐ. 1 24. ἐν ον ἯΚ. ἢ .25. βραδύτερο ΓΉΚ. ᾿ἱ 26. καὶ ὁτα Ε΄. [εἶναι ἑκατέρων σὴν 

Ἐ ἰ τὸ ροϑὲ ὅτι οι ΗΚ. 1 29. οἱ λόγοι δύο Ε͵, λόγοι δύο ΗΚ. 1! 32. διδομένου Ε. ἢ} 33. τῷ οἸΑῚ ΉΗΣΙΚ. ᾿ 8λ. ὄγκος 7, 11 ἀπὸ τοῦ 

τέλους ΕῚ. 1 35. ἀπὸ τῇ μίσεν ΕΚ. ᾿ ΄ 



24 ᾿ ΦΥΣΙΚΗΣ ἈΚΡΟΛΣΕΩ͂Σ Ζ. 

οἴεται ἴσον εἶναι χρόνον τῷ διπλασίῳ τὸν ἅμισυν. ἔςι δ᾽ ὁ νον, εἶτα καὶ τὸ ὅλον μεταβάλλει ἀεὶ. εἰς ἕτερον" οὐ γὼ 

καραλογισμὸς ἐν τῷ τὸ μὲν παρὰ πιούμενον τὸ δὲ παρ᾿ καἢὶ αὐτή ἐξὶν ἡ ὠτὸ τὸ Α λαμβανομέτη περιφέρεια καὶ ἡ 
ἠρεμῖν τὸ ἴσον μέγεθος ἀξῆν τῷ ἴσῳ τάχαι τὸν ἴσον φέε- πὸ τῷ Β καὶ τῷ Τ' καὶ τῶν ἄλλων ἑκάςν σημείων, πλὴν. 

σθαι  Ζρόνον' τοῦτο δ᾽ ἐςὶ ψεῦδον. οἷον ἔξωξαν οἱ ἑςῶτες ὡς ὁ μουσριὸς ἀνθρωπὸς καὶ ἄνθρωπος, ὅτι συμβέβηκεν. 

ἴσοι ὄγκοι ἐφ᾽ ὧν τὰ ΑΑ, οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ὧν τὰ ΒΒ ἀρχόμε- 5 ὥςε μεταβάλλει ἀεὶ ἡ ἑτέρα εἰς τὴν ἑτέραν, καὶ ὑδέκοτε 
νοὶ ὠπὸ τῷ μέσου τῶν Α΄. ἴσοι τὸν ἀριθμὸν τότοις ὄντες καὶ ἠρεμήσει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῆς, σφιώρας καὶ 
τὸ μέγεθος, οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ὧν τὰ ΤΤ' ἀπὸ τῷ ἐσχατα, ἴσοι τὸ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν αὑτοῖς κνουμένων. 

ἀριθμοὸν ὄντες τότοις καὶ τὸ μέγεθος, καὶ ἰσοταχεῖς τοῖς Β. ᾿Αποδεδειγμένων δὲ τέτων λέγομεν ὅτι τὸ ἀμεῤὲς ἐετο 
συμβαίνει δὴ τὸ πρῶτον Β ἅμα ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ εἶναι καὶ ἐνδέχεται κινεῖσθαι πλὴν κατὰ συμβεβηκός, οἷον κινεμένου 
τὸ πρῶτον Τ', παρ᾽ ἄλληλα. κινουμόων, συμβαίνει δὴ τὸ τὸ τοῦ σώματος ἢ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐν ᾧ ὑπάρχει, καθάπερ 
Τ' παρὰ πάντα τὰ Β διεξεληλυθόαι, τὰ δὲ Β παρὼ τὰ ἂν εἰ τὸ ἐν τῷ πλοίῳ κροῖτο ὑπὸ τῆς τοῦ πλαίσυ φορᾶς 
ἡμίση" ὥςε ἥμισυν εἶναι τὸν χρότον" ἴσον γὰρ ἑκάτερόν. ἐςξι ἢ τὸ μέρος τῇ τῷ ὅλου κινήσει: ὠμερὲς δὲ λέγω τὸ κατὰ 
παρ᾽ ἔκαςον. ἄμα δὲ συμβαύει τὰ Β παρὰ πάντα τὼ ποσὸν ἀδιαίρετον" καὶ γὰρ αἱ τῶν μερῶν κινήσεις ἕτεραί 
παρεληλυθέναι". ἅμα; γὰρ ἔξαι τὸ πρῶτον Τ' καὶ τὸ πρῶς εἰσι κατ᾽ αὐτώ τε τὰ μέρη καὶ κατὰ τὴν τῇ ὅλε κύησιν, 
τὸν Β ἐπὶ τοῖς ἐταντίοις ἐσιχαΐτοις, ἴσον χρόνον παρ᾽ ἔκαςον ἐ5 ἴδοι δ᾽ ἄν τις ἐπὶ τῆς σφαίρας μάλιςα τὴν διαφοράν" οὐ 
γινόμενον τῶν Β ὅσον περ τῶν Α, ὥς ᾧησι, διὰ τὸ ἀμ- Ὑὰρ ταὐτὸν τιύχος ἔσται τῶν τε πρὸς τῷ κώτρῳ καὶ τῶν 
φότερα ἴτον χρόνεν παρὰ τὼ Α Ὑίγνεσθαι. ὁ μὲν ἕν λό. ἐκτὸς καὶ τῆς. ὅλης, ὡς οὐ μιᾶς ὕσης. κινήσεως. καθείτερ 

γὸς οὗτός στα, συμβαίνει δὲ παρὼ τὸ εἰρημιένον ψεῦδος. εὖν εἴπομεν, ὕτω μὲν ἐγδέχεται κινεῖσθαι τὸ ἀμερὲς ὡς ὁ 
οὐδὲ δὴ κατὰ τὴν ἐν τῇ ἀντιφάσει μεταβολὴν οὐθὲν ἡμῖν ἐν τῷ πλοίῳ καθήμενας τοῦ πλοίου θέοντος, καθ᾽ αὐτὸ δ᾽ 
ἔξαι ἀδύνατον, σἷον εἰ ἐκ τῷ μὴ λευκῷ εἰς τὸ λευκὸν μετα- 10 οὐκ ὀνδέχαται. μεταβαλλέτω γὰρ ἐκ τὰ ΑΒ εἰς τὸ ΒΤ', 
βώλλαι καὶ ἐν μηδετέρῳ ἐςίν, ὡς ἄρα ὅτε λευκὸν ἔςααι ὅτε εἴτ᾽ ἐκ μεγέθους εἰς μέγεθος εἴτ᾽ ἐξ εἴδους εἰς εἶδας εἶτε 
οὐ λευκόν ὑ γὰρ εἰ μὴ ὅλον ἐν ὁποτερῳὸν ἐς ίν, ὁ λεχθής κατ᾽ ἀγτίφασιν" ὁ δὲ χρόνος ἔξω ἐν ᾧ πρώτῳ μεταβάλλει 
σεται λευκὸν ἢ ὁ λευκόν" λευκὸν γωρ λέγομεν ἢ ὁ λευκὸν ἐφ᾽ οὗ Δ. ὑκοῦν ἀνάγκη αὐτὸ καθ᾽ ὃν μεταβάλλει χρόνον 
οὐ τῷ ὅλον εἶναι τοίζτον, ἀλλὰ τῷ τὰ πλᾶξα ἢ τὼ κυ. ἢ ἐν τῷ ΑΒ εἶαι ἢ ἐν τῷ ΒΤ, ἢ τὸ μὲ τὶ αὐτοῦ ἐν 
ριώτατων μέρη" οὐ ταὐτὸ δ᾽ ἐςὶ μὴ εἶνωΐ τε ἐν τούτῳ καὶ 15 τούτῳ τὸ δ᾽ ἐν θατέρῳ' πᾶν γὰρ τὸ μεταβάλλον οὕτως 
μὴ εἶαι ἐν τούτῳ ὅλον... ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὄντος καὶ εἶχαν. ἐν ἑκατέρῳ μὲν οὖν ἐκ ἔξιαι τι αὐτοῦ" μερις ὃν γὰρ 
ἐπὶ τὸ μὴ ὄντος καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ᾽ ἀντίφασιν. ἔςαι ἀν εἶα. ὠλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐν τῷ ΒΤ μεταβεβλοριὰς γὰρ 
μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκας ἐν θατέρῳ τῶν ἀντικειμένων, ἐν ἀδὲ» ἔςωι, ὑπόκειται δὲ μετωβάλλειν. λείπεται δὴ αὐτὸ ἐν τῷ 
τέρῳ δ᾽ ὅλον ἀεί. πάλιν ἐπὶ τῷ κύκλυ καὶ ἐπὶ τῆς σφαθῷ ΑΒ εἶναι, καϑ' ὃν μεταβάλλει χρόνον. ἠρεμήσει ἄρα" τὸ 
ρας Ναὶ ὕλως τῶν ἐν αὑτοῖς κινουμέων, ὅτι συμβήσεται 9 γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι χρόνον τινὰ ἠρεμεῖν ἥν. ὥς οὐκ ἐν- 
αὐτὰ ἤἠρεμεῖν᾽ ἐν γὼρ τῷ αὐτῷ τόπῳ. χρόνον τινὰ ἔσφαι δέχετιι τὸ ἀμερὲς κινεῖσθαι οὐδ᾽ ὅλως μεταβάλλειν" μο- 
καὶ αὐτὰ καὶ τὰ μέρη, ὥς ἠρεμήσει ἅμα καὶ κινήσεται, ναχῶς γὼρ ἂν οὕτως ἦν αὐτοῦ κίνησις, εἰ ὁ χρόνος ἣν ἐκ 
πρῶτον μὲν γὰρ τὰ μέρη ὑκ ἔςιν ἐν τῷ αὐτῷ ὑθένα χρός. τῶν νῦν" ἀπΐὶ γὰρ ἐν τῷ νῦν κεκινημόον ὧν ἣν καὶ μετα- 

4. ἥμισυ Ε΄. 11 5. τὸ Ἑ. ἢ «αα ΕῊΚ, «ααα 1. τὰ οχὰ Ἑ. ᾿ β ΗΚ, 8388 ἕ. Ἱ ἄρχονται Ε. Ἰ 6. τῶν αὶ οπὰὶ ΕΗ͂Ι. ἴ 
Ἴ. ΤΗ͂ΙΚ. 1 ἐσχάτου τῶν β' ἶσοι Ἐ. ΠΠ8. τύτοις ὄντες ΓΗ͂Κ. ἰἱ τοῖς] τῷ Α΄. {{|9. 8 πρῶτον Ε΄. 1 ἰσχάτω ἡ εἶναι γς Ηϊ. 10. γ ἐπὶ 

τᾶ ἰσχάτω β παρ᾽ ΗἩ. 1 δ ΓΉΚ. 1 τὼ ΕΥ̓͂. ᾿ 11. τὰ οχχ Ε΄. ἵ αὶ ἘΚ. ᾿ διεληλυθέναι ΗΪ 1 τὸ Ἐ. ὁ δὲ οτχ 1. 12. ὥς ὥςε 

καὶ ΤΙ. ἢ ἥμισν ΓΗ͂. Π ἴσα Ἡ. |{13. ἕκωστον αὐτῶν ἅμα Ἐ. || τὼ Β] τὸ κβ Ἐ. 1 14. ἐςι ΓΚ. ἢ 16. τὰ ΕΚ. ἢ «« Ε. αὶ 
47. «ὦ Ἐ-:: 19. τῇ οια Τ. 1 φάσωι Ἀ. 1 21. ἔξςαι 1, εἶναι ἯΙ. ἢ 21. ἔν ογὰ 1. ἡ 24. εἶναι ὅλον ΣΦ. || τὰ γοϑβϑὶ οὶ ΕΠΠΧ. ἃ 

κυριωτέρα Η, ἢ 25. ταυτὸν ΓΗΖΚ. ἢ τε οι Η. 26. εἶναι τοῦτο ἐν τι Ε΄. ΙΪ ὄντος} μὴ ὅντος ΗΝ. 11 καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος οἵὰ ΑΕ, μὴ 
οἵὰ Κ΄, 1 27. καὶ ἐπὶ τῶν ΚΕ. 1 τῶν ροβὶ ἄλλω οτχα Α΄. ἢ 29. πάλιν δ᾽ ἐπὶ Η. 11 31. αὐτῷ οπι 1. 1} ἐεὶ ΕΚ. 

1. τὸ οπι Ε΄. 1 ἀὰ οπι 1. ἢ γὰρ ἀὰὲ ἡ Ε. ἢ ἀ. ὡς οἵα Ε. ἢ καὶ οπι 1. ἢ 5. τὴν οτὰ Κ΄, [1 7. ἐπὶ ογὰ Τ. Π 9. τοῦ σώματος 

κηυσυμόσυ ΚΗ͂ΖΑ. ἢ 10. τοῦῦ τὸ Τ, τῶν Ἐ. ἢ ν ᾧ ὑπάρχει] ἐνυπάρχειν Ε. Ἱ 42, κατὰ] κατὰ τὸ ΗΚ ᾿ 14. καθ᾿ αὑτά Ἐ, κατὰ 
ταῦτα 1. 11 15. τις καὶ ἐπὶ ΕΚ. || 46. ταυτὸ ΣΉΣΚ. 1 ἴφιν ΑΕ. ἢ 11. ἢ] ἐδὲ Εν 1 18. εἶπον ΗΚ. ᾿ἱ μὲν ἕν ἐνδέχεται 1. ἢ] κινεῖσϑαιε 

πὶ Τ. "19. δ] γὰρ ΕΠΊΙΚ. 1 20. μεταβάλλεται Κι. 122. πρώτως ΗΝ 1 2ἀ. αὐτῷ . ἢ 26. ὅν οπι Ν. 1 27. οὐδ' εἰτὸν Κ ἃ 
8. αὐτΆ ἢ] αὐτὸν Ε΄. ΠΠ 30. χρόνον εὐαι ΕΉΠΚ. ἢ 32. αὐτοῦ ἡ κίησις ΓΕΙΆ. 

Ν 



ΦΥΎΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΛΣΕΩΣ Ζ. 

βιβληκός, ὥς ε κινεσθαι μὲν μηδέποτε, κεκινῆσθαι δ᾽ ἀεί. 

τοῦτο δ᾽ ὅτι ὠδύνατον, δέδεικται καὶ πρότερον" ἔτε γὰρ ὁ 
χρόνος ἐκ τῶν νῦν οὔθ᾽ ἡ γραμμὴ ἐκ ςιγμῶν ἔθ᾽ ἡ κίνησις. 
ἀι κνημάτων" ἐθὲν γὰρ ἄλλο ποιεῖ ὁ τοῦτο λέγων ἢ τὴν 

2414 

ὉΙΣ τὴν οἰκείαν φύσιν τελείου μεγέθους, φθίσεως δὲ ἡ 
τούτου ἔκξασις. ἡ δὲ φορὼ οὕτω μὲν οὐκ ἔξαι πεκερα- 
σμένη" οὐ γὰρ πᾶσα ἐν ἐναντίοις " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἀδύνα»- 

νυ. ΄ “ ΣΆ, 
τὸν τμηθᾶναι οὕτω, τῷ μὲὴ ἐνδέχεσθαι τμηθῆναι (πλεονα-- 

κίησιν ἐξ ἀμερῶν, καθάπερ ὧν εἰ τὸν χρόνον ἐκ τῶν νῦν 5 χῶς γὰρ λέγεται τὸ ἀδύνατον), οὐκ ἐνδέχεται τὸ οὕτως 
ὦ τὸ μέγεθος ἐκ ςιγμῶν. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερὸν ὅτι 
ἔτι ςιγμὴν ὅτ᾽ ἄλλο εἰδιαίρετον οὐθὲν ἐνδέχεται κινεῖσθαι. 
ἅταν γὰρ τὸ κινόμενον ὠδύνατον πρότερον μεῖζον κινηθῆναι 
.“ ν Ἐὰν ἂ ᾽ ᾿ “ ., Υ αὑτῇ, πρὶν ὧν ἢ ἴσον ἢ ἔλαττον. εἰ δὴ τοῦτο, φανερὸν ὅτι 

ἀδύνατον τέμνεσθαι, οὐδ᾽ ὅλως τὸ ἀδύνατον γενέσθαι γίνε- 
σθαι, οὐδὲ τὸ μεταβάλλειν ἀδύνατον ἐνδέχοιτ᾽ ἂν μετα- 

βάλλειν εἰς ὃ ἀδύνατον μεταβάλλειν. εἰ οὖν τὸ φερόμενον 
μεταβάλλοι εἴς τι, καὶ δυνατὸν ἔξαι μεταβάλλειν. 

καὶ ἡ ςιγμὴ ἔλαττον ἢ ἴτον κινηθήσεται πρῶτον. ἐπεὶ δ᾽ 10 οὐκ ἄπειρος ἡ κύησις, οὐδ᾽ οἰσθήσεται τὴν ἄπειρον" ἀδύ- 
ἀδιαίρετος, ἀδύνατον ἔλαττον κινηθῆναι πρότερον" ἴσην ἄρα 

ἑαυτῆ. ὥςε ἔςαι ἡ γραμμὴ ἐκ ςιγμῶν' ἀεὶ γὰρ ἴσην κι 
νουμέώη τὴν πᾶσαν γραμμὴν ςιγμὴ καταμετρήσει. εἰ δὲ 
τοῦτο ὠδύνατον, καὶ τὸ κινεῖσθαι τὸ ἀδιαίρετον ὠδύνατον. 

γατον γὰρ διελθεῖν αὐτήν. ὅτι μὲν ὃν ὅτως οὐκ ἔςιν ἄπει- 
ρος μεταβολὴ ὥςε μὴ ὡρίσθαι πέρασι, φανερόν.. ἀλλ᾽ εἰ 
οὕτως ἐνδέχεται ὥστε τῷ χρόνῳ εἶναι ἄπειρον τὴν αὐτὴν 
ἦσαν καὶ μίαν, σκεπτέον. μὴ μιῶς μὲν γὰρ γινομένης οὐ- 

ἔτι δ᾽ εἰ ἅπαν ἐν χρόνῳ κινεῖται, ἐν δὲ τῷ νῦν μηθέν,. ἅπας 15 δὲν ἴσως κωλύει, οἷον εἰ μετὰ τὴν φορὰν ἀλλοίωσις εἴῃ 
Χρ Ἂ 3 Ω μ' 

δὲ χρόνος διαιρετός, εἴη ὧν τις χρόνος ἐλάττων ὁτῳῦν τῶν 
κρουμένων ἐν ᾧ κιμεῖται ὅσον αὐτό. οὗτος μὲν γὰρ ἔσται 

Ἂν Ν “ΟΣ 7 - ΄, Ὁ κινεῖται διὰ τὸ πᾶν ἐν χρόνῳ κινεῖσθαι, χρό- 
νος δὲ πῶς διαιρετὸς δέδεικται πρότερον, εἰ δ᾽ ἄρα ςιγμὴ 
χρόνος ἐν ᾧ 

καὶ μετὰ τὴν ἀλλοίωσιν αὔξησις καὶ πάλιν γώεσις" ὕτω 
γὰρ ἀεὶ. μὲν ἔξαι τῷ χρόνῳ κίνησις, ἀλλ᾽ οὐ μία διὰ τὸ 

νυ Ψν ων, δ. κ -΄ δὲ ῴ 6 , ᾽ " μὴ εἶναι μίαν ἐξ ὡπασῶν. ὥςε δὲ γίνεσθαι μίαν, οὐκ ἐν- 
δέχεται ἄπειρον εἶναι τῷ χρόνῳ πλὴν μιᾶς" αὕτη δ᾽ ἐςὶν 

- ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ ς ΄ὔ κρεῖται, ἕςιαι τις χρόνος ἐλάττων ἐν ᾧ αὐτὴ ἐκινήθη. ἀλλ᾽ Ὁ ἡ κύκλῳ φορά, 
ἀδύνατον" ἐν γὰρ τῷ ἐλάττονι ἔλαττον ἀνάγκη κινεῖσθαι. 

ὥς᾽ ἔξαι διαιρετὸν τὸ ἀδιαίρετον εἰς τὸ ἔλαττον, ὥσπερ καὶ 

ὁ χρόνος εἰς τὸν χρόνον" “μοναχῶς γὰρ ἂν κινοῖτο τὸ ἀμε- 
βὶς καὶ ἀδιαίρετον, εἰ ἣν ἐν τῷ νῦν κινεῖσθαι δυνατὸν τῷ 

Η. 
Ζ 

“Ἄχαν τὸ ἔπευ μεν ἀνάγκη ὑπό τοὺς κινεῖσθαι. εἰ 
ἀτόμῳ" τοῦ γὰρ αὐτοῦ λόγου ἐν τῷ νῦν κινεῖσθαι καὶ 25 μὲν ὃν ἐν ἑαυτῷ μὴ ἔχει τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως, φανερὸν 

ἀδιαίρετόν τι κινεῖσθαι. μεταβολὴ δ᾽ ἀκ ἔςιν οὐδεμία ἄπει- 
ὼ ἃ λ, ἔκ [4 Ὶ ἘΠ ᾽ ,ὕ 

μῦς ἅπασα Ὑαρ Ἦν ἔκ τινος εἰς τι, καὶ ἡ ἐν ἀντιφάσει 
τι φ 0. ,΄ -΄ ὩΨ », κ᾽ 7 ς ΄, 

καὶ ἡ ἐν ἐναντίοις, ὥςε τῶν μὲν κατ᾽ ἀντίφασιν ἡ φάσις 

καὶ ἡ 

δὲ τὸ 
γὰρ ἄκρα τὴς μεταβολῆς, ὥστε καὶ ἀλλοιώσεως πάσης" 

ἔξ ἐναντίων γάρ τινων ἡ ὠλλοίωσις. ὁμοίως δὲ καὶ αὐ- 
ξήσεως καὶ φθίσεως" αὐξήσεως μὲν γὰρ τὸ πέρας τοῦ 

ἀπόφασις πέρας, οἷον γενέσεως μὲν τὸ ὄν, φθορᾶς 

ὅτι ὑφ᾽ ἑτέρου κινεῖται. εἰ δ᾽ ἐν αὐτῷ, εἰλήφθω ἐφ᾽ οὗ τὸ 
ΑΒ, ὃ κινεῖται μὴ τῷ τῶν τούτε τι κινεῖσθαι. πρῶτον μὲν 
οὖν τὸ ὑπολαμβάνειν τὸ ΑΒ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κινεῖσθαι διὰ τὸ 

ὅλον τε Ἀμεῖσθαὶ καὶ ὑπὸ μηθενὸς τῶν ἔξωθεν ὅμοιόν ἐςιν 
λγΥ »“ Ν » μὴ ὄν, τῶν δ᾽ ἐν τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐναντία" ταῦτα 30 ὥσπερ ἀν εἴ τις τοῦ ΔῈ κινοῦντος τὸ Ἑ Ζ καὶ αὐτοῦ κινο- 

,ὔ Ἁ “ 

μένου ὑπολαμβάνοι τὸ ΔῈ Ζ ὑφ᾽ αὑτοῦ κινεῖσθαι, διὰ τὸ 
Ἁ -“ 7 .« Ν ,ὔ " ΄, Ἂν 

μὴ συνορᾶν πότερον ὑπὸ ποτέρου κινεῖται, πότερον τὸ Δ Εἰ 
“ ἈΝ Ν “ Ξ Ν “Ἢ 

ὑπὸ τοῦ ΕΖ ἢ τὸ ΕΖ ὑπὸ τοῦ ΔῈ. ἔτι τὸ ὑφ᾽ αὑτοῦ κι- 

2. καὶ οὰ ἘΗΖΚΑ. Ἰ| 8. ἐκ τῶν στιγμῶν Ἐ. 1 7. στιγμὴ 1Κ. 1 ἄλλο οπι 1. ΠΠ οὐδὲν ἀδιαίρετον Κα, ΠΠ 9. ἑαντοῦ ἘῊ. ἂν οπα 
ἘΠ. ἴ ἴλασσον ΒΕ. || 11. ἀδιαίρετον Ε, 11 ἐλάττονα 1. ἢ ἴση Ἐ. ἢ 12. αὐτὴ ΕΗΙΚ. 1 ἴση Α΄. ᾿] κινουμένην Ἐ. 113. στιγμὴν Ε΄. ἢ] 
4λ. τὸ οδὐϊς ἀδ' οαὶ Ε. ἢ 15. ἐν δὲ] εἰ δὲ Ε. 1 πᾶς ΓΉΣΪΚ. |] 16. τις ἂν Κι. 1] ὁτῶν ΕΗΙΚ. ἢ 11. κἹ ἢ ἐν ΕΞ. 1 ὅσον --- 18. κι 
νεῖται οἵὰ ΝᾺ. || 19. δ᾽ οπαιὶ ΕΚ. ᾿ἱ 20. δ] ἢ ἐν Ε. 1 αὕτη ΣΉΧΚ. Ἰ 22. ἀδ[] διαίρετον Ἐ. [] 23. εἰςἾ πρὸς Ἐ. 1 γὰρ οπι ΕΖ. 

ἀν] ἄρα 1. ἢ 21. τιφάσις Ἐ. ᾿ 28. ἐν οπα Ε. || κατάφασις Η εἰ οοιτ Ζ. 1] 29. ἡ οπι ΗΚ. ᾿ 31. καὶ] ἐξ Α΄. ΠΠ| πάσης ογα 1. 
2. ἔχτασις Ε. 1 ἔς: ΚΕ. Ὁ 13. ἅπασα ἘΗΖΚ. ᾿ ἐπὶ ΗΚ. ᾿ τὸ οπὰ ΚΕ.  ἀ. οὕτω οταὰ ΕἸ, ἀδ]ειῖ8 Ἰἱειογ8 ἀυλραβ. ἢ πολλαχῶς 

ΤΗΣΚ. ᾿ Ἰ εἰ 8ὶ εἰ 9. μεταβαλεῖν Κ΄ ἢ 9. μεταβάλλει 7. 1] 10. ἄπειρος ἔςαι ἡ Κι Ἰϊ τὴν οπχ 1. 1Π 11. ὑκ ἔςιν οὕτως Κ΄. 1 ἄπειρος 

ἡ μεταβολὴ 1. ἢ 13. ἰνδίχοιτο Κα. ᾿ἱ τῷ] ἔςιν ἕν τιι Ε, οπυ Χ. ἢ ἔσαν τὴν αὐτὴν Κ΄. ᾿ 19. εἶναι ἄπειρον Η, 11, ἐς] ἄρα Ἀ. 11 20. ἡ 

κύκλῳ] ἡ χύκλῳ μία Ε, ἡ μία ἡ κύχλῳ ΓΗΚ. 

τιι. Ά] φυσικῆς ἀκροάσεως 4, φυσικῶν ἕβδομον ({, ὐδὴ κινήσεως τῶν εἰς ἡ τὸ α α. ζη. Ε. ᾿ 25. αὐτῷ ΓΗ͂Κ. Ἱ 26. κινεῖται. ἄλλο 
γὰρ ἔξαι τὸ κυῦν. εἰ ἘΞ. 1 21. ὃ -α 28. τὸ ΑΒ οπὶ (7, ὃ ογὰ . ἢ κινεῖται καϑ᾿ αὐτὸ ἀλλὰ μὴ Κ΄. ἱ τῷ αιῖθ μὴ ροπῖὶ , οτὰ Ε. ἢ 
28. αὑτῇ 

ἙΖ] τὸ ζε ΚΑ. 1{ ἑαυτοῦ ΣῚ. 
ΑἸ, οὐ το Ἐ-. || 30. ἄν οπὶ ΞΕ: ἢ 31. ὑπολαμβάνει Α΄. ἢ Δ οτα ΞΕ. [| ἑαυτῇ ἘῊ. ἢ! 32. πότερον τὸ] πότερα τὸ ἘΩ͂. ᾿ὶ 33. τὸ 

ΗᾺ 
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,ὔ Σ ΄ ’ “-,ηφὠ.-ὦ»Ἃ΄χῪσσ] Ψι ». γούμενον οὐδέποτε παύσεται κινούμενον τῷ ἕτερόν τι στῆναι, 

κούμενον. ἀνάγκη τοίνυν, εἴ τι παύεται κινούμενον τῷ ἔτε- 
ρόν τι φῆναι, τοῦθ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρου κινεῖσθαι. τούτου "γὰρ ῴα- 

-“ , Ὁ ,ὔ 

νεροῦ γινομένου ἀνάγκη πᾶν τὸ κινύμενον κινεῖσθαι ὑπό τι- 
; »Ἶ ν, Ν ,ὔ ἧς Ψ ὰ 

γος. ἐπεὶ γὼρ εἴληπται τὸ Α Β κινούμενον, διαιρετὸν ἔσται" 
-“ ΈΨᾳ0Ψᾳ0Ν δὶ νν ἦγ. διηρήσθι ζυν ἢ τὲ Γ πᾶν γὰρ τὸ κινόμενον διαιρετὸν ἦν. διῃρήσθω τοίνυν ἢ τὸ Τ' 

ῳ -“ “ Ζ Ν 

ἀγώγκη δὴ τοῦ ΒΤ' ἠρεμοῦντος ἠρεμεῖν καὶ τὸ ΑΒ. εἰ γὰρ 
-“ -“ ἃ. 

μή, εἰλήφθω κινόέμενον. τῷ τοίνυν ΒΤ' ἠρεμᾶντος κινοῖτο ἂν 

τὸ ΓΑ. ὑκ ἄρω καθ᾽ αὑτὸ κινεῖται τὸ Α Β. ἀλλ᾽ ὑπέκειτο 

ΦΥΣΙΧΚΗΣ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Η. 

»Ἥ ὰ ἀριθμῷ γινομένην, οἷον ἐκ τοῦδε τοῦ λευκοῦ, ὅ ἐςιν ἕν τῷ 
“ : ΄ὔ Ν Δ ν,,»2 ἡ ΄ {ΑΝ ὁ ἀριθμῷ, εἰς τόδε τὸ μέλαν κατὼ τόνδε τὸν χρόνον, ἔγα ὄνταν 

“ - , ᾿ γ Σ .- ἊΜ. 

τῷ ἀριθμῷ" εἰ γὰρ κώτ᾽ ἄλλον, οὐκέτι μία ἔςαι τῷ ἄρι- 
θμῷ ἀλλὰ τῷ. εἴδει. γώει δ᾽ ἡ αὐτὴ κίνησις ἡ ἐν τῇ αὐτῇ 

4 κατηγαρίῳ τῆς οὐσίας ἢ τοῦ γένους, εἴδει δὲ ἡ ἐκ τὸ αὐτῇ 
τῷ εἴδει εἰς ταὐτὸ τῷ εἴδει, οἷον ἡ. ἐκ τοῦ λευκοῦ εἰς τὸ 
μέλαν ἢ ἐκ τῷ ὠγαθοῦ εἰς τὸ κακόν, ταῦτα δ᾽ εἴρηται καὶ 
ἐν τοῖς πρότερον. εἰλήφθω τοίνυν ἡ τοῦ Αὶ κύησις καὶ ἔστω 
ἐφ᾽ οὗ τὸ Ἐ,, καὶ ἡ τοῦ. Β. ἐφ᾽ οὗ τὸ Ζ, καὶ ἡ τοῦ ΓΔ 

-“ Ν ᾿, [4 Ν 

καθ᾽ αὑτὸ κινεῖσθαι πρῶτον. δῆλον τοίνυν ὅτι τοῦ Τ' Β ἦρε- τ0 ἐφ᾽ ἢ τὸ ΗΘ, καὶ ὁ χρόνος ἐν ᾧ κινεῖται τὸ Α ὁ Κ, ὡρισ- 
»“ ν 7 εἰ ΄΄ δ Ἕ 

μοῦντος ἠρεμήσει καὶ τὸ ΒΑ,, καὶ τότε παύσεται κινούμε- 
“»“ΜψῳψΨ Ψ ,ὔ 

γόον. ἀλλ᾽ εἴ τι τῷ ἄλλο ἠρεμεῖν ἰςαται καὶ παύεται κινό- 
μέης δὴ τῆς κινήσεως τοῦ Α, ὡρισμόος ἔξαι καὶ ὁ χρόνος 

᾿ » Υ ΠῚ ᾽ ἘΠῸΥ “ » δῳ ,ὔὕ » » Ν 
καὶ οὐκ ἀπειρος ὁ Κ, αλλ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ εκινεῖτο τὸ 

-“ , .᾿ Ν Ἀ -“ Ν ,ὔ 

μένον, τῦθ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρυ κινεῖται. φανερὸν δὴ ὅτι πᾶν τὸ κινό- 
᾽ὔ ,ὔ ,ὔ -" Ἃ ΄ 

μένον ὑπό τινος κινεῖται" διαιρετόν τε γάρ ἐςι πᾶν τὸ κιγό- 
Α καὶ τὸ Β καὶ τῶν λοιπῶν ὅκαςον, συμβαίνει τοίνυν. τὴν 

᾿γ 
κίνησιν τὴν ἘΖῊ Θ᾽ ἄπειρον οὖσαν ἐν ὡρισμέψῳ χρόνῳ κι- 

“ ᾿ .»“ »"Ὑ Ν »ο᾿ 

μιῦνον, καὶ τῷ μέρους ἡρεμῖντος ἠρεμήσει καὶ τὸ ὅλον. ἐπεὶ 15 νεϊσθωι. τῷ ἘΚ" ἐν ᾧ γὼρ τὸ Α ἐκινεῖτο, καὶ τὰ τῷ Α ἐφε- 
»“᾿ . Υ͂ Υ -“᾿ 

δὲ τὸ κινόμενον πᾶν ὑπό τινος κινεῖται, ἀνάγκη καὶ τὸ κι- ἔζῆς ὥπαντω ἐκινεῖτο ἄπειρα ὄντα. ὥς᾽ ἐν τῷ αὐτῷ κινεῖται, 
͵ “27 ᾿' -.. εννγ Ὶ ν. -“ ) νι Ψ « ,ὕὔ [2 ς »“Ἄ “ΛἼ.» Ω ὔ 

γούμενον πῶν ἐν τόπῳ κινεῖσθαι ὑπ᾿ ἄλλου. καὶ τὸ κινοῦν καὶ γὰρ ἤτοι ἴση ἡ πίνησις ἔξαι ἡ τοῦ Α τῇ τῇ Β, ἢ μεξ 
. Ψ'. Υ 

τοίνυν ὑφ᾽ ἑτέρου, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ κινεῖται, καὶ πάλιν ζων. διαφέρει δ᾽ οὐθέν" πάντως γὼρ τὴν πειρον κύησιν ἐν 
,ὔἷ -“ 

τῦτο ὑφ᾽ ἑτέρου. οὐ δὴ εἰς ἄπειρον πρόεισιν, ἀλλὰ ςήσε- πεπερασμένῳ χρόνῳ συμβαύει κινεῖσθαι, τῦτο. δ᾽ ἀδύνατον. 
ἃ “ - δ λ Ν -“ 

ταί που καὶ ἔςαι τι ὃ πρώτως αἴτιον ἔςαι τοῦ κινεῖσθαι. εἰ 20 οὕτω μὲν ὅν δύξειεν ἀν δείκνυσθαι τὸ ἐξ ὠρχῆς, ἀ μὴν δεῖς 
Ν κ᾿ 

γὰρ μή, ἀλλ᾽ εἰς ἄπειρον πρόεισιν, ἔξω τὸ μὲν Α ὑπὸ τῇ Ὺ κνυταί γε διὰ τὸ μηθὲν ἄτοπον συμβαίνειν. ἐνδέχεται γὰρ 
ὔ δ “ ,ὔ Υ ΝῚ 

Β κινούμενον, τὸ δὲ Β ὑπὸ τοῦ Γ', τὸ δὲ Τ' ὑπὸ τοῦ Δ' ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κίνησιν ἄπειρον εἶναι, μὴ τὴν αὐτὴν 
-“ Ν ᾿ καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον εἰς ἄπειρον προβαινέτω. ἐπεὶ οὖν δὲ ὠλλ' ἑτέραν καὶ ἑτέραν πολλῶν κινουμένων καὶ ἀπείρων, 
Ν᾿ ᾿ ,ὔ 

ἅμα τὸ κινοῦν καὶ αὐτὸ κινεῖται, δῆλον ὡς ἅμα κινήσεται ὅπερ συμβαίνει. καὶ τοῖς νῦν. ἀλλ᾽ εἰ τὸ κινούμεγον πρώτως 
ὔ Ν “᾿ Ν ἥ Ἂ τό τε ἃ καὶ τὸ Β' κιουμέγου γὼρ τοῦ Β κινηθήσεται καὶ 5 κατὰ τόπον καὶ σωματικὴν κίνησιν ἀνάγκη ἅπτεσθαι ἢ 

Ν Ἂς ᾿ ; ᾿΄ τὸ Α' καὶ τοῦ Β δὴ κινουμένου τὸ Τ' καὶ τοῦ ΓΤ τὸ Δ. ἔξαι συνεχὲς εἶναι τῷ. κιῦντι, καθώπερ ὁρῶμεν ἐπὶ πάντων τῶτο 
-“ ᾿ 7, ᾿ 

τοίνυν ἅμω ἥ τε τοῦ Αὶ κίησις καὶ τοῦ Β καὶ τοῦ Γ' καὶ συμβαῖνον" ἔς αι. γὼρ ἐξ ὡπάντων ἐν τὸ πᾶν ἢ συνεχές. τὸ 
-“ »“» »“Ἢ ᾿ ,ὔ 

τῶν λοιπῶν ἑκάςου. καὶ λαβεῖν τοίυν αὐτῶν ἕκαςον 'δυνη- δὴ ἐνδεχόμενον εἰλήφθω, καὶ ἔστω τὸ μὲν μέγεθος ἢ τὸ 
δ ΝῚ '.- 

σόμεθα. καὶ γὰρ εἰ ἕκαςον ὑφ᾽ ἑκάςου κινεῖται, οὐθὲν ἧτ- συνεχὲς ἐφ᾽ ὦ τὸ ΑΒΓΔ, ἡ δὲ τύτου κύησις ἡ ἘΖΗΘ. 
ί(α τῷ ἀριθμῷ καὶ ἑκαί ,, ) οὐκ ἃ δ ἢ διαφέρει δ᾽ ἀθὲν ἢ ιω ΨΌἿὉ τ ,, Ἃ τον μία τῷ ἀριθμῷ ἡ ἑκώςου κύησις, καὶ οὐκ ἄπειρον τοῖς 80 διαφέρει δ᾽ ἀθὲν ἢ πεπερασμένον. ἡ ἄπειρον" ὁμοίως γὰρ ἐν 

᾽ , 5 ΄΄ ᾿Ν ἐδ, »- ΨΥ 4 »-»νὝ ζΖ “ ,ὔ Δ Υ ἡ ὔ ἐσχάτοις, ἐπειδήπερ τὸ κινούμενον πᾶν ἔκ τινος εἴς τι κινεῖ- πεπερασμένῳ τῷ Ἐ. κινηθήσεται ἢ ἄπειρον ἢ πεπερασμένον. 
μ μὴ βο- ται. ἢ γῶὼρ ἀριθμῷ συμβαίνει τὴν αὐτὴν κίνησιν εἶναι ἢ γές τότων δ᾽ ἑκάτερον τῶν ἀδυνάτων. φανερὸν οὖν ὅτι ςήσεταί 

Ἄ »Ἥ΄- ᾿ ᾿ Υ ᾿ ὃ 
νει ἢ εἴδει. ἀριθμῷ μὲν οὖν λέγω τὴν αὐτὴν κίνησιν τὴν ἐκ ποτε καὶ ὑκ εἰς ἄπειρον πρόεισι τὸ ἀεὶ ὑφ᾽ ἑτέρου, ἀλλ᾽ 

-»“ » »“ ᾽ ᾿Ὶ ΣΝ »»ἦ »»"᾽ »" » ὦ Ἄ -“ Ψ Ων -“ ,ὔ Ν δ νε τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῷ ἕἔςαι τι ὃ πρῶτον κινηθήσεται. μηδὲν δὲ διαφερέτω τὸ ὑπο- 

2. παύσεται Ἐ. Π 3. τῇθ] αὐτου Ἐ. ΠΤ ἀ.. γενομένου ΕἼ. Ἷ κινούμενον διαιρετὸν κινεῖσθαι Ἐ, Ἷ 6. 57 εἰς Η. ἢ Ἶ εἰ 8. γβ ΚΑ. ἢ 
10. βὴ ΕΚ. 1 12. εἴ τι] ὅτι ΚΑ. ΠΟ κιου Ε΄ ᾿ 13. ὅτι] δὲ ὅτι Ἐ, διότι Καὶ, Π 15. καὶ διιΐθ τὸ οπὶ ΓΉΤΑ. ᾿ἰ 16. πᾶν τὸ κινσόμενον 
Ἐ.Ὶ 17. ὑπό τινος ἄλλον κινεῖσθαι ἐν τόπῳ 7. 1} 18. ἐπειδὴ --- 19, ἑτέρου οτὰ ΕἸ. 1 19. οὐ δὴ] οὐκ Η. 1 20. δ οτχ Ἑ. || 21. ἀλλ᾽ οπι 

ΠΧ εἰ σον Ε. Ἰ 25. τὸ οαι ΚΕ. ᾿Π γὰρ καὶ τοῦ Ε. 1 27. καὶ τοῦ αὶ οαὶ ΕΡΗΠΤΚ. ἰἰ 28. αὐτῶν ἑκάστην Ε΄, ἕκαστον αὐτῶν ΓΗ͂, ἢ 
29. ὑφ᾽ ἱκάςου ἀὲ κινεῖται 7, κινεῖται ὑφ᾽ ἱκάςου Π. ἢ 30. ἡ οπχ Ε. [ἄπειροι Ε, ἄπειρος ΣΙ. 11 33. τὴν αὐτὴν] μίαν 1. }1 34. τῷ 

ἀριθμῷ] τῷ αὐτῶ ἀριθμῶ Ε. 

4. γινομένην ογα Ἐ. [1 τῷ] τ᾽ Ἑ. Π 2. τόνδε τὸν] τὸν τόνδε Ε΄, δὲ τὸν ἘΗ͂. Ἷ 3. ἄλλο ἘΗ͂. ἢ ἀ. κἡὶ ροδιὶ δ᾽ οπι 1. ἢ 6. εἰς] κατὰ 

Ἐ. Ἷ ταυτὸ] αὐτὸ ΜΠ, τὸ αὐτὸ Κ΄. ἢ τοῦ αὐτοῦ λευκοῦ ΕἼ. ἢ" Ἶ. δ᾽ εἴρηται] διήρηται Ε΄. 111. δὲ ΕΚ. ἱ τοῦ Α1 οὔσης Ε΄ ἢ 13. συμ- 

βαίνει δὲ τοίνυν 1. 15. καὶ τὰ] κατὰ Ε. ἢ ἐκινεῖτο ἐφεξῆς ἅπαντα 1 47. ἡ δηῖα κ' οπὶ 27. 1} τῇ τοῦ Β οπὰῦ Κ. ἢ 20. ὧν δόξειεν 

Ἐ. 1 ὐ μὴν ἃ δείκνυται Α΄. ΠΠ 23. καὶ ἀπῖς ὠπ. οπὶ 277 οἱ οούσ ΚΕ. ἢ 25. κατ τόπον καὶ ογχὰ Ε. ἢ 27. τὸ δ)] τῦτο δὴ Ε΄. || 28. τὸ 

δηΐθ μὲν οὐ Ε΄. || 29. ΓΔ οπι Ε΄. ᾿.30. τοῦτο δ᾽ οὐθὲν διαφέρει εἴτε πεπερασμένον εἴτε 2. 131. πεκερμσμένην Ε΄, || 82. δὲ καθ᾽ ἕτερον 
ἘΞ: 1 τῶν ἀδυνάτων] ἀδύνατον ΚῊΚ. ᾿ 33. τότε Ε-. 1] εἰς οχχ Ε. 1] 34. διαφέρει Ε. 
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τεθέντος τινὸς τῦτο δείκνυσθαι" τὸ γὰρ ἐνδεχομένου τεθέντος δροτέραν 1 ποιήσῃ τὴν ὠπ᾿ αὐτὸ κίνησιν τῆς κατὰ φύσιν φο- 

ἀδὲν ἄτοπον ἔδει συμβαίμω. Ρᾶς, καὶ μέχρι τοσούτου φέρηται ἕως ἂν κρατῇ ἡ κίνησις: 

2 Τὸ δὲ πρῶτον κινῶν, μὴ ὡς τὸ ὃ ἕνεκεν, ἀλλ ὅθεν ἡ πάλιν ἡ δίωσις καὶ σύνωσις ἄπωσις καὶ ἔλξις εἰσίν" ἡ μὲν 

ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἐςὶν ἅμα τῷ κιεμόῳ. ἅμα δὲ λέγω, γὰρ δίωσις ἄπωσις (ἢ γὰρ ὠπ᾽ αὐτῷ ἢ ἀπ᾽ ἄλλου ἐςὶν ἡ 
ἀλότι ὑδὲν αὐτῶν μεταξύ ἐςιν" τῦτο “γὰρ κοινὸν ἐπὶ παντὸς 5 ἄπωσις), ἡ δὲ σύνωσις ἔλξις (καὶ γὰρ πρὸς αὐτὸ καὶ πρὸς 

᾿ -“ ,ὔ ἢ ’ 
»ινουμέου καὶ κινῶντός ἐςιν. ἐπεὶ δὲ τρεῖς -εἰσὶ κινήσεις, ἢ 

ν ᾿ Ἂ Ν ’,ὔ 
τε κατὰὼ τόπον καὶ κατὰ ιὲ ποιὸν καὶ κατὰ τὸ ποσόν, 
ν ὕἦ λ Ἁ ΄ .“᾿ «- ν. δριο γι 
ἀνάγκη καὶ τὼ κινέμενω τῤία. ἡ μὲν ὅν κατὰ τόπον φαρά, 

ν Ἂν Ν Ν Ν 4 ὶἃὶ δὲ κατὰ τὸ ποιὸν ἀλλοίωσις, ἡ δὲ κατὰ τὸ ποσὸν αὐξη- 

ἄλλο ἡ ἕλξις). ὥστε καὶ ὅσα τούτων εἴδη, οἷον σπάθησις 

καὶ κέρκισις" ἡ μὲν γὰρ σύνωσις, ἡ δὲ δίωσις. ὁμοίως δὲ 

καὶ αἱ ἄλλαι συγκρίσεις καὶ διακρίσεις " γορ 
ἔσονται διώσεις ἢ συνώσεις, πλὴν ὅσωι ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ 

᾿ς ὁ 
ἅπασαι 

σις καὶ φθίσις. πρῶτον μὲν οὖν ὑπὲρ τὴς φορᾶς εἴπωμεν" 10 εἰσίν. ὥμα δὲ φανερὸν ὅτι ἀδ᾽ ἔςιν ἄλλο τι γένος κινήσεως 
΄ ᾿ ,ὔ »"» Ἃ ΚΙ μη Ν Ὰ ΄ὕ 

αὕτη γὼρ πρώτη τῶν κινήσεών ἐςιν. ἅπαν δὴ τὸ φερόμενον 
μι -“ Δ΄ Ὑ. δ᾽ Γ᾿ ἢ ὑφ᾽ αὑτοῦ κινεῖται ἢ ὑπ᾽ ἄλλου. ὅσα μὲν οὖν αὐτὰ ὑφ᾽ 

ς: ».» » ν. ,2 [4 - ΄ Ν “ 
αὐτῶν κινεῖται, φανερὸν ἐν τέταις ὁτι ἄμα τὸ κιγέμενον. καὶ 
᾿Ὶ » Ἔ ἃ γ΄. Ν ν᾿ ἑν ΤνΝἮ Ἠ -» “ ὕ» 

40ὸ ΧΡ ἐς ν εγυτάρχει γαρ αὐτοῖς τὸ πρώτου ΧΑ. ὡς 

ἢ σύγκρισις καὶ διώκρισις" ἅπασαι γὰρ διανέμονται εἴς τινὰς 
τῶν εἰρημένων. ἔτι δ᾽ ἡ μὲν εἰσπνοὴ ἔχξις, ἡ δ᾽ ἐκπνοὴ ὥσις: 
ὁμοίως δὲ καὶ ἡ πτύσις, καὶ ὅσκι ἄλλαι διὰ τῷ σώματος 
ἢ ὀοιριτικαὶ ἢ ληπτικαὶ κινήσεις" αἱ μὲν γὰρ ἕλξεις εἰσύ, 

δέν ἐςιν ἀναμεταζύ. ὅσα δ᾽ ὑπ᾽ ἄλλε κινεῖται, τετραχῶς (5 αἱ δ᾽ ἀπώτεις. δεῖ δὲ καὶ τὰς ἄλλας τὰς κατὰ τόπον ἀν- 
ἀνώγκη γίνεσθαι" τέτταρα γὰρ εἴδη τῆς ὑπ’ ἄλλου φορᾶς, 
σ. ᾿ Ὑ ,’ὔ Ψ Ν « ΝῚ ,ὔ ἕλξις, ὦσις, ὄχησις, δίνησις. ἅπασαι γὰρ αἱ κατὰ τόπον 

᾽ ὕ Ἔ κινήσεις ἀνάγονται εἰς ταύτας" ἡ μὲν γὰρ ἔπωσις ὦσίς τίς 
᾽ Υ͂ νν » », "»ν » ᾽ ε »Υὐὔ 
ἐςιν, ὅταν τὸ ἀπ᾽ αὐτῷ κινν ἐπακολουθῶν ὠθῇ, ἡ δ᾽ ἄπω- 

σις, ὅταν μὴ ἐπακολουθῇ κινῆσαν, ἡ δὲ ῥΆψις, ὅταν σῴφο- 20 ἐξὶν ἢ ἐπὶ κινουμένου τινός, τὸ δ᾽ ὀχῶν ὑχεῖ ἢ 

᾽ὔ Ν ν 

ἄγειν" ἅπασαι γὰρ πίπτουσιν εἰς τέσσαρας ταύτας. τότων 
Δ ",ὔ Υ Μ 

δὲ. πάλιν ἡ ὄχασις καὶ ἡ δίνησις εἰς ἔλξιν καὶ ὦσιν. ἡ μὲν 
Υ. »“» “ ᾿' 

γὰρ ὄχηδις κατοὶ τότων τινὰ τῶν τριῶν τρόπων ἐς ν" τὸ μὲν 
ν.»;, 2 ᾿ -» δ ἦν » 

γὼρ ὀχόμενον κινεῖται κατὰ συμβεβηκός, ὅτι ἐν κινουμένῳ 
Ψ' ΠῚ 

ἑλκόμενον ἢ 

ἅ,. δείκνυσθαι τῦτο Ἡ. { ἀ. ἅμα τῷ κινουμένῳ ἰςιν Ε΄. [Ϊ 5. αὐτῶν ὑθὲν ΕἼ. 1 μεταξὺ αὐτῶν Ε΄. Π κοινῶς Η͂ΤΚ. 11 6. εἰσὶν αἱ κινήσεις 
ΗΙ. {{ᾧΡὖὃ[,ΗΡΗΠῪ-,. τὸ ἀπῖα ποσόν οὐχ Ε΄. ᾿ 8. καὶ οτὰ 1. [οὖν οτὰ 1. 1] τόπον --- 9. ἀλλοίωσις ἡ δὲ κατὰ τὸ οπλ Ργ Ε΄. ΠΟ 10. πεὶ ΓΤ. 
ἄπομεν Κ. Ἱ 11. ἅπαν δὴ -- πλὴν κατὰ συμβεβηκός (248, 8} Βογαπι ἴοοο ἴῃ ἘΠ γ5. ρογίβαιθ δβδὶ, χυᾶπὶ ἰηΐνα᾽ ροβυΐ (ν8. 21}, 
ῬαΣΆρΡμγαϑῖθ ΤἈΕπαδι11; νεϊαΐ τὰ ἘΥΚΥΤ, τὰ Μαγοῖαπο 206 (7), ἱπ Οχοῃίδηβι Ὁο]]}ε }: οογρογῖς ὈΒγῖϑιὶ, ἰὼ Ἀορίο 1866, ἴῃ Ὑ4- 

ἰοδηὶα 152 (6), 219, 251, 935, 1028. Ατίβίοι 15 γεγα ρυγῖταα (243 α 14 -- 3λ4 ὃ 5) 530}} Βαρεπί Ἀερὶϊ 1859 (δ) δἰ 1862 (ο) εἰ 2033,. 
τεῖψαα (2.4 5---248 49) ῥἴυνεβ. πιϊϑοεηΐ υἱσυπίαυς ροπὺβ ΖΗ“ α, Βατοςοίαπυ 79 (Λ), Μαγοίβηιβ «εἰ. ὁ ς. ἃ, Ἀοσίαϑ 2032 ({), 
γαιϊςδοὶ 250 (4), 307, 1025 (6). 11 12. ἑαντοῦ ὁ. 1 16. τέτταρα γὰρ εἴδη] τετάρτης ἤδη ὁ. ἢ 17. ὥσις ογὰ 6. ἢ 419, ἐπακόλσυθον ὁ. 

12, εἰσπτοὴ] πνοὴ ὁ. {ΠΟ 17 οἱ 18. ὄχλοις ς. μ 20. ὠδῶν ο. ᾿ἰ ἔχει δ. 

ἅπαν δὴ τὸ φερόμενον ἥτοι αὐτὸ ὑφ᾽ αὑτοῦ κινεῖται ὑφ᾽ ἑτέρα. εἰ μὺ 

αὖν ὑφ᾽ αὑτοῦ, φανερὸν ὡς ἰν ἑαντῷ τῷ κιῦντος ὑπάρχοντος μα τὸ κινῆν 
καὶ τὸ κινούμενον ἔξαι, καὶ ὑθὲν αὐτῶν μεταξύ. τὸ δ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου κινόέμε- 

κν τετραχῶς κινεῖται" αἱ γὰρ ὑφ᾽ ἑτέρου κινήσεις τέτταρές εἰσιν, ὦσις 

ἐν κινουμένῳ εἶναι ἢ ἐπὶ κινουμένου κινεῖται. τὸ δὲ ὀχοῦν κιεῖται ἢ ὠδύ- 

μένον ἢ ἑλκόμενον ἢ δινδύμενον. φαγερὸν οὖν ὅτι ἡ ὄχρισις ἐν ταῖς τρισὶν 

ἕξαι κινήσεσιν. ἡ δ᾽ ἕλξις ἥτοι ὅταν πρὸς αὐτὸν ἢ πρὸς ἕτερον θάττων ἧ 

ἡ κίνησις ἡ τοῦ ἕλκοντος μὴ χιωριζομένη τῆς τοῦ ἑλκομένου. καὶ γὰρ καὶ 

ἕλξις ὄχοισις δίνησις. καὶ γὰρ τὰς ἄλλας πάσας εἰς ταύτας ἀνάγεσθαι 25 πρὸς αὐτόν ἐςν ἡ ἕλξις καὶ πρὸς ἕτερον. καὶ αἱ λοικαὶ δὲ ἕλξεις αἱ αὐ- 

συμβαίνει. τῆς μὲν οὖν ὥσεως τὸ μὶν ἔτωσις τὸ δ᾽ ἅπωσίς ἐςιν. ἔπωσις 
μὲν ὧν ἐςὶν ὅταν τὸ κινῶν τῇ κιυμένου μὴ ἀπολείπηται, ἄπωσις δὲ ὅταν 

τὸ ἀχωθῶν ἀπολείπηται. ἡ δὲ ὄχησις ἐν ταῖς τρισίν ἐςι χινήσεσιν. τὸ μὲν 

«ἀρ ὀχσύμενον οὐ καθ᾿ αὐτὸ χεῖται ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός" τῷ γὰρ 

ταὶ τῷ εἴδει εἰς ταῦτα ἀναχβήσονται, οἷον ἡ εἴσπτευσις καὶ ἡ ἔκπνευσις 

καὶ ἡ πτύσις καὶ ὅσαι τῶν σωμάτων ἢ ἐκχκριτικαὶ ἢ ληπτικαί εἰσι, καὶ 

ἡ σπάθησις δὲ καὶ ἡ κέρχισις" τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν σύγκρισις τὸ δὲ διώκρι 

σις. καὶ πᾶσα δὴ κίνησις ἡ κατὼ τόχον σύγκρισις καὶ διάκρισις ἐς!ν. ἢ 

24. ὅτο!}) η. τὸ Ε. ἢ 21 εἰ 22.. ἑκατοῦ 7. ἢ 21. ἑτέρου γίνεται ἀλλοιουμένων τινῶν ταῦτα. εἰ ἃ. ΠΠ 22. αὐτῷ ΤΗ͂Σ 78. 1! 23. τὸ οτὰ 

ΚΟ 1 ἔσται: ἰνυπάρχει γὰρ αὐτοῖς τὸ πρώτως κινοῦν καὶ Τ΄, ἢ 24. τέσσαρες ΠΗ 7γὰ. 125. ὄχησις καὶ δίνησις ἯΠ77, δίησις ὄχησις Ἐλ. ἢ 

ταῦτα Σ΄ 1 36. οὖν οτὰ ἡ. ἵ- 27. ἀπολίπηται ΕΤΟΣΣ 1 ἄπωσις --- 28. ἀπολείπηται οτα Ε΄. ᾿ 28. ἀπῶσαν Ε΄. || ἀπολίπηται ἘΠ6. ᾿ ἔσται 

ἘΚ. ἢ 29. ἀλλὰ --- 21. κινεῖται οἵὰ ἢ. 

21... κοσυμένω Ἐ΄ ᾿ἱ ὠθούμενον] ὀχούμενεν 75. ἵ| 23. ἰςι ἙΗΤΗ͂Ο α΄: [ ὅτε ἯΙ. Ἱ αὐτὸν ἘΠῚ: οεἰοτὶ αὐτὸ, [θάτερον ἁ. [ θᾶττον ΑΥ, 

ὅταν θάττων ἘΠ6. [ἰ 2΄. ἡ τι οπὶ Ε, δ] ἰοτοπι Κ΄. ἢ τῆς οτι ΤῊ“ ογλ. || γὰρ] γὰρ καὶ ΗΠ’. [|{25. αὑτό Η. [ ἡ οι ΕΗΠΙΚΗ" 
οὔκ. ἢ ἔλξεις καὶ ὥσεις αἱ ἄἅ. 1} αἱ ας αὐταὶ οτη Κ᾽ ἃ 26. ταύτας ΗΙΆΧΤΗ 67, τὸς αὐτὰς ἃ. ἢ 27. ὅ ροβὶ σ. οΥὰ ΖΦ. ᾿ 28. σπά- 

ϑισις ἩΤΗ͂“ οὔγά. ΤΠ δὲ οπι Χ 1 διάκρισις -- 29. σύγκρισις καὶ οτὰ Α΄. [] 29. δὴ] δὲ ὁ, δ᾽ ἡ Δ. . ὶ 

ἨὮἙ2 
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ὠθύμενον ἢ δινόμενον, ὥςε κοινή ἐςιν ἁπασῶν τῶν τριῶν ἡ 
- Υ̓ 

ὄχησις. ἡ δὲ δύησις σύγκειται ἐξ ἔλξεώς τε καὶ ὥσεως" 
» -ν " 

ἀνάγκη γὰρ τὸ δινοῦν τὸ μὲν ἕλκειν τὸ δ᾽ ὠθεῖν" τὸ μὲν 
Ἁ γ».1} ε Ὁ Νὰ ,Ὶ «Δι» νιν» Ν δ ὶ γὰρ ἀφ᾽ αὑτῷ τὸ δὲ πρὸς αὑτὸν ἄγει. ὥς" εἰ τὸ ὠθῶν καὶ 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΛΣΕΩΣ Η. 

μὴ ἁπτόμενον, ὥςε φανερὸν ὅτι τῇ κωτὰ τόπον κινουμένου 

καὶ κινῶντος ἐδὲέν ἐςι μεταξύ. ἀλλὰ μὴν ὁδὲ τῷ ἀλλοιου- 
μένου καὶ τῷ ἀλλοιῶντος. τοῦτο δὲ δῆλον ἐξ ἐπαγωγῆς" ἐν 
ἅπασι γὰρ συμβαίνει ἅμῳᾳ εἶναι τὸ ἔσχατον ὠλλοιὰν καὶ 

- “« ν α΄ Ἁ ΄ Ν “ “ ὔ ͵ 

τὸ ἕλκον ἅμα τῷ ὠθουμένῳ καὶ τῷ ἑλκομένῳ, φανερὸν ὅτι 5 τὸ ὠλλοιόμενον ὑπὸ τῶν εἰρημένων. ταῦτα γώρ ἐς παΐθη 
-“ “ » 7, τῷ κατὰ τόπον κινουμένου καὶ κινοῦντος οὐδὲν ἐςὶ μεταξύ. 
ἀλλὰ μὴν τῦτο δῆλον καὶ ἐκ τῶν ὁρισμῶν" ὦσις μὲν γάρ 
ἐςιν ἡ ἀφ᾽ αὑτῷ ἢ ἀπ᾽ ἄλλου. πρὸς ἄλλο κύησις, ἕλξις δὲ 
ἡ ἀπ᾽ ἄλλου πρὸς αὑτὸ ἢ πρὸς ἄλλο, ὅταν θῶττον ἡ κίνη- 

τῆς ὑποκειμένης ποιότητος" ἢ γὰρ θερμαινόμενον ἢ γλυ- 
,ὕ Ἄ ,ὕ μι ΄, Ω 7 Ω καινόμενον ἥ πυκνέμενον ἢ ξηράινόμενον ἢ λευκαινόμενον ἀλ- 

λοιοῦσθαί φαμεν, ὁμοίως τὸ ἄψυχον καὶ τὸ ἔμ ψνχον λέ- 
Ἄ » » , ΄ Ἂ, Η ΑῚ » 

γοντες, καὶ πάλιν τῶν ἐμψύχων τά τε μὴ αἰσθητικὰ τῶν 

σις ἢ τῷ ἕλκοντος, ἡ χωρίζουσα ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ συνεχῆ" 10 μερῶν καὶ αὐτὰς τὰς αἰσθήσεις. ἀλλοίῆνται γάρ πως καὶ 
οὕτω γὰρ συνεφέλκεται θάτερον. τάχα δὲ δόξειεν ἄν εἶναί 
τις ἕλξις καὶ ἄλλως" τὸ γὰρ ξύλον ἕλκει τὸ πῦρ οὐχ οὖ- 
τως. τὸ δ᾽ ἐθὲν διαφέρει κινουμένου τῷ ἕλκοντος ἢ μένοντος 
ἕλκεν" ὁτὲ μὲν γὼρ ἕλκει δ ἕξιν, ὁτὲ δὲ οὗ ἣν. ἀδύνατον 

αἱ αἰσθήσεις" ἡ γὰρ αἴσθησις ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν κίνησίς ἐς! 
διὰ σώματος, πασχάσης τι τῆς αἰσθήσεως. καθ᾽ ὅσα μὲν 
ἦν τὸ ἄψυχον ἀλλοιοῦται, καὶ τὸ ἔμψυχον, καθ᾿ ὅσα δὲ 

τὸ ἔμψυχιν, ὁ κατὰ πάντα τὸ ἄψυχον" ὁ γὰρ ἀλλοιοῦ- 
»" λ Ἁ 7 

δὲ καὶ ἀφ᾽ αὑτῇ πρὸς ὦλλο ἢ ἀπ᾽ ἄλλου πρὸς αὑτὸ κινεῖν 15 ταὶ κατὰ τὰς αἰσθήσεις, καὶ τὸ μὲν λανθάνει, τὸ δ᾽ οὐ 

ἀ εὲ 8. ἑαυτοῦ ο. | 8. θάττων ὅ. 10, τῆς χωριζύσης δ. ᾿| 12. τὸ πῦρ οπι δε. ἢ 15. ἑαντοῦ ὃ. 
6. εἰρημένης ἀ. ἵ 9. ὁμοίως τε τὸ δα. 1 10, πως ογχ ΜΠ 4. 1} 12. διὰ τῷ σώματος ὁς. 1 44. πάντα] ταῦτα πάντα ὁς, πάντα 

κα Η“. 

δὲ δίνησις σύγκειται ἐξ ἔλξεως καὶ ὥσεως. τὸ μὲν γὰρ ὠθεῖ τὸ κινῶν, τὸ 

δ᾽ ἕλκει, φανερὸν οὖν ὡς ἐπὲ ἅμα τὸ ὠθοῦν καὶ τὸ ἕλκον τῷ ὠθουμένῳ 
καὶ ἑλκομένῳ ἐςίν, οὐθὲν μεταξὺ τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ κινοῦντος ἐς ίγ, 

τοῦτο δὲ δῆλον καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων" ἡ μὲν γὰρ ὥσις ἢ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

τὰ σώματα ἀλλήλων, οἷον βαρύτης κουφότης, σκληρότης μαλακότης, 
ψόφος ἀψοφία, λευκότης μελαγότης, γλυκύτης πικρότης, ὑγρότης ξηρό- 
τῆς, πυκνότης μανότης καὶ τὰ μεταξὺ τούτων, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἄλλα 

τὰ ὑπὸ τὼς αἰσθήσεις, ὧν ἐξὶ καὶ ἡ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης καὶ ἡ 

χ᾽ ἄλλου πρὸς ἄλλο κύησις, ἡ δ᾽ ἕλξις ἀπ᾿ ἄλλου πρὸς αὑτὸ ἢ πρὸς 40 λειότης καὶ ἡ τραχύτης. ταῦτα γάρ ἐς: πάθη τῆς ὑποκειμένης ποιότητος. 

ἄλλο, ἔτι ἡ σύνωσις καὶ ἡ δίωσις. ἡ δὲ ῥῖψις ὅταν θάττων ἡ κίνησις γέ- 

πταὶ τῆς κατὰ φύσιν τοῦ φερομένου σφοδροτέρας γενομένης τῆς ὥσεως, 
, καὶ μέχρι τούτυ συμβαίνει φέρεσθαι μέχρι ὧν οὗ σφοδροτέρα ἢ ἡ κίνησις 

τοῦ φερομένου. φανερὸν δὴ ὅτι τὸ κιναύμενον καὶ τὸ κινοῦν ἅμα, καὶ ὑθὲν 

τούτοις γὰρ διαφέρουσι τὼ αἰσθητὰ τῶν σωμάτων ἢ κατὰ τὸ τούτων τι 

μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ τῷ τούτων τι πάσχειν. θερμαινόμενα γὰρ ἢ Ψψυ- 
χόμενα ἢ γλυκαινόμενα ἢ πικραινόμενα ἢ κατά τι ἄλλο τῶν προειρημέ- 
γῶν ὁμοίως τά τε ἔμψυχα τῶν σωμάτων καὶ τὰ ἄψνχα καὶ τῶν ἐμψύ- 

αὐτῶν ἰξὶ μεταξύ. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ ὀλλοισυμένου καὶ τοῦ ἀλλοιοῦντος 45 χων ὅσα τῶν μερῶν ἅψυχα. καὶ αὐταὶ δὲ αἱ αἰσθήσεις ἀλλοιῦνται. πά- 

οὐδίν ἐςι μεταξύ. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῆς ἐπαγνγῆς. ἐν ἅπασι γὰρ συμ- 

βαίνει ἅμα εἶναι τὸ ἀλλοιοῦν ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον ἀλλοιούμενον. τὸ 

γὰρ ποιὸν ἀλλοιοῦται τῷ αἰσθητὸν εἶναι, αἰσθητὰ δ᾽ ἐςὶν οἷς διαφέρουσι 

σχουσι γώρ' ἡ γὰρ ἱνέργεια αὐτῶν κίησίς ἔξι διὰ σώμωτος πασχύσης τι 

τῆς αἰσθήσεως. καϑ᾿ ὅσα μὲν οὖν ἀλλοιοῦνται τὰ ἄψνχα, καὶ τὰ ἔμ- 
ψυχα κατὼ πάντα ταῦτα ἀλλοιοῦτται" καθ᾽ ὅσα δὲ τὰ ἔμψυχα ἀλλοι- 

16. δπΐς ἐξ οπρὶϑὶ μὲν οὔταὰ Ζ7Τ. ᾿ἰ 17. ὅτι Κ || ἐπὴ ἘΠῚ: σεῖοῦ! εἴπερ. ΠΠἑλκομένῳ καὶ ὠθουμόέῳ ἘΓΙΚΤῊΣ 6. 11 18. κινῦττος 

καὶ τοῦ κιυμένε Τό. 119. ὡρισμένων ΕἼΤ, ὁρισμῶν ἘΠ ρΆ. 1 μὲν οπὶ 1. ἢ ἄπωσις Ἐ. 1} ἐφ᾽ 7. ἢ} ἑαυτῇ πρὸς ἄλλο καὶ ἃ. ἢ 20. ἄλλι 

καὶ πρὸς Τ΄ [1 ἀπ᾽ -- 21. δίωσις] ἤδη σύνωσις Ε. ΠΠ21. ἔτι δ᾽ ἡ ρ. ἢ ἢ ροβῖ καὶ δἀάϊάεγυμῖ ΠΙΖΤΕελ. Ἱῥέψις Ε, ἕλξις ἃ. 1 θῶττον 

ΚΤ. ᾿᾿ 22. φερομένου φορῶς σφ. ἄ. ἢ γσησομέγης Ε΄ 11 23. τότου] τύτου γενομένεα ΚΗ“ δρ. 1] συμφέρει γίνεσθαι Α΄, [μέχρι ἘΠ5: οεἰοτί 
μέχρις. ᾿| ἄν οπι ΖΩΙΚΤῊ εΓ 1 Ὦ εἴη ΕἼΦ, οτα Ἑ. 1 24. φερ.] κινυμένα ΤΥ. ᾿ δὴ] γὰρ δὴ ρ. 1} διότι ΑΚ. {κινῶν καὶ τὸ κινόμενον δ ἢ 

25. ἰξὶ οπὰ Τ. [ ἀλλὰ --- 26. μεταξύ οτι Ε. ἢ 25. ἐδὲ ογχλ Ε. [ἱ τοῦ ροβὶ καὶ οι Α΄. { 26. ὑδίν ροεὲ μεταξὺ ροχυπὲ ὅλ, οπὰ 
ρ. 1} 27. εἶναι τὸ Ἐ: ςοἴει! εἶναι τό τε. {[- 28. ποιῶν ΗΡ. ἢ οἷς οπὶ Ε. 

47. μελανίχ ΗΙΪΙ͂Τ. ᾿ 18. πυκνότης μαλακότης μανότης Π7΄. ᾿} τὸ Ε΄ 1 ὁμοίως -- 20. ποιότητος ΤῸ ΤΏΔΓΡΟ Ε. || 19. αἰσθήσεις. ἅπαν 

ἡὰρ σῶμα σώματος διαφέρει τοῖς αἰσθητοῖς ὃ (κὼ Κ᾽ εἰ Ὑαιίοδπιι5 307) πλείοσιν ἢ ἐλάττοσιν ἢ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον τοῖς αὐτοῖς. ἀλλὰ μὴν 
καὶ ἀλλοιῦται τὸ ἀλλοιέμενον ὑπὸ τῶν προειρημένων (εἰρημένων ᾧ οἱ 8307 εἰ Ῥαιδίοιβ:8 1860, ἑτέρων 75). ταῦτα γὰρ οἱ χιδα δύργα 16- 

Ευπίυγ ν. 5. ΠΙῊ" δ εἰ 307 εἰ 1860. ἢ 19 εἰ 20. ἡ δαῖε Ψ. εἕ τρι οπὶ 26. ᾿} 20. άθη ΕΗ͂ΤρΡᾺ εἰ τοσοῦτο Ἐ: οοἰοτί πάθος. ἢ 
21. τὸ οαὰ εὐ οἱ ρυ Ε1. ΠΠ τι οτὰ ργ 1. ᾿Π 23. ἢ γλυκαινόμενα οχα Ε. [ἢ πικραινόμενα οὐχ Τ΄ [[| ἄλλο τι ΕΚΤΆ. 1] προειρημένον 
ἀλλοιοῦσθαι φαμέν. ὁμοίως τοῦτο Ε. ᾿ 24. ἄψυχα λέγοντες καὶ τῶν ἐμψύχων πάλιν ἔσα 76. 25. αὖται ΧΨ, 1 26. γὰρ κατ᾽ ἐνέργειαν 

7ελ. ἢ αὐτῶν] αἴϑησις 76. 11 διὰ -- 27. αἰσθήσεως οτὰ ργ Ε. ἵ 27. ἀλλοιοῦται ἘῈΛ. ᾿ τὰ διὶς ἅψ. οπι . Ϊ 28. ἀλλοιοῦται Τρλ. 
ἀλλοιοῦται ΕἼΤβρΆλ. : 
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λανθάνει πάσχον. ἐδὲν δὲ κωλύει καὶ τὸ ἔμψυχον λανθώ- τὸ κινοῦντος πρώτου καὶ ἐσχάτου πρός τι κινουμενον οὐδέν 
μῳ Ν Ἀ χ 3 ’, - » ’ » Σ ἊΝ γεν, ὅταν μὴ κατὼ τὼς αἰσθήσεις γίνηται ἡ ἀλλοίωσις. εἴ. ἐςιν ἀνὰ μέσον. ᾿ 

πιρ οὖν ἀλλοιοῦται τὸ ὠλλοιούμενον ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν, ν΄ Ὅτι δὲ τὸ ἀλλοιούμενον ἅπαν ἀλλοιοῦται ὑπὸ τῶν αἰ- ἃ 
ἅπασί γε τότοις φανερὸν ὅτι ἅμα ἐςὶ τὸ ἔσχατον ἀλλοιῖῶν σθητῶν, καὶ ἐν μόνοις ὑπάρχει τούτοις ἀλλοίωσις ὅσα καθ᾽ 
καὶ τὸ πρῶτον ἀλλοιόμενον" τῷ μὲν γὰρ συνεχὴς ὁ ἀήρ, 5 αὑτὰ λέγεται πάσχειν ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν, ἐκ τῶνδε θεωρν- 
τῷ δ᾽ ἀέρι τὸ σῶμα. πάλιν δὲ τὸ μὲν χρῶμα τῷ φωτί, τέον. τῶν γὰρ ἄλλων μάλις ὧν τις ὑπολάβοι ἔν τε τοῖς σχή- 
τὸ δὲ φῶς τῇ ὄψει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ μασι καὶ ἐν ταῖς μορφαῖς καὶ ἐν ταῖς ἔξεσι καὶ ταῖς τότων 
ὄσφρησις᾽ πρῶτον γὼρ κινοῦν πρὸς τὸ κινέμενον ὁ ἀήρ. καὶ λήψεσι καὶ ὠποβολαῖς ἀλλοίωσιν ὑπάρχειν" ἐν ἀδετέροις δ᾽ 
ἐπὶ τῆς γεύσεως ὁμοίως" ἅμα γὰρ τῇ γεύσει ὁ χυμός. ἔςιν. τὸ μὲν γὼρ σχηματιζόμενον καὶ ῥυθμιζόμενον ὅταν ἐπι- 
ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων καὶ ἀναισθήτων. ὥς" οὐ- 10 τελεσθῇ, ὁ λέγομεν ἐκεῖνο ἐξ ὃ ἐς ίν, οἷον τὸν ἀνδριάντα χαλ- 
δὲν ἔξαι μεταξὺ τῷ ὠλλοιουμέου καὶ τῷ ἀλλοιῶντος. ἀδὲ κὸν ἢ τὴν πυραμίδα κηρὸν ἢ τὴν κλίνην ξύλον, ὠλλὰ παρω- 
μὴν τῷ αὐξανομέν τε καὶ αὔξοντος" αὐξάνει γὼρ τὸ πρῶ- νυμιάξοντες τὸ μὲν χαλκῶν, τὸ δὲ κήρινον, τὸ δὲ ξύλινον, τὸ 

ᾶΦ" ,ὔ ΓᾺ ᾿ λσ τι Ν ᾽ ΄ « Ν ν 
τὸν αὖξον προσγινόμενον, ὥςε ἕν γίγνεσθαι τὸ ὅλον. καὶ ““ δὲ πεπονθὸς καὶ ἠλλοιωμώον προσαγορεύομεν' ὑγρὸν γὼρ 

ΜΛ ,ὔ Ν ᾽ Ν -“" “ ,ὔ Ν λ Ν Ν Ἀ ᾿ Ν , 
πάλιν φθίνει τὸ φθδνον ὠπογινομένου τινὸς τῶν τῷ φθίνοντοφ. καὶ θερμὸν καὶ σκληρὸν τὸν χαλκὸν λέγομεν καὶ τὸν κηρόν. 
» , ᾿ν Ν ᾿ Ν Ψ΄' Ἃ -“ ᾿ ᾽ ͵ ε Η Ἁ ν Ἀ λ ν ἀνάγκη ἕν συνεχὲς εἶναι καὶ τὸ αὖξον καὶ τὸ φθίον, τῶν 15 καὶ οὐ μόνον οὕτως, ὠλλὰ καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ δερμὸν 
δὲ συνεχῶν ὑδὲν μεταξύ. φανερὸν ἦν ὅτι τῷ κυουμόου καὶ χαλκὸν λέγομεν, ὁμωνύμως τῷ πάθει προσαγορεύοντες τὴν 

΄.. δὲ] γὰρ 7, αυὶ δίως τοάϊξ δὰ γ. 18. ἢ] ἀ. γε οτὰ αι. 1 8. ἔσφρησις τῷ πρῶτον κινοῦντι" τὸ γὰρ πρῶτον κιοῦν Ηὰ, ᾿ 10. καὶ 
τῶν ἀναισθήτων Ηά. 1 11. ἀλλοιοῦντος καὶ τοῦ ἀλλοιουμένυ Ἡά. 1 12. μὲν δ. {|αὕὔξαντος δ, αὐξάνοντος Ἠδ. 1 αὔξει ἀ. 1} 18. ὃν 

(τὰ Μά. ἵ 1ά. ἀπογινομένου --- 15. φθῆνον οτὰ αἱ. 
1. τῇ τὸ δεά. [[ἀ. καὶ ἰν --- 5. αἰσθητῶν οτὰ 6. 6. θεωρήσωμεν αἰ. ᾿ὶ ἤ. ἐν δῃΐα ταῖς μι οπὶ Μά. ᾿| καὶ ἔξ ἢ ἐξ. Ἠά, 

καὶ ἐν ἕξ. ο. 11 9. ἐδετέραις ἴα. 1 καὶ ῥυθμιζόμενον οτὰ ὅς. ᾿ 11. παρωνομιάζοντες ὅ. Ἷ 12. τὸ μὲν χ, τὸ] τὸν μὲν χ. τὸν σά. [ 

43. ξηρὸν γὰρ καὶ ὑγρὸν καὶ σκληρὲν καὶ θερμὲν Φοά. || 14. καὶ τὸν κηρὲν λέγομεν 1ἀφῆ. 1 46. λέγομεν --- ὕλην] ὁμωνύμως λέγοντες τῷ 
πάθει Ἠαά εἰ ΡΥ , ἐμωνύμως λέγοντες τὴν ὕλην τῷ πάθει ἡ. 

οὗτται, κατὰ ταῦτα ὑκ ἀλλοιζνται τὰ ἄψυχα. κατὰ γὰρ τὰς αἰσθήσεις μένου πρώτου οὐθέν ἐξι μεταξύ, ἀνὰ μέσον τοῦ τε κινοῦντος καὶ τοῦ κι- 
οὐκ ἀλλοιοῦγται, καὶ λανθάγει ἀλλοιούμενα τὰ ἄψνχα. οὐθὲν δὲ κωλύει γουμένου. 
καὶ τὰ ἔμψνχα λανθάνειν ἀλλοιούμενα, ὅταν μὴ κατὰ τὰς αἰσθήσεις Ὅτι δὲ τὼ ἀλλοιούμενα ἀλλοιῶνται πάντα ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν, καὶ 

συμβαᾷῃ τὸ τῆς ἀλλοιώσεως αὐτοῖς. εἴπερ οὖν αἰσθητὰ μὲν τὰ πάθη, Ωο μόνων τύτων ἐςὶν ἀλλοίωσις ὅσα καθ᾽ αὑτὰ λέγεται πάσχειν ὑπὲ τύτων, 

διὰ δὲ τούτων ἡ ἀλλοίωσις, τοῦτό γε φανερόν, ὅτι τὸ πάσχον καὶ τὸ ἐκ τῶνδε θεωρήσωμεν. τῶν γὰρ ἄλλων μάλις᾽ ἄν τις ὑπολάβοι ἔν τε τοῖς 

πάθος ὦμα, καὶ τύτων ὑθέν ἐςι μεταξύ. τῷ μὲν γὰρ ὁ ἀὴρ συνεχής, τῷ σχήμασι καὶ ταῖς μορφαῖς καὶ ταῖς ἕξεσι καὶ ταῖς τούτων ἀποβολαῖς 

δ᾽ ἀέρι συνάπτει τὸ σῶμα, καὶ ἡ μὴν ἐπιφάνεια πρὸς τὸ φῶς, τὸ δ καὶ λήψεσιν ἀλλοίωσιν ὑπάρχειν. δοκεῖ γὰρ ὑπάρχειν τὸ τῆς ἀλλοιώσεως, 

φῶς πρὸς τὴν ὄψιν. ὁμοίως δὴ καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις πρὸς τὸ κι οὐκ ἔςι δ᾽ οὐδ᾽ ἐν τούτοις, ἀλλὼ γήεται τὸ σχῆμα ἀλλοιουμένων τινῶν 

νοῦν αὐτὰς πρῶτον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἅμα καὶ ἡ γεῦσις καὶ ὃ χυμός 5 ταῦτα πυκχνσυμένης γὰρ ἢ μανουμένης ἢ θερμαινομένης ἢ ψυχομένης τῆς 

ἰςν, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων καὶ τῶν ἀναισθήτων. καὶ τὸ αὐς ὕλης, ἀλλοίωσις δὲ ὑκ ἔςιν. ἐξ Ὁ μὲν γὼρ ἡ μορφὴ τῷ 

ξανόμενον δὲ καὶ τὸ αὖξον" πρόσθεσις γάρ τις ἡ αὔξησις, ὥσθ᾽ ἅμα τό ομεν τὴν μορφήν, δ᾽ ἐξ ὅ τὸ σχῆμα τῆς πυραμίδος ἢ τῆς κλίνης, ἀλλὰ 

ἀνδριάντος, ἀ λέ- 

τ᾽ αὐξανόμενον καὶ τὸ αὖξον. καὶ ἡ φθίσις δέ" τὸ γὰρ τῆς φθίσεως αἴ παρωτυμιάζοντες τὸ μὲν χαλκοῦν τὸ δὲ κήρινον τὸ δὲ ξύλινον τὸ δ᾽ ἀλ- 

τιον ἀφαίρεσίς τις, φανερὸν δὲ ὡς τοῦ κινοῦντος ἐσχάτου καὶ τοῦ κινου- λοιώμενον λέγομεν" τὸν γὰρ χαλκὸν ὑγρὸν εἶναι λέγομεν ἢ θερμὸν ἢ σκλη- 

41. ἀλλοῖῦται ΤΑ. ἢ 18. ἀλλοιῦται Ἐ, καὶ τὰ μὲν λανθάνει 7. [1 τὰ --- 19. ἀλλοιούμενα τὰ δ᾽ οὐ λανθάνει. ἔνια δὲ λανθάνει Ζ6λ. ἰἢ 

418. δὲ] γὰρ ΗΡ. ἢ 19. λανθάνει δὲ ἀλλοιόμενα Ἐ. 1 20. αὐτῆς ΕἼ. 1 21. τύτοις Ε. ΠΠ γε} γε δὴ ΕΚΤΗ" γὰ, οπὰ Ἐ. || 22. πάθος 

ποιῶν ἢ. 1} καὶ τύτων --- 25, τρόπον ἅμα οτὰ ρν Σ΄ || 22. τῷ] αὐτῷ ἃ, οπι Ἐ. 1 ὃ δῃῖθ μὲν ροηἷξ Ε, οπὶ Τ. || 23. ἡ μὲν ἐπιφάνεια 
τὸ μὴν χρῶμα ΚΑ. { 24. πρὸς] τὸ πρὸς 7ὲ. ἢ 25. αὐτὰ ΕΙΚΤΗ“ εἰ. ᾿ἱ δὲ οπι ἀἃ. ἢ 26. ὡσαύτως --- ἀναισθήτων οἷχ ογ΄ Ἐ. Ἰΐ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἃ. ἢ αἰσθητῶν Κα οἱ ταλῦρο Ἐ. |[ αὐξόμενον 7“. ἢ 27. πρόσθεσις --- 28. αὖξον οὐὰα ᾧ οἱ μ᾽ Ε΄. 28. αὐξόμενον ΗΠ“. 
17. ἀτὰ --- κινυμένν οπὶ 7εἢ. {μέσου 5. 119. τὼ οπι Ε. [Ϊ ἀλλοιῦται Ε΄. [1 τῶν] πασῶν 47. 11 20. ἐν μόνοις τύτοις 76εἰ. 1] ὅσα 

ἡ ἦσα Ἑ. Ἰ λέγεται πάσχειν] πάσχει ΒΕ. 1] 21. τῶν μὲν γὰρ ΗΠ. 1 ἂν τις ὑπολάβοι οπὶ Ἐπ οἱ ργ' 1. ἢ ἔν τε οἵα . ᾿ 22. τούτων δὲ 

ἀκοβολαῖς 1. ἢ 23. ἀλλοίωσιν ὑπάρχειν οὐ ἘΕΚΤΗς ἐρὰ οἱ ρτ 1. ἢ] δοκεῖ οτὰ ἃ. {ΠΟ γὰρ οι Ἐελ δὲ ὑγ 1. }} 24. ἀλλὰ γίεται οπὰ 
1εῖ, αὶ ροδίβδο αἱ διργα. || τὸ σχῆμα οχ ἘΡΆΤΗ. ᾿ 28. παρωνυμέζοντες 5, παρονομάζοντες ἃ. ΠΠ μὲ] μὲν γὰρ Τ᾿ {{ χαλκὸν 
1. 1 29. φαμεν θερμὸν Ε. ; 
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Ἁ 

ὕλην. ὥς εἰ κατὰ μὲν τὸ σχῆμα τὴν μορφὴν ᾧ λέγετωι 
Ἁ Ν Ε ΥΝ Χ “᾿ Ἁ δὲ Ἀ ͵ Ὶ Ν 

τὸ γεγονὸς ἐν ᾧ ἐςὶ τὸ σχῆμα, κατὼ δὲ τὼ πάθη καὶ τὰς 
ὰ 

ἀλλοιώσεις λέγεται, φανερὸν ὅτι οὐκ ὧν εἶεν αἱ γενέσεις 
Ὰ ΄ 

αὗται ἀλλοιώσεις. ἔτι δὲ καὶ εἰπεῖν ὅτως ἄτοπον ὧν δό- 
» ὰ » ἃ . » 

ξειεν, ἡλλοιῶσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ ἄλλο ὁτίῶν 

τῶν γεγενημένων" 
-»“.-.» , , ᾿ς. Ψ “ λ 

καϊον ἀλλοισμένου τινὸς, οἷον τῆς ὕλης πυχνουμένης ἡ μα- 
Ἄ Ἀ ,ὔ 

νουμένης ἢ θερμιαινομέγης ἢ ψυχομόης, ὁ μέντοι τὰ γινό- 

Η Ν Ψ νι Κ μΑ ἣ 
ἀλλὼ γίνεσθαι μὲν ἴσως ἕκαςον ἀναγ- 

μενά γε ἀλλοΐται, οὐδ᾽ ἡ γένεσις αὐτῶν ἀλλοίωσίς ἐς ιν." 

ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ αἱ ἕξεις ὅθ᾽ αἱ τῷ σώματος ὅθ᾽ αἱ τῆς ψυ- 
»“ ᾽ ΄ ε ὲ Χ ᾽ Ὶ « δὲ - 

χῆς αλλοιωσεῖς. αἱ μὲν γὰρ ἀρεταὶ αἱ ὃὲ κακίαι τῶν 

ἕξεων" ὑκ ἔςι δὲ οὔτε ἡ ἀρετὴ οὔτε ἡ κακία ἀλλοίωσις, 
Η ψτἋ Η ΝΣ 7 4 . ͵ Ἕ «ἢ “ 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἀρετὴ τελείωσίς τις (ὅταν γὰρ λάβῃ τὴν ἑαυτῇ 

ἀρετήν, τότε λέγεται τέλειον ἕκαστον" τότε γὰρ μάλιςά 
ἐςι τὸ κατὰ φύσιν, ὥσπερ κύκλος τέλειος, ὅταν μάλιςα 
γόηται κύκλος βέλτιστος), ἡ δὲ᾽ κακία φθορὰ τότου καὶ 

ἔκςασις. ὥσπερ οὖν οὐδὲ τὸ τῆς οἰκίας τελείωμα λέγομεν 
ἀλλοίωσιν (ἄτοπον γὰρ εἰ ὁ βρεγκὸς καὶ ὁ κέραμος ὠλ-- 

λοίωσις, ἢ εἰ θριγκυμένη καὶ κερωμεμέη ἀλλοΐνται ἀλλὰ 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Η. 

τῶν καὶ τῶν κακιῶν καὶ τῶν ἐχόντων ἢ λαμβανόντων" αἱ 
μὲν γὰρ τελειώσεις αἱ δὲ ἐκς ἄσεις εἰσίν, ὥς οὐκ ἀλλοιώ- 

ξᾺ Ν 7ὔ .. » ᾿ Ν ᾽ Ν ᾿ » σεις. ἔτι δὲ καί φαμεν ὡπώσας εἶναι τὰς ἀρετῶς ἐν τῷ 
“πρός τι πῶς ἔχειν. τὰς μὲν γὰρ τῷ σώματος, οἷον ὑγίειαν 

Ὶ ᾽ 7 3 δ 3 ,ὔ »"» Ὶ “ 5 καὶ εὐεξίαν, ἐν κράσει καὶ συμμετρίᾳ θερμῶν καὶ ψυχρῶν 

τίθεμεν, ἢ αὐτῶν πρὸς αὐτὰ τῶν ἐντὸς ἢ πρὸς τὸ περιέχον" 
ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κάλλος καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ τὰς ἄλλας 

ἀρετὰς καὶ κακίας. ἑκάςη γάρ ἐςι τῷ πρός τι πῶς ἔχειν, 
᾿ ὶ) νι». ΄ νὰ »“» Ὗ νι κῳ - καὶ περὶ τὼ οἰκεῖα πάθη εὖ ἢ κακῶς διατίθησι τὸ ἔχιν 

10 οἰκεῖα, δ᾽ ὑφ᾽ ὧν γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι πέφυκεν. ἐπεὶ ὅν 
Ν ’,ὔ κ᾿, ΕΘΝ Ὁ Η ,ὔ κ᾿ Αι δ ᾽ 

τῷ πρὸς τι ὅτε αὐτὰ ἐςῖν ἀλλοιώσεις, ὅτε αὐτὼν ἔςν ἀλ- 

λοίωσις ἐδὲ γώεσις οὐθ᾽ ὅλως μεταβολὴ οὐδεμία, φανερὸν 

ὅτι οὐϑ᾽ αἱ ἕξεις οὔθ᾽ αἱ τῶν ἔξεων ὠποβολαὶ καὶ λήψεις 
ἀλλοιώσεις εἰσύ, ἀλλὰ γίγνεσθαι μὲν ἴσως: αὐτὼς καὶ 

4“ φθείρεσθαι ἀλλοιουμένων τινῶν ἀνώγκη, καθάπερ καὶ τὸ εἶ. 
δὸς καὶ τὴν μορφήν,. οἷον θερμῶν καὶ ψυχρῶν ἢ ἢ; ξυρῶν καὶ 
ὑγρῶν, ἢ ἐν οἷς τυγχάνεσιν ἔσαι πρώτοις. περὶ ταῦτα γὰρ 
ἑκάςη λέγεται κακίω καὶ ὠρετή, ὑφ᾽ ὧν ἀλλοιοῦσθαι πέ- 

Ὶ Ἀ ἔ ,. Ἃ Ν ΝΠ Ν ιν» ὲ Ἃ ε . 
ᾧφυκε τὸ ἔχον" ἡ μὲν γὼρ ἀρετὴ ποιεῖ ἢ. ἀπαθὲς ἢ ὡς δεῖ 

Ν -» - ὦ Ν . ͵ὕ -“ ὔ φ᾽ ν 4 ᾽ὕ 
μὴ τελεΐται ἡ οἰκία), τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἀρε- 20 παθητικόν, ἡ δὲ κακία παθητικὸν ἢ ἐναντίως ὠπαθές. ὁμοΐως 

4. μὲν κατὰ ΗΠ. 11 οὐ] μὴ 41. 11 4. αὖται οπὶ ΗΠ. ἢ οὕτως εἰπεῖν Η. ἢ 5. δια ἠλλοιῶσθαι οτιλεὶ ἢ ουτὰ . ΠΠ ἀλλοιοῦσθαι δ, 
ἠλλοιῶσθαι ροδὶ ἄνθρωπον 76. 1 6. γενέσθαι να. |] 9, γε ογχ 14. 11 ἀλλοιῶνται 7ύολ. Ἱ 10. ἀλλὰ -- 11. ἀλλοιώσεις οχα σα. ἢ 43. τιο 

τις ἐφξιν δα. ΠΠ γὰρ οπὶ 6. [αὐτοῦ Π776. 1} 1λ. ἕκαςον τέλειον Το. ΠΠ γὰρ] γὰρ καὶ 76. 1 16. κύκλος καὶ ὅταν βέλτιςος Η76. ἢ τύτυ] 

τε α. 1 17. τελέωμα Ἡολ. 18. ἀλλοιώσεις ΜΠ) 19. εἴ ἡ ἩἹοΙ. || θριγγεμόη Ἡσολ, ἀαὶ οἱ ϑριγγός. 1] καὶ] ἢ 7 ἢ ἡ ἀολ. ἢ 
20. ἡ οαχ Ἡ]ολ. ᾿ αὐτὸν δὲ τρόπον ᾧ. {ἀρετῶν καὶ ἐπὶ τῶν κακιῶν οι, κακιῶν καὶ τῶν ἀρετῶν 4, 

1. καὶ ἐπὶ τῶν ἐχ. ΗΛ. ᾿ϊ 8. ἔτι] ἀλλὰ γένεσις ἔτι αἰ. 1 πάσας 71εὴ. ἢ εἶναι οτὰ ΖΤαφἧ. 1} 5. ψνχρῶν ἢ θερμῶν ἩΠελ. | 6. αὐτῶν 
1θάδδ. ςοἰογὶ αὐτὰ, ἢ 5] καὶ ΠΥ. 1} 8. τὸ Ἅ}.. 1111. εἰσὶν ἃ. 1! ἐξιν αὐτῶν Ηἶ. 1} 12. ὅϑ᾽ ὅλως ἀδὲ μετ. ὑο. ἢ 19. ἢ Ῥοβὶ ποιεῖ δὰ- 

ἀϊάουοι ΠΠΖ7ελ. 1 ὡς δι] ὠὰ ἩΧολ. 1 20. παθητικὸν μὲν ἐναντίως καὶ ἀπαθές δο. 

ρόν, καὶ οὐ μόνον οὕτως, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑγρὲν καὶ τὸ θερμὸν χαλκόν, 

ὁμωνύμως λέγοντες τῷ πάθει τὴν ὕλην. ἐπὴ οὖν ἐξ ὃ μὲν ἡ μορφὴ καὶ 

τὸ σχῆμα καὶ τὸ γεγονὸς ὁμωνύμως ὁ λέγεται τοῖς ἐξ ἐκείνου σχήμασι, 

τὸ δ᾽ ἀλλοιούμενον τοῖς πάθεσιν ὁμωνύμως λέγεται, φανερὸν ὡς ἐν μόνοις 

πρός τι, καθάπερ ἡ μὲν ὑγίεια θερμῶν καὶ ψυχρῶν συμμετρία τις ἢ τῶν 

ἐγτὸς ἢ πρὸς τὸ περιέχον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κάλλος καὶ ἡὶ ἰσχὺς τῶν 

πρός τι. διαθέσεις γώρ τινες τοῦ βελτίςου πρὸς τὸ ἄριςον, λέγω δὲ τὸ 

βέλτιςον τὲ σῶζον καὶ διατιθὲν περὶ τὴν φύσιν. ἐπὲὶ οὖν αἱ μὲν ἀρεταὶ 

τοῖς αἰσθητοῖς ἡ ἀλλοίωσις. ἔτι καὶ ἄλλως ἄτοχον. τὸ γὰρ λέγειν τὸν 45 καὶ αἱ κακίαι τῶν πρές τι, ταῦτα δὲ ὅτε γενέσεις εἰσὶν ὅτε γένεσις αὖ- 

ἄνθρωπον ἠλλοιῶσθαι ἢ τὴν οἰκίαν λαββῦσαν τέλος γελοῖον, εἰ τὴν τελείω- 

σιν τῆς οἰκίας τὸν θριγκὸν ἢ τὴν κεραμίδα φήσομεν ἀλλοίωσιν εἶναι, θριγ- 

κουμένγης τῆς οἰκίας ἢ κεραμιδουμένης ἀλλοιοῦσθαι τὴν οἰκίαν. δῆλον δὴ 

ὅτι τὸ τῆς ἀλλοιώσεως οὐκ ἔςιν ἐν τοῖς γινομένοις. ἀδὲ γὰρ ἐν ταῖς ίξε- 

τῶν οὐδ᾽ ἕλως ἀλλοίωσις, φαγερὸν ὡς οὐκ ἔςιν ὅλως τὸ τῆς ἀλλοιώσεως 

πε τὰς ἕξεις. οὐδὲ δὴ περὶ τὼς τῆς ψυχῆς ἀρετὰς καὶ κακίας. ἡ μὲ 

γὰρ ἀρετὴ τελείωσίς τις (ἕκαστον γὰρ τότε μάλιςα τέλειόν ἔστιν, ὅταν 

τύχῃ τῆς οἰκείας ἀρετῆς, καὶ μάλιςα κατ φύσιν, καθάπερ ὃ κύκλος 

σι. αἱ ηὰρ ἕξεις ἀρεταὶ καὶ κακίαι, ἀρετὴ δὲ πᾶσα καὶ κακία τῶν 80 τότε μάλιστα κατὰ φύσιν ἐστίν, ὅταν μάλιστα κύκλος ἢ), ἡ δὲ κακία 

21. θερμὸν καὶ τὸ ὑγρὸν ἈἈᾺ. 11 22. ὁμωνύμως δὲ λέγοντες Ἐ. Ἷ ἢ οἵα Ε. ἢ 23. καὶ οχχ ἘἘ. || 26. ἀλλοιῖσθα; 5. ἱ| 27. οἰκίας 

ἢ τὸν ἘᾺ. [Π θρυγγὲν εἴ θριγγουμύης ΕΤΡΆ. 1 28. ἀλλοιῶσθαι Ε΄. [Ϊ 29. γιν.1 ὠλλοιουμένοις ἃ. ΠΠ ἐν ταῖς οὐχ Ε. ᾿ 30. κω] ὃ Ἀ. 
πᾶσα οπὶ Τ. 

24. ψυχρῶν καὶ θερμῶν Τρ. ἢ 22. ἡ οἷα Ε. ἢ 23. τινος Τ' Ἰ τὸ βέλτιςον Ἐπ οοἰεγὶ τοῦ βελτίςου. {ἃ 24. διατιθὴν καὶ περὶ ἢ, 
25. αἱ οτλ ΚΑ΄. 1] γενέσεις οἱ οὔτε οπχ ΑἸ, εἰσὶν Ῥοβὲ γένεσις Ῥοβίῖο. ῥγὸ χῃο ἐξὶν Τ. ἢ 26. ἀλλοίωσις -- ὅλως οἵα ΡΥ Ἐ. 1! ὡς] οὖν ὡς 

ἀἃ. 1] 27. παρὰ 7. οὐδὲ δὴ] οὐ Ἐ, οὐ γὰρ δὴὲ Α΄. ἢ ἀρετὰς τῆς ψνχῆς δ. ᾿ὶ 28. τὶ Β, 11 τότε] τὸ Α΄, " μάλιςα οἵα Β, ῥΡοεὶ ἐςν 
Ροηΐξ Α΄. ἡ ἵταν οπὶ Ε. [[.30. μάλιςα ο΄αλ Β. ἢ κακία φθορὰ] παραφορὰ ΚΕ. 



ΦΥΣΙΚῊΣ ΑἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ Η. 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τῆς ψυχῆς ἔξεων" ἅπασαι γὰρ καὶ αὗται 
’ 

τῷ πρός τι πῶς ἔχειν, καὶ αἱ μὲν ὠρεταὶ τελειώσεις, αἱ 
δὲ κακίαι ἐκς ἄσεις. ἔτι ἡ μὲν ἀρετὴ εὖ διατίθησι πρὸς τὰ 

οἰκεῖα πάθη, ἡ. δὲ κακία κακῶς. ὥς οὐδ᾽ αὗται ἔσονται 

ἀλλοιώσεις' οὐδὲ δὴ αἱ ὠποβολαὶ καὶ αἱ λήψεις αὐτῶν. 

γίεσθαι δ᾽ αὐτὰς ἀναγκαῖον ἀλλοιεμένου τῷ αἰσθητυίῷ μέ- 
ρους. ἀλλοΐται δ᾽ ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν᾽ ἅπασα γὰρ ἡ ἠθικὴ 

᾿ Ν ) ὁ δὸ Ἃ ὶ 77 ν "4 με δὲ ἃ ἀρετὴ περὶ ἡδονὼς καὶ λύπας τὼς σωματικάς, αὗται ὃὲ ἢ 
Η »" ΄,΄ Ἃ» “ “ Ἃ.) »» ε ἐν τῷ πράττειν ἢ ἐν τῷ μεμνῆσθαι ἢ ἐν τῷ ἐλπίζειν. αἱ 
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ἀλλὰ μὴν ἀδ᾽ αἱ τῇ νοητικα μέρος ἕξεις ὠλλοιώσεις, οὐδ᾽ 
ἔςιν αὐτῶν γώεσις. πολὺ γὰρ μάλιςα τὸ ἐπιςῆμον ἐν τῷ 

΄, Ψ Ζ Ψ Δ λν ᾽ 
πρός τι πως ἔχειν λέγομεν. ἔτι δὲ καὶ φανερὸν ὅτι ὑκ ἔςιν 
αὐτῶν γένεσις. τὸ γὰρ κατὰ δύναμιν ἐπιςῆμον ἐδὲν αὐτὸ 

5 κινηθὲν ἀλλὰ τῷ ἄλλο ὑπάρξει γύεται ἐπιστῆμον. ὅταν 
Ἁ ΄ ν Χ ἔ ᾽ “ 7. δ γὼρ γέηται τὸ κατὰ μέρος, ἐπιςαταί πως τῇ καθόλου τὸ 

» 7. “ ἠὲ Ἧι ἂν 4.8 ν᾿ ᾿ ἐν μέρει. πάλιν δὲ τῆς χρήσεως καὶ τῆς ἐνεργείας οὐκ ἔς τ 
γώεσις, εἰ μή τις καὶ τῆς ἀναβλέψεως καὶ τῆς ὡφῆς οἴε- 
ται γένεσιν εἶναι, καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὅμοιον τότοις. ἡ δ᾽ ἐξ ἀρ- 

μὲν ὅν ἐν τῇ πράξει κατὰ τὴν αἴσθησίν εἰσιν, ὥσθ᾽ ὑπ᾽ αἷ- τὸ χῆς λῆψις τῆς ἐπιςήμης γέεσις ὑκ ἔςιν" τῷ γὰρ ἠρεμῆ- 

σθητοῦ τινὸς κινεῖσθαι, αἱ δ᾽ ἐν τῇ μνήμη καὶ ἐν τῇ ἐλ- 
πίδι ἀπὸ ταύτης" ἢ γὰρ οἷα ἔπαθον μεμνημένοι ἥδονται, 
ἢ ἐλπίζοντες οἷα μέλλυσιν. ὥς" ἀνάγκη πᾶσαν τὴν τοιαύτην 

ἡδονὴν ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν γίγνεσθαι. ἐπεὶ δ᾽ ἡδονῆς καὶ λύ- 

σαι καὶ ςῆναι τὴν διάνοιαν ἐπίςασθαι καὶ φρονεῖν λέγομεν. 
εἰς δὲ τὸ ἠρεμεῖν ὑκ ἔςι γένεσις" ὅλως γὰρ ὁδεμιᾶς μετα- 

“ ν ΄ ὕ ΠΩ μῳ 2 “ 
βολῆς, καθάπερ εἴρηται πρότερον. ἔτι δ᾽ ὥσπερ ὅταν ἐκ τῷ 

΄ Ἀ ΄ Ἀ .- .» ᾽ , “ Υ̓ 
μεθύειν ἢ καθεύδειν ἢ νοσεῖν εἰς τἀναντίω μεταςῇ τις, οὗ 

της ἐγγιγνομόώης καὶ ἡ κακία καὶ ἡ ὠρετὴ ἐγγύεται (περὶ 16 φαμεν. ἐπιξήμονα γεγονόαι πάλιν (καίτοι ἀδύνατος ἦν τῇ 
ταύτας γάρ εἰσιν), αἱ δ᾽ ἡδοναὶ καὶ αἱ λῦπαι ἀλλοιώσεις 
ἴω » γὲ Ν . ᾽ » ᾿Ὶ 2 ,ὔ 

τὸ αἰσθητικῷ, φανερὸν ὅτι ἀλλοιουμένου τινὸς ἀνώγκη καὶ 

ταύτας ὠποβάλλειν καὶ λαμβάτειν. ὥσθ᾽ ἡ μὲν γόεσις 
»“ ’ὔ 5 

αὐτῶν μετ᾽ ἀὠλλοιώσεως, αὐταὶ δ᾽ οὐκ εἰσὶν ἀλλοιώσεις. 

, Ζ τὸ 

ἐτιςήμη χρῆσθαι πρότερον), ὅτως ὑδ᾽ ὅταν ἐξ ἀρχῆς λαμ- 
ὔ ν » Ν ΄ Ἁ ν » “ βάνῃ τὴν ἔξιν' τῷ γὼρ καθίς σθαι τὴν ψυχὴν ἐκ τῆς φυ- 

σικῆς ταραχῆς φρόνιμόν τι γίνεται καὶ ἐπιξῆμον. διὸ καὶ 
Ν ,᾿᾽ κα Ψ' ,ὔ κ4 ΑΥ Ν ᾽ ΄ τὼ παιδία, ὅτε μανθάνειν: δύναται ὅτε κατὼ τὼς αἰσθήσεις 

ἃ. ΠΤ τελειώσεις εἰσὶν αἱ ἩΠεΝ. 1 3. ἔτι δὲ ἡ δε. Ἱ διατίθησι τὸ ἔχον πρὸς 71εἢ. 5. αἢ καὶ δ, οτχ 17, 1 7. ἀλλοιωθύσεται 

ἀο. ἢ ἡ οπι ΗΟ 1 11. κινεῖσθαι ογὰ ἩΤΙοΐ. ᾿Π ἐν ροϑὲ καὶ οτῃ ὅσ. ἢ 12. ταύτης εἰσύ" ἢ Ηδο. [ 138. μένουσιν Η. ἃ 16. αἱ απϊς λ. 

τὶ ΠΠΙ͂ελ. ᾿ἰ 11. αἰσθητικοῦ εἰσι φ. εἰ. ΠΠ καὶ οπι εἰ. 1 - 18. ὥσθ᾽] ἔτι ο. 19. αὕτη δ᾽ ἐκ ἕξιν ἀλλοίωσις δα. 
4. οὐδ᾽ το μέρσυς] οὐδὲ τῷ νοητικῷ μέρει αἱ 7Τοῖ, ἢ αἱ ογα δ, ροβϑὲ μέρους ροδῖξ ἢ. ἵΠ υοητοῦ δὲ. 2. μάλιςα οι Ζολὶ. ᾿ ἀ, τὸ 

ὅ“ὰρ δο: οεἰογ ὅτι τὸ, [[ οὐδὲν] οὐδὲ 7οἷ, οὐκ ἀ. 1 6. τῇ δε, τῷ 4: σοἰονὶ τὰ, [{ τὸ ο, τὲ ὅ, τὰ εἰ: οοἰονΐ τῷ. || 8. ἀναβλ. τε καὶ 
ὃ. Ἵ οἴοιτο ἩΘολ. 11 9. εἶναι" τὸ γὰρ οἴεσθαι καὶ ἩΤεῖ. ᾿ 10. οὐκ] μὲν οὐκ Ἡσλ, μὲν οὖν οὐκ 11. 11 ἔς] ἔςιν οὐδ᾽ ἀλλοίωσις ὕο. ἵ τὸ 
οὐ, ἢ ἐρεμίσαι 716. ἢ 411. λεγόμεθα δα. 1 12. οὐδεμία μεταβολὴ ΤΟ. | 43. ὅταν οτχ ἃ. |Πυ15. ἀδύνατον ἢ 
48. ἀρετῇς ὕο. ᾿ γίνηται ο. ἢ ἐπιςητὸν οἧ. ᾿ 419. δύνανται δε. 

ο. {Π 47. ἠθικῆς ο. 1 

ν 

"Κ« τύτων καὶ ἔχςασις. γήεται μὲν ἦν ἀλλοισυμένου τινὸς καὶ ἡ λῆψις 60 τινος" ἐκ γὼρ τῆς κατὰ μέρος ἐμπειρίας τὴν καθόλυ λαμβάνομεν ἐπιςή- 
τῆς ἀρετῆς καὶ ἡ τῆς κακίας ἀποβολή, ἀλλοίωσις μέντοι τότων ὀδέτερον. 

ὅτι δ᾽ ἀλλοιῖταί τι, δῆλον. ἡ μὲν γὰρ ἀρετὴ ἤτοι ἀπάθειά τις ἢ παθη- 

τικὸν ὡδί, ἡ δὲ κακία παβητικὸν ὅ «ναντία, πάθησις τῇ ἀρετῇ. καὶ τὸ 

ὅλον τὴν ἠθικὴν ἀρετὴν ἐν ἡδοναῖς καὶ λύπαις εἶναι συμβέβηκεν" ἢ γὰρ 

μην. οὐδὲ δὴ ἡ ἐνέργεια γένεσις, εἰ μή τις καὶ τὴν ἀνάβλεψιν καὶ τὴν 

ἁφὴν γενέσεις φησίν" τοιοῦτον γὼρ ἡ ἐνέργεια, ἡ δὲ ἐξ ἀρχῆς λῆψις τῆς 

ἐπιςήμης οὐκ ἔςι γένεσις οὐδ᾽ ἀλλοίωσις" τῷ γὰρ ἠρεμίζεσθαι καὶ καϑ- 

ίςασθαι τὴν ψυχὴν ἐπιςήμων Ὑδεται καὶ φρόνιμος. καθάπερ ἦν ἀδ᾽ ὅταν 

κατ᾽ ἰνέργειαν τὸ τῆς ἡδονῆς ἢ διὰ μνήμην ἢ ἀπὸ τῆς ἐλπίδος. εἰ μὲν ὅν 45 καθεύδων ἐγερθῃ τις ἢ μεθύων παύσηται ἢ νοσῶν καταςῇ, γέγοιεν ἔπε: 

κατ᾽ ἐτέργειαν, αἰσξησις τὸ αἴτιον, εἰ δὲ διὰ μνήμην ἢ δι’ ἐλπίδα, ἀπὸ 

ταύτης" ἢ γὰρ οἵα ἐπάθομεν μεμνημένοις τὸ τῆς ἡδονῆς ἢ οἷα πεισόμεθα 

ἰλπίζουσιν. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ τῷ διανοητικῷ μέρει τῆς ψνχῆς ἡ ἀλλοίωσις, 

τὸ γὰρ ἱπιςῆμον μάλιςα τῶν πρός τι λέγεται. τῦτο δὲ δῆλον" κατ᾽ ἐδὲ- 

φήμων" καίτοι πρότερον ἐκ ἐδύνατο χρῆσθαι καὶ κατὰ τὴν ἐπιςήμην ἕνερ- 

γεῖν, ἀλλ᾽ ἀπαλλαγείσης τῆς ταραχῆς καὶ εἰς κατάςασιν ἐλθούσης τῆς 

διανοίας ὑπῆρξεν ἡ δύναμις καὶ πρὸς τὴν τῆς ἐπιςήμης χρείαν. τοιοῦτον δή 

τι γίνεται καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐν τῇ τῆς ἐπιςύμης ὑπα;χῇ" τῆς γὰρ ταρα- 

μίαν γὰρ δύναμιν κιπηϑεῖσιν ἐγγίνεται τὸ τῆς ἐπιςήμης, ἀλλ᾽ ὑπάρξαντός 30 χῆς ἠρεμία τις καὶ κατάςασις. οὐδὲ δὴ τὼ παιδία δύναται μαθεῖν οὐδὲ 

23. παθητικὴ Χ. {{ 2“. ἠθικὴν] οἰκείαν ρ. εἶναι οτα ἢ. ΠΠ 25. μνήμην Ἐπ οοἰοτί μνήμης. [Πεἴ ἡ ἘᾺ. [Ὁ] γὰρ 15. 1} 26. εἴ 
1Ἀ. ἢ μνήμεν Ὦ: οεἴογί μνήμης. δι’ ἐλπίδος ΚΗ», τὴν ἐλτίδα Ἐ. 1 ἀπὸ τὸ ἀπὸ Ὦ. ἡ 27. οἷα οπί Ἀ. [μεμνημένοι Ἀν Π τὸ δάάϊΐ- 
ἀπ ΚΕ. "Πα Ν οἷα} ποῖα Ἐ. 28. ἡ 

21. 

οπὶ ἘΞ. "ἢ 29. δὲ ὁπι ἘΞ. || 30. κινηδεῖσιν ἡμῖν γύεται ἢ. 

οπὶ ΚΕ. [καὶ ροβὶ τις οπὶ ἢ. ἢ 22. φήσει ΚΗ". 23. τὸ ρὰν. 1 24. οὖν οτχα ΤῊ. 26. καὶ τὸ πρ. Ἐ. [Πὀυἠδύνατο 
ἩΡὩ. 1 πνδα Ἐ. ᾿ὶ 217. ἀλλ εἶτα Ἐ. 1} εἰς ἐρημίαν καὶ κατάςασιν ἘΞ. οχι ἠρεμίαντ᾽ [ 28. τοιοῦτο Ἐ. 29. ἀπαρχῆ Ἀ. 1] 30. καὶ] 

Τ. ἹἹ δύνανται ᾿, δύναταί τι Ἐ. 

͵ 
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ὁμοίως κρίνειν τοῖς πρεσβυτέροις" πολλὴ γὰρ ἡ ταραχὴ τὴν Β διῆλθε τὸ δὲ τὴν Τ', μείζων ἂν εἴη ἡ Β τῆς Τ᾿ ὕτω 

καὶ ἡ κίνησις. καθίςαται δὲ καὶ ἠρεμίζεται πρὸς ἔνια μὲν γὰρ τὸ θᾶττον ἐλέγετο. ὑκὺν καὶ εἰ ἐν ἐλάττονι ἴσον, θῶτ- 
ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῆς, πρὸς ἔνια δ᾽ ὑπ’ ἄλλων, ἐν ὧὠμ- τον" ὥς᾽ ἕςαι τι μέρος τοῦ Α ἐν ᾧ τὸ Β τοῦ κύκλου τὸ 

φοτέροις δὲ ἀλλοιουμένων τινῶν τῶν ἐν τῷ σώματι, καθά- ἴσον δίεισι, καὶ τὸ Τ' ἐν ὅλῳ τῷ αὶ τὴν ΓΤ, ἀλλὰ μὴν εἰ 

περ ἐπὶ τῆς ἐγέρσεως καὶ τῆς ἐνεργείας, ὅταν νήφων γέη- 5 ἔςι συμβλητά, συμβαδει τὸ ἄρτι ῥηθέν, ἴσην εὐθεῖαν εἶναι 
ται καὶ ἐγερθῇ. φανερὸν ὃν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τὸ ἀλλοι- κύκλῳ. ἀλλ᾽ οὐ συμβλητά" ὑδ᾽ ἄρα αἱ κινήσεις. ἀλλ᾽ ὅσα 
ὕσθαι καὶ ἡ ἀλλοίωσις ἕν τε τοῖς αἰσθητοῖς γύεται καὶ ἐν μὴ ὁμώνυμα, πάντα συμβλητά. οἷον διὰ τί οὐ συμβλα- 
τῷ αἰσθητικῷ μέρει τῆς ψυχῆς, ἐν ἄλλῳ δ᾽ οὐδενὶ πλὴν τόν, πότερον ὀξύτερον τὸ γραφεῖον ἢ ὁ οἦνος ἢ ἡ νήτη; ὅτι 

ΝΥ ΄ὔ « δ ᾿ ϑ ᾽ 1ς ΄] “ ,ὔ 

κατὰ συμβεβηκὸς. ὁμώνυμα, οὐ συμβλητά" ἀλλ' ἡ νήτη τῇ παρανήτῃ συμ- 

ά ᾿Απορήτειε δ᾽ ἂν τις πότερόν ἐςι κύησις πᾶσα πάσῃ 10 βλητόν, ὅτι ταὐτὸ σημαίνει τὸ ὀξὺ ἐπ᾿ ἀμφοῖν. ἀρ’ ὅν οὐ 

συμβλητὴ ἢ ὅ, εἰ δή ἐςι πᾶσα συμβλητὴ καὶ ὁμοταχὲς ταὐτὸν τὸ ταχὺ ἐνταῦθα κἀκεῖ; πολὺ δ᾽ ἔτι ἧττον ἐν ὠλ- 

τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον κινούμενον, ἔξαι περιφερής τις ἴση λοιώσει καὶ φορᾷ. ἢ πρῶτον μὲν τῦτο ὑκ ὠληθές, ὡς εἰ 
εὐθείᾳ, καὶ μείζων δὴ καὶ ἐλάττων. ἔτι ἀλλοίωσις. καὶ μὴ ὁμώνυμα συμβλητά. τὸ γὼρ πολὺ ταὐτὸ σημαΐνει ἐν 
φορά τις ἴτη, ὅταν ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ μὲν ἀλλοιωθῇ τὸ δ᾽’ ὕδατι καὶ ἀέρι, καὶ ὁ συμβλητά. εἰ δὲ μή, τό γε διπλώ- 
ἐνεχϑῇ. ἔςαι ἄρα ἴσον πάθος μήκει. ἀλλ᾽ ἀδύνατον. ἀλλ᾽ 415 σιον ταὐτό (δύο γὰρ πρὸς δ), καὶ ὦ συμβλητά, ἢ καὶ 
ἄρα ὅταν ἐν ἴσῳ ἴσον κινηθῇ, τότε ἰσοταχές" ἴσον δ᾽ οὐκ ἐπὶ τούτων ὁ αὐτὸς λόγος" καὶ γὰρ τὸ πολὺ ὁμώνυμον, 
ἔςι πάθος μήκει. ὥς οὐκ ἔςιν ἀλλοίωσις φορᾷ ἴση οὐδ᾽ ἀλλ᾽ ἐνίων καὶ οἱ λόγοι ὁμώνυμοι, οἷον εἰ λέγοι τις ὅτι 
ἐλάττων. ὥστ᾽ οὐ πᾶσα συμβλητή. ἐπὶ δὲ τοῦ κύκλου τὸ πολὺ τὸ τοσοῦτον καὶ ἔτι ἄλλο τὸ τοσοῦτον, καὶ τὸ 

καὶ τῆς εὐθείας πῶς συμβήσεται; ἄτοπόν τε γάρ, εἰ μὴ ἴσον ὁμώνυμον, καὶ τὸ ὃν δέ, εἰ ἔτυχεν, ἐυθὺς ὁμώνυμον. 

ἔστι κύκλῳ ὁμοίως τουτὶ κινεῖσθαι καὶ τοῦτο ἐπὶ τῆς εὖ Ὁ εἰ δὲ τῦτο, καὶ τὰ δύο, ἐπεὶ διὰ τί τὰ μὲν συμβλητὰ 
θείας, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀνάγκη ἢ θᾶττον ἢ βραδύτερον, ὥσπερ τὼ δ᾽ οὔ, εἴπερ ἦν μία φύσις; ἢ ὅτι ἐν ἄλλῳ πρώτῳ δὲκ- 
εἰ κάταντες, τὸ δ᾽ ἄναντες. ἔτι οὐδὲν διαφέρει οὐδ᾽ ἐν τῷ τικῷ. ὁ μὲν ἕν ἵππος καὶ ὁ κύων συμβληταί, πότερον λευ- 
λόγῳ, εἴ τις φήσειεν ἀνάγκην εἶναι θᾶττον εὐθὺς ἢ βραδύ- κότερον' ἐν ᾧ γὰρ πρώτῳ, τὸ αὐτό, ἡ ἐπιφάνεια" καὶ 
τερον κινεῖσθαι" ἔςαι γὼρ μείζων καὶ ἐλώττων ἡ περιφερὴς κατὰ μέγεθος ὡσαύτως. ὕδωρ δὲ καὶ φωνὴ δ" ἐν ἄλλῳ 
τῆς εὐθείας, ὥςε καὶ ἴση. εἰ γὰρ ἐν τῷ Α χρόνῳ τὸ μὲν 25 γάρ. ἢ δῆλον ὅτι ἔςαι οὕτω γε πάντα, ἣν ποιεῖν, ἐν ἄλλῳ 

4. κρίει 1.6. 1 2. δὲ] γὰρ 71ελ. ἢ ἠρεμίζει δ. Ἷ πρὸς τ 8. αὐτῆς ογὰ δε. [ ἀ. τῷ οἵα σα, ᾿ 5. χρήσεως ΗΠ] 66, χρίσεως ἃ. ἢ 
τῆς οαὰ 7]1}4ἀελ. 1 1. καὶ ἢ ἐν δο. Ἰ 8. μορίῳ δε. Ἱ 9. ροβὲ συμβεβηκός ἢ πυκνουμένου γὰρ ἢ μαινομένου ἢ θερμαινομίνου τῆς (215, 25) 
-- πλὴν κατὰ συμβεβηκός (248, 28) οα ταιἹοίαϊα ουἱ ἀρροδίϊαμχ 1. ΤΊΔΓρΡῸ γράφεται τῦτο καὶ ἄλλως ἕως τῷ ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, ἢ 
41. ὁμοιοταχὶς ΕἸ. [Π12. ἐν τῷ ἴσῳ Σ΄. 1Π ἴση καὶ εὐθεῖα Κα. ᾿ 14. φθορά Ε. 1 ἴση] καὶ ΜΙ. ΠΠ ἀλλοιωθῆ τι τὸ ἘΚ. 115. ἴσον τὸ 

πάθος Ε΄. ᾿ὶ 16. ἄρα οτι οοὐτ ΚΕ. 1{ ἰσον ἐν ἴσῳ 1, 1} 11. ἔςαι 71. 1 πάθος πᾶν μήκει Ε' εἰ οοὐν ΚΑ. ΠΠ 19. τῆς οτι Σ΄. ΠΠ τε οτὰ 
Ἡ. 1 20. τουτὶ Σ΄. 1 22. εἰ] ἄν εἰ Φ. [Π ἔτι οαχ ἘΚ. || οὐδ᾽ ἐν οπι Ε. 23. φήσει Ψ, φησὶν Ε, ᾿ἀνάγκη ΕΚ. ἵ ἢ οἵα ΞΕ. Ἱ 
25. τὸ μὶν οἵχ Ε εἴ ργ ΚΑ. 

4. διελήλυθε ΗΠ. διῆλθε το ἡ Β οτὰ Ε. ἢ τὴν το ἡ Β οἱ ρν Α΄. ἢ 3. ἔςαι οτὰ Χί. ΠΠ τὸ δαὶς δ, οὶ ἘΚ. [τὸ ἴσον δίεισι τὸ ἴσον 

Ρι Ἐ: οἱι τὸ ἴσον ΕΗ͂ΖΚ. ἰἰ 5. ξυμβλητὰ ΕΚ. ᾿ συμβαίνει --- 6. συμβλητά οὐχ ΡΥ Ἐ" [Π5. εἶναι εὐθεῖαν Π. 1 6. ξυμβλητὰ Κ΄. 1 

ἽἼ. συνώνυμα ἘΗ͂. ᾿ ἅπαντα Η. [ ἀσύμβλητα ΠΗ. 1} συμβλητὸν τὸ πότερον Ἐ.. 1 8. ὅτι] ὅτι γὰρ ΕῊ1. ἵ 9. ὁμώνυμον ΕΚ. || συμ- 

βλητὸν Τὶ, ξυμβλητὰ ΓΗ͂Ι. ᾿ὶ νήττη Ε΄ 1 τῇ οπὰ Ἐ. 110. τὸ αὐτὸ ΕΕΙ͂Κ. 1 συμβαύει ἘΕΧΚΟ. 14. καὶ ἐν ἀέρι ΗἸ-. {{:16. τὸ] καὶ 

τὸ Ἐ. 18. τὸ ροβὶ πολὺ οπι ἘΚ. [ἔτι] εἰ τι Ε. 1 ἀλλὰ Μ7. }} τὸ οτὰ Ε, τὸ τοσοῦτον οτὰ Ε΄. ἢ 20. καὶ] κα Ε. ἢ 21. ὅν οτὰ 

1..} ἄλλῳ τρόπῳ πρώτῳ Ε. Ἰ| 23. τῶ αὐτῶ 17. 11 καὶ οαχὰ ἘΚ, ἢ 24. κατὰ τὸ μέγεθος ἘΠῚ. 1 καὶ ἡ φωνὴ Ε. Ἰ 25. γε ὕτω Ε΄. ἢ 
ποιεῖν ἐν ΑΚ, {ἐν οἷὰ Κ.. : : 

κρίνειν ταῖς αἰσθήσεσιν ὁμοίως τοῖς πρεσβυτέροις. πολλὴ γὰρ ἡ ταραχὴ λοιζσθαί τι συμβαίνει, καθάπερ ὅταν ἐγερθῇ καὶ γένηται νήφων πρὸς τὴν 

περὶ αὐτὰ καὶ ἡ κύησις. καβίσταται δὲ καὶ χαύεται τῆς ταραχῆς τοτὲ ἐνέργειαν. φαγερὸν ὅν ὅτι τὸ τῆς ἀλλοιώσεως ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν τῷ 

μὲν ὑπὸ τῆς φύσεως τοτὲ δ᾽ ὑπ᾿ ἄλλων, ἐν ἀμφοτέροις δὲ τούτοις ἀλτ αἰσθητικῷ μέρει τῆς ψνχῆς, ἐν ἄλλῳ δ᾽ ὑθεὴ πλὴν κατὰ συμβεβηκές. 

᾿ 26. κρίνειν 27“-, κοινωνεῖν Ἐ. ἢ 21. ταῦτα Ε. ἢ 28. ἀλλήλων Ἐξ. 

21. ἐν δῃῖς τῷ οι ΕΒ. 
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δὲ ἑκαςὸν φάσκειν εἶναι, καὶ ἐςιαϊ γαὐτὸν ἴσον καὶ γλυκὺ 

καὶ λευκόν, ὠλλ᾽ ἄλλο ἐν ἄλλῳ. ἔτι δεκτικὸν οὐ τὸ τυ- 

χήν ἐςιν, ἀλλ᾽ ἂν ἑνὸς τὸ πρῶτον. ἀλλ᾽ ἄρα οὐ μόνον δεῖ 
τὼ συμβλητὰ μὴ ὁμώνυμα εἶαι ἀλλὼ καὶ μὴ ἔχειν δια- 

φοράν, μήτε ὃ μήτ᾽ ἐν ᾧ; λέγω δὲ οἷον χρῶμα ἔχει διαΐ- 5 
βεσιν. τοιγαρῶν οὐ συμβλητὸν κατὰ τοῦτο, οἷον πότερον κε- 

΄ μὲ Χ ΄ » ᾽ γ 8 “ 
χρωμάτιςαι μάλλον, μὴ κατὰ τι χρωμα, ἀλλ ἢ χρωμα, 

ἀλλὰ κατὼ τὸ λευκόν. ὅτω καὶ περὶ κίνησιν ὁμοταχὲς τὸ 
"ἊΨ , νον “Ἀν 2 ᾽ ὴ ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινηθὲν ἴσον τοσονδί" εἰ δὴ τῷ μήκυς ἐν τῳδὶ 
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Ψ ἔςιν ἀλλοίωσις ἰσοταχής᾽ ἐν ἴσῳ γὰρ χρόνῳ ἠλλοιώθη. 
ἀλλὰ τί ἠλλοιώθη; τὸ γὰρ ἴσον ὑκ ἔςαι ἐνταῦθα, λεγό- 

μενον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῷ ποσῷ ἰσότης, ἐνταῦθα ὁμοιότης. 
ἀλλ᾽ ἔξω ἰσοταχὲς τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτὸ μεταβάλλον. 
πότερον ὄν ἐν ᾧ τὸ πάθος ἢ τὸ πάθος δεῖ συμβάλλειν; ἐν- 
ταῦθα μὲν δὴ ὅτι ὑγίεια ἡ αὐτή, ἔςι λαβεῖν ὅτι ὅτε μᾶλ-. 

λον ὅτε ἧττον ἀλλ᾽ ὁμοίως ὑπάρχει. ἐὰν δὲ τὸ πάθος ἄλλο 
ἧς Ρῃ ΝΥ 

ἦν, οἷον ὠλλοῖῦται τὸ λευκαινόμενον καὶ τὰ ὑγιαζόμεγον, 
, Ν Ν 

τούτοις οὐδὲν τὸ αὐτὸ οὐδ᾽ ἴσον οὐδ᾽ ὅμοιον, ἣ ἤδη ταῦτα 
τὸ μὲν ἠλλοιώθη τὸ δ᾽ ἠνέχθη, ἴση ἄρα αὕτη ἡ ἀλλοίωσις 10 εἴδη ποιεῖ ἀλλοιώσεως, καὶ ὧκ ἔςι μία ὥσπερ οὐδ᾽ αἱ φο- 
καὶ ὁμοταχὴς τῇ φορᾷ; ἀλλ᾽ ἄτοπον. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡ κί- 

Ψν Ψ' ,» ᾽ ΝΟΣ Ψ ΄, 2 ν γησις ἔχει εἶδη, ὥς εἰ τὼ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐνεχθέντα, ἴσον 
μῆκος ἰσοταχῇ ἕςαι, ἴση ἡ εὐθεῖα, καὶ ἡ περιφερής. πό- 

ν ν σ΄ ς ν ,,ζ,, ἃ σὍ,., ὦ . Ν: τερον ὄν αἴτιον, ὅτι ἡ φορὰ γένος ἢ ὅτι ἡ γραμμὴ γένος: 

ρωί. ὥςε ληπτέον πόσα εἴδη ἀλλοιώσεως καὶ πόσα -φορᾶς. 
εἰ μὲν ὃν τὰ κινούμεγωῳ εἶδει διαφέρει, ὧν εἰσὶν αἱ κινήσεις 
καθ᾽ αὑτὰ καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός, καὶ αἱ κινήσεις εἶδεα 
διοίσουσιν" εἰ δὲ γέει, γένει, εἰ δ᾽ ἀριθμῷ, ἀριθμῷ. ἀλλὰ, 

ὁ μὲν γὰρ χρόνος ἀεὶ ἄτομος τῷ εἴδει. ἢ ἅμα κἀκεῖνω 15 δὴ πότερον εἰς τὸ πάθος δεῖ βλέψαι, ἐὰν ἢ ταὐτὸν ἢ ὅμοιον, 
εἴδει διαφέρει; καὶ γὰρ ἡ φορὰ εἴδη ἔχει, ὧν ἐκεῖνο ἔχη 
εἴδη ἐφ᾽ Ὦ κινεῖται. ἔτι δ᾽ ἐὰν ᾧ, οἷον εἰ πόδες, βώδισις, 

εἰ πτέρυγες, πτῆσις. ἢ ὅ, ἀλλὰ τοῖς σχήμασιν ἡ φορὰ 
ἄλλη, ὥςε τὰ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ταὐτὸ μέγεθος κινούμενα ἰσο- 

εἰ ἰσοταχεῖς αἱ ἀλλοιώσεις, ἢ εἰς τὸ ἀλλοιόμενον, οἷον εἰ 

τῷ μὲν τοσονδὶ λελεύκανται τοῦ δὲ τοσονῥί, ἢ εἰς ἄμφω, 
καὶ ἡ αὐτὴ μὲν ἢ ἄλλη τῷ πάθει, εἰ τὸ αὐτό, ἴση δ᾽ ἢ. 

ἄνισος, εἰ ἐκεῖνο ἄνισον. καὶ ἐπὶ γενέσεως δὲ καὶ φθορᾶς 
ταχϑ᾽ τὸ αὐτὸ δὲ ἀδιάφορον εἴδει καὶ "κινήσει ἀδιάφορον" ἢ9 τὸ αὐτὸ σκεπτέον. πῶς ἰσοταχηὴς ἡ γένεσις; εἰ ἐν ἴσῳ χρόνῳ 
ὥςε τῦτο σκεπτέον, τίς διαφορὰ κινήσεως. ' καὶ σημαίνει ὁ 
λόγος ὅτος ὅτι τὰ γέος ὁχ ἦν τι, ὠἀλλὼ παρὰ τοῦτο λαν- 
βάνει πολλα,, εἰσί τε τῶν ὁμωνυμιῶν αἱ μὲν πολὺ ἀπέχε- 

Ω κι 
σαι, αἱ δὲ ἔχουσαί τινα ὁμοιότητα, αἱ δ᾽ ἐγγὺς ἢ γέει ἢ 

τὸ αὐτὸ καὶ ἄτομον, οἷον ἄγθρωπος ἀλλὰ μὴ ζῷον" - θάτ- 
»» Ψ. μΆ ΕΣ λ , ’, 3 φΦ- των δ᾽, εἶ ἐν ἴσῳ ἕτερον" οὐ γὰρ ἔχομέν τινα δύο, ἐν οἷς: 

ἡ ἑτερότης ὡς ἡ ἀνομοιότης. καὶ εἰ ἔςιν ἀριθμὸς ἡ ὑσία, 
πλείων καὶ ἐλάττων ἀριθμὸς ὁμοειδής, ἀλλ᾽ ὠνώνυμαν τὸ 

,, μ᾿ ,, , ΄, 

ἀναλογίᾳ, διὸ οὐ δοκῦσιν ὁμωνυμίαι εἶναι οὔσαι. πότε ὧν 25 κοινόν, καὶ τὸ ἑκάτερον [ ποιόν" τὸ μὲν ποιόν,] ὥσπερ τὸ 
Υ ἈΔΑΥ Υ᾿ 

ἕτερον τὸ εἶδος, ἐὰν ταὐτὸ ἐν ἄλλῳ, ἢ ἀν ἄλλο ἐν ἄλλῳ; 
δ ΄,͵ ἃ » » υφ » ἃ Ν Ν Ὶ Ὶ καὶ τίς ὅρος; ἢ τῷ κρινοῦμεν ὅτι ταὐτὸν τὸ λευκὸν καὶ τὸ 

Υ Ἀ γλυκὺ ἢ ἄλλο; ὅτι ἐν ἄλλῳ φαδεται ἕτερον; ἢ ὅτι ὅλως 
“ ν 

οὐ ταὐτό; περὶ δὲ δὴ ἀλλοιώσεως, πῶς ἔςαι ἰσοταχὴς 

πλεῖον πάθος ἢ τὸ ὑπερέχον μᾶλλον, τὸ δὲ ποσὸν. μεῖζον. 
Ἐπεὶ δὲ τὸ κινῶν κινεῖ τι ἀεὶ καὶ ἔν τι καὶ μέχρι 5 

του" λέγω δὲ τὸ μὲν ἕν τινι, ὅτι ἐν χρόνῳ, τὸ δὲ μέχρι 
΄ , πκος ἀεὶ οὰδρ, ἅ “Δ ΄ 

του, ὅτι ποσὸν τι μῆκος" ἀεὶ γὰρ ὥμῳ κινεῖ καὶ κεκίνηκεν, 

ἑτέρᾳ ἑτέρα; εἰ δή ἐςι τὸ ὑγιώζεσθαι ἀλλοίῶσθαι, ἔςι τὸν 3) ὥςε ποσόν τι ἔςαι ὃ ἐκινήθη, καὶ ἐν ποσῷ. εἰ δὴ τὸ μὲν 

μὲν ταχὺ τὸν δὲ βραδέως ἰαθῆναι, καὶ ἅμα τινάς, ὥς᾽ Α τὸ κινῶν, τὸ δὲ Β τὸ κινούμενον, ὅσον δὲ κεκίνηται μῆ- 

2. ἄλλο οπὶ ΗΚ. ᾿ἱ ἄλλῳ] ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ 1. 1} 3. ἢν οτὰ ΕΚ. 1ὶ δεῖ] δὴ 3,7. 1] 5. μήτε τὸ ἐν Ἐ. 1} ἔχει διαφορὰν ἥ διαίρε- 
σιν ἮΝ. ᾿ 6. οὐ οτὰ Ἐ. ᾿ κέχρωςαι Η. ᾿ἱ 8. ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ Ἐ, ἀλλ ἡ Η. ᾿ καὶ οπι “Η. 1} 9. κινεῖσθαι ἘΠῚ 1 τοσόνδε ΣῊ. 1] εἰ δὴ] 

ἐχὴ Η, οτὰ Ε΄. 1] τωδὶ εἰ δὲ τὸ Ε΄. 1] 10. ἄρα οπι ον Ε΄ ᾿ αὐτὴ Καὶ, Π|12. ἐν τῷ ἴσῳ Ε΄. ἢ κινηθέντα μῆκος ἴσον 7. 1 13. ἡ φοβῖ καὶ 
οὰ ΣΦ, ἢ 14. ὅτι ἔςιν ἡ ΕΙΚ, ἡ οἵα ἘΚ. || : 15. χρόνος ὃ αὐτὸς ἀὰ Ε΄. ἢ ἄτομος ἂν δὲ τῷ Α΄. {ἐκεῖνα Σ᾽, οτχ Α΄, ΠΠ 16. εἴδη ἔχη 

ἘΞ 11. ἔτῇ ὅτε ΕΕΚ. 1 ἰὰν δι’ οὗ σοττ 1, ἀν δι ὅ Α΄, ἐν ᾧ ΣΕ. 1 εἶ οἱ 1. {{ 18. εἰ δὲ πτ. ΕΙΚ. 119. χρόνῳ οα ΕΗΚ. ἢ 

τὸ αὐτὸ ἘΠ. "ἡ 20. δὲ] δὲ καὶ ἘΚ. || διάφορον ΕΚ. ᾿ ἀδιάφορον εἴδει ὥςτε Σ΄. ἢ 21. ὁ] γε ὁ Ε΄. 1 23. δὲ Σ΄. ἢ 24. αἱ δὲ ἔχυσαι ογὰ 

ἘΞ 1] ὁμοιότητά τινα Η. 25. οὐδὲ 1. 11 πότερον ΑΓ, 1 26. ταντὲν Η, ταῦτα ΤΙ. ᾿Π ὧν οπλ ΤΑ. || 27. ταυτὸν καὶ γλυκὺ καὶ λευκὸν ΖΗ. ἢ} 

28. ἐν ἄλλῳ οαχ Τ7. ἢ 29. ταυτὸν ΗΖ. 1 δὴ οτὰ Δ΄. ᾿] ἐεὶν ΕΚ. [{ 30. ἔςι δὲ τὸν ΕΖ. Π 31. καὶ] ἔςι δὲ καὶ 7, 

4. ἕςαι Η. 1 2. ὑκέτι Η͂. ἢ ἴξαι ΕΗ͂Κ. || .3. ποσῷ ἡ ἰσότης Η. 1 ἀ. ἔξω τὸ τὸ αὐτὸ μεταβάλλον τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἰσοταχές ΠΙ͂ οἱ 

Οἴαϊθ80 τὸ Δ]ίοιῸ εἴ ἰογιίο ΣῚ, οπιίδ8ὶ8 τὸ αὐτὸ εἴ τὸ τογιϊο Δ΄, [ΠΟ 5. ἦν οπχ Τ. 1 6. ὅτι] 1 Ε. 1 ὅτι] ἢ ὅτι Ε΄ 11 8. ἢ οἷον] ποῖον 
ἙἘ. ἢ καὶ] ἡ Ε΄. ᾿᾿ 9. εἴδη ρὺ 1, οπὰ οοσὺ Σ΄. { 10. ὥσπερ ον Α΄. || ὑδὲ φορά Ε΄. Π 11. πόσα οἵα Κ΄. ᾿ 138. αὑτὸ Ε΄. 1 15. ἢ ομῖ 
ἘΠῚ 16. εἴ ἔξ Ε, ἡ ἘΚ, οτὰ 1. ἢ ἀλλοιώσεις ἢ εἰς τὸ οἵα τ ΕΞ. ἢ" ἢ εἰς τὸ ἀλλοιύμενον οπι ᾿ν Α΄. {ΠΟ 17. τοιονδὲ ΗΚ. 48. τὸ 

πάθος Τὶ. ᾿ἱ εἴ εἴη Ε, εἰ ἢ Κ΄. Ἰ αὐτὸ αὐτὸ ἴση Ε. ᾿ δὲ οχα ἘΚ, ᾿ὶ 21. οἷον] οἷον εἰ 1. 1} θᾶττον ἘΚ. 122. δὴ εἰ ἐν ἀνίσω" ἅ 

ἘΚ. τ τι ΕΕΗ͂Κ. ᾿ὶ ἐν οἷς οαχ ΕΗΙΚ. ἢ 23. 3] εἰ Ε΄ ΠΠ καὶ] ἃ ΠΧ, οτὰ Ἐ. ᾿ 24. ὁμοιοειδῆς ΕΚ. ἢ 25. ποῖον τὸ μὲν ποῖον οὔ 

ἘΡΙΗΖΑ͂. 1 21. κινεῖται ἀὰ Ε, κινεῖ τε ἀεί τι Ε΄. Π 29. ἀὰ] εἰ ΕΚ. 1 καὶ οτὰ Α΄. ᾿ἰ κεκδηται Ἦ. 

1: 
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κος τὸ Τ', ἐν ὅσῳ δὲ ὁ Χρόνος ἐφ᾽ῖ Δ, ἐν δὴ τῷ ἴσῳ χρόνῳ 
ἡ ἴση. δναμις αὶ ἐφ᾿ Ὁ Α τὸ ἥμισυ τοῦ Β διπλασίαν τῆς 
Γ' κινήσει, τὴν δὲ τὸ Τ' ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ Δ΄ οὕτω γὰρ 
ἀνάλογον ἔςαι. καὶ εἰ ἡ αὐτὴ δύναμες τὸ αὐτὸ ἐν τῳδὶ 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Η. 

κατὰ τὸ μᾶλλόν καὶ ἧττον ἡλλοίωται, καὶ ἐν ποσῷ χοόνῳ, 
ἐν διπλασίῳ διπλάσιον, καὶ τὸ διπλάσιον ἐν διελασίῳ" τὸ 
δ᾽ ἥμισυ ἐν ἡμίσει χρόνῳ, 
πλάζιον, εἰ δὲ τὸ ἀλλοῖῶν ἢ αὖξον τὸ τοσόνδε ἐν τῷ τοσῷδε 

ἢ ἐν ἡμίσει ἥμισυ ἢ ἐν ἴσῳ δὲ- 

τῷ χρόνῳ τοσήνδε Ἐρε καὶ: τὴν ἡμίσειαν, ἐν τῷ ἡμίσει 5 ἢ αὔξει ἢ ἥ ἀλλοιοῖ, ἐκ ἀνάγκη καὶ τὸ ἥμισυ. ἐν ἡμίσει κἀὶ 

καὶ ἡ ἡμίσεια ἰσχὺς -τὸ ἅμισυ κινήσει ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ 

ἴσον. οἷον τῆς Α δυνάμεως. ἔξω ἡμίσεια ἡ τὸ Ἐ καὶ τοῦ 

Β τὸ Ζ ἥμισυ" ὁμοίως δὴ ἔχουσί καὶ ἀνάλογον ἡ [] ἰσχὺς 

“ρὸς τὸ βώρος, ὥςε ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινήσουσιν. καὶ εἰ 

ἐν ἡμίσει τὸ ἥμισυ, ὠλλ᾽ ὑδὲν, εἰ ἔτυχεν, ὠλλοιώσει ἢ αὐὖ- 
ζήσει, ὥρπερ καὶ ἐπὶ τοῦ βάρες. 

Θ. 
τὸ Ἐ τὸ Ζ κινεῖ ἐν τῷ Δ τὴν Τί, οὐκ ἀνάγκη ἐν τῷ ἴσῳ 10 

χρόνῳ τὸ ἐφ᾽ ὗ Ὁ Ε τὸ διπλάσιον τῷ Ζ κινεῖν τὴν ἡμίσειαν ᾿Πότερον δὲ γέγονέ ποτε κίνησις ἀκ οὖσα πρότερον, καὶ 
τὰς Τ΄,. εἰ δὴ τὸ τὴν τὸ Ἢ κινήσει. ἐν τῷ Δ ἦσην ἡ τὸ φθείρεται πάλιν ὅτως ὥςε κινεῖσθαι μηδὲν, ἢ ὅτ᾽ ἐγένετο ὅτε 

Τ᾿, τὸ ἥ ἥμισυ τῶι, τὸ ἐφ᾽ ᾧ Ἐ τὴν τὸ Β ᾿ κϑήσει ἐν τῷ φθείρεται, ἀλλ' ἀεὶ ἥν καὶ ἀεὶ ἔξαι, καὶ τῆῶτ᾽ ἀθάνωτον καὶ 
χρόνῳ ἐφ᾽ ᾧ Δ,, οὐδ᾽ ἔν τινι τῷ Δ τῆς Τ', ἢ ἀνάλογον πρὸ ἄπαυξον ὑπάρχει τοῖς οὖσιν, οἷον ζωή τις οὖσα τοῖς φύσει 
τὴν ὅλην τὸν Γ΄, ὡς τὸ Αὶ πρὸς τὸ Ε΄ ὅλως γὰρ εἰ ἔτυχεν (5 συνεξῶσι πῶσιν: εἶναι μὲν οὖν κίνησιν πάντες φασὶν οἱ περὶ 

ὑ γὰρ εἰ ἡ ὅλη ἰσχὺς τοσήνδε ἐκίνησεν, ἡ φύσεώς τι λέγοντες διὼ τὸ κοσμοποιεῖν καὶ περὶ γενέσεως 

ἡμίσεια οὐ κινήσει οὔτε ποσὴν ὅτ᾽ ἐν ὁποσῳῦν" εἷς γὰρ ἂν καὶ φθορᾶς εἶναι τὴν θεωρίαν πᾶσαν αὐτοῖς, ἣν ἀδύνατον 
κινοίῃ τὸ πλοῖαν, εἶπερ ἥ τε τῶν γεωλκῶν τέμνεται ἰσχὺς ὑπάρχειν μὴ κινήσεως ὅσης. ὠλλ᾽ ὅσοι μὲν ὠπείρας τε κό: 
εἰς τὸν ὠριθμὸν καὶ τὸ μῆκος, ὃ. πώντες ἐκίνησαν. διὰ τῦτο σμὲς εἶναί φασὶ, καὶ τὸς μὲν γίγνεσθαι τὸς δὲ φθείρεσθαι 
ὁ Ζήνωνος λόγος ὐκ ἀληθής, ὡς ψοφεῖ. τῆς κέγχρου ὁτιῶν 20 τῶν κόσμων, ἀεί φασιν «εἶαι κίνησιν (ἀναγκαῖον γὰρ τὰς 
μέρος" δὲν γὰρ κωλύει μὴ κινεῖν τὸν ἀέρα ἐν μηδενὶ χρόνῳ γενέσεις καὶ τὼς φθορὼς εἶναι μετὰ κινήσεως αὐτῶν)" ὅσοι 

,ὔ 

ὁ κινήσει δὲν" 

Υ Ν Ὁ . Ἂς τοῦτον ὃν ἐκίνησεν ἐμπεσὼν ὁ ὅλος μέδιμνος. οὐδὲ δὴ το- 
»"Ἢ᾽ ᾿ 

σῦτον μόριον, ὅσον. ἂν κινήσειε τῷ ὅλου, εἰ εἴη καθ᾽ αὑτὸ 
: ΕῚ ͵ὔ 

τῦτο, ὁ κινεῖς ὅδὲ γὰρ ὑδὲν ἐς ιν ἀλλὶ ἢ δυνάμει ἐν τῷ 

δ᾽ ἕνα ἢ μὴ ἀεί, καὶ περὶ τῆς κινήσεως ὑποτίθενται κατὰ 

λόγον. εἰ δὴ ἐνδέχεταί ποτε μηδὲν κινεῖσθαι, διχῶς ἀνάγκη 

τῦτο συμβαίνειν" ἢ γὼρ ὡς ᾿Αναξαγόρας λέγει (φησὶ γὰρ 
΄ Υ ΄, Ἵ - Υ γ ὅχῳ. εἰ δὲ τὰ δύο, ἑκωτέρον δὲ τῶνδε ἑκάτερον κινεῖ το- ὃς ἐκεῖνος, ὁμοῦ πάντων ὄντων καὶ ἠρεμούντων τὸν ἄπειρον χρό- 

σόνδε ἐν τοσῷδε, καὶ συντιθέμεναι αἱ δυνώμεις τὸ σύνθετον 
ἐκ τῶν βαρῶν τὸ ἴσον κινήσουσι μῆκος καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ" 

γον, κίνησιν ἐμποιῆσαι τὸν νὸν καὶ διακρναῦ, ἢ ὡς Ἔμπε- 

δυκλῆς ἐν μέρει κινεῖσθαι καὶ πάλιν ἠρεμεῖν, κινεῖσθαι μὲν 
΄ὔ »“ “ ν ἃ ἃ Ν Ἄ, 

ἀνάλογον γάρ. ἂρ’ ἦν ὅτω καὶ ἐπ᾽ ἀλλοιώσεως καὶ ἐπ᾿ αὐ- ὅταν ἡ φιλία ἐκ πολλῶν ποιῇ τὸ ἕν ἤ τὸ νεῖκος πολλὰ 
ἣ ’ὔ ξήσεως; τὶ μὲν γὼρ τὸ αὖξον, τὶ δὲ τὸ αὐξανόμενον, ἐν ἐξ ἑνός, ἠρεμεῖν δ᾽ ἐν τοῖς μεταξὺ χρόνοις, λέγων ὅτως 

»“» ἣν Υ Ν ᾿ ποσῷ δὲ χρόνῳ καὶ ποσὸν τὸ μὲν αὔξει τὸ δὲ αὐξάνεται...  Ἀ-- ἡμὲν ἕν ἐκ πλεόνων μεμαθηκε φύεσθαι, 
“ Ἁ ΄ ,’ὔ 

καὶ τὸ ἀλλοίδν καὶ τὸ ἀλλοιόμενον ὡσαύτως τὶ καὶ ποσὸν ἠδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον᾽ ἐκτελέθουσιν. 

4. δὲ χρόνῳ ἐφ᾽ ᾧ Κ΄, ἢ 2. ἴση ογὰ ΗἹ. 1 ἡ οπὶ ἘΚ {ὦ ΤῊ. 1 ΑἹ τὸ « ΕἼΙΚ. Ἱ τὸ] τὸ μὲν 1. ἹΠ διπλασιάσαν . Π τῆς 

τῆς τοῦ 1..} 3. κινήσει τὴν ζ τὴν ΗΖ. ἢ ἁ, τῳδὶ τῷ] τῶ διττῶ Ἑ. ἢ 5. ἡμίσει χρόνω κινήσει καὶ 1. 11 ξ1. ἔξω ἡ ἡμίσεια ἡ τὸ Η, ἴξω ἡμῖ- 

σεια ἡ τοῦ Ἐ,, ἔξω ἥμισυ τὸ ἈΚ. 1 8. ἀναλόγως Η. { ἡ οἵα ἘΚ. ᾿ 10. οὐκ οπὶ ἘΚ. [[ ἀναγκαῖον ΕΕΧΚ. 11. Ἐ] τὸ ε ον 1. ἢ 

12. δὲ ἘΚ. || τὸ ΑἹ τὴν τὸ α γγν Κ΄. ἢ α κινεῖ τὴν Α΄. 1 τὸ οτὰ ΕΚ. 1] κινεῖ Η, οτὰ ΚΑ. [ὅση ΕΗΚ. ᾿ ἡ οὐὰ 1. 1 13. Ε] τὸ 
ε Η]. αὶ τὸ Δ ἵ 14. ᾧ τὸ ὃ ΕΚ. τῆς] τις τῆς ΑΨ, 11 ὅ οπὶ Τ᾿, ἢ -- 15. Τ' οπι ἘΚ, ᾿ 15. τὴν ροβὲ ὅλην οπχ ΚΕ. {Π Ε] εἶ Ε, εἰ- 

ΤῊ 16 χυϊά Αὦ, Π 16. οὐ γὰρ εἰ] εἰ γὰρ ΕΚ. 11 ὁ] εἰη Δ΄, οπὶ 1. 1 κίνησιν ἢ ἡ Τὶ, 1 17. οὐ ον ΗΚ. ᾿ἱ ποσὸν. 11 εἶ] εἰ Ε. 
18. τε οπὶ Δ΄. {| νεωολκῶν ἘΚ, 1 20. ζήνων ὡς λόγος 1. 1 ἀληθὲς ΤΑ. Π τοῦ ἘΠ. [| 22. τοῦτον οτὰ 1. ΠΠ| πεσὼν Η. 1 δ ογὰ Η͂, ροϑὲ 

ὅλος ρος Α΄. 1] δὴ] δὴ τὸ 5,11. 1 24. οὐ κινεῖ" οὐδὲ γὰρ οἵχ ἘΚ |} δυνώμει οπι .Η. 1 25. δύ9} δύο καὶ Σ΄. ἵ δὲ οι ἘΞΕΗΚ εἰ γγ 
1. ἢ] τῶνδε] τῶνδε καὶ ΚΟ, τῶνδε καὶ εἰς Ἐ. 1! ἐκύει ΗΠ, ἐκίνει τὸ Κ΄, κινεῖ τὸ Ἐ. ᾿ 28. ἐπ’ ἀπίς ἀλλ. οὐχ 4,11 1 29. αὐξόμενον Ε΄. 1] 

80. δὲ ἀπίε χρ. οὐχ ἘΚ. 

1. ἠλλοίωντται ἘΚ. 12. διπλασίονι ΚΨὦ, οἵα Ἐ. ἢ διπλάσιον οπὶ Α΄. ἢ καὶ] κατὰ 1. ἢΠ 8. χρ. 5] χρ. καὶ ΤΙ. Π ἀ. τοσωδ Ἡ. ἢ 
5. ἢ δηΐο αὐξ. οαλ ΕΓ. || ἀναγκαῖον Ε΄. 1} καὶ ἐν ἡμίσει] ἢ καὶ Ε΄. ΠΠ 6. τὸ οἵα ΕΚ. [{ οὐδὲ 1. 

Τῖι. Θ] περὶ κινήσεως τῶν εἰς Ὑ τὸ Ὑ ΕἾ, φυσικῆς ἀκρόασεως ἣν . 

41. δὲ οτχ Δ΄. ᾿ πότε οτῃ . || 12. ὥςε οτχὰ Ἐ. 15. μὲ] μὴ Ἐ. ΠΠ 17. καὶ περὶ φθορᾶς Ψ. 1 18. ἑπόσοι ἘΠΙ͂Ι. Ἰ τε οτὰ ἘΚ. 1 
49. εἶναι οἵα ΚΑ. Ἱ 20. τὸν κέσμον 1. ἢ 21. τὰς ογτα Ἐ. 1 23. δὲ Α΄, 1 μὴ ΤΑ, {{24. τῦτο οτχ Τ. 1} 27. κινεῖσθαι ροβῖ μέρει οτὰ Ε. ἢ 
80. ὅ μὲ ΓΉΗΙΚ. ᾿ 31. ἢ δὲ ΕῪῊΗΙ. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ 96. 

τῇ μὲν γίγνονταί τε, καὶ ὅ σφισιν ἔμπεδὸς αἰών" 
ἡ δὲ τάδ᾽ ἀλλάσσοντα διωμκσερὲς οὐδαμὼ λήγει, 

΄ ᾽ 3."Κ Ν ΄ ταύτῃ δ᾽ αἰὲν ἔωσιν ἀκίνητοι κατὼ κύκλον. 
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ςήμη. ἀλλ᾽ ἦν ὅσα γε. δυνατὰ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἢ κινεῖ, 
τὼ δὲ κινεῖσθαι, οὐ πάντως δυνατά ἐςιν, ἀλλ᾽ ὡδὶ. ἔχοντα 

καὶ πλησιάζοντα ἀλλήλοις. ὥσθ᾽ ὅταν πλησιάσῃ, κινεῖ, 
δεῖ γὰρ ὑπολαβεῖν λέγειν αὐτὸν ᾧ δὲ τάδ᾽ ἐνθώδε τὰ ὠλ- τὸ δὲ κινεῖται, καὶ ὅταν ὑπάρξῃ ὡς εἶναι τὸ μὲν κοητιχὸν 
λάσσοντα. σκεπτέον δὴ περὶ τούτων πῶς ἔχει" πρὸ ἔργου 5 τὸ δὲ κινητόν. εἰ τούυν μὴ ἀεὶ ἐκινεῖτα, δῆλον ὡς ἀχ οὖ- 
Ὑῶρ ἃ μόνον πρὸς τὴν περὶ φύσεως. θεωρίαν ἰδεῖν τὴν ἀλή- τως εἶχον ὡς δυνάμενα τὸ μὲν κινεῖσθαι τὸ δὲ κινεῖν, -ὠλκ 
θειαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν μέθοδον τὴν περὶ τῆς ἀρχῆς τὴς ἔδει μεταβάλλειν θάτερον αὐτῶν" ἀνάγκη γαρ ἐν τοῖς πρός 
πρώτης. ὠρξώμεθα δὲ πρῶτον ἐκ τῶν διωρισμέων ἡμῖν ἐν "τι τῦτο συμβαίνειν, οἷον εἰ μὴ ὃν διπλάσιον νῦν διπλάσίοκ, 
τοῖς φυσικοῖς πρότερον. φαμὲν δὴ τὴν κίνησιν εἶναι ἐντελέ. μεταβάλλειν, εἰ μὴ ὠμφότερα,, ϑώτερον. ἔςωι ἄρα τις προ- 
χεῖαν τοῦ κινητοῦ ἢ κινητόν. ἀναγκαῖον ἄρω ὑπάρχειν τὰ 10 τέρα μεταβολὴ τῆς πρώτης. πρὸς δὲ τύότοις τὸ πρότερον 
πράγματα τὰ δυνώμενα κινεῖσθωι καθ᾽ ἑκάςην κίνησιν. καὶ 
χωρὶς δὲ τοῦ τῆς κινήσεως ὁρισμοῦ, πῶς ὧν ὁμολογήσειεν 
ἀναγκαῖον εἶναι κινεῖσθαι τὸ δυνατὸν κινεῖσθαι καθ᾽ ἑκάςην 
κίνησιν, οἷον ἀλλοίδαθαι μὲν τὸ ἀλλοιωτόν, φέρεσθαι δὲ τὸ 

Ἁ ’, ΄ὔ Ν ’ὔ κατο τόπον μεταβλητόν, ὥςε δεῖ πρότερον καυςὸν εἶναι 15 φαίνονται πάντες" 
πρὶν κάεσθαι καὶ καυςκὸν πρὶν κάειν. ὑκῦν καὶ ταῦτα, 
ἀναγκαῖον ἢ γενέσθαι ποτὲ οὐκ ὄντα ἢ ἀΐδια εἶναι. εἰ μὲν 
τοίνυν ἐγένετο τῶν κινητῶν ἕκαςον, ἀναγκαῖον πρότερον τῆς 
ληφθείσης ἄλλην γενέσθαι μεταβολὴν καὶ κίνησιν, καθ᾽ ἣν 

) “ »" Κν ΄ νΥ Δ ε ΄, ν᾿ καὶ ὕςερον πῶς ἔςαι χρόνα μὴ ὄντος; ἢ ὁ χρόνος μὴ ὕσης 
ὯΔ ᾽ 2 ε , ΄, [ ᾿ς τ κιήσεως; εἰ δή ἐςιν ὁ χρόνος κινήσεως ἀριθμὸς ἢ χρησίς 

τις, εἴπερ ἀεὶ χρόνος ἐςίν, ἀνάγκη καὶ κύησιν ἀΐδιον εἶναι. 
᾽ Ν ᾿, ὕὔ ,’ὔ εν. ω “ Ἢ 
ἀλλὰ μὴν περί γε χρόνου ἔξω ἑνὸς ἁμοτοητικῶς. ἔχοντες 

᾽ Ν “ Ν ὠγένητον γὼρ εἶναι λέγουσιν. καὶ διὰ 
τοῦτο Δημόκριτός γε δείκνυσιν ὡς ἀδύνατον ἅπαντα γεγά- 
ως ν ΄ . Υ , ὮΝ γέναι" τὸν γὼρ χρόνον ὠγώητον εἶναι. Πλάτων δ᾽ αὐτὸν 
γεννᾷ μόνος" ἅμα μὲν γὰρ οὐτὸν τῷ οὐρεινῷ γεγονέναι, 
τὸν δ᾽ ὀρανὸν γεγονέναι φησίν. εἰ. ἕν ἀδύνατόν. ἐς τ᾿ καὶ εἶγακ 

» 4“ ν Ν Ἂν ΠῚ “Ἢ 2 γ “᾿.»"» -ῶν ,ὔ Υ “- ,«ἷ« . Ν λιν 5» ὡς (Υ͂ ἐ ἐγένετο τὸ δυνατὸν κινηθῆναι ἢ κινῆσαι. εἰ δ᾽ ὄντα προῦπῆρ- Ὁ καὶ νοῆσαι χρόνον ἄνευ τοῦ νῦν, τὸ δὲ νῦν ἐςὶ μέσότης τὶς, 
᾽ Ψ' ΝΑ Υ Ἂν ’ ΕΣ ᾽ ΝΥ " Ν . Υ ᾽ 4 .ὦ» -» χεν ἀεὶ κινήσεως μὴ ὕσης, ἄλογον μὲν φαΐεται καὶ αὐ καὶ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν ἔχον ὦμα, ἀρχὴ μὲν τοῦ ἐσο- 

τόθεν ἐπιςήσασιν, ὁ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἔτι προϊοῦσι τοῦτο μόν χρόνε, τελευτὴν δὲ τῷ παρελθόντος, ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι 
συμβαΐειν ἀναγκαῖον. εἰ γὼρ τῶν μὲν κινητῶν ὄντων τῶν χρόνον" τὸ γὰρ ἔσχατον τοῦ τελευταῖς ληφθώτος χρόνου 
δὲ κινητρκῶν ὁτὲ μὲν ἔςαι τι πρῶτον κινοῦν, τὸ δὲ κινούμε- ἔν τινι τῶν νῦν ἔςαι" ὑδὲν γὰρ ἔςι λαβεῖν ἐν τῷ χρόνῳ 

γον, ὁτὲ δ᾽ οὐθέν, ἀλλ᾽ ἠρεμεῖ, ἀναγκαῖον τῦτο μεταβάλ- 25 παρὰ τὸ γῶν. ὥς" ἐπεί ἐξὶν ἀρχή τε καὶ τελευτὴ τὸ γῦν; 
΄, δῆς, ὧν ν “2 ,,. “ δ ἠρέ ᾿ τὰ δι ἀν ΄ ᾿Ν λεὶ ὔ: τες ὌΝ λεὶν πρότερον ἤν γάρ τι αἴτιον τῆς ἠρεμίας“ ἡ γὰρ ἠρέμη- ἀνάγκη αὐτὸ ἐπ᾿ ὠμφότερα εἶναι ἀεὶ χρόνον. ᾿ ἀλλὰ μον 

σις ςέρησις τῆς κινήσεως. ὥςε πρὸ τῆς πρώτης μεταβολῆς εἴγε χρόνον, φανερὸν ὅτι ἀνάγκη εἶναι καὶ κύησιν, εἴπερ, ὁ 
ἔςαι μεταβολὴ προτέρα. τὰ μὲν γὰρ κινεῖ μοναχῶς, τὰ χρόνος πάθος τι κινήσεως. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ. τοῦ 
δὲ καὶ τὼς ἐναντίας κινήσεις, οἷον τὸ μὲν πῦρ θερμαίνει, ἄφθαρτον εἶναι τὴν κίνησιν καθάπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ γενέσθαι 
ψύχει δ᾽ ὅ, ἡ δ᾽ ἐπιςήμη δοκεῖ τῶν ἐγαγτίων εἶναι μία. 30 κίνησιν συνέβαινε προτέραν εἶναί τινα μεταβολὴν τῆς πρώ» 
φαύεται μὲν ἕν κἀκεῖ τι εἶναι ὁμοιότροπον". τὸ γὰρ ψυ- της, οὕτως ἐγταῦθα ὑςέραν τῆς τελευταίας" οὐ γὼρ ἅμα 
χρὸν θερμαίνει ςραφέν πως καὶ ὠπελθόν, ὥσπερ καὶ ὧμαρ- παύεται κινόμενον καὶ κινητὸν ὄν, οἷον καόμενον καὶ καὺν 

ΤΌ πον 5“ Ὁ. 3 αὐ ΄ Ὁ. (8. Σ να »- " ἜΞΩ πως ΡΟ] 
τάνει ἑκὼν ὁ ἐπιςήμων, ὅταν ἀνώπαλιν χρήδηται τῇ ἐπι: ςτὸν ὃν (ἐνδέχοταμ “γὰρ καυςὸν. εἶναι μὴ καόμενον), ᾿ οὐδὲ 

2. τὰ διαλλάσσοντα Ε᾽, τάδ᾽ ἀλλώσσοντα Α΄. διαμπερὶς οτὰ ΗΠ. ἢ 3. δ᾽ οτὰ π΄. 1} ἃ. δεῖ -- ̓εὐλασοκῶ τὸ γὰρ ἢ δὲ (τῆδε ΓΕ 

τάδ᾽ ἀλλάσσοντα (διαλάσσοντα 7) ἐνθένδε ἐκεῖσε λέγειν αὐτὸν ὑποληπτέον ἘΠῚ. 1 5. δὲ Ε. [Ϊ τούτυ ΠΙΙΚ. 1 Ἴ. τὴν ἀπῖα περὶ οπι Ε. { 

9. ἐντ.] ἐνέργειαν ἘΚ. ΠΠ 11. τὰ οἵα Δ΄. ἢ καὶ οπὶ ΤΠ. 14: τὸ ροβὲ τόχον ροηΐϊὶ Τ, οτχ Α', ΠΟ 15. δὴ ΞΕ. 1" 16. καίεσθαι ,Η. 1} 

ΑΝ κρητικῶν ΚΑ΄. 1| ἀνάγκη Η, οἵη ἘΞ. ᾿ 22. προώγωσιν Ε΄, προάγασι (ΞΌρτγα ροϑίεῖα ον) Οὔ. [| ἀναγκαῖον τοῦτο. συμβαίνειν Ε΄. [}. 2ἀ. ἅτι 
, ἢ ἔφι Ἐ. 1 τῇ τὸ ρυ Ε΄. 1 25. ἠρεμεῖν 7. 11 ἀναγκαῖον} δεῖ ΗΠ, ἀναγκαῖον δεῖ Χὶ, ἢ 26. ἕν οκι. 1. Ἂ 21. τῆς δηῖδ κ' οἱὲ 

Ἔθος Ι 28. τὰ μὴ] τῷ μὲν Α΄, 29. καὶ σγὰ 1. 1 31. καὶ ἐκεῖ ΓΗΙΚ, 1 τι οὰ Ἐ. - ἡ 
1, καὶ] ἢ ἘΚ. "ἢ 3. πλησιάζῃ ΕΠ. ἡ 4. ἐπα] ἣν Ἐ. 1 κινητὸν τὸ δὲ κινητικόν Κ΄ [1 6. ὡς] ὡς μὴ 77 εἱ ΡΥ - ὡς ἥν ἘΚ. ΄, ὥει 

μεταβάλλει» μετίβαλεν Ἐ, μετέβαλλεν ΚΑ. ἰἰ 9. μεταβάλλει ΗΚ. [1 εἴ] καὶ εἰ Ζ 11 τις ἄρα 7. ᾿ 14. ὃ οἵα Τὶ. 1} 12. ὁ χρόνος ἐςὶν 

ΤΉΣΚ. || ἀριθμὸς κινήσεως Ε΄. "15. πάντες" οὐχ 57. || ἀγέννητον ΕΚ. 1} 16. τούτε ΕΗ. ἱ τε ΕἾ]. 1 ἅπαν Ε. || 11. τὸν -τ νγω οτὰ 

Ῥτ ἢ. ἢ ἀγ. εἶναι] ἀγέννητον γεγονέναι ἈΚ, ἀδύνατον γεγονέναι ΜΠ οἰ το ΕΞ 18. μὲν οπὶ ΖΚ. ἢ αὐτὸν οἵα 'ΣΑ. 1 419. ὅν] δὲ ΖΚ, ΠΠ καὶ οἵα 

ἙἘΗΠ. "21. καὶ δῃηῖθ ἀῤχὴν οπι ἘΠῚ. ἃ ἦμα] ἀλλ᾽ Ε. ἢ 22, χρόνᾳ στὰ .Ε. ἢ παρεληλυθότος ἘΠῚ. [ ἀὰ οτὰ ΗΠ, ἱ 2λ. ἔξιν Ε΄ 1 ἔςκε 

Ἑ. ἘΠῚ τῷ χρόνῳ λαμβάνειν ΕΠ. ᾿ἱ 25. παρὰ τὶ] παρὰ τὸν Ε. ᾿ τε οἵὰ ΕΗ. ἱ 26. ἀὲ οτχ ΕΑ. [1 239. γὰρ. οτα..1. 1 γινέσθαι καὶ. 

κύησιν Ε. ἢ 30. τιὰὼ εἶναι ΕῊΙΚ. || 32. παύσεται ΕῪῸῚ. καιόμενον ἘΚ. Ι᾿͵ 33. ὅν οπλ ΑΚ, ΠΠ γὰρ] γὰρ καὶ “Ἐ. ΠΠ καιόμενσν ἘΚ, 

112 



252 

κινητικὸν καὶ κινῶν. καὶ τὸ φθαρτὸν δὲ δεήσει φθαρῆναι, ὅταν 

φθείρηται" καὶ τὸ τούτου φθαρτικὸν πάλιν ὕςερον" καὶ γὰρ 

ἡ φθορὰ μεταβολή τις ἐςύν. εἰ δὴ ταῦτ᾽ ὠδύνατα, δῆλον 

ὡς ἔςιν ἀΐδιος κίνησις, ἀλλ᾽ ὁχ ὁτὲ μὲν ἣν ὁτὲ δ᾽ ζ" καὶ 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ Θ. 

ἀξιοῖ ἀρχὴν ζητεῖν, λέγων ἐπί τινων ὀρθῶς, ὅτι δ᾽ ἐπὶ παν- 
᾿ ᾽ Σ Δ" Ἂς ν 7 ᾽ »“» των, ἀκ ὀρθῶς. καὶ γὰρ τὸ τρίγωνον ἔχει δυσὶν ὀρθαῖς ἀεὶ 
Ν , Γ᾿ ᾿ γα 2.7 »“ “ὩὌΝ 7 ΄ 

τὰς γωνίας ἰσὰς, ὡλλ' ὁμῶως ἐς! τι τῆς ἀϊδιότητος ταύτης 

ἕτερον αἴτιον" τῶν μέντοι ἀρχῶν ὁκ ἔςιν ἕτερον αἴτιον ἀϊ- 
γὰρ ἔοικε τὸ ὕτω λέγειν πλάσματι μᾶλλον. ὁμοίως δὲ 5 δίων οὐσῶν. ὅτι μὲν ἔν ὑδεὶς ἦν χρόνος ἀδ᾽ ἔςαι ὅτε κίνη- 
καὶ τὸ λέγειν ὅτι πέφυκεν ἕτως καὶ ταύτην δεῖ νομίζειν εἶς 

2 , Ὁ Ψ ᾽ -“ ἃ ; »" ἥ. Ν 

γαι ὠρχήν, ὅπερ ἔοικεν ᾿Ἐμπεδοκλὴς ὧν εἰπεῖν, ὡς τὸ κρα- 

τεῖν καὶ κινεῖν ἐν μέρει τὴν φιλίαν καὶ τὸ νεῖκος ὑπάρχει 
τοῖς πράγμασιν ἐξ ἀνάγκης, ἠρεμεῖν δὲ τὸν μεταξὺ χρό- 

σις ὑκ ἦν ἢ ὑκ ἔςαι, εἰρήσθω τοσαῦτα. 
Τὰ δ᾽ ἐναντία τούτοις οὐ χαλεπὸν λύειν. δύξειε δ᾽ 2 

ἂν ἐκ τῶν τοιῶνδε σκοπῦσιν ἐνδέχεσθαι μάλιςα κίνησιν εἶς 

ναΐ ποτε μὴ οὖσαν ὅλως, πρῶτον μὲν ὅτι ὑδεμία ἀΐδιος 

νον, τώχα δὲ καὶ οἱ μίαν ἀρχὴν ποιοῦντες, ὥσπερ᾿Αναξα- 10 μεταβολή" μεταβολὴ γὰρ ἅπασα πέφυκεν ἔκ τινος εἴς τι, 
7] [ῳ .. Ψ ᾽ Ν . » Υ -“" “ )», 7 ,ὕ » - Ὁ τὸν ν᾽ - γόρας, ὕτως ὧν εἴποιεν. ἀλλὰ μὴν ὁδὲν γε ἄτακτον τῶν ὥςε ἀνάγκη πάσης μεταβολῆς εἶναι πέρως τἀναντία ἐν οἷς 

φύσει καὶ κατὰ φύσιν᾽ καὶ γὰρ φύσις αἰτία πᾶσι τάξεως. γίγνεται, εἰς ἄπειρον δὲ κινεῖσθαι μηδέν. ἔτι ὁρῶμεν ὅτι 
τὸ δ᾽ ἄπειρον πρὸς τὸ ἄπειρον ὑδένα λόγον ἔχει" τάξις δὲ δυνατὸν κινηθῆναι μήτε κιγόμενον μήτ᾽ ἔχον ἐν ἑαυτῷ μη- 
πᾶσα λόγος. τὸ δ᾽ ἄπειρον χρόνον ἠρεμεῖν, εἶτα κινηθῆναί δεμίαν κύησιν, οἷον ἐπὶ τῶν ἀψύχων, ὧν ὅτε μέρος δὲν 
ποτε, τούτου δὲ μηδεμίαν εἶναι διαφοράν, ὅτι γῦν μᾶλλον 15 ὅτε τὸ ὅλον κινόμενον ἀλλ᾽ ἠρεμῶν κινεῖταί ποτε. προσῆκε 

-» Ἁ ἢ πρότερον, μηδ᾽ αὖ τινὰ τάξιν ἔχειν, ὑκέτι φύσεως ἔργον. δὲ ἢ ἀεὶ κινεῖσθαι ἢ μηδέποτε, εἴπερ μὴ γύεται ὡς σα, 
ἡ γὰρ ὡπλῶς ἔχει τὸ φύσει, καὶ ἐχ ὁτὲ μὲν ὅτως ὁτὲ δ᾽ πολὺ δὲ μάλιςα τὸ τοιῦτον ἐπὶ τῶν ἐμψύχων εἶαι φα- 
ἄλλως, οἷον τὸ πῦρ ἄνω φύσει φέρεται καὶ ὑχ, ὁτὲ μὲν νερόν" οὐδεμιῶς γὰρ ἐν ἡμῖν ἐνούσης κινήσεως ἐνίοτε, ἀλλ᾽ 
ὁτὲ δὲ ὅ᾽ ἢ λόγον ἔχει τὸ μὴ ὡπλῦν. διόπερ βέλτιον ὡς ἡσυχάζοντες ὅμως κινούμεθα ποτε, καὶ ἐγγίεται ἐν ἡμῖν 

»"ὝἬ7 ΕῚ ε-»-»- »“Ὕ“ . 

᾿Ἐμπεδοκλῆς, κἀν εἴ τις ἕτερος εἴρηκεν ὅτως ἔχειν, ἐν μέ- 20 ἐξ ἡμῶν αὐτῶν ἀρχὴ κινήσεως ἐνίοτε, κἀν μηθὲν ἔξωθεν κὶ- 
Ἁ ἊΝ 3 “ Ὶ ἢσθ , ᾿ 4» Ἢ , »“ ν ᾿ ) »“ ᾽ Ψ, ᾽ .«» ς ’, ρει τὸ πᾶν ἠρεμεῖν καὶ κινεῖσθαι πάλιν᾽ τάξιν γὰρ ἤδη γνήσῃ. τῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἀψύχων οὐχ ὁρῶμεν ὁμοίως, 

τιν᾽ ἔχει τὸ τοῦτον. ἀλλὰ καὶ τῦτο δεῖ τὸν λέγοντα μὴ ἀλλ᾽ ἀεὶ κινεῖ τι αὐτὰ τῶν ἔξωθεν ἕτερον" τὸ δὲ ζῷον αὐτό 
,ὕ ᾿ ᾽ Ν ," Ν ᾽»,.7 ,»ν ᾿ Ν ε Ν τ ἢ ὦ ᾽ -. 7ἷ » φάναι μόνον, ὠλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῷ λέγειν, καὶ μὴ φαμεν ἑαυτὸ κινεῖν. ὥς εἴπερ ἠρεμεῖ ποτὲ πάμπαν, ἐν 

“ . “ 
τίθεσθαι μηδὲν μηδ᾽ ὠξίῶν ὠξίωμ᾽ ἄλογον, ἀλλ᾽ ἢ ἐπάγω- ὠκινήτῳ κίνησις ἂν γένοιτο ἐξ αὐτῷ καὶ οὐκ ἔξωθεν. εἰ δ᾽ 
γὴν ἢ ὠπόδειξιν φέρειν" αὐτὰ μὲν γὰρ ὑκ αἴτια τὰ ὑπο- 25 ἐν ζῴῳ τοῦτο δυνατὸν γενέσθαι, τί κωλύει τὸ αὐτὸ συμ- 
τεθέντα, ἐδὲ τῦτ᾽ ἥν τὸ φιλότητι ἢ νεύκει εἶναι, ἀλλὰ τῆς βῆναι καὶ κατὰ τὸ πᾶν; εἰ γὰρ ἐν μικρῷ κόσμῳ γίνεται, 
μὲν τὸ συνώγειν, τοῦ δὲ τὸ διακρίνειν. εἰ δὲ προσοριεῖται καὶ ἐν μεγάλῳ" καὶ εἰ ἐν τῷ κόσμῳ, κἀν τῷ ἀπείρῳ, 
τὸ ἐν μέρει, Ἀεκτέον ἐφ᾽ ὧν ὅτως, ὥσπερ ὅτι ἔςι τι ὃ συ- εἴπερ ἐνδέχεται κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον καὶ ἠρεμεῖν ὅλον. τό- 
γάγει τὸς ἀγθδρώπωυς, ἡ φιλία, καὶ φεύγουσιν οἱ ἐχθροὶ των δὴ τὸ μὲν πρῶτον λεχθέν, τὸ μὴ τὴν αὐτὴν ἀεὶ καὶ 
ἀλλήλυς" τοῦτο γὰρ ὑποτίθεται καὶ ἐν τῷ ὅλῳ εἶναι" φαΐ. 3 μίαν τῷ ἀριθμῷ εἶναι τὴν κίνησιν τὴν εἰς τὰ ἀντικείμενα, 

ἊΝ ἐν “ Ν ἅν Ζ “ ,),.ΑΔΝ Ὁ "ἢ νιν ᾽ ., » Ν νεται γὰρ ἐπί τοὼν ὕτως. τὸ δὲ καὶ δὶ ἴσων χρόνων δεῖς ὀρθῶς λέγεται. τῦτο μὲν γὰρ ἴσως ἀναγκαῖον, εἴπερ μὴ 
, , ᾿ ᾽ Ν "» ΄ ᾽ , ὶ Ἃ ᾿»“Ὸ ν Ν ᾿ς “ ,», ἊΨ 

ται λόγου τινός, ὅλως δὲ τὸ νομίζειν ἀρχὴν εἶναι ταύτην ἀεὶ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι δυνατὸν τὴν τοῦ αὐτοῦ καὶ 
ἱκατήν, ὅτι ἀεὶ. ἢ. ἕξιν ὕτως ἢ γίγνεται, ὑκ ὀρθῶς ἔχει ἑνὸς κίνησιν" λέγω δ᾽ οἷον πότερον τῆς μιᾶς χορδῆς εἷς καὶ 
ὑπολαβεῖν, ἐφ᾽ ὃ Δημόκριτος ἀνάγει τὰς περὶ φύσεως αἰ- ὁ αὐτὸς φθόγγος, ἢ ἀεὶ ἕτερος, ὁμοίως ἐχούτης καὶ κινα- 

, Π 4 Ν ’, ΓΑ “ὋΣ, ᾽ ᾽ » ε » ψ' ᾽ ᾿, Ν ᾽ τίας, ὡς οὕτω καὶ τὸ πρότερον ἐγίνετο" τοῦ δὲ ὠεὶ οὐκ 35 μέης. ἀλλ᾽ ὅμως ὁποτέρως ποτ᾽ ἔχει, ὑδὲν κωλύει τὴν αὐὖ- 

. ἅ, κινητὸν ρτ' 7. {φθαρτικὸν ἘΧ. ἢ δὴ ΕΠ. Ἰ! 2. φϑείρη Α΄, φθαρῇ Ἐ. 1Π 3. τοῦτ᾽ ΕῊ. ᾿] ἀδύνατον ΕἸἾΖΙ. || 6. δεῖ ταύτην Ε,, τκαύ- 
ταὶ δεῖν Ε΄ ἢ εἶναι νομίζειν Ἐ. 1] 8. ὑπάρχειν ΕᾺ, ᾿ 10. ὥσπερ καὶ ἀναξ. ΕΠΙ. || 12. ὁ] εἰ τ Ε. ΠΠ τάξεως πᾶσι Η. {{- 414. λόγω Ἦ ἢ 
45. δὴ Ἐ. 1" 16. οὐκ ἔςι Χ, Π 11. καὶ οὐχ. ΕἬῊΙΚ. 1 19. βέλτιον] ἄμεινον Τὶ, ᾿ ὡς} ὡς ὁ Η. ᾿ 20. ἕτερος ὅτως εἴρηκεν οὕτως Ε΄ ἢ 

23. ἀποφάναι ΕΗΖ. ΠΠ 24. 3] ἀὲ 1. 11 25. γὰρ οἱ τὰ οπὶ Ἐ. || 27. προσδιοριεῖται Χύ, 1 28. ὅτι] τι Ε΄. 1} δ συνάγει] τὸ συνάγον ΕΗ͂. 1} 
80. εἶναι οὐχ 1. ἵΠ31. δι᾽ οαχ 1. ἢ δεῖται καὶ λόγν Ἧ. 33. εἴτι Κα, ἢ ἢ δμῖο ἔςιν οὰ ἘᾺ || ἔχειν Ε. [{84. εἰς ΑΚ 1 35. ὅτι 

Ἐ.Ὶ τὼ πρότερω Κ΄. ἰϊ ἐγένετο ἯΙ. 
1. ὅτι --- 2. ὀρθῶς ογτὰχ ΚΕ. Ι 3. τι ογὰ Ἀ΄. ἢ ιδιότητος Ἐ, [0 5. οὗν] τούυν ΕΗ. 11 ἥν οοτν Ε. Π κίησις ἢ ἐκ ΗΚ, ἸΠ10. πᾶσα ἈΚ. Ι! 

41. ἁπάσης Ἧ]. 1 13. «αὐτῶ. Κι. 1 16. γίγνεσθαι Ἐ. 1 11. τὸ τοιῶτον μάλιςα 11. ἃ εἶναι} ἰςὶ ΕΠ. ἢ 18. ἐν ἡμῖν οαὶ ΣῊ. ἵ σὕσης Σ΄. 1} 

49. ὁμοίως Ε. ἢ 20. αὐτῶν οπχν. Ἐ. ἢ ἐνίοτε οπι ἘΚ. [|22. κινεῖ ροβὲ τι Η, ροβὶ αὐτὰ Ε΄. || αὐτὰ οτχ 2. |Π 23. αὐτὸ 1. 24. γὰ- 

“νοιτο ΗΠ. ἵ 28. ἐν οὔὰ Ἐ. ἢ τὲ] τοῦτο τὸ Ἐ. 1} 26. τὸ κατὰ Ε. ᾿ γίγνεσθαι ΗΠ). 1 27. καὶ υ] κἄν Ε. [Π κἀν] καὶ Ε,, καὶ ἐν ΤΖΗΚ. 

30. τὰ] τ᾿ 1, οπὶ Σ΄. 1} 84. ἀὴὲ ογὰ Ζ. ᾿Π ἠχύσης οοὐγ ΤΥ. 1} 35. ποτ᾿] πως Η, οτὰ Ε. 

ι 
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τὴν εἶναί τινα τῷ συνεχὴ εἶναι καὶ ἀΐδιον" δῆλον δ᾽ ἔςαι ἐπιστήμας ὡς εἰπεῖν καὶ πάσας τὰς δέζας διὰ τὸ κινήσει 

μᾶλλον ἐκ τῶν ὕςερον. τὸ δὲ κινεῖσθαι μὴ κινόμενον ἐδὲν χρῆσθαι πάσας. ἔτι δ᾽ αἱ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐνς σεις, ὥσπερ 
ἄτοπον, ἐὰν ὁτὲ μὲν τὸ κινῆσαν ἔξωθεν, ὁτὲ δὲ μή, τῦτο ἐν τοῖς περὶ τὰ μαθήματα λόγοις ὑδέν εἰσι πρὸς τὸν μαθη- 
μέντοι πῶς ὧν εἴη, ζητητέον, χέγω δὲ ὥςε τὸ αὐτὸ ὑπὸ. ματικόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, οὕτως οὐδὲ περὶ 

τοῦ αὐτῷ κινητικοῦ ὄντος ὁτὲ μὲν κινεῖσθαι ὁτὲ δὲ μή" οὐ- 5 τοῦ γῦν ῥηθέντος πρὸς τὲν φυσικόν" ὑπόθεσις γὰρ ὅτι ἡ φύ- 
δὲν γὰρ ἄλλ᾽ ἀπορεῖ ὁ τῦτο λέγων ἢ διὰ τί οὐκ ἀεὶ τὰ σις ἀρχὴ τῆς κινήσεως. σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ φαναι πάντα 

μὲν ἠρεμεῖ τῶν ὄντων τὼ δὲ κινεῖται. μάλιςα δ᾽ ὧν δό- κινεῖσθαι ψεῦδος μέν, ἧττον δὲ τότε παρὰ τὴν μέθοδον" ἐτέ- 
ξειε τὸ τρίτον ἔχειν ὠπορίαν, ὡς ἐγγιγνομένης ὁκ ἐνούσης θη μὲν γὼρ ἡ φύσις ἐν τοῖς φυσικοῖς ἀρχὰ καθάπερ κινή- 
πρότερον κινήσεως, τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἐμψύχων" ἠἦρε- σεως καὶ ἠρεμίας, ὁμοίως δὲ φυσικὸν ἡ κίνησις" καὶ φασί 
μὲν γὰρ πρότερον μετὰ ταῦτα βαδίζει, κινήσαντος τῶν 10 τινες κινεῖσθαι τῶν ὄντων οὐ τὼ μὲν τὼ δ᾽ οὖ, ὠλλὼ πάντα 
ἔξωθεν ὑδενός, ὡς δοκεῖ. τοῦτο δ᾽ ἐςὶ ψεῦδος. ὁρῶμεν γὰρ καὶ ἀεί, ὠλλὰ λανθάνειν τῦτο τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν. πρὸς 

ἀεί τι κινόμενον ἐν τῷ ζῴῳ τῶν συμφύτων" τούτου δὲ τῆς οὃς καίπερ οὐ διορίζοντας ποίαν κίνησιν λέγυσιν, ἢ πάσας, 
κυήσεως οὐκ αὐτὸ τὸ ζῷον αἴτιον, ἀλλὰ τὸ περιέχον ἴσως. οὐ χαλεπὸν ὠπαντῆσαι" οὔτε γὰρ αὐξάνεσθαι ὅτε ιφθύειν 
αὐτὸ δέ φαμεν ἑαυτὸ κινεῖν οὐ πᾶταν κίνησιν, ὠλλὰ τὴν οἷόν τε συνεχῶς, ὠλλ᾽ ἔςι καὶ τὸ μέσον. ἔςι δ᾽ ὅμοιος ὁ λό- 

κατὰ τόπον. ὑδὲν ὄν κωλύει, μᾶλλον δ᾽ ἴσως ἀναγκαῖον, 15 γος τῷ περὶ τοῦ τὸν ςαλαγμὸν κατατρίβειν καὶ τὰ ἐκφυ- 
τῷ σώματι πολλὰς ἐγγίγνεσθαι κινήσεις ὑπὸ τῷ περιέχον- ὄμενα τὸς λίθες διαιρεῖν" οὐ γὰρ εἰ τοσόνδε ἐξέωσεν ἢ ἀφεῖ- 
τος, τούτων δ᾽ ἐνίας τὴν διάνοιαν ἢ τὴν ὄρεξιν κινεῖν, ἐκεί. λὲν ὁ ςαλωγμός, καὶ τὸ ἥμισυ ἐν ἡμίσει χρόνῳ πρότερον" 
γῆν δὲ τὸ ὅλον ἤδη ζῷον κινεῖν, ὁποῖον συμβαύει περὶ τὸς ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ νεωλκία, καὶ οἱ ςαλαγμοὶ οἱ τοσοιδὶ τοσονδὲ 
ὕπνους" αἰσθητικῆς μὲν γὰρ οὐδεμιᾶς ἐνούσης κινήσεως, κιδσι, τὸ δὲ μέρος αὐτῶν ἐν ὑδενὶ χρόνῳ τοσῦτον. δὶαιρεῖ- 
ἐνόσης μότοι τινός, ἐγείρεται τὰ ζῷα πάλιν. ἀλλὼ γὼρ Ὁ ται μὲν ὄν τὸ ἀφαιρεθὲν εἰς πλείω, ἀλλ᾽ ὑδὲν αὐτῶν ἐκινήθη 
φανερὸν ἔςαι καὶ περὶ τότων ἐκ τῶν ἑπομένων. χωρίς, ἀλλ ἅμα. φανερὸν οὖν ὡς οὐκ ἀναγκαῖον ἀεί τι 

᾿Αρχὴ δὲ τῆς σκέψεως ἔςαι ἥπερ καὶ περὶ τῆς λεχ- ὠκιέναι, ὅτι διαιρεῖται ἡ φθίσις εἰς ἄπειρα, ἀλλ᾽ ὅλον ποτὲ 
θείσης ἀπορίας, διὰ τί ποτε ἔνια τῶν ὄντων ὁτὲ μὲν κινεῖται ἀπιέναι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπ’ ἀλλοιώσεως ὁποιασποτῶν" οὐ 
ὁτὲ δὲ ἠρεμεῖ πάλιν. ἀνάγκη δ᾽ ἦτοι πάντα ἠρεμεῖν ἀεί, ἢ γὰρ εἰ μεριςὸν εἰς ἄπειρον τὸ ἀλλοιούμενον, διὰ τῦτο καὶ 
πάντ᾽ ἀεὶ κινεῖσθαι, ἢ τὼ μὲν κινεῖσθαι τὰ δ᾽ ἠρεμεῖν, καὶ 25 ἡ ἀλλοίωσις, ἀλλ᾽ ὠθρόα γίνεται πολλάκις, ὥσπερ ἡ πῇ 
πάλιν τούτων ἤτοι τὰ μὲν κινούμενα κινεῖσθαι ἀεὶ τὰ δ’ ἦις. ἔτι ὅταν τις νοσήσῃ, ἀνάγκη χρόνον γενέσθαι ἐν ᾧ ὑγι- 
ἀρεμῖντα ἠρεμεῖν, ἢ πάντα πεφυκόαι ὁμοίως κινεῖσθαι καὶ ασθήσεται, καὶ μὴ ἐν πέρατι χρόνου μεταβάλλειν" ἀνάγκη 
ἠρεμεῖν, ἢ τὸ λοιπὸν ἔτι καὶ τρίτον" ἐνδέχεται γὰρ τὰ μὲν δὲ εἰς ὑγίειαν μεταβάλλειν καὶ μὴ εἰς ἄλλο μηθέν. ὥςε 
ἀεὶ τῶν ὄντων ὠκίνητα εἶναι, τὰ δ᾽ ἀεὶ κινούμενα, τὰ δ᾽’ τὸ φάναι συνεχῶς ἀλλοίὥσθαι λίαν ἐςὶ τοῖς φανεροῖς ἀμ- 

ἀμφοτέρων μεταλαμβάνειν. ὅπερ ἡμῖν λεκτέον ἐςίν' τοῦτο 30 φισβητεῖν. εἰς τοὐναντίον γὰρ ἡ ἀλλοίωσις" ὁ δὲ λίθος ὅτε 
γὰρ ἔχει λύσιν τε πάντων τῶν ἀπορουμένων, καὶ τέλος ἡμῖΐἷ]ὥ σκληρότερος γύεται ὅτε μαλακώτερος. κατά τε τὸ φέρε- 
ταύτης τῆς πραγματείας ἐςΐν.. τὸ μὲν ὄν πάντ᾽ ἠρεμεῖν, καὶ σθαι θαυμαςὸν εἰ λέληθεν ὁ λίθος κάτω φερόμενος ἢ μένων 
τούτου ζητεῖν λόγον ὠφέντας τὴν αἴσθησιν, ἀρρωςία τίς ἐξι ἐπὶ τῆς γῆς. ἔτι δ᾽ ἡ γῇ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον ἐξ ἀναΐγ- 
διανοίας, καὶ περὶ ὅλου τινὸς ἀλλ᾽ οὐ περὶ μέρες ἀμφισβή- κης μένεσι μὲν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις, κινοῦνται δὲ βιάίϊως 
τησις᾽ οὐδὲ μόνον πρὸς τὸν φυσικόν, ἀλλὰ πρὸς πάσας τὰς 35 ἐκ τότων' εἴπερ ὅν ἔνι αὐτῶν ἐςὶν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις, 

8. ἂν ἘΚ. 1 κινῆσον ΗΖ, Π τοῦτο --- 5. δὲ μή οἵὰ Η, ἴῃ τααυσίηθ ροηΐς Σ΄ ἢ 9. ὑπὸ 7. Π 44. γὰρ δὴ αἰεί Α΄, 112. τούτων Ἐ. 1} 

4, αὑτὸ ΕῊΠΙ͂, αὐτὸ Χ. 1} 15. ἴσως δ᾽ Ε. ᾿ 16. τῷ] ἐν μὲν τῷ ΕΚ. ᾿ τῷ σώματι ροδὶ κιησεις Ε. 1 417. δια Χὰ. 1 ἐκείη Κὶ, 

48. οἷον Ἐ. 20. τὰ] πάντα τὰ Ἑ. [ πάλιν οἵα Ε. ἵ 22. ἴςαι οἵα Ε. ἢ 23. ποτε οἵὰ Ε΄. 1! 24. δὴ ἤτοι ΕΚ, δή τοι Η͂. ΠΠ πώτα 
καὶ ἠρεμεῖν Ε΄. 11 27. κινεῖσθαι οτα ᾿τ ΚΕ. ΠΠ 31. πάντων τε ΓΉΖ. || 33. ἀφύτα Κ΄. || 35. τὸ ΠΗ. 1} ἁπάσας ἘΚ. 

8. ἐξιν Ἐ. 1 τὸ ΕἸ, τὰ Χ΄. 1 μαθητικὸν Ἐ, μαθηματικὰ Χ. 1 ἀ. περὶ Ε. 11 ὕτως οτὰ Α΄. ΠΠ| οὐδὲν 0. 1] 5. τὸ 1... ἢ} 6. τῆς] τις 
ἯΣ. ἡ τι οὶ ΕΡΗΧ. ἵ᾿ κινεῖσθαι πάντα ἘΚ. ἢ 1. τοῦτο ΕΗΠ, οἵα Ἦ. ᾿ 9. καὶ απῖς φασί οτι Ε. ᾿ἱἰὶ 42. πᾶσαν 1. ἵ 14. ἰςι καὶ 
τὸ μέσον οἵὰ Ἑ. [ὃ οτχ Ἑ. ᾿Ο 15. τοῦ οτχ 7. 1} 416. ἔωσεν ΕῊΙΚ. ᾿4Ἴ. πρότερον οἵα Η. ἢ 18. τοσοίδε ἘΠ. ἢ τοσόνδε ΕΗΙΚ. 
24. ἅμα ὅλον φανερὸν ΤΥ. 1 22. ὅτι -- 23. ἀπιέναι ογαὰ 1. 23. ὁποιασῦν ΕΉΤΚ. ᾿ 24. ἄπειρα ΕΚ. ᾿ἰ 26. τι τοσήση Ἐ,, νοσήση τι ἘΠ, 

ποσήση τις Ι͂Κ. 1 27. πέρασι Ε΄ οἱ οοὐτ ΑΚ. ἢ ἀνώγκη δὲ εἰς] καὶ Ἐ. ἀνάγκη -- μεταβάλλειν οαὶ ὉΓ Ε΄. || 28. μὴ οαι ΕΡΙΚ. Ἰ 30. ὅ 
τε ΕἸΧ. 11 34. μὲν οπι Ε΄. Ἰἰ κινεῖται ἘΠΗ͂Ι. 1 35. ἰξὶν αὐτῶν Κ΄, : 
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ἀνάγκη μηδὲ κατὼ τόπον πάντα κινεῖσθαι. ὅτι μὲν ἦν ἀδύ- μεν γὰρ ἔνια ὁτὲ μὲν κινούμενα ὁτὲ δ᾽ ἠρεμῆντα. ὥςε φα- 
νατον ἢ ἀεὶ πάντα κινεῖσθαι ἢ ἀεὶ παγτα ἠρεμεῖν, ἐκ τού- νερὸν ὅτι ἀδύνατον ὁμοίως τὸ πάντα ἠρεμεῖν καὶ τὸ πάντα 
τῶν καὶ ἄλλων τοιότων πις εὔσειεν ἄν τις. ἀλλὼ μὴν οὐδὲ κινεῖσθαι συνεχῶς τῷ τὰ μὲν ὠεὶ κινεΐσθωι τὰ δ᾽ ἠρεμεῖν 
τὰ μὲν ἀεὶ ἐνδέχεται ἠρεμεῖν, τὰ δ᾽ ἀεὶ κινεῖσθαι, ποτὲ δ᾽ ἀεί, λοιπὸν ἄν θεωρῆσαι πότερον πάντα τοιαῦτα οἷα κινεῖς 
ἠρεμεῖν καὶ ποτὲ κινεῖσθαι μηδέν. λεκτέον δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, 5 σθαι καὶ ἠρεμεῖ, ἢ ἔνια μὲν οὕτως, ἔνια δ᾽ ἀεὶ ἠρεμεῖ, ἔνια 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν εἰρημένων πρότερον, καὶ ἐπὶ τούτων" ὁρῶμεν δ᾽ ἀεὶ κινεῖται" τῦτο γὼρ δεικτέον ἡμῖν. 
γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν γιγνομένως τὼς εἰρημένας μεταβολάς. Τῶν δὴ κινόέντων καὶ κινουμένων τὼ μὲν κατὰ συμβε- ὦ 
καὶ πρὸς τούτοις ὅτι μάχεται τοῖς φανεροῖς ὁ ὠμφισβητῶν' βηκὸς κινεῖ καὶ κινεῖται, τὼ δὲ καθ᾿ αὑτά, κατὰ συμβε- 
ὅτε γὰρ ἡ αὔξησις οὔθ᾽ ἡ βίαιος ἔςαι κίνησις, εἰ μὴ κινή- βηκὸς μὲν οἷον ὅσα τε τῷ ὑπάρχειν τοῖς κινοῦσιν ἢ κινου- 

σεται παρὰ φύσιν ἠρεμοῦν πρότερον. γένεσιν οὖν ἀναιρεῖ καὶ 0 μένοις καὶ τὰ κατὰ μόριον, τὼ δὲ καθ᾽ αὑτά, ὅσα μὴ τῷ 
φθορὼν ὅτος ὁ λόγος. σχεδὸν δὲ καὶ τὸ κινεῖσθαι γίεσθαί ὑπάρχειν τῷ κινῦντι ἢ τῷ κινουμόῳ, μηδὲ τῷ μόριόν τι 
τι καὶ φθείρεσθαι δοκεῖ πᾶσιν" εἰς ὃ μὲν γὰρ μεταβάλλει, αὐτῶν κινεῖν ἢ κινεῖσθαι. τῶν δὲ καθ᾿ αὑτὰ τὰ μὲν ὑφ᾽ 
γύεται τῦτο ἢ ἐν τούτῳ, ἐξ οὗ δὲ μεταβάλλει, φθείρεται ἑαυτῷ τὰ δ᾽ ὑπ’ ἄλλου, καὶ τὼ μὲν φύσει τὰ δὲ βίῳ 
τῦτο ἢ ἐντεῦθεν. ὥςε δῆλον ὅτι τὰ μὲν κινεῖται, τὰ δ᾽ ἠρε- καὶ παρὼ φύσιν" τό τε γὰρ αὐτὸ ὑφ᾽ αὐτοῦ κινούμενον φύ- 
μεῖ ἐνίοτε. τὸ δὲ πάντα ἀξιοῦν ὁτὲ μὲν ἠρεμεῖν ὁτὲ δὲ κι- 15 σει κινεῖται, οἷον ἕκαςον τῶν ζῴων" κινεῖται γὰρ τὸ ζῷον 

»Ἢ Υ͂ ΝῚ Λ , Ἁ γεΐῖσθαι, τοῦτ᾽ ἤδη συναπτέον πρὸς τὸς πάλαι λόγες. ἀρχὴν 
Λ »Ν .“ -“» Ψ Ἂς, »Ν Ψ 

δὲ πάλιν ποιητέον ἀπὸ τῶν γῦν διορισθέντων, τὴν αὐτὴν ἥνπερ 
᾽ ὔ ’΄ Ὶ ΄ Ἄ ω “Ὕ λ ΄ ἠρξάμεθα πρότερον, ἢ γάρ τοι πάντα ἠρεμεῖ, ἢ πώντα κι- 
- Ἄ Ν Ἀ τὴν » Ν δὲ -» »Ἕ Υ̓ ) » νεῖται, ἢ τὰ μὲν ἠρεμεῖ τὼ δὲ κινεῖται τῶν ὄντων. καὶ εἰ 

αὐτὸ ὑφ᾽ αὑτοῦ, ὅσων δ᾽ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς τῆς κινήσεως, 
ταῦτα φύσει φαμὲν κινεῖσθαι. διὸ τὸ μὲν ζῷον ὅλον φύτει 
αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ, τὸ μώτοι σῶμα, ἐνδέχεται καὶ φύσει καὶ 
παρὼ φύσιν κινεῖσθαι" διαφέρει γὰρ ὁποίαν τε ὧν κίνησιν 

τὰ μὲν ἠρεμεῖ τὼ δὲ κινεῖται, ἀνάγκη ἤτοι πάντα ὁτὲ μὲν 20 κινόμενον τύχῃ καὶ ἐκ ποίου ςοιχείου συνεςηκός. καὶ τῶν 
᾿ ἠρεμεῖν ὁτὲ δὲ κινεῖσθαι, ἢ τὰ μὲν ἀεὶ ἠρεμεῖν τὰ δ' ἀεὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινουμένων τὰ μὲν φύσει κινεῖται τὰ δὲ παρὰ 

κινεῖσθαι αὐτῶν, τὼ δ᾽ ὁτὲ μὲν ἠρεμεῖν ὁτὲ δὲ κινεῖσθαι. ὅτι φύσιν, παρὰ φύσιν μὲν οἷον τὼ γεηρὰ ἄνω καὶ τὸ πῦρ κάτω. 
μὲν τοίνυν ἀχ οἷόν τε πάντ᾽ ἠρεμεῖν, εἴρηται μὲν καὶ πρότε- ἔτι δὲ τὰ μόρια τῶν ζῴων πολλάκις κινεῖται παρὰ φύσιν, 
ρὸν, εἴπωμεν δὲ καὶ γῦν. εἰ γὰρ καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν ἕτως ἔχει, παρὰ τὼς θέσεις καὶ τοὺς τρόπους τῆς κινήσεως" καὶ μά- 
καθάπερ φασί τινες εἶναι τὸ ὃν ἄπειρον καὶ ὠκίνητον, ἀλλ᾽ 25 λιξα τὸ ὑπό τινος κινεῖσθαι τὸ κινόμενον ἐν τοῖς παρὰ φύ- 
ὅτι φαίνεταί γε κατὼ τὴν αἴσθησιν, ἀλλὰ κινεῖσθαι πολλὰ 
τῶν ὄντων. εἴπερ οὖν ἐςὶ δύξα ψευδὴς ἢ ὅλως δόξα, καὶ 

ΒΝ. σα Δ,» ΄ὔ λ », κε ὲ ν, . 
κίνησίς ἐςι, κἀν εἰ φαντασία, κἂν εἰ ὁτὲ μὲν ὅτως δοκεῖ 

εἶναι ὁτὲ δ᾽ ἑτέρως" ἡ γὼρ. φαντασίᾳ καὶ ἡ δόξα κινήσεις 

σιν κινουμένοις ἐξὶ φανερὸν διὰ τὸ δῆλον εἶναι ὑπ᾽ ἄλλε κι- 
νόμενον. μετὼ δὲ τὰ παρὼ φύσιν τῶν κατὰ φύσιν τὰ αὐτὰ 
ὑφ᾽ αὑτῶν, οἷον τὰ ζῷα" οὐ γὰρ τῦτ᾽ ἄδηλον, εἰ ὑπό τινος 
κιυεῖται, ἀλλὰ πὼς δεῖ διαλαβεῖν αὐτοῦ τὸ κινῶν καὶ τὸ 

΄, . ν, ὦ ΄, ᾿ 
τινὲς εἶναι δοκῶσιν. ἀλλὰ τὸ μὲν περὶ τούτου σκοπεῖν, καὶ 30 κινούμενον" ἔοικε γὼρ ὥσπερ ἐν τοῖς πλοίοις καὶ τοῖς μὴ 
ζητεῖν λόγον ὧν βέλτιον ἔχομεν ἡ λόγου δεῖσθαι, κακῶς 

κρίνειν ἐςὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ πιςὸν καὶ τὸ 
Ἁ Ὰ ὶ ὃ Ἁ ᾿ ΣΕ. ΄ ε ὦ δὲ ἐδ μὴ πιςὸν καὶ ἀρχὴν καὶ μὴ ἀρχήν. ὁμοίως δὲ ἀδύνατον 

καὶ τὸ πάντα κινεῖσθαι, ἢ τὰ μὲν ἀεὶ κινεῖσθαι τὰ δ᾽ ἀεὶ 

φύσει συνιςαμένοις, ὕτω καὶ ἐν τοῖς ζῴοις εἶναι διηρημένον 

τὸ κινῶν καὶ τὸ κινέμενον, καὶ οὕτω τὸ ἅπαν αὐτὸ αὑτὸ κι- 
γεν. μάλιςα δ᾽ ὠπορεῖται τὸ λοιπὸν τῆς εἰρημένης τελευ- 
ταίας διαιρέσεως" τῶν γὰρ ὑπ᾽ ἄλλου κινουμένων τὰ μὲν 

Ἂς » “᾽ Ν . 

ἠρεμεῖ. πρὸς ἅπαντα γὰρ ταῦτα ἱκανὴ μία πίςις" ὁρῶ- 35 παρὼ φύσιν ἐθήκωμεν κινεῖσθαι, τὼ δὲ λείπεται ἀντιθεῖναι 

1. οὖν οὐ δυνατὸν ΗΠ. ἢ 8. τοιούτων ἄλλων Ε΄. [οὔτε ΕΗ. 1! 1. γὰρ καὶ ἐπὶ Ἐ. 9. ἡ ροβὲ γὰρ οτχὰ ΣΉΠΚ.  ἰςι Ἐ- ἢ 

411. δὲ οτὰ 1. 1Π 13. ἐξ -- 14. τῦτο οπὶ ρον Χὶ. {Π 18. ἥτοι γὰρ Κ΄. {Π κινεῖται ἢ παντα ἠρεμεῖ Ε΄. Π 20. κινεῖται τῶν ὄντων ἀνάγκη ΡΗΤΧΚ. ἢ 

24. κινεῖσθαι. καὶ πάλιν τούτων ἢ τὼ μὲν κιγώμενα κινεῖται ἀπὲὶ τὰ δ᾽ ἠρεμσῦντα ἠρεμεῖ, ἢ ὁμοίως πάντα ἑτὲ μὲν ἠρεμεῖ ὁτὲ δὲ κινεῖται. ὅτι 
πιογρὸ Α΄. || 23. μὲν οὖν τοίνυν ΜΠ]. 11 21. εἰπὼν Ἐ. 1 καὶ ροβὶ γὰρ οπι Α΄. || 25. τινές φασιν ΕΗΠΙΧ, || 26. οὔτοι 1. 1} κινεῖται ΕΖ. Ιἰ 

21. καὶ] εἰ ΗΠ. 11 28. ἴςι κῶν] ἐςι καὶ ΗΚ. Π εἰ δηΐβ ὁτὲ οὔὰ Σ΄. ἢ 29. εἶναι οτλ Καὶ. ἢ 30. εδαι οτὰ 111. ἢ τούτων Σ᾿, τοῦ 11. 1} 
81. ὧν οπι Ε. ᾿ 32. τὸ δηΐθ χεῖρον οἱ ἀπίθ πιςὲν οπὶ Ε. || 34. ἀὲ ογὔὰ ΤΠ. { πρεμεῖν ἀεί ΗΠ. 1} 35. μία ἱκανὴ ΕΠ. 

ἀ. θεωρητέον ΕΠ. 11 8. αὐτὸ ΕΗ. 1 9. οἷον οτα ρν Χ ᾿ 10. τὰ ροβὲ καὶ οἵὰ Εὶ εἰ ρν Κὶ. "} ἑαυτὰ Η71. ἢ 11. τῷ ροβὶ ἢ 
οτὰ ἘἼ. ἢ 12. ἑαυτὰ ΕΠ. ἢ τὰ --- ἑαυτὸ ογχη Ε,, τὰ οπι Α΄. || 13. αὑτῷ 1. {{ 14. ἑαυτοῦ ΗΠ. 1} 16. δ᾽) τε Α΄. ΠΠ 18. αὐτὸ οὐχ 1. } 
αὑτὸ ΕΚ. ἵ μέντοι) δὲ Χύ, [{419. διαφέροι Η. ᾿ ἀν οαι ΣῊΣΙΚ. 1 20. καὶ δῖα τῶν οὔὰ Ε. {| 21, κινεῖσθαι Κα, || 23. δὲ καὶ τὰ 
ΑΙ 217. τῶν κατὼ φύσιν οἵα ΡΥ Ε. || 28. τὼ οπι Ε. [ὶ 30. γὰρ] γὰὲρ τάχα Ε' εἴ τε Α΄, || 82. κινεῖ ΗΖ 1 35. τιθέναι, ΚΕ, 
ἀντιτιθέναι ἈΚ, 
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σ ΄ “ ν, ἃ ᾿ , “: Χ ἐφει, πολ ἢ , Ω ὅτι, φύτει, ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἃ τὴν ὠπορίαν παράσχοι ὧν ὑπὸ νωτόν, οἷόν τὸ μανθάνον ἐκ δυνώμει ὄντος ἕτερον γίνεται δὺ- 
-“ Ἂ »“ ᾿ “" ᾿ Ν τόος κινεῖται, οἷον τὰ κῆφα καὶ τὰ βαρέα. ταῦτα γὰρ εἰς νάμει. ὁ γὰρ ἔχων ἐπιςήμην μὴ θεωρῶν δὲ δυνάμει ἐςὶν 

ι ν, , έ 7 7) “Ν ᾽ δὲ ᾿ »,,Ζ 2 ΄ χς ,»ἂὺ ς Ὶ " θεΐ μῳ δ᾽ ῳ μὲν τὸς ἀντικειμένος τόπος βίῳ κινεῖται, εἰς δὲ τὸς οἰκείας, ἐπιςήμων πως, ἀλλ᾽ ἐχ͵ ὡς καὶ πρὶν μαθεῖν. ὅταν δ᾽ ὕτως 
᾿ " -“ κ᾿ Ἁ Ν ,ὔ ,ὔ μ᾿ Ν ΑῚ ν Σ 7 ἈΝ ͵ 2 ᾿ » ἂν ᾽ ο 

τὸ μὲν κοῦφον ἀν. τὸ δὲ βαρὺ κάτω, φύσει ' τὸ δ ὑὰὸ ἔχῃ, ἐάν τι μὴ κωλύῃ, ἐνεργεῖ καὶ θεωρεῖ, ἢ ἔςαι ἐν τῇ 
,ὔ 3 Ψ -. “ἢ “Ἢ 2 »" 

τῦος οὐκέτι φανερόν, ὥσπερ ὅταν κινῶνται παρὰ φύσιν. τὸ 5 ἀντιφάσει καὶ ὠγνοίᾳ. ὁμοίως δὲ ταῦτ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν 
Ἁ - , ἡλοῦ ΝῚ “Ἢ τὶ γὰρ αὐτὰ ὑφ᾽ αὑτῶν φάναι ἀδύνατον" ζωτικόν τε γὰρ φυσικῶν" τὸ γὰρ ψυχρὸν δυνώμει θερμόν, ὅταν δὲ μετα- 

»-» » ᾿ ἂ ΄ ᾿ ΄ -“ 
τοῦτο καὶ τῶν ἐμψύχων ἴδιον, καὶ ἱςάναι ἂν ἐδύνατο αὐτά. βάλῃ, ἤδη πῦρ, καίει δέ, ὧν μή τι κωλύῃ καὶ ἐμποδίζῃ. 

» »-» » Ἁ “ “ 

ὦ δ᾽ οἷον, εἰ τῇ βαδίζειν αἴτιον αὑτῷ, καὶ τὸ μὴ βα- ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τὸ βαρὺ καὶ κόφον" τὸ γὰρ κῦ- ᾿ : Χχ' Ρ Ρ 
4 Σ » »“» “ 7 ψᾷ “ δίζειν, ὥς ἐπεὶ ἐπ’ αὐτῷ τὸ ἄνω φέρεσθαι τῷ. πυρί, δὴ- ᾧον γίεται ἐκ βαρέος, οἷον ἐξ ὕδατος ὠήρ' τῦτο γὼρ δὺ- 

ν» λ Ἁ ΄, κ᾿ ἢ ν “Ἢ “ ἃ 

λον ὅτι ἐπ’ αὐτῷ καὶ τὸ κάτω. ἄλογον δὲ καὶ τὸ μίαν 10 νάμει πρῶτον, καὶ ἤδη κῦφον, καὶ ἐνεργήσει γ᾽ εὐθύς, ἄν 
-“ -» ψ μή τι κωλύῃ. ἐνέργεια δὲ τῷ κύφε τὸ πῇ εἶναι καὶ ἄνω, 

Ψν ἂν “ Ψ, κωλύεται δ᾽, ὅταν ἐν τῷ ἐναντίῳ τόπῳ ἥ. καὶ τοῦθ᾽ ὁμοίως 

,ὔ » Ἁ ΝΥ - χένησιν κινεῖσθαι μόνην ὑφ᾽ αὑτῶν, εἴγε αὐτὰ ἑαυτὼ κινέσιν. 
ν -“ ᾽ Υ Χ ον ἃ Ν ἔτι πῶς ἐνδέχεται συνεχές τι καὶ συμφυὲς αὐτὸ ἕαυτο 

“τ ν ἃ . “ , 2 ἢ γὰρ ἕν καὶ συνεχὲς μὴ ἀφῇ, ταύτῃ ἀπαθές 
. Ὁ ΄ ΄ ΑῚ " ᾿Ὶ ᾿ “ ὰ Ἁ “ 

ὠλλ᾽ ἢ κεχώριςαι, ταύτῃ τὸ μὲν πέφυκε ποιεῖν τὸ δὲ πώ- τεῖται, διὰ τί ποτε κινεῖται εἰς τὸν αὑτῶν τόπον τὼ κἔφω 

σχαιν. ὅτ᾽ ἄρα τότων ὑθὲν αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ (συμφυῆ γάρ), 15 καὶ τὰ βαρέα. αἴτιον δ᾽ ὅτι πέφυκέ ποι, καὶ τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ 

χενεῖν ; ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ ποσοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ ποίδ. καίτοι τῦτο ζη- 

Υ͂ Υ͂ -“ » 
{τ᾽ ἄλλο συνεχὲς ἐδώ, ἀλλ᾽ ἀνάγκη διῃρῆσθαι τὸ κινῶν ἐν 
ἣν. ον Ἶ, Ἁ ΄, φΦ 2 »"Ἥ ; ΄ αἰ δῷ ἑκάςῳ πρὸς τὸ κινούμενον, οἷον ἐπὶ τῶν ἀψύχων ὁρῶμεν, 
ΠΣ -“᾿ »Ἢ ᾽ ͵] 2. ᾿ ΑῚ 7 ὅταν κινῇ τι τῶν ἐμψύχων αὐτά, ἀλλὰ συμβαίνει καὶ 

» ΓΑΙ ὦ ᾽ Ψ ͵7 γ Ν ταῦτα ὑπό τινος ἀεὶ κινεῖσθαι" γένοιτο δ᾽ ἄν φανερὸν διαι- 

κύφῳ καὶ βαρεῖ εἶναι, τὸ μὲν τῷ ἄνω τὸ δὲ τῷ κάτω 
διωρισμένον. δυνώμει δ᾽ ἐςὶ κοῦφον καὶ βαρὺ πολλαχῶς, 
ὥσπερ εἴρηται" ὅταν τε γὰρ ἢ ὕδωρ, δυνάμει γέ πώς ἐς! 
κοῦφον, καὶ ὅταν ἀήρ, ἔςιν ἔτι δυνώμει" ἐνδέχεται γὰρ 

"»" Ν γ. [2 ΝῚ ᾽ -“- ͵ὔ » ΝΣ ᾽ ,ὔ νγ “- Ω ΣΝ ᾽ ΝΣ, βῦσι τὰς αἰτίας. ἔςι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κινώντων λαβεῖν τὼ εἰ- 2) ἐμποδιζόμενον μὴ ἄνω εἶναι, ἀλλ᾽ ἐὼν ἀφαιρεθῇ τὸ ἐμπο- 
χε ν ΣΙΝ ΟΝ δ ν κ.2 »»ν ,,» - 

ριμένα" τὼ μὲν γὰρ παρὰ φύσιν αὐτῶν κινητικά ἐς ιν, οἷον 
Ν᾽ 7 ͵7ὔ 77 4. 

ὁ μοχλὸς ὁ φύσει τῷ βώρες κινητικός, τὰ δὲ φύσει, οἷον 

τὸ ἐνεργείῳ θερμὸν κινητικὸν τῷ, δυνάμει θερμῦ. ὁμοίως δὲ 
Σ᾿ “ Υ͂ -“ ΄ Ν γε ΄ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. καὶ κινητὸν δ᾽ ὡσαύτως 

δίζον, ἐνεργεῖ καὶ ὠεὶ ἀνωτέρω γίνεται. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ 
ποιὸν εἰς τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι μεταβάλλει" εὐθὺς γὼρ θεωρεῖ 
τὸ ἐπιςῆμον, ἂν μή τι κωλύῃ. καὶ τὸ ποσὸν ἐκτείνεται, 

ἐὰν μή τι κωλύῃ. ὁ δὲ τὸ ὑφιςάμενον καὶ κωλῦον κινή- 
΄ Ν ΄ὔ ν ἃ ν ἃ »ν Ψ Ἂς, ἃ Ἁ ὰ Ν 

φύσει τὸ δυνάμει ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ πῇ, ὅταν ἔχῃ τὴν ὠρχὴν 25 σας ἔςι μὲν ὡς κινεῖ ἔςι δ᾽ ὡς οὔ, οἷον ο τὸν κίονα ὑπο- 

τὴν τοιαύτην ἐν αὑτῷ καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός" εἴη γὰρ 
ἃ ἄν τὸ αὐτὸ καὶ ποιὸν καὶ ποσόν, ἀλλὰ θατέρῳ θάτερον 
συμβέβηκε καὶ οὐ καθ᾽ κὑτὸ ὑπάρχει. τὸ δὴ πῦρ καὶ ἡ 
Α᾿ μη τ ὔ 7 Ὁ“ Ἁ ᾿ ΄ ὙΝ κοῦνται ὑπά τινος βίᾳ μέν, ὅταν παρὼ φύσιν, φύσει 

σπάσας ἢ ὁ τὸν λίθον ἀφελὼν ὠπὸ τῷ ὠσκῷ ἐν τῷ ὕδατι" 
κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ κινεῖ, ὥσπερ καὶ ἡ ἀνακλασθεῖσω 

σφαῖρα ὑχ, ὑπὸ τοῦ τοίχου ἐκινήθη ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ βάλλον- 
τος. ὅτι μὲν τοίνυν ἀδὲν τούτων αὐτὸ κινεῖ ἑαυτό, δῆλον: 

δ᾽, ὅταν εἰς τὰς αὑτῶν ἐνεργείας δυνάμει ὄντα. ἐπεὶ δὲ τὸ 3 ἀλλὰ κιήσεως ἀρχὴν ἔχει, οὐ τοῦ κινεῖν οὐδὲ τοῦ ποι- 

δυνάμει πλεοναχῶς λέγεται, τῦτ᾽ αἴτιον τῷ μὴ φανερὸν εἷς εἶν, ἀλλὰ τοῦ πάσχειν. εἰ δὴ πάντα τὰ κινούμενα ἢ φύ- 
ναι ὑπὸ τίνος τὼ τοιαῦτα κινεῖται, οἷον τὸ πῦρ ἄνω καὶ σει κινεῖται ἢ παρὰ φύσιν καὶ βίῳ, καὶ τά τε βίᾳ καὶ 

ἡ γῇ κάτω. ἔςι δὲ δυνάμει ἄλλως ὁ μανθάνων ἐπιςἥμων παρὰ φύσιν πάντα ὑπό τινος καὶ ὑπ’ ἄλλου, τῶν δὲ φύ- 

καὶ ὁ ἔχων ἤδη καὶ μὴ θεωρῶν. ἀεὶ δ᾽, ὅταν ἅμα τὸ ποι- σει πάλιν τά θ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν κινούμενα ὑπό τινος κινεῖται 

“τικὸν καὶ τὸ παθητικὸν ὦσι, γίνεται ἐνίοτε ἐνεργείᾳ, τὸ δυ- 35 καὶ “τὰ μὴ ὑφ᾽ αὑτῶν, οἷον τὰ κοὔφω καὶ τὼ βαρέα 

2. τὰ Ῥοβὲ καὶ οἵχ 2. Πγὰ0}] γὰρ ὧν Γ΄ εἰ τὸ ΑΨ. ΠΠ 3. μὲν οἵα ΗΙ͂. [ βίᾳ κινεῖται τόπυς 1, 1] 7. δύναιτο Ε΄. ΠΠ αὐτὼ Ε΄, αντο αὐτὸ 
Ἑ, αὐτὸ ἑαυτὸ Κὶ, ἢ 9. εἰ ΕᾺΧ, 11] 10. τὸ ἀπῖΘ κάτω οπι Ε. ||, 11. μόνον Α΄, οτα 1. ἢ 12. συμφύες τι καὶ συνεχὲς 1. 1 αὐτὸ ΤᾺ 1 

13. ταύτῃ --- κεχώριςαι ογτὰ ργ Ἐ. ΠΠ 15. συμφνης Ἐ. ᾿Π 16. διαιρεῖσθαι ΗΙ [{ 18. αὐτά οτὰ Ε. [ΠΟ 19. αὐτὰ Η. {Π| ἀὰ οπι 1. Π ἂν οπὶ 
Ρ-ῚῸῚ 26. ἑαυτῷ ἯΙ. ἱ 27. ὧν οὐὰ ΚΕ. {αὐτὸ καὶ] αὐτὸ κατὰ Ε΄. 1 ποσὸν καὶ ποιὸν ΕἼΣ. ἢ 29. κινεῖται Ε΄. 1 30, τὴν Ε΄. [ἑαυτῶν Κα 

ἐνέργειαν Ε΄. ἢ 34. 81 ἱνεργῶν Ἐ. 11 35. τὸ οτα Ε. ἢ ἐνίοτε οσὰ .7 εἴ ρσ ἢ. 
2. ἐςξὶν οπὰ Ζ7. ἢ ἀ. μήτι Ψὶ, 15. καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, Η. 6. μεταβάλλη Η. {Π 7. δὲ Ἑ. 1 ἐὰν ΤῊ. 1 κωλύση καὶ ἐμποδίση ΓΗ͂Ι. 1 

8. καὶ τὸ κοῦφον ΚΑ. ἢ τὸ γὰρ κοῦφον οἵα Ε οἱ ον Α΄. {Π 10. γ᾽ οπὰ 2. || ἐὰν ΕῊΣΙΚ. 1 12. δ᾽ οπι Ε. ἢ ἐν τῷ ογὰ ᾿σ Α΄, ᾿Π 13. ἐπὶ 

τῷ απο ποιῶ οτὰ Ε΄ Π| ζητει Ε. 1} 14. αὐτὸν ΒΡ. ΠΠ κοῦφά τε καὶ βαρέα Η. 16. καὶ] ἢ ΗΠ. 1! κάτω τὸ δὲ τῷ ἄνω ΣῊ. Ἱ 11. πλεο. 

παχῶς ΓΗ͂. 1} 18. τε οὔ εἰ τυ ΑΨ. | γῆ δέ ΣΦ, οαὰ ΤΠ. 1 19. ἔτ] ὡς ἔτι Η. ἢ γὰρ οτα Ε. ᾿ἰ 20. ἐμποτιζόμενον Ἐ. 1 ἂν Καὶ, 1} 
21. φέρεται ΕῊ. 1 23. ἰὰν ΓΗΖΙΚ. 11 25. μὲν οἵα ἘΕῚΚ. Ι᾿ κινῆται ρν Ε΄ ΠΠ 26. ὁ οὰ ΕΚ. Ἰ! ἐν δὲ τῷ Ἐ. ᾿Ξ 21. ἡ οτα ΚΕ. ἢ 
29. ἑαυτὸ κιεῖ Σ΄. 1] 32. καὶ τὰ παρὼ Α΄. ᾿ 35. τά τε κῖφα ΓΗ. 
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Ω “- ἃ (λ γὰρ ὑπὸ τοῦ γεννήσαντος καὶ ποιήσαντος κοῦφον ἢ βαρύ, 
» 

[Ὶ ᾿ ,7ὔ ἢ »-» 
ἂν τῷ κιγόμενα ντὸ τιγὸς ΧινοΙτο. 

δ τῦτο δὲ διχῶς" ἢ γὰρ ἃ δὶ αὑτὸ τὸ κινῶν, ἀλλὰ δὲ 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΛΣΕΩΣ Θ. 

ἣν ΄, γ ͵΄ὔ κινεῖν ὥςε καὶ κατὼ τῦτον τὸν λόγον ἤτοι εὐθὺς τὸ κινού- 
7 2 ἐ»Ν Ν " Ἀ 

ἢ ὑπὸ τῇ τὼ ἐμποδίζοντα καὶ κωλύοντω λύσαντος), ἅπαντα μενον ὑπὸ τὰ αὑτὸ κινέντος κινεῖται, ἢ ἔρχεταί ποτε εἰς τὸ 
τοιοῦτον. προς δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ ὧδε σκοποῦσι ταὐτὰ 

΄, “ 2 Ν ἀς- Ὁ . Α συμβήσεται ταῦτα. εἰ γὼρ ὑπὸ κινουμένου κινεῖτωι τὸ κι- 
᾿ ἃ ὡς Πὰς - Δ δ . , Ὶ .“ ΠῚ »-“᾿ ͵7 “ γ “ « ,ὔ »" ,ὔ ν 
ἕτέρον ὁ κινγεί τὸ Χιγουνγ, Ἢ ὁι αἄυτος, καὶ τοῦυτὸ ἢ πρώτου ΕἸ γάμενΟΥ πᾶν, τοὶ τέτο ὑπάῤβχει τοις πραγμασι κατὰ συμσ- 

μετὰ τὸ ἔσχατον ἢ διὰ πλειόνων, οἷον ἡ βακτηρία κινεῖ τὸν 

λίθον καὶ κινεῖται ὑπὸ τῆς χειρὸς κινουμένης ὑπὸ τοῦ ἀν- 

βρώπου, τος δ᾽ ὑκέτι τῷ ὑπ᾽ ἄλλου κινεῖσθαι. ἄμφω δὴ 

κινεῖν φαμέν, καὶ τὸ τελευταῖον καὶ τὸ πρῶτον τῶν κινούν- 

Ψ' ,ὔ βεβηκός, ὥςε κινεῖ μὲν κινόμενον, ὁ μέντοι διὰ τὸ κινεῖσθαι 
γνΨᾳορ»-ι»ν», ἂν Η Ν ᾽ .- 7 “" Ν᾿ ᾽ ν 

αὐτὸ ἀεί, ἢ ὅ, ἀλλὰ καθ᾽ αὑτό, Ἴρωτον μὲν ὃν εἰ κατα 
,ὔ 

συμβεβηκός, ὑκ ἀνάγκη κινεῖσθαι τὸ κινόμενον. εἰ δὲ τῦτο, 
δῆλον ὡς ἐνδέχεταί ποτε μηδὲν κινεῖσθαι τῶν ὄντων" ὦ γὰρ 

» Ν »ὝὟἪ Ν '; Ν ,ὔ ,ὔ 
των, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ πρῶτον" ἐκεῖνο γὼρ κινεῖ τὸ τελευ- 10 ἀναγκαῖον τὸ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι. ἐοὶν 

» γ "» ’ Ν 
ταῖον, ἀλλὰ ἃ τῶτο τὸ πρῶτον, καὶ ἄνευ μὲν τῷ πρώτε τὸ 

ὔ γ ͵ὔ . 7 
τελευταῖον ἃ κινήσει, ἐκεῖνο δ᾽ ἄνευ τότου, οἷον ἡ βακτηρίω 

οὖν θῶμεν τὸ δυνατὸν εἶναι, οὐδὲν ἀδύνατον συμβήσεται, 

ψεῦδος δ᾽ ἴσως. ἀλλὰ τὸ κίνησιν μὴ εἶναι - ἀδύνατον" δέ- 
᾽ ͵7 ἧς »-»“ » ἐγθ Ψ ει δὴ ἁου » Ἂ δὲ Ν ,ὔ μῃ ψ Ἃ Ις ξεὶ - ᾿ ᾽ 
5 κινήσει μὴ κινόγτος τὸ ἀγϑρωπου. εἰ ἀνάγκη πᾶν τὸ ἱκτῶι γῶρ πρότερον τι ἀνα ΎΚΉ κίνησιν ἀεὶ εἰναι. καὶ εὖὐ-. 

,ὔ ἃ Ν ὡ ,ὕ , Ν ΄, ΄, 
κινόμενον ὑπό τινός τε κινεῖσθαι, καὶ ἡ ὑπὸ κινουμώου ὑπ’ λόγως δὲ τῦτο συμβέβηκεν. τρία γὰρ ἀνάγκη εἶναι, τό τε 

᾿ ,΄ ΄ Ν "»" ΝΡ Α͂Ν δΓ ΄ 
ἄλλου ἢ μή » Χαὶ εἰ μὲν ὑπ᾽ ἄλλου κινουμένου, ἀνα Ύκη τι 15 κινόμενον καὶ τὸ κινῶν καὶ τὸ ᾧ κινεῖ. τὸ μὲν γ Χισαμενον 

Υ » ν “" ᾿ 
εἶναι κινῶν ὃ ἐχ ὑπ᾽ ἄλλου πρῶτον, εἰ δὲ τοίδτο τὸ πρῶτον, 
᾽ ᾽ , νΝἈ Ν 2 Γ ᾽γ39, Ν "» 
Ὁκ ἀνα ΎΚΉ θάτερον (ὠδύνατον Ὑαρ εἰς ἄπειρον ἰέγαϊ τὸ κινδν 

ΝΥ ͵ὔ .-. γ΄ ΡΝ »"Ὕ5Σ Ν ᾽ 7 ᾽ν ΕΣ 
καὶ τὸ κινόμενον ὑπ᾽ ἄλλι αὐτό τῶν γάρ ἀπείρων ἀκ ἔς!ιν 
᾿ “ γ΄, ἡ » Ν Ψ ς«“]ἷ -“ 
δὲν “ρῶτον) -- εἰ ὃν ἅπαν μὲν τὸ χιγόμενον ὑπό τινος χινεῖ- 

ἀνάγκη μὲν κινεῖσθαι, κινεῖν δ᾽ ὧς ἀνάγκη, τὸ δ᾽ ᾧ κινεῖ, 

καὶ κινεῖν καὶ κινεῖσθαι" συμμεταβάλλει γὰρ τοῦτο ἅμα, 
καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ τῷ κινουμόῳ ὄν. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν κατὰ 
τόπον κινόγτων᾽ ἅπτεσθαι γὰρ ἀλλήλων ἀνάγκη μέχρι τι- 

“-- » » Ν , , . “ ΄ , δ 
ται, τὸ δὲ πρῶτον κιδὰν κινεῖται μέν, ἀχ, ὑπ᾽ ἄλλου δέ, 20 νός᾽" τὸ δὲ κινῶν ὅτως ὥς εἶναι μὴ ᾧ κινεῖ, ὠκύητον. ἐπεὶ 

ἀνάγκη αὐτὸ ὑφ᾽ αὑτῷ κινεῖσθαι. ἔτι δὲ καὶ ὧδε τὸν αὐτὸν 
“ὗτον λόγον ἔςιν ἐπελθεΐ. πᾶν γὰρ τὸ κινὸν τί τε κινεῖ καὶ 
τοί, ἢ γὼρ αὑτῷ κινεῖ τὸ κινῶν ἢ ἄλλῳ, οἷον ἄνθρωπος ἢ 
αὐτὸς ἢ τῇ βακτηρίᾳ, καὶ ὁ ἄνεμος κατέβωλεν ἢ αὐτὸς ἢ 

δ᾽ ὁρῶμεν τὸ ἔσχατον, ὃ κινεῖσθαι μὲν δύναται, κινήσεως 
δ᾽ ἀρχὴν ὑκ ἔχει, καὶ ὃ κινεῖται μέν, ὁχ ὑπ’ ἄλλου δὲ 
ὠλλ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶ, εὔλογον, ὕω μὴ ἀναγκαῖον εἴπωμεν, καὶ 
τὸ τρίτον εἶναι ὃ κινεῖ ἀκίνητον ὄν, διὸ καὶ ᾿Αναξαγόρας ὁρ- 

« ἃ ΄ Υ Ἢ » ν , 
ὁ λίθος ὃν ἔωσεν. ὠδύνατον δὲ κινεῖν ἄνευ τῷ αὐτὸ αὑτῷ 25 θῶς λέγει, τὸν γῶν ἀπαθῇ φάσκων καὶ ἀμιγῇ εἶναι, ἐπει- 

Ἂς 7] Ν 
κινοῦντος τὸ ᾧ κινεῖ" ἀλλ᾽ εἰ μὲν αὐτὸ αὑτῷ κινεῖ, οὐκ δήπερ κινήσεως ἀρχὴν αὐτὸν ποιεῖ εἶναι" ὕτω γὰρ ἀν μό- 

Υ - ὰ λφτσ ν , ΄ὔ ἃ , Ν Υ ἀνάγκη ἄλλο εἶναι ᾧ κινεῖ, ἀν δὲ ἢ ἕτερον τὸ ᾧ κινεῖ, ἔςι νως κινοίη ἀκίνητος ὧν καὶ κρατοίη ἀμιγὴς ὧν. ἀλλὰ μὴν 
“Ἥ ΚΙ Υ ;, «ἢ κ᾿ Ἀ Ν Ν 

τι ὃ κινήσει οὐ τινὶ ἀλλ᾽ αὑτῷ, ἢ εἰς ἄπειρον εἶσιν. εἰ οὖν εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἀλλ ἐξ ἀνάγκης κινεῖται τὸ κι- 
͵ ,ὔ - Ἅ αἱ “ Ὶ Πὰν Υ͂ » Ρ᾿ “"Ἥ ᾽ δὲ ᾿ -" ᾽ . ν᾿ » ,“ ᾿ “ ΔΦφ 

κινήμενόν τι κινεῖ, ἀνάγκη φῆναι καὶ μὴ εἰς ἄπειρον ἰέναι. νοῦν, εἰ δὲ μὴ κινοῖτο, οὐκ ὧν κινοίη, ἀνάγκη τὸ κινοῦν, ἢ 
᾽ Ν « ὕὔ -“ » σθ ΦΝ ,ὔ « - Ἵ - σθ “ νΝ Ν ΜΕΝ εἰ γὰρ ἡ βακτηρία κινεῖ τῷ κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς χειρός, ἡ 3ρ κινεῖται, ἤτοι οὕτω κινεῖσθαι ὥστε κατὰ τὸ αὐτὸ εἶδος 

᾿ -ὁΟὁ ᾽ν ΞΕ 7 δὲ Ὶ ͵ὔ Υ͂ λ “ , Ἀ θ᾽ Ὁ δ᾽ ᾿ ν 6 “ν 
χεὶρ κινεῖ τὴν βακτηρίαν" εἰ δὲ καὶ ταύτην ἄλλο κινεῖ, καὶ τῆς κινήσεως, ἢ καθ᾽ ἕτερον. λέγω δ᾽ ἥτοι τὸ θερμαῖνον 

͵ [4 ,ὔ Ν "»" [2 δὴ “ ἐεὶ ΄΄ Ὶ »Ν θ 7 θ Ὶ νι ς « Ά 
ταύτην ἕτερόν τι τὸ κινοῦν. ὅταν δή τινι κοῇ ἀεὶ ἕτερον, καὶ αὐτὸ θερμαίνεσθαι καὶ τὸ ὑγιάζον ὑγιάζεσθαι καὶ τὸ 

δ Ἁ Ἀ Ν 

ἀνάγκη εἶναι πρότερον τὸ αὐτὸ αὑτῷ κινοῦν. εἰ ὄν κινεῖται φέρον φέρεσθαι, ἢ τὸ ὑγιάζον φέρεσθαι, τὸ δὲ φέρον 
»ἭἪ Ν Ψ' ὔ Ἂ, Ν γ᾽ Ν Ν ΄ὔ 

μὲν τῦτο, μὴ ἄλλο δὲ τὸ κινὸν αὐτό, ἀνάγκη αὐτὸ αὐτὸ αὔξεσθαι. ἀλλὼ φανερὸν ὅτι ὠδύνατον" δεῖ γὰρ μέχρι 

8. ἂν -ο τινος} ἄρα --- τινος ἂν ΕΠ. { ἁ. ἑαντὸ ΗἹ. 1 ἀλλὰ --- 5. κινῦν οἵχὴ Ρὺ ΚΕ. {Π 8. δὲ 7. 1 13, κινῦντος} κινουμένη ὑπὸ 
ΕἾ. ἃ 4ἀ. τῇ αὐτὸ Ε΄. Ἱ ὑπὸ τῦ κινουμένου ΕἾ, ὑπὸ κειμένου (7, 11 16. τοῦτον ΕΠΙΧ. ἹΟ 18. τὸ οαχὰ ἘΧ. ||. ἀπείρων οὐδὶν ἐςξι πρ. 

ΑΚ. 1} 19. τινος} κινῦντος Α΄. 121. ἑαυτῇ Η. 11 22. γὰρ οταὰ Α΄. ἢ 23. ἢ αὐτὸς] αὐτῷ Σ΄ αὐτὸς 1. 11 25. αὑτῷ] αὑτὸ ἘΗ͂Ι, αὐτὸ ἢ’, 

οτὰ Α΄. ἢ 26. κινεῖται ργ' Ε΄. [{ ἀλλ᾽ --- κινεῖ οαὶ 3. [αὐτὸ οτχ Α΄. 151. ἰὰν ἘΠῚ, εἰ Κ. 1 ἢ οἵα Α΄. 1] 28. τι καὶ ὁ ἘΚ. {| ἴησιν 

ΚΑ. 1} 31. κινεῖται Ε΄. 1| τῇ βακτηρία Ἐ. 1 ἄλλο τι κινεῖ Ἐ. || 32. τι οἵχὰ Α΄. ΠΠ τι ἘΗ͂. ᾿ 33. αὑτῶ αὐτὸ Ἐ᾿͵ αὐτῶ αὑτὸ 1, αὐτὸ αὖ 

τὸ ἘΗ͂. |ἰ 34. αὑτῷ ΚΕ οἱ τε ΑΨ, || αὐτῷ Κ΄. Α 

4. καὶ οτχὰ Η. 11 τὸ κινόμενον ἤτοι εὐθὺς ΕΗ. 1 2. κινήσεται ΕῊΠ. Ἱ τι Ε. Ἰ 3. συμβήσεται ταυτὰ ΓΙ, ταντὰ πάντα ἄτοπα, 

συμβήσεται τε Τ᾿. ἸΠ ἀ. ταῦτα] πάντα 1. ᾿Π 5. τοῖς πράγμασιν ὑπάρχει ἘΞ. Π 6. κινεῖν ἘΠ. 1 μὴ ΕΠ. 1 1. «ὰ οἵα Χ' εἰ δοστ 
Ἐ- 1 8. κιῦν Ε΄. 1Π 10. μὴ] μὲν μὴ, Π 11. εἶναι] μὴ εἶναι ἘΡ. ἢ 13. γάρ] γὰρ ἤδη τῶτο Η, γὰρ τῦτο ΕἸ. 1! 1λ. δὴ Κ, οα ΕἸ. 
εἶναι ἀνάγκη Η. ᾿ 16. μὲν οπι ἘΚ. ἢ 17. τῦτο] τύτου τὸ Ἐ. 19. ἀνάγκη ἀλλήλων ὅτω μέχρι ΕΠ. 11 μέχρι γέ τος Ε΄ ᾿ 20. ὅτως 

ἀὰ ὥς Ἃ εἰ το Α΄ ΠΠ22. μὲν ὑπ᾽ ἄλλου δέ, ἀλλ᾽ ὑχ ὑφ ἘΠῚ. 11 23. ἑαυτῇ ΗΠ. 11 26. περ] γε Ἐ. 1} εἶναι ποιεῖ ΕΚ. ἢ μόνως ἂν 

ἘΚ. 21. κινοῖ ΕΙ. 1 29. Ὦ εἰ ἘΚ. 130. ὥςε] ὥςε τὸ Ἐ. ᾿| 31. δ᾽ δ᾽ ὅτι ΕΤΙΧ. 133. αὐξάνεσθαι ΕΚ. 



ΦΥΣΙΚΗΣ ἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ Θ. 
»“Ὕ 7 4. 

τῶν ἀτόμων διαιροῦντα λέγειν, . οἷον εἴ τι διδώσκει Ὑεω- 
»“ Ν Ἄ μετρεῖν, τοῦτο διδάσκεσθαι γεωμετρεῖν τὸ αὐτό, ἢ εἰ ῥι- 

Ἀ Ν ΄, »“ ε κὴ πτεῖ, ῥιπτεῖσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς ῥΆψεως" ἢ ὅτω μὲν 
΄, ψ μ, 4 Ν ἅ ᾿ 

μή, ἄλλο δ᾽ ἐξ ἄλλου γένους, οἷον τὸ φέρον μὲν αὖξε- 
Ν Δ -“ »“Ἢ Υ. 

σθαι, τὸ δὲ τοῦτο αὖξον ἀλλοιοῦσθαι ὑπ᾽’ ἄλλου, τὸ δὲ 
“Ἢ Η “«“ ε Ἁ -" ᾽ ν᾽ «ὦ «ἃ 

τοῦτο ἀλλοῖιὺν ἑτέραν τινὰ κινεῖσθαι κύησιν. ἄλλ᾿ ἀναγκη 
»“" »Ἶ Ν Δ 7. ςξῆναι " πεπερασμέναι γὰρ αἱ κινήσεις. τὸ δὲ πάλιν ἀνα- 
,ὔ Χ » ’ὔ εἶ Ν 

κάμπτειν καὶ τὸ ἀλλοιῶν φάναι φέρεσθαι τὸ αὐτὸ ποιεῖν 
λ ἃ ΄ ἐστὶ κἀν εἰ εὐθὺς ἔφη τὸ φέρον φέρεσθαι καὶ διδάσκε- 

Ν ’ὔ ΛΝ Ν ᾿Ὶ ΄« σθαι τὸ διδάσκον. δῆλον γὼρ ὅτι κινεῖται καὶ ὑπὸ τοῦ 
» Ν » “ ᾿ -“ὝὟ 

ἀνωτέρω κινόντος τὸ κινούμενον αᾶν, καὶ μᾶλλον ὑπὸ τοῦ 
"»" ,ὔ ΝΥ “Ἢ ΄, ἢ χροτέρου τῶν κινέντων. ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον" τὸ 

δ δα ᾿ 7 νὴ ́ - ὸ ᾿ νιν ἐδ, τ ἡύσκον γὰρ συμβαίνει μανθάνειν, ὧν τὸ μὲν μὴ ἔχειν τὸ 
ν ΄, .-». ’ὔ 2 

δ᾽ ἔχειν ἐπις μην ἀναγκαῖον. ἔτι δὲ μᾶλλον τούτων ἀλο- 
σ ’ὔ “ Ν ΝῚ ’ὔὕ » ΄ γον, ὅτι συμβαίνει πᾶν τὸ κινητικὸν κινητόν, εἴπερ ἅπαν 

Ν Ν ΄, ᾿ ὑπὸ κουμένου κινεῖται τὸ κινόμενον' ἔξαι γὰρ κινητόν, ὥσ- 
“ Ν ᾿ Ν περ εἶ τις λέγοι πᾶν τὸ ὑγιαστικὸν καὶ ὑγιαζον ὑγιαστὸν 

Ν ,ὔ ΠῚ Ν Ἀ Ν᾽ εἶναι, καὶ τὸ οἰκοδομητικὸν οἰκοδομητόν, ἢ εὐθὺς ἢ διὰ 
, γ “ μἽ 

πλειόνων" λέγω δ᾽ οἷον εἰ κινητὸν μὲν ὑπ’ ἄλλου πᾶν τὸ 
᾽ ᾽ ᾽ ᾽ γ᾿ Ἁ ᾿ ν ὰ -» δ κινητικόν, ἀλλ᾽ οὐ ταύτην τὴν κίνησιν κινητὸν ἣν κινεῖ τὸ 

7 ᾿ Φ. Ν Ἂς ΄ ἈΝ 
πλησίον, ἀλλ᾽ ἑτέραν, οἷον τὸ ὑγιαςικὸν μαθητὸν" ἀλλὰ 

Ν Ν Ε 
τῦτο ἐπαναβαῖνον ἥξει ποτὲ εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος, ὥσπερ εἴπο- 

τὸ Ν ν᾽ ΄ 4 Ν ἊΣ μεν πρότερον. τὸ μὲν ἕν τότων ἀδύνατον, τὸ δὲ πλασματῶ- 
Υ͂ ᾿ Ν ἢ Ν Ν ᾿ 

δὶς ἄτοπον γὰρ τὸ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀλλοιωτικὸν αὐξητὸν 
Ψ' Ν ,ὔ Ύ εἶναι. ὑκ ἄρω ἀνάγκη ἀεὶ κινεῖσθαι τὸ κινόμενον ὑπ᾽ ἄλλου, 

ΕΝ πον Υ “Μὸν ν καὶ τότε κοουμένου" ςήσεται ρα. ὥςε ἤτοι ὑπὸ ἡρεμῶντος 
΄ Ν ΄ “ ἈΞ ΚΝ ες Ν ΄ὔ ᾽ , 

χρήσεται τὸ κινύμενον πρωτον, ἢ αὐτὸ εαυτὸ κινήσει. ἀλλὰ 
ΝῚ Ὶ γ δέ. . ΄ Υ , Ξ ) μὲν καὶ εἴ γε δέοι σκοπεῖν πότερον αἴτιον κινήσεως κα 

»ν ἃ Ύ ΄, 
ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινῶν ἢ τὸ ὑπ᾽ ἄλλου κινόμενον, ἐκεῖνο 
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΄ὔ Ν .Ἃ λου περὶ φύσεως, ὅτι πᾶν τὸ καθ᾽ αὑτὸ κινέμενον συνεχές. 
ὧΝη ΄ 2 Ν ΓΡΕΝῚ μ ΄ - ».Ν ς»Ζ7 
ἀδύνατον δὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινῶν παντῃ κινεῖν αὐτὸ αὐτό" 

Α Ἄ ΕΝ .Ἶ Ν ’ὔ μ᾿ 
φέροιτο γὰρ ἂν ὅλον καὶ φέροι τὴν αὐτὴν φοράν, ἕν ὃν καὶ 
μ “- ᾿ ’ὔ 

ἄτομον τῷ εἴδει, καὶ ἀλλοιοῖτο καὶ ἀλλοιοῖ, ὥς ε διδάσκοι 
λ ᾿ ,ὕ ὕ ν δ τς δ 5 ἂν καὶ διδάσκοιτο ἅμα, καὶ ὑγιάζοι καὶ ὑγιάζοιτο τὴν 

Ψ ἘΝ ὑχ, ὧν » ΄, μῳ - ᾿ς ζ'ς ἷν ᾽ 
αὐτὴν ὑγίειαν. ἔτι διώρις αι ὅτι κινεῖται τὸ κινητόν" τῦτο δ 

,ὔ ΄,΄ Ν ’ὔ 

ἐςὶ δυνάμει κινόμενον, ἐκ ἐντελεχείᾳ" τὸ δὲ δυνάμει εἰς ἐν- 
, , Υ “ 

τελέχειαν βαδίζει. ἔςι δ᾽ ἡ κίνησις ἐντελέχεια κιητῇ ὧτε- 
΄, Ν δὲ » κυ δὴ ᾽ ᾿ ΡΣ Βα θ 2 Ν θ Ἀ λής. τὸ δὲ κοῦν ἤδη ἐνεργείᾳ ἐςίν, οἷον θερμαίνει τὸ θερμὸν 

10 καὶ ὅλως γεννᾷ τὸ ἔχον τὸ εἶδος. ὥσθ᾽ ἅμα τὸ αὐτὸ κατὰ 
ἈΝ .- ἮΝ 6 ν ψ ᾿ ΝΑ θ ,ὔ ε ᾽,ὔ δὲ Ὶ »νἭ νυ τὸ αὐτὸ θερμὸν ἔς αι καὶ ὁ θερμόν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀλ- 

[4 μη Ν "“, Σ; Υ͂ ᾿ Ἀ ΄ Ἀ λων ἕκαςον, ὅσων τὸ κινὰν ἀνάγκη ἔχειν τὸ συνώνυμον. τὸ 
ὲ μ᾿ -.ν ὦν δὲ -»Ἢ »“ , ἊΝ ἐς ἷιᾶ “ μ᾿ δ᾽ μὲν ἀρα κινεῖ τὸ δὲ κινεῖται τῷ αὐτὸ αὑτὸ κινῦντος. ὅτι 

Ν Ν 
ἐκ ἔςιν αὐτὸ αὑτὸ κινεῖν ὕτως ὥσθ᾽ ἑκάτερον ὑφ᾽ ἑκατέρου 

» κα ν »“ “ 
45 κινεῖσθαι, ἐκ τῶνδε φανερόν. ὅτε γὰρ ἔςαι πρῶτον κινῶν οὐ- 

,΄ ὔ ,ὔ Ν Ν δέν, εἴ γε ἑκάτερον κινήσει ἑκάτερον" τὸ γὼρ πρότερον αἰ- 
͵ὕ » » »"» ΄, λ Ψ “«. Ρ τιώτερον τὰ κινεῖσθαι τῷ ἐχομένου καὶ κινήσει μᾶλλον" δὲ- 
“ ν .Ο ΝΠ ΞΥΈΙ ἢ »,.. 

χὼς γαρ κινεῖν ἣν, τὸ μὲν τὸ ὑπ ἄλλου κινόμενον αὑτὸς 
Ν ᾽ ΓΝ. , ΄, Δ Ν ΄, “᾿ » 

τὸ δ᾽ αὐτῷ" ἐγγύτερον δὲ τὸ πορρώτερον τῷ κινουμώου τῆς 
Σ »ν ἃ Ν ΄, ᾽ ,» ἡ Ν “ -» ) 

20 ἀρχῆς ἢ τὸ μεταξύ. ἔτι Ὡς ἀνάγκη τὸ κινοῦν κινεῖσθαι εἰ 
ΝῚ » Ν Ἁ ΝΥ ,ὔ 

μὴ ὑφ᾽ αὑτοῦ" κατὰ συμβεβηκὸς ἄρα ἀντικινεῖ θάτερον. 
Υ̓͂ Ύ ΄, ἔλαβον τούυν ἐνδέχεσθαι μι κινεῖ" ἔςαι ἄρα τὸ μὲν κινό- 

ν δὲ » ,,, ἔτι ᾽ » ν “ ᾽ ᾿ 
μενον τὸ δὲ κινὸν ἀκύητον. ἔτι ὑκ ἀνάγκη τὸ κινὸν ἀὠντικι- 

Ἅ ως , Ἄ 
νεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἤ ἀκίνητόν γέ τι κινεῖν ἀνώγκη ἢ αὐτὸ ὑφ᾽ 

ε-» ΄ὔ Ψ » ἡ ἀντ γ » Γ᾿ ΓΝ -“ 
25 αὑτῷ κινόμενον, εἴπερ ἀνάγκη ἀεὶ κίνησιν εἶναι. ἔτι ἣν κινεῖ 

, γ σ ἣν δ κίνησιν, καὶ κινοῖτ᾽ ἄν, ὥςε τὸ θερμαῦΐον θερμαίνεται. ἀλλὼ 
ν ᾽ δὲ “ ΄ δ Ν [ΕΝ “ Υ ἂ 7 μὴν οὐδὲ τοῦ πρώτως αὐτὸ αὑτὸ κινοῦντος οὔτε ἕν μόριον 

Υ ’ , "Ν «λ΄! Ν Ἂν, ᾽ οὔτε πλείω κινήσει αὐτὸ αὑτὸ ἕκαςον. τὸ γὼρ ὅλον εἰ κι- 
“ ᾽ νι. .᾽ΨὕΡ κυνῶν Ἂν .-Ν-» » Ὁ Ἶ ΄ Ἅ 

γείται αὐτὸ ὑφ αὐτά, τοί υῖοὸο τῶν αὐτὸ τιγὴς κιγησεται Ἢ 

μ᾿ }) Ἄ ΄ σ΄. Υ. Η τι δα »“» 7ὔ ΄, Ἀ τᾶς ἂν θείη" τὸ γὰρ αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ ὃν αἴτιον ἀεὶ πρότε- 30 ὅλον ὑφ᾽ ὅλου. εἰ μὲν ὅν τῷ κινεῖσθαΐ τι μόριον αὐτὸ ὑφ᾽ 
- »"ἭΚ » 

ρὸν τῷ καθ᾽ ἕτερον καὶ αὐτῷ ὄντος. ὥςε τῦτο σκεπτέον λα- 
’,ὔ Ν ’ὔ » 

βῆσιν ἄλλην ἀρχήν, εἴ τι κινεῖ αὐτὸ αὐτό, πῶς κινεῖ καὶ 
, ὔ ᾽ “ἈΝ .λ ΄, ὕ 3 δὶ Ν τα τρόπον. ἀναγκαῖον δὴ τὸ κινέμενον ἅπαν εἶναι διαιρετὸν 
᾽ ν᾿ ὔ .« Ν ’ὔ ᾽ -" Υ εἰς ἀεὶ διαιρετά" “τῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον ἐν τοῖς καθό- 

- “ »-)γ ἃ » Ν “ ᾿. οἷ ἐπ ἷΝ Ἐ Θοςς 
αὑτῇ, τῦτ᾽ ἄν εἴη τὸ πρῶτον αὐτὸ αὑτὸ κινῶν" χωρισθὲν 

ΝῚ ., ᾿ ΄,ὔ Ψ Ν, φ- Ν δὲ σ΄. ᾽ ἔ ᾽ δὲ 

γὰρ τῦτο μὲν κινήσει αὐτὸ αὑτό, τὸ ὅλον ὑκέτι. εἰ 
᾿ Ν Ν μι »“» 

ὅλον ὑφ᾽ ὕλου κινεῖται, κατὰ συμβεβηκὸς ἂν ταῦτα κινοῖ 
ΕΣ: ὔ ΄ » 2 λ » -“ ρ 39 ΝῚ ’ὔ 

αὐτὰ ἑαυτά, ὥς εἰ μὴ ἀναγκαῖον, εἰλήφθω μὴ κινέμεναω 

2. ῥίπτεσθαι Κι. 1} ἀ. φέρον μὲν] φερόμενον Ε. 1] αὐξάνεσθαι ἘΚ. 1 6. κίνησιν κινεῖσθαι Η. 11 Τ. γάρ εἰσιν αἱ ἘΠ. 1 9. τὸ διδά- 
σχον διδάσκεσθαι ΓΠΖ. ᾿ 16. ὡς ἰάν Ἐ, 1] 17. λέγει ΕΗ. 1} πῶ} ὅτι ΓῊΗΣ. 1] ὑγιαςὸν εἶναι] καὶ ὑγιαςὸν ἕςαι ΚΗ͂Ζ. ἢ 18. καὶ τὸ οπι 

Ργ Ἑ- 1 οἰκοδομητικὸν οὐχ Τὶ οἱ ρν Ε. [| 20. κινητόν Ε. 1 21. μαθητικόν ἘΕῚΪ, μαθηματικόν Κ΄. 1] 24. γὰρ τὸ ἀλλοιωτικὸν ἐξ ἀνάγκης 
αὐξητὸν ΓΙ. 1 25. ἀὲ] εἶναι ἀὲ Η. 11 κινὸν με Κι. 1} 27. ἢ] ἢ τὸ Ε΄ {Γ αὑτὸ ΕΗ]. ᾿ 29. κιγύμενον οτὰ ΓΙ. ᾿ἰ 30, ἀὲ πρότερον 

αἴτιν ἘΚ. Ἰ! 31. αὐτῷ αἰτίου ὄντος 7. 1 33. τὸ οτι Ε΄. || 34. ἀὲ οπι Ε΄. 

4. περ] τοῖς πεὶ ἘΚ. Ἱ κινούμενον καθ᾿ αὑτὸ Α΄. Π 2. παντί Ε΄. 1 ἑαυτὸ ΓΗ. 1 3. φέροι Ἐ. ἢ ὧν οχχ Η. ἢ φέροιτο Ἐ. 
ἃ. καὶὶ ἢ Ε- 1 ἀλλοιῦτο καὶ Α΄, οἱ Ἐ. ἢ 5. μανθάνοι ΕΚ. καὶ ὑγιάζοι οπι Ε. ΠΟ 7. δυνάμει εἰς} κινόμενον εἰς ἘΚ, 1 10. γύεται 

Ἑ. 11 τὸ δῃῖβ εἶδος οτὰ ΜΙ. ΠΠ κατὰ τὸ αὐτὸ οπι Ε. ΠΠ 12. ὅσον ρν Αὶ, ὅσα το. 13. αὑτὸ οπὶ Ε΄. || 14. ὑκ οπὶ Ε΄. ΠΠ ἔς.»] ἐνδέ- 

χετα ΗΙΣΙ, ἰνδίχεται τὸ Ε΄. Π κιῦν ΕΚ. ἡ ὥσθ] ὡς καθ᾿ Ε΄. ᾿ 16. ἑκάτερον] αὐτο αυτὸ Ἐ;, αὐτὸ ἑαντὸ Αὶ, |Ϊ κινεῖ Ε΄ 1} ἑκάτερον οὔκ 

1, δαί κινήσει ρουὶὶ ΤΥ. 1} αἰτιώτερον οτὰ Ε. ἰ 18. τὸ δηῖβ ὑπ’ οπὶ ΕΚ. Ι 21. ἑαυτῷ ΗΠ. 1 22. τοίνυν ἔλαβον ρν ΚΑ, δεῖ λαβεῖν 

σς. " ἕξιν Η, ἔτι Ε. 1 24. κἢὶ οπὰ Ε. ΠΠ τι οἷὰ ΕΚ. 1 ὑπ᾽ αὐτὸ Ε΄. 11 26. καὶ οπὶ ἘΚ. ἢ 29 εἰ 31. ἑαυτῇ ΓΗ. || 82. μὲν γὰρ 
τῦτο Ἑ. ἢ ἑαυτὸ ΚΗ͂Ι, || 33. ἄν οἵὰ ΗΙ. ἢ κινοῖ ταῦτα ΕἸ, κινεῖ ταῦτα Η. ᾿ 34. ἀναγκαῖα ΗΠ. 

Κι 
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ὑφ᾽ αὐτῶν. τῆς ὅλης ἄρα τὸ μὲν κινήσει ἀκίνητον ὃν τὸ δὲ 

κινηθήσεται" μόνως γὼρ οὕτως οἷόν τέ τι αὐτοκίνητον εἶναι. 
ἔτι εἴπερ ἡ ὅλη «αὐτὴ αὑτὴν κινεῖ, τὸ μὲν κινήσει αὐτῆς, τὸ 

δὲ κοήσεται. ἡ ἄρω ΑΒ ὑφ᾽ αὑτῆς τε κινήσεται καὶ ὑπὸ 

τῆς Α. ἐπεὶ δὲ κινεῖ τὸ μὲν κινόμενον ὑπ᾿ ἄλλε τὸ δ᾽ ἀκύη- 5 
τὸν ὄν, καὶ κινεῖται τὸ μὲν κιγὰν τὸ δὲ ὑδὲν κινῶν, τὸ αὐτὸ 

αὐτὸ κυῖν ἀνάγκη ἐξ υκινήτου εἶναι κινῦντος δέ, καὶ ἔτι ἐκ 
κινυμένα μὴ κινῶγτος δ᾽ ἐξ ἀνάγκης, ὠλλ᾽ ὁπότερ᾽ ἔτυχεν. 
ἔξω γὰρ τὸ Α κινῦν μὲν ἀκίνητον δέ, τὸ δὲ Β κινόμενόν τε 
ὑπὸ τῷ Α καὶ κυῦν τὸ ἐφ᾽ ᾧ Τ', τῦτο δὲ κινύμενον μὲν ὑπὸ 10 

τῷ Β, μὴ κινῶν δὲ μηδέν" εἴπερ γὰρ καὶ διὰ πλειόνων ἥξει 

ποτὲ εἰς τὸ Τ', ἔξω δὶ ἑνὸς μόνου. τὸ δὴ ἅπαν ΑΒ Τ' αὐτὲ 

ἑαυτὸ κινεῖ. ὠλλ' ἐὰν ἀφέλω τὸ Τ', τὸ μὲν ΑΒ κινήσει 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Θ. 

ε ,ὔ ᾿ ΝΥ ἑκάτερον ἀδὲν κωλύει ἢ θάτερον τὸ κινέμενον διαιρετὸν εἶναι, 
ἢ 

ἐντελεχείᾳ δ᾽ ἀδιαίρετον" ἐὰν δὲ διαιρεθῇ, μηκέτι εἶναι ἔχον 
΄, ’ὔ 

τὴν αὐτὴν δύναμιν ὥς ὑδὲν κωλύει ἐν διαιρετοῖς δυνάμει 
΄ »)» ἵ Ν Ζ εν , μη “2 Ν 7 πρώτως ἐνεῖναι. φανερὸν τοΐυν. ἐκ τότων ὅτι ἔς, τὸ πρώτως 

-»“᾽ Ν ΄, ,ὕ 
κινῶν ἀκίνητον" εἴτε γὼρ εὐθὺς ἴξςαται τὸ κινέμενον, ὑπό τε- 

Ν “ ’ὔ 
γος δὲ κυούμενον, εἰς ἀκίνητον τὸ πρῶτον, εἴτε εἰς κινού- 

“ λ ,ὔ μενον μέν, αὐτὸ δ᾽ αὑτὸ κινοῦν καὶ ἱστάν, ἀμφοτέρως 
΄ὔ ᾿ ΄ “ιν » τῇ 

συμβαίνει τὸ πρώτως κινοῦν ἐν ἅπασιν εἶναι τοῖς κινουμέ- 
νοις ἀκόνητον. 

ἘἘπεὶ δὲ δεῖ κύησιν ἀεὶ εἶναι καὶ μὴ διαλείπειν, ἀν» δ 
ΟΥ “ ᾿ 

ἀγκη εἶναί τι ὃ πρῶτον κινεῖ, εἴτε ἂν εἴτε πλείω, καὶ τὸ 
»“Ἢ᾽ . Σ “, ν" ᾿ »" “ “ ᾽ πρῶτον κινῶν ἀκίνητον. ἕκωςον μὲν ἦν ἀΐδιον εἶναι τῶν ἀκι- 
ε Ν ,ὔ γήτων μὲν κινόέγτων δὲ ὑδὲν πρὸς τὸν νῦν λόγον" ὅτι δ᾽ ἀναγ- 

αὐτὸ ἑαυτό, τὸ μὲν Α κινῶν τὸ δὲ Β. κινόέμενον, τὸ δὲ Γ΄ ῦ καῶν εἶναί τι τὸ ὠκίνητον μὲν αὐτὸ πάσης τῆς ἐκτὸς μετω- 

κινήσει αὐτὸ ἑαυτό, ἐδ ὅλως κινήσεται. ἀλλὰ μὴν ἀδ᾽ ἡ 15 βολῆς, καὶ ὡπλῶς. καὶ κατὰ συμβεβηκός, κινητικὲν δ᾽ 
͵ »Ν ε ΝΥ Ύ “ Ν γ “»Ὁ. -“ « Ἂν, .- “ 2 ᾽ Ν , » , 

ΒΤ' κινήσει αὐτὴ ἑαυτὴν ἄνευ τῇ Α' τὸ γὰρ Β κινεῖ τῷ ἑτέρου, δῆλον ὧδε σκοπῦσιν. ἔξω δ᾽, εἴ τις βόλεται, ἐπί 

κινεῖσθαι ὑπ᾿ ἄλλου, ὁ τῷ ὑφ᾽ αὐτῷ τινὸς μέρους. τὸ ἄρα των ἐνδεχόμενον ὥς εἶναί ποτε καὶ μὴ εἶναι ἄνευ γενέ 
,ὔ γΝ ε Ἁ “ ,» , γ ἧς, γΝ ες Ν “ ὔ Ν Η “-“ ν ᾽ ᾿ ε ΑΒ μόνον αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ. ἀνάγκη ἄρα τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ σεως καὶ φθορᾶς" τάχα γὰρ ἀναγκαῖον, εἴ τι ἀμερὲς ὁτὲ 

κινῶν ἔχειν τὸ κινοῦν ἀκίνητον δέ, καὶ τὸ κινούμενον μηδὲν μὲν ὅὄςιν ὁτὲ δὲ μή ἐςὶν ἄνευ τῇ μεταβάλλειν, ὁτὲ μὲν εἶ 

δὲ κινοῦν ἐξ ἀνάγκης, ὡπτόμενα ἤτοι ἄμφω ἀλλήλων ἢ Ὁ ναι ὁτὲ δὲ μὴ εἶαι πᾶν τὸ τοιοῦτον. καὶ τῶν ἀρχῶν τῶν 
θατέρου θάτερον. εἰ μὲν οὖν συνεχές ἐς τὸ κινοῦν (τὸ γὼρ ἀκινήτων μὲν κινητικῶν δ᾽ ἐνίας ὁτὲ μὲν εἶναι ὁτὲ δὲ μὴ εἶ- 

κιύμενον ἀναγκαῖον εἶναι συνεχές), δῆλον ὅτι τὸ πᾶν αὐτὸ ναι, ἐνδεχέσθω καὶ τοῦτο. ἀλλ᾽ ὅ τι πάσας γε δυνατόν" 
«- Ν -Ο » »“» ᾽ν». - »“ Φφ ᾿᾽Ν ενΝ Ἁ : νψ»ὕὔ -  Ν ἔ Ν »ν,) γ - ς ἑαυτὸ κινεῖ ὁ τῷ αὐτῷ τι εἶναι τοιοῦτον οἷον αὐτὸ αὐτὸ κι- δῆλον γὰρ ὡς αἴτιόν τι τοῖς αὐτὼ ἑαυτὰ κινῶσίν ἐςι τῷ ὁτὲ 
γεν, ὠλλ᾽ ὅλον κινεῖ αὐτὸ ἑαυτό, κινόμενόν τε καὶ κινοῦν μὲν εἶαι ὁτὲ δὲ μή. τὸ μὲν γὰρ αὐτὸ ἑαντὸ κινῶν ἅπαν 
τῷ αὐτῷ τι εἶναι τὸ κινῶν καὶ τὸ κούμενον. ὁ γὼρ ὅλον κι- 25 ἔχειν ἀνώγκη μέγεθος, εἰ μηδὲν κινεῖταε ὠμερές, τὸ δὲ κε- 
γεῖ ὑδ' ὅλον κινεῖται, ὠλλὰ κινεῖ μὲν τὸ Α,, κινεῖται δὲ τὸ νὸν ὑδεμίω ἀνώγκη ἐκ τῶν εἰρημένων. τῷ δὴ τὰ μὲν γίγνε- 
Β μόνον" τὸ δὲ Τ' ὑπὸ τὸ Α ὑκέτι" ἀδύνατον γάρ. ἀπορίαν σθαι τὼ δὲ φθείρεσθαι, καὶ τῶτ᾽ εἶναι συνεχῶς, ὑδὲν αἴτιον 
δ᾽ ἔχει, ἐὰν ἀφέλῃ τις ἢ τῆς Α,, εἰ συνεχὲς τὸ κινὲν μὲν τῶν ἀκινήτων μὲν μὴ ἀεὶ δ᾽ ὄντων, οὐδ᾽ αὖ τῶν ἀεὶ μὲν 

ἃ » »“Ἤ᾽ -“᾿ .“ 
ἀκίνητον δέ, ἢ τῆς Β τῆς κινουμένης ἡ λοιπὴ ἄρα κινήσει ταδὶ κινόντων, τότων δ᾽ ἕτερα. τῷ γὰρ ἀεὶ καὶ συνεχῶς ὅτε 
“ Ἀ» ,ὔ Η Ν »-» ᾽ Ὰ ν ΄ -" » »ν ν Υ̓ ΄ Ν ΤΙ 

τῆς Α ἢ τῆς Β κινηθήσεται; εἰ Ὑαρ τῦτο, δκ ἂν εἴη πρω- 30 ἐκαςῸν αὐτῶν αἰτιον ὅτε πάντα" τὸ μὲν Ὑαρ στως ἔχειν 

τως κινουμένη ὑφ᾽ αὑτῆς ἡ ΑΙΒ΄ ἀφαιρεθείσης γὰρ ἀπὸ ἀΐδιον καὶ ἐξ ἀνάγκης, τὼ δὲ πάντα ἄπειρα, καὶ ὑχ, ἅμα 
τὰς ΑΒ, ἔτι κινήσει ἑωυτὴν αὶ λοικὴ Α Β. ἢ δυνάμει μὲν πώνα ὄντα. δῆλον τούυν ὅτι, εἰ καὶ μυριάκις ἔνιαι ἀρχαὶ 

1. ὃν οἵὰ Ε. 11 2.. μόνως -- ναι οτχὰ Ἐ οἱ γν ΚΑ. || αὐτὸ κινητὸν Η. {ἀ. κινηθήσεται ΕἼ. 11 κιυηϑήσεται ΓΗ. 1{ 5. Ἐπειδὴ 

ΤῊΣΚ. 1 6. ἱανυτὸ ΕἼ. ᾿] 9. δὲ οαι ΣΕ. || 10. ζ ΣῊ. ᾿ 11. ἐπὰ Ε. πολλῶν ΕΚ. ἥξει - 12, τὸ Γ΄ οὐχ Ε. || 12. Α] τὸ α 

ἙἘ. 1. 43. αὐτὸ ἘΑ͂. ᾿ ἂν ΚΑ. Π αὐτὸ ἑαυτὸ κινήσει ΕΗΠ. ἃ 1. μὲν γὰρ α ΣΗ͂. Ἱ 15. ἢ] τὸ Α΄. 1 16. αὐτὸ ἑαυτὸ Α΄. ΠΠ γὰρ] δὲ 

Ἧ, μὲν τὰρ Ῥ. Ἱ τῷ} τὸ Α΄. ᾿ 47. ὑπ’ ἄλλου κινεῖσθαι ΕΠΗ͂Ι. || ἑαντῇ ἘΠῚ]. 1 ἀρα] γὰρ Ἐ. 119. καὶ οπι Ε΄. ΠΠ 20. ἤτοι] κ Ἡ, 

δὲ ἤτοι ἘΧ. ἢ 21. τὸ μὲν γὰρ ἘΚ. || 22. συτεχὶς ἀναγκαῖον εἶναι ΕἸ. ἢ δῆλον] ἅψεται ἑκάτερον ἑκατέρα δῆλον 1. {Π ὅτι] δὴ ὅτι ΕῊΠ. 
23. τι εἶναί τι τ. Ἐ. ἢ κινεῖν ἑαυτὸ Ε΄. " 24. κε] κινεῖν Η. 1} δὲ ἘΣΗ͂Ι. 1 26. κινεῖται ἀλλὰ οἱι Ἐ. 1 μὶν η τὸ Ἐ, {τὸ δὲ βὶ κα 

νεῖται ἘΠ, κινεῖται δὲ ἡ τὸ β Ἐ. ᾿Ϊ 27. τὸ δὲ Γ' -- γάρ οπι Ε΄. ΠΑ] β ΚΗ. ἢ 28. ὧν Η. "ἢ 31. ἡ] καὶ τὸ {. ἢ 32. αὐτὴν 

ἘΣΗ. ΑἹ ἡ « Κ΄. 

8. δύταμο} φύσιν ἘΚ. [ ἐν οὐχ 1. ἢ ἃ. πρῶτον Η. ἢ 'ν εἶναι ΤΙ, ἵν εἶναί τι Κ΄. τι εἴἴαπι ΒΕ. 1 πρῶτον ΕΚ. ἢ 8. πρῶτον ἘΚ. ἃ 
κορῶν οὐ ΣΧ, [ἐν οἷν σὺ Α΄. ἢ πᾶσιν Ἐ. 10. εἶναι ἀὰ ΗΚ. || διαλιπεῖν Α΄. 11 ἀναγκαῖον ἘΠῚ. 11. τι να ΚΗ. ἢ εἴτε ἵν ᾿ν 

ΣῊ. ἢ 28. πρώτως Η. 1 ἴδιαν Ε. 14. τὸ] τὸ αἰὰ Α΄. 1 αὐτὸ καὶ πάσης Α΄. ἢ τῆς] τε Ε΄, οἵη ΕΚ. {{:15. καὶ ροεὶ ἁπλως οἷα 

Ἐκ 18. ὁ μὲν ἔστι. ὁ δὲ Ε. ΠΕ 20. πᾶν -- 21. μὴ εἶκι οἵα ΚΕ. Π᾿ 22. γε πάσας ἘΡ. ᾿23. τι οτὰ (Ἑ. ἢ ἔξει τι τοῦ Ε. ἢ 
24. 0] μὴ εἶναι ΓῊΠ]. Π ἀκίγκη ἅπαν μέγιθος ἔχεν ἘΠῚ. Ἰ 26. δὲ Ἐ. 1 29. ταδὶ] «αὐτὰ Ε. ἢ καὶ οπλ Σ΄. [|30. οὔτε πάντα 
αἴτια ΕΚ. 



ΦΥΣΙΚΗΣ ἈΚΡΟΑΣΕΩΣ Θ. 

ὔ ᾿ Ν ΝῚ 

τῶν ὠκινήτων μὲν κινουσῶν δέ, καὶ πολλὰ τῶν αὐτὰ ἑαυτὰ 
κινύγτων φθείρεται, τὰ δ᾽ ἐπιγίνεται, καὶ τόδε μὲν ὠκένητον 

ὃν τόδε κινεῖ, ἕτερον δὲ τοδί" ἀλλ᾽ ὑδὲν ἧττον ἔς τι ὃ πε- 

ριέχει, καὶ τῦτο παρ᾽ ἕκαςον, ὅ ἐςὶν αἴτιον τῷ τὰ μὲν εἶς 
ναι τὰ δὲ μὴ καὶ τῆς συνεχῶς μεταβολῆς" καὶ τῦτο μὲν 
τότοις, ταῦτα δὲ τοῖς ἄλλοις αἴτια κινήσεως. εἴπερ ὄν ἀξ. 

διος ἡ κύησις, ἀΐδιον καὶ τὸ κινὴν ἔςαι πρῶτον, εἰ ἔν" εἰ 

δὲ πλείω, πλείω τὰ ἀΐδια. ἂν δὲ μᾶλλον ἢ πολλὰ καὶ 
τεκερασμέα ἢ ἄπειρα δεῖ νομίζειν. τῶν αὐτῶν γὰρ συμ- 
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κινεῖ, πάντων δὲ τὸ ὠκῥητον" ὁρῶμεν δὲ καὶ φανερῶς ὄντα 
τοιαῦτα ἃ κινεῖ αὐτὰ ἑαυταί, οἷον τὸ τῶγ ἐμψύχων καὶ τὲ 
τῶν ζῴων γώος, ταῦτα δὴ καὶ δόξαν παρεῖχε μή ποτ᾽ ἐν- 
δέχεται κίνησιν ἐγγίνεσθαι μὴ σαν ὅλως, διὰ τὸ ἐν τότοις 

-“ -“ -“ Υ 
5 ὁρᾶν ἡμᾶς τῦτο συμβαῖνον" ἀκίνητα γάρ ποτε ὄντα κινεῖ- 

Λ -“ Ἁ 
ται πάλιν, ὡς δοκεῖ: τῦτο δὴ δεῖ λαβεῖν, ὅτι μίαν κίνησιν 

᾽.Ν - ) [2 ᾽ὔ ΩΣ ιν Ἃ Ἁ ᾽ » ,“ ΝΣ αὐτὰ κινεῖ, καὶ ὅτι ταύτην ὁ κυρίως" ὁ γὰρ ἐξ αὐτῷ τὸ 
Ψἦ Υ͵ ᾽,ὔ δ αἴτιον, ἀλλ᾽ ἔνεισιν ἄλλαι κυήσεις φυσικαὶ τοῖς ζῴοις, ἃς 

» Γ᾽ ὦ κιῦνται δὶ αὐτῶν, οἷον αὔξησις φθίσις ἀναπνοή, ἃς κι- 
βαινόντων ἀεὶ τὰ πκεπερασμέώα μᾶλλον ληπτέον᾽ ἐν γὰρ 10 νεῖται τῶν ζῴων ἕκαςον ἠρεμοῦᾶψ καὶ οὐ κινόμενον τὴν ὑφ᾽ 
τοῖς φύσει δεῖ τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ βέλτιον, ὧν ἐνδέχη- 
ται, ὑπάρχειν μᾶλλον. ἱκανὸν δὲ καὶ εἰ ἕν, ὃ πρῶτον τῶν 
» , γᾺ ΟῚ ᾿ Ν ».«οὖὺ 
ἀκινήτων ἀΐδιον ὃν ἔςαι ἀρχὴ τοῖς ἄλλοις κινήσεως. φανε- 

ρὸν δὲ καὶ ἐς τοῦδε ὅτι ἀνάγκη εἶναί τι ἂν καὶ ἀΐδιον τὸ 

αὑτῷ κίνησιν. τότου δ᾽ αἴτιον τὸ περιέχον καὶ πολλὰ τῶν 

εἰσιόντων, οἷον ἐνίων τροφή" πεπτομένης γὰρ καθεύδουσι, 
διακρινομένης δ᾽ ἐγείρονται καὶ κινῶσιν ἑαυτός, τῆς πρώτης 
ἀρχῆς ἔξωθεν ὅσης. διὸ ὑκ ἀεὶ κοῦνται συνεχῶς ὑφ᾽ αὖ- 

πρῶτον κιΐν. δέδεικται γὼρ ὅτι ἀνάγκη ἀεὶ κύησιν εἶναι, 15 τῶν' ἄλλο γὰρ τὸ κινοῦν αὐτὸ κινόμενον καὶ μεταβάλλον 
εἰ δὲ ἀεί, ἀνάγκη καὶ συνεχὴ εἶναι" καὶ γὰρ τὸ ἀεὶ συνε- 
χές, τὸ δ᾽ ἐφεζὴς ὁὶ συνεχές. ἀλλὰ μὴν εἴ γε συνεχής, 
μία. μία δ᾽, εἰ ὑφ᾽ ἑνός τε τῷ κινῆντος καὶ ἑνὸς τῷ κινου- 
μώον᾽ εἰ γάρ τι ἄλλο καὶ ἄλλο κινήσει, ὁ συνεχὴς ἡ 

πρὸς ἔκαςον τῶν κινόντων ἑωαυταί, ἐν πᾶσι δὲ τότοις κινεῖ- 
ται τὸ κινοῦν πρῶτον καὶ τὸ αἴτιον τοῦ αὐτὸ ἑαυτὸ πιεῖν 
ὑφ᾽ αὑτῷ, κατὰ συμβεβηκὸς μέντοι" μεταβάλλει γὰρ τὸν 
τόκον τὸ σῶμα, ὥςε καὶ τὸ ἐν τῷ σώματι ὃν καὶ τὸ ἐν 

ἥλη κβησις, ὠλλ᾽ ἐφεξῆς. ἔκ τε δὴ τότων πις εύσειεν ὧν Ὦ τῇ μοχλείᾳ κινῶν ἑαυτό, ἐξ ὧν ἔς πιςεὔσαι ὅτι εἴ τί ἐς! 
τις εἶναί τι πρῶτον ἀκύητον, καὶ πώλιν ἐπιβλέψας ἐπὶ τὰς τῶν ἀκινήτων μὲν κινούντων δὲ καὶ αὐτῶν κινουμένων κατὼ 

ἀρχὼς τῶν κινόέντων. τὸ μὲν δὴ εἶναι ἅττα τῶν ὄντων ἃ ὁτὲ συμβεβηκός, ἀδύνατον συνεχῆ κίνησιν κινεῖν, ὥστ᾽ εἴπερ 
μὲν κινεῖται ὁτὲ δ᾽ ἠρεμεῖ φανερόν. καὶ διὼ τότου γέγονε ἀνάγκη συνεχῶς εἶναι κύησιν, εἶναί τι δεῖ τὸ πρῶτον κινῶν 
δῆλον ὅτι ὅτε πάντα κινεῖται ὅτε πάντα ἠρεμεῖ ὅτε τὰ μὲν ἀκίνητον, καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός, εἰ μέλλει, καθάπερ 

ἀεὶ ἠρεμεῖ τὰ δ᾽ ἀεὶ κινεῖται" τὰ γὰρ ἐπαμφοτερίζοντα 25 εἴπομεν, ἔσεσθαι ἐν τοῖς οὖσιν ἀπαυστός τις καὶ ἀθάνατος 
καὶ δύναμιν ἔχοντα τοῦ ἑτὰ μὲν κινεῖσθαι ὁτὲ δ᾽ ἠρεμεδ κίνησις, καὶ μέώειν τὸ ὃν αὐτὸ ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ" 
δεόσσυσι περὶ αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν τοιαῦτα δῆλα πᾶσι, τῆς γὰρ ἀρχῆς μενέσης ἀνάγκη καὶ τὸ πᾶν μένειν συνεχὰς 
βουλόμεθα δὲ δεῖξαι καὶ τοῖν δυοῖν ἑκατέραν τὴν φύσιν, ὃν πρὸς τὴν ἀρχήν. οὐκ ἔςι δὲ τὸ αὐτὸ τὸ κινεῖσθαι κατὰ 
ὅτι ἔςι τὼ μὲν ἀεὶ ἀκίνητα τὼ δ᾽ ἀεὶ κινόμενα, προϊόντες συμβεβηκὸς ὑφ᾽ αὑτῷ καὶ ὑφ᾽ ἑτέρου' τὸ μὲν γὰρ ὑφ᾽ 
δ᾽ ἐπὶ τῦτο καὶ θώτες ἅπαν τὸ κινόμενον ὑπο τινος κινεῖ. 80 ἑτέρου ὑπάρχει καὶ τῶν ἐν τῷ ἱρανῷ ἐνίαις ἀρχαῖς, ὅσα 

-“ Ἄ Ἁ ,,ὔ 

σθαι, καὶ τῦτ᾽ εἶναι ἢ ἀκίνητον ἡ κινύμενον, καὶ κινόμενον 
ε -“Ὅ ἡ ᾿» καὶ Λ 

ὦ ὑφ᾽ αὐτῷ ἢ ὑπ᾽ ἄλλου ἀεί, προήλθομεν ἐπὶ τὸ λαβεΐ 
“ Ἁ ὰἃ ».»λ Ὰ 

ὅτι τῶν κρουμέων ἐςὶν ἀρχ κινουμόων μὲν ὃ αὐτὸ ἑαντὸ 

αλείους φῴεται φοράς, θάτερον δὲ τοῖς φθαρτοῖς μόνον. 
ἀλλὼ μὴν εἴ γέ ἐςί τι ἀεὶ τοῦτον, κινῶν μέν τι ἀκίνητον 

δὲ αὐτὸ καὶ ἀΐδιον, ἀνάγκη καὶ τὸ πρῶτρν ὑπὸ τότον κι- 

4. μὲν οπὶ Ε. Ἰ αὑτὰ ΕῊ. ἢ 2. τὰ] τὰ Η. ἢ ἀεικίνητον Γ΄. 1 3. τόδε δὲ κινεῖ Ε. ἢ 2] ὃ καὶ Ἐ. ΠΠ 8. τὰ ἀΐδια πλείν ΚΨ. ἢ 

41. δὴ] δὲ ΒΕ. ΠΠ τὸ ραβδὶ καὶ οπῦ Ε. ἢ ἰὰν ΕΉΣΙΚ, ἢ 12. εἰ οὐχ ἘΚ. 1 13. ὃν οἵχὰ Ἐ. " 14. ν] ἀὲὰ Η. 15. κίνησιν ἀὴ εἶκωι 

ἯΙ, αι κίησιν ἀὲ Ε΄ ᾿ 16. ἀε δεῖ ΕΠ εἰ ργν 1, διῖ ἀὲ κύησιν εἶναι το ΑΨ. || καὶ αι σ᾿ οτχλ ἘΚ. }} ἀὴ] ἀὰ ἐνει Σ᾽ εἰ τὸ ΚΑ. 
41. Ὑε οτὰ ΕΠ. ᾿ὶ 18. ε] ἡ ΕΚ, οἵα . ᾿Πἰφ᾽ 1. } καὶ ὑφ᾽ ἑτὸς Ε. 1 19. γάρ τι] τι γὰρ 17, γὰρ καὶ Ε΄, γὰρ ἘΚ. 1! 22. ὄντων 
οτὰ Α. [| 23. τῦτο γεγονέναι Ἐ. ᾿ 25. ἀὰὲὰ οπι 1. ἢ 26. ὁτὲ μὲν οαὶ ΕΑ. ἰ! ὁτὲ δ᾽ καὶ ἘΚ. | 28. ἑκάτερον Ε, ἢ 31, καὶ κινύμανον 

οπι Ε. 32. ἢ οσὰ Ε. || ἑαντὸ ΜΙ. ἢ προσήλθομων Ἐ. ᾿ 33. ἰςὶν οἵα Ε΄. [Π κινόμενον Α΄, ἢ μὲν οτα Ε. 
8, δὴ οἵὰ Ε΄. ἢ ἐνδέχηται ΜΠ. ἢ 5. ἡμᾶς ὁρᾶν ΕῊΖ. 1] ὄντα ποτὲ ΕΗ. 1" 9. ἰαντῶν ΕΗ. ᾿ 11. τότων ΕΑ. 1 12. ἐνίων ἡ τροφή" 

τεπτομίνων μὴν Ὑὰρ ΚΟ 1 14. ἑαυτῶν ΓΗ. 1 16. ἑαυτό ΗΠ. 17. πρώτως κιῦν Ε. ἢ τὸ οτὰ Ε. Π 18. ἑαυτῷ Ἐ. } 19. τὸ δηῖ6 ἐν 

χα 1. || τὸ ὦν] ὡς χε Α΄, οαἱ ΠΑ. ᾿ἰ 241. αντὸ Ἐ, ἱαντὰ Α΄. {Π κινσυμένων οἵα ἘΚ. ᾿ὶ 22. κινεῖν χὰ Ἐ. ἢ 23, τῇ τι πρῶτον 7, }} 
94, μὴ ον Η- ἢ εἰ μέλλει οτι Ε, || 25. εἴπομε; ἔμπροσθεν ἔσεσθαι. Ἐ. ᾿Ϊ ἔσεσθαι ἀπὶα χακθάπερ ΑΚ, ροβὶ ὕσν ΣῊ. ἢ ὃς οχ Ε, 

Ῥοθὶ ἀθάνατος ροηΐξ 2. 11 26. ἐν αὑτῷ] ἑαυτῷ 7, ἐν ἑκντῷ Σ΄. ἢ 27. συνεχὰς ὃν μένειν 1. ἢ 28. τὸ δῖε κινεῖσθαι οτχὰ Ἐ. ᾿ 29. ἑαυτοῦ 
ΣῊ. ἡ 80. ὑπάρχειν 1. ᾿ 32. γε ογα ΣῊ. 11 τοῦτο ΗΔ. ἢ μέντοι 1. } 88. καὶ αὐτὸ 1. , ὑπὸ τότου οτλ Σ᾽, ροϑὶ κοσύμενον ρο- 
πυηὶ ΚΖ. 

ΚΙΑ2 
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«4 Δ ἣν λΣ Ἂν νούμενον ἀΐδιον εἶαι. ἔστι δὲ τοῦτο δῆλον μὲν καὶ ἐκ τοῦ 
λΥ ᾿ λ } μὴ ἀν ἄλλως εἶναι γένεσιν καὶ φθορὰν καὶ μεταβολὴν τοῖς 

γο ΄ ΄ , ΧΩ ΟΝ ν, 
ἄλλοις, εἰ μὴ τι κινήσει κινούμενον" τὸ μὲν γὰρ ἀκίνητον 

λ ΄ Ν δ Ζ ,ὔ ͵ 
τὴν αὐτὴν ὠεὶ κινήσει τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ μίαν κίνησιν, 

ΑῚ Λ λ Ἁ ’ὔ νὰ ΄ 
ἅτε ὑδὲν αὐτὸ μεταβάλλον πρὸς τὸ κινόμενον᾽ τὸ δὲ κινού- 

ἘΝ ὧν έ ΄ .ννοὉ Σ ΄ δὲ μενον ὑπὸ τῷ κινουμένου μέν, ὑπὸ τῷ ἀκινήτου δὲ κινομένου 
Υ̓͂ Υ:ε νιν Ψ ᾿ Ἂ. ,ὔ ἤδη, διὰ τὸ ἄλλως καὶ ἄλλως ἔχειν πρὲς τὰ πράγματα, 
», ΩΝ » ᾿΄΄ Ψ ,ὔ ν » Ν ΝῚ Ἂς  ΛῸΣ ὁ τῆς αὐτῆς ἔςαι κινήσεως αἴτιον, ἀλλὼ διὰ τὸ ἐν ἐγαν- 
7 ν» , λν ᾽ , ΄ τίοις εἶναι τόποις ἢ εἴδεσιν ἐναντίως παρέξεται κινούμενον 

ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΛΑΣΕΩΣ θ, 

Ν ν 
ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀλλοίσται, δεῖ τι εἶναι τὸ ἀλλοιοῦν καὶ 

᾿ῷ -“Ἤ - “». - 
ποίδν ἐκ τῷ δυνάμει θερμῷ τὸ ἐνεργείᾳ θερμόν. δῆλον οὖν 
ὅτι τὸ κινὸν ὑχ; ὁμοίως ἔχει, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν ἐγγύτερον ὁτὲ 

΄ “« “ γ -“ 

δὲ πορρώτερον τῷ ἀλλοιουμένου ἐςίν. ταῦτα δ᾽ ἄνευ φορᾶς 
᾽ ΣᾺ, ε 4 Σ Υ̓͂ » 7 » Δ 4 ᾿ ἡ 5 ὁκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. εἰ ἄρα ἀνάγκη ἀεὶ κίνησιν εἶναι, 
» ἡ Ν 2 ; ἡ ΄ -“ ΄ ᾿ 
ἀνάγκη καὶ φοραν ἀεὶ εἶναι πρώτην Τῶν κινήσεων, καὶ ᾧο- 
»“ » ε » ΄ ε »,ς ἡ ᾿ ΄ Μ᾿ δὲ ῥᾶς, εἰ ἔςιν ἡ μὲν πρώτη ἡ δ᾽ ὑςέρα, τὴν πρώτην. ἔτι 

΄ ,ὔ τ πάντων τῶν παθημάτων ὠρχὴ πύκνωσις καὶ μανωσις" καὶ 
γὰρ βαρὺ καὶ κῦφον καὶ μαλακὸν καὶ σκληρὸν καὶ θερμὸν 

-“ ΄ -“ ᾿Ὶ Ν ζ΄ »“Ἥ , “"ὕὔ 

ἕκαςον τῶν ἄλλων, καὶ ὁτὰ μὲν ἠρεμῶν ὁτὲ δὲ κινόμενον. 10 καὶ ψυχρὸν πυκνότητες δοκῦσι καὶ ἀραιότητες εἶνωΐ τινες. 
εἾ » ΓΝ Ν 

φανερὸν δὴ γέγονεν ἐκ τῶν εἰρημώων καὶ ὃ κατ᾽ ἀρχὰς 
᾽ »"ὝἫ ΄ ὃΥ ᾽ , Ἀ - Ἄν» . λ Ν 
ἡπορῦμεν, τί δὴ ποτε ἃ πάντα ἢ κινεῖται ἢ ἠρεμεῖ, ἡ τὼ 

Ν « 

μὲν κινεῖται ἀεὶ τὰ δ᾽ ἀεὶ ἠρεμεῖ, ἀλλ᾽ ἔνια ὁτὲ μὲν ὁτὲ 
Ψ ΄ Ἁ Ν [4 ,ὔ -“ ἣ, δ᾽ ὕ. τύτου γὰρ τὸ αἴτιον δῆλόν ἐς νῦν, ὅτι τὰ μὲν ὑπὸ 

πύκνωσις δὲ καὶ μάνωσις σύγκρισις καὶ διώκρισις, καθ᾽ ἃς 
γένεσις καὶ φθορὰ λέγεται τῶν ὑσιῶν. συγκρινόμενα δὲ καὶ 
διακρινόμενα ἀνάγκη κατὰ τόπον μεταβάλλειν. ἀλλα μὴν 
καὶ τῷ αὐξανομένου καὶ φθίνοντος μεταβάλλει κατὰ τόπον 

ἀκινήτου κινεῖται ἀϊδίου, διὸ ἀεὴ μεταβάλλει, τὰ δ᾽ ὑπὸ 15 τὸ μέγεθος. ἔτι καὶ ἐντεῦθεν ἐπισκοπῦσιν ἔς αἱ φανερὸν ὅτι 

κινουμένου καὶ μεταβάλλοντος, ὥςε καὶ αὐτὰ ἀναγκαῖον ἡ φορὰ πρώτη. τὸ γὰρ πρῶτον ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, 
μεταβάλλειν. τὸ δ᾽ ἀκίνητον, ὥσπερ εἴρηται, ἅτε ἁπλῶς οὕτω καὶ ἐπὶ κινήσεως ὧν λέγοιτο πλεοναχῶς. λέγεται δὲ 
καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ διαμένον, μίαν καὶ ἁπλῆν πρότερον, Ὦ τε μὴ ὄντος ὑκ ἔςαι τἄλλα, ἐκεῖνο δ᾽ ἄνευ τῶν 
κινήσει κίνησιν. 

λον ἔςαι περὶ τότων ᾧφανερόν. σκεπτέον γὰρ πότερον ἐνδέ- 
΄ὔ ΄ὔ ν “ἂΚ ὶ ,»,.,ν ΔΝ ,ὔ χεταί τινα κίνησιν εἶναι συνεχῇ ἢ ὅ, καὶ εἰ ἐγδέχεται, τίς 

σ Ὶ τί , “ " . δὲ νων αὕτη, καὶ τίς πρώτη τῶν κινήσεων" δῆλον γὰρ ὡς εἴπερ 
ἀναγκαῖον μὲν ἀεὶ κίνησιν εἶναι, πρώτη δ᾽ ἥδε καὶ συνεχής, 

Γ᾽ .κν , , ῃ ἄλλων, καὶ τὸ τῷ χρόνῳ, καὶ τὸ κατ᾽ ὑσίαν. ὥς" ἐπεὶ κί- 
Οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ἄλλην ποιησαμένοις ἀρχὴν μῶλ- 20 νησιν μὲν ἀναγκαῖον εἶναι συνεχῶς, εἴη δ᾽ ἂν συνεχῶς ἢ ἡ 

συνεχὴς ἢ ἡ ἐφεξῆς, μᾶλλον δ᾽ ἡ συνεχρής, καὶ βέλτιον 
συνεχὴ ἢ ἐφεξῆς εἶναι, τὸ δὲ βέλτιον ἀεὶ ὑπολαμβάνομεν 

ἐν τῇ φύσει ὑπάρχειν, ὧν ἢ δυνατόν, δυνατὸν δὲ συνεχᾷ 
εἶναι (δειχθήσεται δ᾽ ὕςερον" νῦν δὲ τοῦθ᾽ ὑποκείσθω), καὶ 

[2 Ἁ ΝῚ ΗΝ ͵ὔ Υ Φ΄ 4 

ὅτι τὸ πρῶτον κινὸν κινεῖ ταύτην τὴν κύησιν, ἣν ἀνωγκαῖον 25 ταύτην ὑδεμίαν ἀλλὴν οἷόν τ᾿ εἶναι ἀλλ᾽ ἢ φοράν, ἀνάγκη 
Ἁ ᾽ “-“ 

μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι καὶ συνεχῆ καὶ πρώτην. τριῶν δ᾽ 
-» ,ὕ »“᾿ - ͵ 

ὑσῶν κινήσεων, τῆς τε κατὰ μέγεθος καὶ τῆς κατὼ πάθος 
ν, ,. ν,,2 δὰ “ ΄ὔ ΄ ᾿ “" καὶ τῆς κατὰ τόπον, ἣν καλῆμεν φοραν, ταύτην ἀναγκαῖον 

4 ἕ ἐδὺ λ Ἂν ᾿ ᾽ ΄ Ἁ εἶναι πρώτην. ἀδύνατον γὰρ αὔξησιν εἶναι ἀλλοιώσεως μὴ 

τὴν φορὰν εἶναι πρώτην. ἀδεμία γὰρ ἀνάγκη ὅτε αὔξεσθαι 
ὅτε ἀλλοιοῦσθαι τὸ φερόμενον, οὐδὲ δὴ γίνεσθαι ἢ φθείρε- 

͵ ΄ ; ,ὔ Η “ “ Ἁ Υ͂ 
σθαι" τότων δὲ ὑδεμίαν ἐνδέχεται τῆς συνεχᾶς μὴ οὔσης, 
ἣν κινεῖ τὸ πρῶτον κινῶν. ἔτι χρόνῳ πρώτην τοῖς γὰρ ἀϊ- 

“᾿ Ν ᾿ 

προυπαρχέσης" τὸ γὰρ αὐξανόμενον ἔςι μὲν ὡς ὁμοίῳ αὐὖ- 30 δίοις μόνον ἐνδέχεται κινεῖσθαι ταύτην. ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς μὲν 
,ὔ ἕ δ᾽ « ᾽ ΑΒΕ Ἁ Χ “2 ε “Ὁ “ἃ Ψ' ΄ Ν Ἀν ., «. , ᾿ ζανεται, ἔς δ᾽ ὡς ἀνομοίῳ" τροφὴ γὼρ λέγεται τῷ ἐναγ- ὁτουῦν τῶν ἐχόντων γένεσιν τὴν φορὰν ἀναγκαῖον ὑς ἀτὴν εἷ- 

,ὔ ν» 7ὕ ( ᾿ δὲ » ΄ σ΄ ς 7 .“ ΄ " Ν ν Ν ἕ “ ᾽ ΄ τίῳ τὸ ἐναντίον. προσγίνεται δὲ πᾶν γινόμενον ὅμοιον ὁμοίῳ. ναι τῶν κινήσεων" μετὼ γὰρ τὸ γενέσθαι πρῶτον ἀλλοίω- 
, ᾿ ; " γ ἀνάγκη οὖν ἀλλοίωσιν εἶναι τὴν εἰς τἀναντία μεταβολήν. σις καὶ αὔξησις, φορὰ δ᾽ ἤδη τετελειωμένων κίησίς ἐς ν. 

3. Ὑ2}}] αρ Ε. 1} ἡ. τὴν αὐτὴν οπι ἘΚ. [ τὸν αὐτὸν κυήσει Τ', 1:5. τὸ δὲ κινόμενον οαχ Ε΄ [[{6. ὑπὸ τὸ κινουμένου μὲν οὐχ ΕΑ. ἢ 

δὲ] ἢ Δ΄. 1Π 7. ἡδὴ ροϑὲ ἔχειν Ε΄ 1} 8. ἐν οπὶ Ε. ᾿ 10. χαὶ οπι Ζ. 1 11. δὲ Ἐ. || 12. ἢ οπι Η- "! ἠρεμεῖ ἢ κινεῖται ΕΗΖ, ἢ 
13. ἀὲὴ κινεῖται ΕΜ. 1 ἀὰ δηϊδ ἦρ. οπὶ Ε. [ 15. μεταβ.] κιεῖται ΕΚ. || 16. ἀναγκαῖον καὶ αὐτὰ 7. }} 17. ἅτε ογχ Ε. 1 21. ἔςαι 

οτὰ 7. ἢ“ εἶναί τινα κίνησιν ἐνδέχεται ΜΙ εἰ οπιῖθ50 εἶναι Σ΄. [ΠΟ 24, κύησιν μὲν αἰὲ 1. 1 εἶναι οαχλ Α΄. ΠΠ 25. ἣν οτι Ε. ΠΕ 26. καὶ 

Ροβδὲ εἶναι οπὶ ΕᾺΧ. || 27. κατὰ τὸ μέγιθος ΕΠ. 1| κατὰ τὸ πάθος ΗΙ. 29. προτὸον Ε. ᾿30. ὑπαρχύσης Ε. ἢ αὐξόμενον Ἐ᾿. ἢ 

81. τὸ γὰρ ἐναντίον τροφὴ λέγεται τῷ ἐναντίῳ ΕΗ. 1 32. προσγίνεσθαι Χ΄, ἢ 33. εἶναι μοβὶ μεταβολήν Η. 

1. δεήσει εἶναι ἘΠΠῚ. 1 2. τὸ οτχχλ ἘΚ. [ἰ ὃν] ὅν ἐξὶν ΣῊΜ. 1 3. ὁτὶ --- ὁτὲ] ποτὲ -- ποτὲ Σ᾽, τοτὶ --- τοτὲ ΗΠ. 5. εἰ οἷα Ε. ἢ 
κίνησιν ἀὴ ἀνάγκη Η. 1 6. εἶναι ἀὰ Η. [] νοςῖ5 φορᾶς ἸΙεἰαγαπὶ ς οὐ Ε΄. ΠΠ 11. ἃς] ὡς καὶ Κ΄. {Π 14. καὶ δῃΐῖς φθ. οτὰ 1. {Π 45. ἐν- 
ταῦθα Ε΄ ᾿ 16, καὶ οπι ΕΑ. Ιἰ ἐφ᾽ ἑτέρων ἘΚ, 1 17. ἐπὶ τῆς κι Ἐ, 1 ἄν οπι ΚΉΗΚ. ᾿ἱ λέγεται Α΄, λέγοιτο πρῶτον ΕἸ. [ 19. τὸ 

δη16 κατ᾽ οηἹ . [ 20. μὲν οἵα “7. ΠΠ εἴη δ᾽ ἄν τσυνεχῶς ἢ οτὰ Ε. ἢ οπι Δ΄. {[ 21. συνεχὴς ὅσα ἣ εἰ ἐφ. Τί, συνεχὴς ἢ ἐφεξῆς 

Ἑ. ᾿ 23. ἰὰν ΒΡΗ͂Ι, Μεῆ Ἐ. ἢ δὲ] δ᾽ ἰεὶ ΒΉΤ. 1 25. ἄλλην οτα ΓΗΠ, [[ ἀλλὰ φ. ΕΉΤΚ. ΠΠ 26. αὐξάνεσθαι ΚΗΣΙΚ. 11 39. πρώτη 
ἘΞ. 1 30. ἰνδέχεται μόνον ΕἼ, ἰνδέχεται μόνην Η. ἢ ἂν 7. 11 31. τῶν ἐχόντων ὁτουῶν Ἐ. ΠΠ τῶν κινήσεων ἐναι Ε. Π 32. ἀλλοίωσιν καὶ 

αὔξησιν Σ΄, αἴξησις καὶ ἀλλοίωσις Α΄. ἢ 33. τελειουμένων ΜῊ, τελεουμένων ΕΓ. 
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᾿ , μ᾿ ἀλλ᾽ ἕτερον ὠνάγκη κινόμενον εἶναι κατὰ φορὰν πρότερον, ὃ εἰς τὰ ἐναντία. τὸ δὲ μὴ ἀεὶ κινόμενον τήνδε τὴν κίνησιν, ὃν 
καὶ τῆς γενέσεως αἴτιον ἔς αι τοῖς γινομώοις, ὦ γινόμενον, οἷον δὲ πρότερον, ἀνάγκη προτερον ἠρεμεῖν. φανερὸν ἦν ὅτι ἦρε- 

Ν “ “ » Δ ΝΛ »ἃ ε ,ὔ ᾽ “ιν Ζ ν Λ «μοίως δὲ ) ἡκὶ 
τὸ γονῆσαν τῷ γεννηθέντος, ἐπεὶ δόξειέ γ᾽ ὧν ἡ γώεσις εδαι μήσει ἐν τῷ ἐναντίῳ τὸ μεταβάλλον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 

πρώτη τῶν κινήσεων διὰ τῦτο, ὅτι γενέσθαι δεῖ τὸ πρᾶγμα τῶν μεταβολῶν" ἀντίκειτωι γὰρ φθορῶ καὶ γένεσις ἁπλῶς 
“ Ἅ »2ι.» εν δι᾿ “ -“ Υ μ4 - » Ψ “ ;» Ὁ ΄» .» »Ἀῇ Υ̓́ 

πρῶτον. τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς μὲν ὁτουὺῦν τῶν γινομένων ὅτως ἔχει, 5 καὶ ἡ καθ᾿ ἕκαςον τῇ καθ᾽ ἔκαςον. ὥς εἰ ὠδύνατον ἅμα 
᾽ ᾽ » » ΄, , » “«“ Λ Ν ᾽ ᾽ ν Χ « εἰλλ᾽ ἕτερον ἀναγκαῖον πρότερόν τι κινεῖσθαι τῶν γινομόων μεταβάλλειν τὼς ἀντικειμένας, ἀκ ἔςαι συνεχὴς ἡ μετα- 

ὃν αὐτὸ καὶ μὴ γινόμενον, καὶ τύτου ἕτερον πρότερον. ἐπεὶ βολή, ἀλλὰ μεταξὺ ἔςαι αὐτῶν χρόνος, ὑδὲν γὼρ διαφέ- 
δὲ γέεσιν ἀδύνατον εἶναι πρώτην (πάντα γὰρ ἄν εἴη τὰ κι- ρει ἐναντίας ἢ μὴ ἐναντίας εἶναι τὰς κατ᾽ ἀντίφασιν μετα- 
γόμενα φθαρτα), δῆλον ὡς ὑδὲ τῶν ἐφεξῆς κινήσεων ὑδεμία βολάς, εἰ μόνον ἀδύνατον ἅμα τῷ αὐτῷ παρεῖναι" τοῦτο 
προτέρα" λέγω δ᾽ ἐφεξῆς αὔξησιν, εἶτ᾽ ἀλλοίωσιν καὶ φθί, το γὰρ τῷ ὅλῳ ὁδὲν χρήσιμον. δ᾽ εἰ μὴ ἀνάγκη ἠρεμῆσαι 

σιν καὶ φθοραν" πᾶσαι γὰρ ὕςεραι γενέσεως, ὥς᾽ εἰ μηδὲ 
ώεσις προτέρα φορᾶς, ὑδὲ τῶν ἄλλων ὑδεμία μεταβολῶν. 
ὅλως δὲ φαύεται τὸ γινόμενον ἀτελὲς καὶ ἐπ᾽ ἀρχὴν ἰόν; 
Η λ.» Υ͂ Ἂν ,ὔ ΄ » » ὥςε τὸ τῇ γενέσει ὕςερον τῇ φύσει πρότερον εἶναι. τελευταῖὸν 

ἐν τῇ ἀντιφάσει, μηδ᾽ ἐςὶ μεταβολὴ ἠρεμίᾳ ἐναντίον" οὐ 

γὰρ ἴσως ἠρεμεῖ τὸ μὴ ὄν, ἡ δὲ φθορὼ εἰς τὸ μὴ ὄν. ἀλλ᾽ 

εἰ μόνον μεταξὺ γίγνεται χρόνος" ὕὅτω γὰρ ὑκ ἔςιν ἡ με- 
Ν ΄ Νὰ ἣν 2 »“ , ἅ Ω ὔ ταβολὴ συνεχής" οὐδὲ γὼρ ἐν τοῖς πρότερον ἡ ἐναντίωσις 

δὲ φορὰ πῶσιν ὑπάρχει τοῖς ἐν γενέσει. διὸ τὰ μὲν ὅλως 15 χρήσιμον, ἀλλὼ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα ὑπάρχειν. ὁ δεῖ 
εἰκόητα τῶν ζώντων δὶ ἔνδειαν τοῦ ὀργάνου, οἷον τὰ φυτὰ 

καὶ πολλὼ γέη τῶν Ἰῴωγ, τοῖς δὲ τελειουμιένοις ὑπάρχει. 
ὥς εἰ μᾶλλον ὑπάρχει φορὰ τοῖς μᾶλλον ᾿“ὠπειληφόσι τὴν 

͵ὔ ) . ͵7 σ΄ ͵ὔ “ γ ΓΙ ν ᾽ 

φύσιν, καὶ ἡ κίνησις αὐτὴ πρωτὴ τῶν ἄλλων ἂν εἴ κατ 

᾿ δ . 
δὲ ταράττεσθαι, ὅτι τὸ αὐτὸ πλείοσιν ἔς αἱ ἐναντίον, οἷον ἡ 

͵ὔ ᾿ ὔ αἱ ,ὔ “,,, , ΠῚ ,ὔ ᾽ Ἁ ,ὔ κίνησις καὶ ςάσει καὶ κινήσει τῇ εἰς τὐναντίον, ἀλλὰ μόνον 
“ ΄ Υ͂ ,» 7 “ ,ἷ ο 

τῦτο λαμβάνειν, ὅτι ἀντίκειταί πως καὶ τῇ κινήσει καὶ τῇ 
᾽ ᾽ὔ «- ,ὔ .«» ,ὔ ,ὕἷ νι Ψ " Ἁ ἠρεμίᾳ ἡ κίνησις ἡ ἐναντία, καθάπερ τὸ ἴσον καὶ τὸ μέτριον 

’ “ ,ὔ » ΝΥ -“ 
ὁσίαν, δια τε ταῦτα καὶ διότι ἥκιςα τῆς ὁσίας ἐξζίς ται τὸ 2) τῷ ὑπερέχοντι καὶ τῷ ὑπερεχομώῳ, καὶ ὅτι ὑκ ἐνδέχεται 

,ὔ -“» τὰ ᾽ -“ Ἂ ,ὔ Ν κινούμενον τῶν κινήσεων ἐν τῷ φέρεσθαι" κατὰ μόνην γὰρ 
Λ δὲν μεταβάλλει τῷ εἶναι, ὥσπερ ἀλλοισμένε μὲν τὸ ποιόν, 

Ν αὐξανομένου δὲ καὶ φθίνοντος τὸ ποσόν. μαάλιςα δὲ δῆλον 
σ,ν, Δ Δ, ΑΝ ΩΝ, ἢ ΄ » , Ν Ν ὅτι τὸ κινῶν αὐτὸ αὑτὸ μάλιςα ταύτην κινεῖ κυρίως τὴν κατὰ 

ἅμα τὰς ἀντικειμένας ὅτε κινήσεις οὔτε μεταβολὰς ὑπάρ- 

χειν. ἔτι δ᾽ ἐπί τε τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς καὶ παν- 
τελῶς ἄτοπον ἂν εἶναι δόξειεν, εἰ γενόμενον εὐθὺς ἀνάγκη 
φθαρῆναι καὶ μηδένα χρόνον διαμεῖναι. ὥς᾽ ἐκ τούτων ὧν 

Ἄ ,ὔ ἣἢ͵ Ἁ Ν τόπον" καίτοι φαμὲν τῦτ᾽ εἶναι τῶν κινουμένων καὶ κινάντων 295 ἡ πίςις γένοιτο ταῖς ἄλλαις" φυσικὸν γὰρ τὸ ὁμοίως ἔχειν 
ἀρχὴν καὶ πρῶτον τοῖς κινομένοις τὸ αὐτὸ αὐτὸ κιῦν. 

Ὅτι μὲν τοίνυν τῶν κινήσεων «ἡ φορὼ πρώτη, φανε- 

ρὸν ἐκ τούτων" τίς δὲ φορὰ πρώτη, γὺν δεικτέον. ἅμα δὲ 
νι» ΝῚ ,ὔ « ΄ ᾽ ἕ καὶ τὸ νῦν καὶ τὸ πρότερον ὑποτεθέν, ὅτι ἐνδέχεταί τινα 

ω ᾿ Ἁ - - 
κύησιν εἶνα; συνεχῆ καὶ ἀΐδιον, φανερὸν ἔςαι τῇ αὐτὴ με- 30 

΄ -Ψ ν » Υ ,ὔ ᾽ 7 » 7 βόδῳ. ὅτι μὲν οὖν τῶν ὥλλων κινήσεων ὑδεμίαν ἐνδέχεται 
“,» 2 “ ὃ ’ὔ μ Ἁ ᾿ ᾽ 

συνεχῆ εἶναι, ἐκ τῶνδε φανερόν, ἄπασαι γὰρ ἐξ ἀντικει- 
᾽ ᾿ ,ὔ 7. «ε ΄ λ ὔ φ μόων εἰς ἀντικείμενα εἰσιν αἱ κινήσεις καὶ μεταβολαί, οἷον 

Ἂ, “ ν ἃ ᾿ Ἁ νὰ 

γροέσει μὲν καὶ φθορᾷ τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν ὅροι, ἀλλοιώσει 

Ρ ΤῊΝ ὁ ἐν ἁπάσαις. . 
ἧ 

Ὅτι δ᾽ ἐνδέχεται εἶναί τινα ἄπειρον, μίαν οὖσαν καὶ 8 
΄ -“ “ 

συνεχῆ, καὶ αὕτη ἐςὶν ἡ κύκλῳ, λέγωμεν νῦν. πᾶν γὰρ 
λ κινεῖται τὸ φερόμενον ἢ 

[4 εἰ μηδ᾽ ἐκείνων ἡ ἑτέρα, συνεχής, οὐδὲ τὴν ἐξ ἀμφοῖν οἷόν 
, τ᾽ εἶναι συγκειμένην. ὅτι δὲ τὸ φερόμενον τὴν εὐθεῖαν καὶ 

πεπερασμένην οὐ φέρεται συνεχῶς, δῆλον ἀνακαΐξμπτει 
,7ἷ Ν δ᾽ ᾽ , ᾿ 6 » Ἁ 2 ΄, “ γάρ, τὸ δ᾽ ἀνακάμπτον τὴν εὐθεῖαν τὰς ἐναντίας κινεῖται 

, πν ὙΜΣ Ἄ ΓΆ “» κύκλῳ ἢ εὐθεῖαν ἢ μικτήν, ὥς 

ΤᾺ ἃ... ΄ ᾿ λ ᾿' τ «ὦ “ ΄ . 
κιγησεις " εγαγτίω γαρ κατα τόον ἢ ἄγω τῇ κάτω καὶ .} 

δὲ τἀναντία πάθη, αὐξήσει δὲ καὶ φθίσει ἢ μέγεθος καὶ 35 εἰς τὸ πρόσθεν τῇ εἰς τοὔπισθεν καὶ ἡ εἰς ὠριςερὰ τῇ εἰς 

ἀμκρότης ἢ τελειότης μεγέθους καὶ ὠτέλεια" ἐγαντίωι δ᾽ αἱ δεξιαί" τόπου γὰρ ἐναντιώσεις αὗται. τίς δ᾽ ἐςὶν ἡ μία καὶ 

8. ἐπειδὴ Ε΄. ΠΠγ] δ᾽ Η, οπὰ ΕἾ. 1 ἀ. γίνεσθαι ΗΙ. 1} 5. πρότερον Α΄. 1 7. ὃν] ὃν καὶ ΠΥ. ΠΠ 9. διὶς φθαρτά Εἰδναπὶ ἀεἰείδμπα 
Ἔ. ἢ 10. πρότερον Ε. ᾿ 13. δὲ] τε εἰ Κ΄, οχχλ Ε. 1 16. ζώων Ἡ. ᾿ τὸ ὀργάνα οτα Α΄. ΠΠἐργάνσυ ὑπάρχει οἷον Ε΄. 1 17. ὑπάρχει οτὰ 

ΓΤ. ἢ 19. καὶ] κἄν Α΄. 1 αὐτὴ Α΄. 1Π 25. τῷ κινουμένου το ΑΓ, [[ καὶ τῶν κινόντων ΠΕ, ΠΟ 26. αὐτὸ οταὰ ΤΙ. ᾿ ἑαυτὸ Ε, οτὰ 1. ἢ 
28. δεδεικταιον Ε΄. ἢ 29. τὸν Α΄. ΠΠ τὸ οπι ΕΚ. ἢ 33. αἷ καὶ ΑΨ. 1 34. τὸ ροβθὲ καὶ οπι ΕΖ. , 

2. Ὁ] δ᾽ Ε. 1 10. ἀδὶν ον ΕΚ. || 11. μεταβολῆ ἠρεμία ΗἹ. 1 13. ἔςξαι ΗΚ. 1 1Δ. ἡ οἵα ΞΕ. || 15. χρήσιμος ΓΗ. ἢ 
16, 1] εἰ Η17. ἢ 18. λαβεῖν Κὶ. ᾿ 20. τῷ ροβὶ καὶ οτὰ 5,11. 1 22. καὶ δηίε π. οπὲ ΠΤ. || 23. ἀνάγκη εὐθὺς ΚΜ. ᾿ 25. Ὑδοιτο 
ΕΠ. Δ 26. πάσαις Ε. Ἰ 27. τὰ εἶναι Ἐ. ἢ 28. ἐξὶν ἡ τέχνη ἡ Εἰ. ᾿Π λέγομεν ΕΗΧΚ. 1 πᾶν μὶν γὰρ ἘΚ. ἢ 32. συνεχῆ 1. 1} 34. τῇ 

ὧν αὶ κάτω κατὰ τόπον Ε΄ κατὰ τόπον τῇ ἄνω ἡ κάτω 1. |} 35. τὸ ὄπισθεν ΗΚ. [ἰ εἰς τὰ δεξιὰ τῇ εἰς τὰ ἀριςερά ΡῪΙ. 
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συνεχὴς κίνησις, διώριςαι πρότερον, ὅτι ἡ τοῦ ἑνὸς καὶ ἐν γὰρ τὸ Α ἅμα γεγονέναι τε ἐπὶ τῷ Β καὶ ἀπογεγονέναι. 

ἑνὶ χρόνῳ καὶ ἐν ἀδιαφόρῳ κατ᾽ εἶδος. τρία γάρ ἐςι, τό ἐν ἄλλῳ ἄρα καὶ ἄλλῳ σημείῳ χρόνου. χρόνος ἄρα ἔςαι 
,ὔ Φ γ μὴ 7ὔ σ Φ- ’,ὔ εΣἉ 4 ΕΣ ΄,ὕ Ἀ 3 “ ε ’ὔ λ 

τε κινούμενον, οἷον ἄνθρωπος ἢ θεός, καὶ ὅτε, οἷον χρόνος, ὁ ἐν μέσῳ. ὥςε ἠρεμήσει τὸ Α ἐπὶ τοῦ Β. ὁμοίως δὲ καὶ 
, ἣν ἁ “-“ ᾽ ,ὔ μ᾿ ’ ΚΙ Ἄ 3 .-“ Υ͂. 7 ε Ἁ " ,ὕ ᾽ ,ὕ 

καὶ τρίτον τὸ ἐν ᾧ" τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τόπος ἢ πάθος ἢ εἶδος ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων σημείων" ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος ἐπὶ πάντων. 
μέγεθος. τὰ δ᾽ ἐναντία διαφέρει τῷ εἴδει, καὶ ὧχ ἔν. τό-- 5 ὅταν δὲ χρήσηται τὸ φερόμενον Α τῷ Β μέσῳ καὶ τελευτῇ 

ε.» Υ̓ - Υ ᾽ Ρ , ᾽ “ ᾿ ἢ » χ τἷν ΄ - ἡ ἈὉ. » 
που δ᾽ αἱ εἰρημέναι διαφοραί, σημεῖον δ᾽ ὅτι ἐναντίω κίνη- καὶ ἀρχῇ, ἀνάγκη ςῆναι διὼ τὸ δύο ποιεῖν, ὥσπερ ὧν εἰ 
σις ἡ ὠπὸ τῷ Α πρὸς τὸ Β τῇ ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὸ Α,, ὅτε καὶ νοήσειεν. ἀλλ᾽ ἀπὸ μὲν τῷ Αὶ σημείου ἀπογέγονε τῆς 

ἱςῶσι καὶ παύουσιν ἀλλήλας, ἐὰν ἅμα γίγνωνται. καὶ ἀρχῆς, ἐπὶ δὲ τῷ Τ' γέγονεν, ὅταν τελευτήσῃ καὶ ςἢ. δὶὸ 
2 ’ ἕ ’, Φ. Αἰ Ἂν Ἃ .“ Η ΑῚ “ἌὌὍΥΟΝ Ν Ν Η .- ΄ ει, Ν ᾽ ,ὔ ,ὔ ἐπὶ κύκλου ὡσαύτως, οἷον ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β τῇ ὠπὸ καὶ πρὸς τὴν ἀπορίαν τῦτο λεκτέον" ἔχει γὼρ ἀπορίαν τήν- 
τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ΄ ἱςῶσι γάρ. κἀν συνεχεῖς ὦσι καὶ μιὴ γί- το δὲ. εἰ γὰρ εἴη ἡ τὸ Ἐ τῇ Ζ ἴση καὶ τὸ Α φέροιτο συνε- 
γηται- ἀνάκαμψις διὼ τὸ τἀναντία, φθείρειν καὶ κωλύειν ἄλ-- 
ληλα, ὠλλ ὑχ ἡ εἰς τὸ πλάγιον τῇ ἄνω. μάλιςα δὲ φα- 

ν-νσ 2Ν ν» -" ν » Ὶ τῶ γΔ2 9 ͵ὕ 

γερὸν ὅτι ἀδύνατον εἶναι συνεχῇὴ τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας κύησιν, 

ὅτι ἀνακάμπτον ἀναγκαῖον ςῆνκαι, οὐ μόνον ἐπ᾽ εὐθείας, 

χῶς ἀπὸ τοῦ ἄκρου πρὸς τὸ Τ, ὦμα δ᾽ εἴη τὸ Α ἐπὶ τῷ 
Β σημείῳ, καὶ τὸ Δ φέροιτο ἀπὸ τῆς ΖΦ ἄκρας πρὸς τὸ Β 
ὁμαλῶς καὶ τῷ αὐτῷ τάχει τῷ Α, τὸ Δ ἔμπροσθεν ἥξει 
ἐπὶ τὸ Η ἢ τὸ α ἐπὶ τὸ Γ΄" τὸ γὰρ πρότερον ὁρμῆσαν καὶ 

ἀλλὰ κἀν κύκλον φέρηται. οὐ γὰρ ταὐτὸν κύκλῳ φέρε- ι5 ὠπελθὸν πρότερον ἐλθεῖν ἀνάγκη. ἐκ ἄρα ἅμα γέγονε τὸ 
σθαι καὶ κύκλον" ἔς, γὼρ ὁτὲ μὲν συνείρειν κινέμενον, ὁτὲ 
δ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλθὸν ὅθεν ὡρμήθη ἀνακάμψαι πάλιν. ὅτι 

Α ἐκὶ τῷ Β καὶ ὠπογέγονεν ἀπ᾽ αὐτῇ, διὸ ὑς ερίζει. εἰ γὰρ 
Ὑ ᾽ « - Ω γ»γ» 2 ᾿ ᾿» ᾽ Ύ 
ἅμα, ἀχ ὑςεριεῖ, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἔς.αι ἰςωσθαι. ἐκ ἄρα θε- 

δ᾽ ἀνάγκη ἰςασθαι, ἡὶ πίςις οὐ μόνον ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως τέον, ὅτε τὸ Α ἐγώετο κατὰ τὸ Β, τὸ Δ ἅμα κινεῖσθαι 

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ λόγου. ἀρχὴ δ᾽ ἥδε. τριῶν γὼρ ὄντων ἀπὸ τοῦ Ζ ἄκρου" εἰ γὰρ ἔξαι γεγονὸς τὸ Α ἐπὶ τῷ Β, 
ἀρχῆς μέσου τελευτῆς, τὸ μέσον πρὸς ἑκάτερον ἄμφω ἐςί, Ὁ ἔςαι καὶ τὸ ἀπογενέσθαι, καὶ ὑχ ἅμα, ἀλλ᾽ ἦν ἐν τομῇ 
καὶ τῷ μὲν ἀριθμῷ ἦν, τῷ λόγῳ δὲ δύο. ἔτι δὲ ἄλλο χρόνου καὶ ἀκ ἐν χρόνῳ. ἐνταῦθα μὲν οὖν ἀδύνατον οὕτω 

ἐςὶ τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργείᾳ. ὥς: τῆς εὐθείας τῶν ἐντὸὲξ λέγειν ἐπὶ τοῦ συνεχίος" ἐπὶ δὲ τῷ ἀνακάμπτοντος ἀνάγκη 
τῶν ἄκρων ὁτίῶν σημεῖον δυνώμει μέν ἐςι μέσον, ἐνεργείᾳ λέγειν οὕτως. εἰ γὰρ ἡ τὸ Ἡ φέροιτο πρὸς τὸ Δ καὶ πώ 
δ᾽ ὑκ ἔςιν, ἐὰν μὴ διέλῃ ταύτην καὶ ἐπιςν πάλιν ἄρξηται λιν ἀνακάμψασα κάτω φέροιτο, τῷ ἄκρῳ ἐφ᾽ οὗ Δ τε- 
κοεῖσθαι" οὕτω δὲ τὸ μέσον. ἀρχιὰ γίνεται καὶ τελευτή, 25 λευτῇ κἀὶ ἀρχῇ κέχρηται τῷ ἑνὶ σημείῳ ὡς δύο" διδ ςἣ» 
ἀρχὰ μὲν τῆς ὕςερον, τελευτὴ δὲ τῆς πρώτης. λέγω δ᾽ ναι ἀνάγκη" καὶ ἀχ ἅμα γέγονεν ἐπὶ τῷ Δ καὶ ὠπελή- 
οἷον ἐὰν φερόμενον τὸ Α ςῇ ἐπὶ τῇ Β καὶ πάλιν φέρηται λυθὲν ὠπὸ τῷ Δ’ ἐκεῖ γὰρ ὧν ἅμα εἴη καὶ οὐκ εἴη ἐν 
ἐκὶ τὸ Τ᾽ ὅταν δὲ συνεχῶς φέρηται, οὔτε γεγονέναι οὔτε τῷ αὐτῷ νῦν. ἀλλὰ μὴν τήν γε πάλαι λύσιν οὐ λεκτέον" 
ἀὠπογεγονέναι οἷόν τε τὸ Α κατὼ τὸ Β σημεῖον, ἀλλὰ μό- οὐ γὰρ ἐνδέχεται λέγειν ὅτι ἐςὶ κατὰ τὸ Δ ἡ τὸ Η ἐν 
γον εἶναι ἐν τῷ νῦν, ἐν χρόνῳ δ᾽ ἀδενὶ πλὴν οὗ τὸ νῦν διαί, 30 τομῇ, οὐ γέγονε δὲ οὐδ᾽ ὠπογέγονεν. ἀνάγκη γὰρ ἐπὶ τέ- 

ρεσίς ἐς» ἐν τῷ ὅλῳ τῷ ΑΒΤ΄. εἰ δὲ γεγονέναι τις θήσει λος ἐλθεῖν τὸ ἐνεργείῳ ὄν, μὴ δυνάμει. τὸ μὲν ὅν ἐν μέσῳ 
καὶ ὠπογεγονέγαι, ἀεὶ ςήσεται τὸ Α φερόμενον" ἀδύνατον δυνάμει ἐςί, τοῦτο δ᾽ ἐνεργείᾳ, καὶ τελευτὴ μὲν κάτωθεν, 

4. ἐν οαὶ 2. ἵ 2. ἐς] ἦν ΕΧ. 1 ἀ. τὸ δοΐθ τρίτον Ἐ, οὐχ Χύ. ΠΠ δ᾽ οπὰ 1. [1 ἐςὶ] ἰξὶν ἡ Η. 1} πάθος ἢ εἶδος ἢ τόπος ἘΠῚ. ἃ 
6. κίνησις ἡ κίνησις Κὶ, 9. 4] εἰ 1. 1] Β] γ Χὶ, Ἰ τῇ -- 10. Γ΄ οἵα Ε. {| 10. Γ] β Δ΄. {καὶ ἐὰν ΗΠ. ᾿ γίγνεται Καὶ. ᾿ 14. τὰ 

ἸΝναντία, ἘΗ͂ΤΚ. || 12. ὑχὶ Ἐ΄ Ἱ 44. ἐπὶ τῆς εὐθείας ἘΠῚ. ᾿ἃ 15. τὸ αὐτὸ ΓΗ͂Ι. Ἱ κύκλον φ. καὶ κύκλῳ ΓΗ ᾿Π 17. ἀνακάμπτειν ἘΠΗΙ. ἢ 
19. ἀπὸ Ε΄. Ἰ 21. δὲ λόγῳ ΕῚ. 1} δὲ ροβὲ ἔτι οπὶ 5. ᾿Π 23. μέν οπὶ Ε. 24. ἀν ΚΑ. 1] διέληται Σ΄. ΠΠ 25. κεῖσθαι Ε΄. 1} 27. ἐπὶ τῷ 

β τῇ Ἐ- 1 29. κατὰ] καὶ Ε. Π 30. ἐν δῃῖθ χρ. οὐχ . ᾿[ πλὴν εἰ ὃ Σ΄. ΠΠ ἐςι διαίρεσις ΕΚ. 1 34. ἐν οτλ ΕΑ. ᾿ τῷ ὅλον τινὸς το 

ΧΟἸ τῷ ΑΒΓ οἷ ΕΚ. || φήσει Α΄, θήσει ἰν τοῖς δυνάμει σημείις τε ΑΨ. 
4. τὸ ἃ οπὺ ΜΠ. καὶ τε] τὸ « 5,1. 1} ἰπὶ τὸ β Ε, κατὼ τὸ βὶ ΗΙ͂, οτα Κ΄ 1! 2. Ε] ἀλλ᾽ ἐν 1. ΠΠ ἄρα] γὰρ Κ΄, ἢ καὶ ἄλλῳ οι 

Ἐ. 11 5. ἀρχῇ καὶ τελευτῇ ΕΗ. ἢ 7. τῆς --- 8. γέγονεν οτα Χὦ, || 9, τοῦτο --- ἀπορίαν ὁπι Ε΄. [ 11. τὸ β σημεῖον 7. ἢ 13. τῷ Α οπὰ 

β ΡΗ͂Ι ᾿ὶ 15. ἅμα ἄρα ΚΤ. Ι| 16. διὸ] διὸ καὶ Ε΄. {17.. ὑςερεῖ ΗΖ. 1 ἔξαι οαι ΕἸ. ἢ 18. ἐγίνετο Ε. ἢ κινεῖσθαι ἅμα Ε΄. ἢ 19. τῷ Β] 
τῷ ἙΕ-. 11 20. τομῇ] τὸ μ 1. ἢ 22. τῷ σ!] τῆς σ. ΕΕΧΚ. Ἰ 23. λύειν Ε΄ Ι] πρὸς --- 24. φέροιτο οτὰ ΚΕ. || 24. ἐφ᾽ 7] τῷ ΣΉ, ἐφ᾽ ἵ τὸ 

Ἀ. ἃ 25. κίχρηται καὶ ἀρχῇ ΕΗ. Π 26. τὸ ΕΗ]. ᾿ 27. ἂν οἵα ΗΚ. ᾿ 29. τὰ δ Ε΄ 1 30. τομῇ] τῶ μὶ 7. 1 οὐ] οὔτε ΙΖ, οὐδὲ 

ἘΟῚ 31. μὴ] καὶ μὴ Εὶ ὁ ΑΙ, οἵα Η. ἢ 32. τελευτῇ Ἀ. 
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ἀρχὴ δὲ ἄνωθεν" καὶ τῶν κοήσεων ἄρα ὡσαύτως. ἀνάγκη 
"“ “Ψ ΡΞ ὔ 2 "»"’.ο ; ͵7ὔ ᾽ Υ ᾽ ΄ ρα ςῆναι τὸ ἀνακάμπτον ἐπὶ τὴς εὐθείας. ὑκ ἄρα ἐνδὲ- 
χπαι συνεχῆ κίνησιν εἶναι ἐπὶ ἀΐδιον τῆς εὐθείας. 

δ ΣΝ ,ὔ ᾽ 4 ἣ »-»“ 
Τὸν αὐτὸν δὲ τρόχον ἀπαντητέον καὶ πρὸς τὸς ἐρωτῶν- 

τὰς τὸν Ζήνωνος λόγον, καὶ ἀξίδντας, εἰ ἀεὶ τὸ ἥμισυ δμέναι 

δῖ, ταῦτα δ᾽ ἄπειρα, τὰ δ᾽ ἄπειρα ἀδύνατον διεξελθεῖν, ε 

ὡς τὸν αὐτὸν τῶτον λόγον τινὲς ἄλλως ἐρωτῶσιν, ἀξιοῦντες 
σ΄ .“ -» Νοσω Ν Ψ; ᾽ -» »- Ψ ἅμα τῷ κινεῖσθαι τὴν ἡμίσειαν πρότερον ἀριθμεῖν καθ᾽ ἔκα- 

’, ν» δ [ ’, ν δ Ἵν τῦν Ὑιγνόμδνον τὸ ἥμισυ, ὥς ε διελθόντος τὴν ὅλην ἄπειρον 
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αὐτῷ ἀριθμεῖν δύο" τοῦ μὲν γὰρ ἐρέροῦ τελευτὴ ἡμίσεος 

τὸ δ᾽ ἑτέρου ἀρχὴ ἔςαι, ὧν μὴ μίαν ὀριθμῇ τὴν συνεχῆ, 

ἀλλὰ δύο ἡμισείας. ὥς ε λεκτέον “«ρὸς τὸν ἐρωτῶντα εἰ ἐν- 

δέχεται ἄκχειρα διεξελθεῖν ἢ ἐν χρόνῳ ἢ ἐν μήκει, ὅτι ἔςιν 
ς ὥς, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ. ἐντελεχείᾳ μὲν γὰρ ὄντα ὧι ἐνδέχεται, 
δυνάμει δ᾽ ἐνδέχεται" ὁ γὼρ συνεχῶς κινόμενος κατὰ συμν- 

βεβηκὸς ἀπειρω διελήλυθεν, ἁπλῶς δ᾽ ζ" συμβέβηκε γὰρ 

τῇ γραμμῇ ἄπειρα ἡμίσεα εἶναι, ἡ δ᾽ ὑσία ἐςὶν ἑτέρα καὶ 
ΝῚ -- . Ν μη :Ν ,ὔ “ ὅν ΄ Ν 

τὸ εἶναι, δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐὰν μή τις ποιῇ τὸ χρόνου τὸ 

ουμβαύει ἠριθμηκέναι ὠριθμόν" τῦτο δ᾽ ὁμολογεμένως ἐςὶν 10 διαιρῶν σημεῖον τὸ πρότερον καὶ ὕςερον αἰεὶ τῇ ὑςέρου τῷ 
ἀδύνατον. ἐν μὲν οὖν τοῖς πρώτοις λόγοις τοῖς περὶ κινή- “ράγματι, ἔςαι ἅμα τὸ αὐτὸ ὃν καὶ ὑκ ὄν, καὶ ὅτε γέ. 

σιως ἐλύομεν διὰ τοῦ τὸν χρόνον ἄπειρα ἔχειν ἐν αὑτῷ" γονεν οὐκ ἦν. τὸ σημεῖον μὲν οὖν ὠμφοῖν κοινόν, καὶ τοῦ 
ἐδὲν γὼρ ἄτοπον, εἰ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ἄπειρα .διέρχεταί προτέρου καὶ τῷ ὑςέρα, καὶ ταὐτὸν καὶ ὃν ὠριθμῷ, λόγῳ 
το ὁμοίως δὲ τὸ ἄπειρον ἕν τε τῷ μήκει ὑπάρχει καὶ δ᾽ οὐ ταὐτόν" τοῦ μὲν γὼρ τελευτή, τοῦ δ᾽ ἀρχή. τῷ δὲ 
ὁ τῷ χρόνῳ. ἀλλ᾽ αὕτη ἡ λύσις πρὸς μὲν τὸν ἐρωτῶντα 15 πράγματι ἀεὶ τῷ ὑςέρα πάθυς ἐςίν, χρόνος ἐφ᾽ ᾧ ΑΒΤ', 
δανῶς ἔχει (ἠρωτᾶτο γῶρ εἰ ἐγ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐν- πρᾶγμα ἐφ᾽ ᾧ Δ. τῦτο ἐν μὲν τῷ Αὶ χρόνῳ λευκόν, ἐν δὲ 

ἔχεται διεξελθεῖν ἢ ἀριθμῆσαι, πρὸς δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ τῷ Β ὁ λευκόν᾽ ἐν τῷ ἄρα Τ' λευκὸν καὶ ὁ λευκόν. ἐν ὁτῳῦν 
τὴν ἀλήθειαν ὧχ ἱκανῶς" ὧν γάρ τις ἀφέμενος τοῦ μήκνς γὰρ τῷ Α λευκὸν ὠληθὲς εἰπεῖν, εἰ πάντα τὸν χρόνον τῶτον 
καὶ τοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἐν ἰδήξι ϑόμίω Χρόνῳ ἐνδέχεται ἄχειρα ἦν λευκόν, καὶ ἐν τῷ Β μὴ λευκόν" τὸ δὲ Τ' ἐν ὠμφοῖς 

δεζελθεῦ, πυνθάνηται ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ χρόνου ταῦτα (χει ύ ἐκ ἄρα δυτέον ἐν ταπί, ἀλλὰ πλὴν τῷ τελευταίν νῦν ἐφ᾽ ὃ 

τὸ Τ', τῦτο δ᾽ ἤδη τὸ ὕφερον, καὶ εἰ ἐγίγνετο ἀ λευκόν, καὶ 
εἰ ἐφθείρετο λευκὸν ἐν τῷ Α παντί, γέγονεν ἢ ἔφθαρται ἐν 

ἄρτι λόγοις. ἂν γάρ τις τὴν συνεχῇ διαιρῇ εἰς δύο ἡμίση, τῷ Τ', ὥςε λευκὸν ἢ μὴ λευκὸν πρῶτον ἐν ἐκείνῳ ἀληθὲς 
τος τῷ ἑνὶ σημείῳ ὡς δυσὶ χρῆται" ποιεῖ γὰρ αὐτὰ ἀρ- εἰπεῖν, ἢ ὅτε γέγονεν ἐκ ἔξαι, καὶ ὅτε ἔφϑαρται ἔςαι, ἢ 
χὴν καὶ τελευτήν. οὕτω δὲ ποιεῖ ὅ τε ἀριθμῶν καὶ ὁ εἰς 9 ἅμα λευκὸν καὶ ἀ λευκὸν καὶ ὅλως ὃν καὶ μὴ ὃν ἀνώγκη 
τὰ ἡμίση διαιρῶν. ὕτω δὲ διαιρῦντος ἀκ ἔςαι συνεχὴς ὅθ᾽ εἶναι. εἰ δ᾽ ὃ ἂν ἢ πρότερον μὴ ὄν, ἀνάγκη γίγνεσθαι ὄν, 
ἡ γραμμὴ θ᾽ ἡ κίνησις" ἡ γὰρ συνεχὴς κίνησις συνεχοῦς καὶ ὅτε γίγνεται μή ἐςιν, Ἐχ οἷόν τε εἰς ἀτόμους 'χρόνες 
ἐςίν, ἐν δὲ τῷ συνεχεῖ ἕνεςι μὲν ἄπειρα ἡμίση, ἀλλ᾽ οὐκ δὶιαιρεῖσθαι τὸν χρόνον. εἰ γὰρ ἐν τῷ Α χρόνῳ τὸ Δ ἐγί- 
ὀτελεχείᾳ ἀλλὰ δυνάμει. ὧν δὲ ποιῇ ἐντελεχείᾳ, ἀ ποιή- γνετο λευκόν, 

σει συνεχῆ, ἀλλὰ ςήσει, ὅπερ ἐπὶ τῷ ἀριθμῶντος τὰ ἡμί, 3) χρόνῳ ἐχομένῳ δ᾽ ἐν τῷ Β, εἰ ἐν τῷ Α ἐγίγνετο, ὑκ ἦν, 
σεα φανερόν ἐς:ν ὅτι συμβαίνει" τὸ γὰρ ἵν σημεῖον ἀνάγκη ἐν δὲ τῷ Β ἐςί, γόώεσιν δεῖ τινὰ εἶδαι μεταξύ, ὥς ε καὶ 

γὰρ ὁ χρόνος ἀπείρες διαιρέσεις), ὑκέτι ἱκαγὴ ἔξαι αὕτη 
ἡ λύσις, ἀλλὰ τὸ ὠληθὲς λεκτέον, ὅπερ εἴπομεν ἐν τοῖς 

γέγονε δ᾽ ἅμα καὶ ἔστιν ἐν ἑτέρῳ ἀτόμῳ 

4, ἄρα οὰλ ἘΚ. ᾿ἰ 3. ἀΐδιον δῃῖο εἶναι ἘΠῚ, ροβὶ εἶναι Χ, ΠΟ 5. εἰ οαι Α΄. |6. δεῖ δῃΐδ διιέναι ρομΐξ Ἶ, οπὶ Δί. {|ἀδύνατον 
ἐξελθεῖν 17, διεξελθεῖν ἀδύνατον ἘΛ. 1 Ἴ. τινες λόγον 7. {Π ἄλλως ἐρωτῶσιν] ἐρωτῶσιν ἄλλ᾽ ὡς Α΄, 1 9. γενόμενον Η. Ἰ| συμβαίνειν ἄπειρον Κὶ, 

ἄτερον συμβαίη Ε΄. 111. ἀδύνατον -- κιτήσευς τὸ βαρτα 1ἰτυγαπὶ Ε΄. [τοῖς οαχ Τὰ. 12. διαυτου Ε΄, διὰ τὸ ΕἾΖΚ. ᾿ἱ ἔχειν ἄπειρα 

ἯΙ. ἡ ἐν οἷα Ε. ἢ ἑαυτῷ 1. }} 14. ὑπάρχει ροϑὶ χρόνῳ ΕἾ, πὶ 947: ὑπάρχειν ΨΚ. ᾿ 16. πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρα ΚΧ΄. ΠΠγ17.. διελθεῖν 
ΤῬΗ. ᾿ 19. διεξελθεῖν ἄπειρα ΓΗ͂Ζ. ἱ 25. ὕτω] τῦτο ΜΙ]. 11 ἀριθμὸν Κ΄. 1| 26. ὑκ ἔςι ΤΠ, ὑκέτι Ε. 11 28. δες ἐςν ΄, ἔξαι ἢ. 1} 

29. ἰὰν ΕΙ ἢ 30. ἡμίση ΕΚ. 
ἃ, αὐτὸ Ἐ. 1 δύο ἀριθμεῖν Χύ. 1} γὰρ ἡμίσεος τὸ ἑτέρε ἀρχ τῷ δ᾽ ἱτέρν τελευτὴ ΕῊ εἰ, “αἱ “ἂρ ἑτέρυ ἡμίσεος, 1.1 2. ἰὰν ΕΠῚ. 1 

Ἴ. διελήλυθεν ἀνάγκη ὡπλῶς ᾿ν' Ε΄. ἢ δ᾽ γὰρ 1. Π 9. δὴ Η, γὰρ 1. 1 καὶ οπὶ ΖΖ71. 1} κῶν Χο ἢ μή εἰ τῷ χρένου ογὰ Ε. ἢ 10. τὸ] 
τὴν ΤῊ, τῶν 1. 1 11. ἅμα οτὰ ἩΖ. 1 γέγοιεν γεόμενν ΚΕ. ἢ 12. τὸ οἵὰ ΤΕ. Π κοινὸν ροεῖ προτέρυ ΕἸ. |13. καὶ ἣν καὶ ἀρ. 

ΣΟ κα 14. ταὐυτό Α΄, τὸ αὐτὸ Ε΄. || 15. πάθος Η. ἢ 15 εἰ 16. 2] ὃ 1. ΠΠ 16. μὲν οπι 35. ἢ ΧΑ] α ὅλω ΕΚ. ἢ 17. ἡ ἄρα ΓΗ. αὶ 
18. ἀληθὲς εἰπεῖν λευκὸν ΕΠ. 1 19. ἐν οπὶ ΕΕΚ. ἢ τῷ! τὸ ΕΗ͂Κ. ᾿ὶ ὁ ΕΕΥ͂. 1 20. ἅπαντι Α΄. 1 ἀλλὰ] ἅμα Ἑ. ὑφ᾽ Ε. ἢ ᾧ 
Ἡ. ἢ 21. τὸ οὰ ἘΜ. 1] δὲ δὲ Ἐ, δ᾽ ὅδη τὸ α Κὶ, Ἱ εἰ οτχὰ Ε. 1" .0] καὶ ὁ Ε΄, οπὶ 2. 22. εἰ οπι Ε. ᾿ 23. ὥςε ἢ λ, Κ΄, ὥςε 

εἰ ἦν λ. Ἐ. ἢ ἐν ἐκεύῳ πρῶτον ἘΚ. 1 24. ἐκ ἴξιν Ε΄ 1 25. μὴ Κ΄ Ἰ ὐκ ΕἸ. 1 26. ὅν γοϑὲ μὴ οπι Ψ., 28. χρόνῳ οτῃ .Ε. 
29. χρόνῳ ἀτόμῳ Η. |1 30. ὑκ] καὶ ὑκ 1’. 31. δὲ1] ὅν δεῖ το Α΄. 1} εἶγχί τια ΗΚ. 
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΄ὕ ν Δ δ ν ᾿ ΝΥ "ἊΝ Η ΄΄ ) ΟΝ χρόνον ἐν ᾧ ἐγίγνετο. οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς ἔςαι λόγος καὶ τοῖς 
τω. ᾶ ᾿ » ᾿ς ὦ ’ὔ ὅ οι ἐδ 
μὴ ἄτομω λέγουσιν, ὠλλ᾽ αὐτῷ τῷ χρόνου, ἐν ᾧ ἐγίγνετο, 

ν Ζ »-.» ,, Ψ' κι 7 4Δὰ » ’ὔ Ἂ 

γέγονε καὶ ἔςιν ἐν τῷ ἐσχάτῳ σημείῳ, οὗ οὐδὲν ἐχόμενόν 
ἐςιν ἀδ᾽ ἐφεξῆς" οἱ δ᾽ ἄτομοι χρόνοι ἐφεξῆς. φανερὸν δ᾽ ὅτι 

᾽ν.» -»" Α ὅλ ΄’ὔ ΚΑ ᾽ Ψ λεί ΄΄ Σ ὧ 5 
εἰ ἐν τῷ ὁλὼ χρονῳ εγίγνετο, σὰκ εἐςὶ πΛείων χρόνος ἐν ᾧ 

νι Σ 3 ΑἈ», »»» Ψ ͵ 
γέγονε καὶ ἐγίγνετο ἢ ἐν ᾧ ἐγίγνετο μόνον παντί, 

4. λ »᾿ ᾿ Π ᾽ Ἂ ὁ ἢ «“ 

Οἷς μὲν οὖν ἀν τις ὡς οἰκείοις πιςεύσειε λόγοις, ὅτοι 
λ “" ὕὔ ἊΣ Ε) “ ᾽ “ ὰ 9 -»“ 

καὶ τοιῦτοί τινές εἰσιν᾽ λογικῶς δ᾽ ἐπισκοπᾶσι κἀν ἐκ τῶνδε 

δόξειέ ὑτὸ τῦτο συμβαΐνειν.. ἅπαν γὰρ τὸ κινούμενον ὅξειέ τῳ ταὐτὸ τῦτο συμβαίνειν. ἅπαν γὼρ τὸ κινούμ. 

ΦΥΣΊΚΗΣ ΑἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ Θ. 

ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ὑκ ἔςι συνεχὴς ἡ κύησις. ἔτι δὲ καὶ 
ὅδε ὁ λόγος μᾶλλον οἰκεῖος τῶν εἰρημένων. ἅμα γὰρ ἔφ- 

θαρται τὸ ὁ λευκὸν καὶ γέγονε λευκόν. εἰ ἦν συνεχὴς ἡ ἀλ- 

λοίωσις εἰς λευκὸν καὶ ἐκ λευκῇ καὶ μὴ μόει τινὰ χρόνον, 
ἅμα ἔφθαρται τὸ ἃ λευκὸν καὶ γέγονε λευκὸν καὶ γέγονεν 
᾽ ΗΝ “ ΨΚ « ».Δ ζ ν ᾽ ᾽ Ἕ ὁ λευκόν" τριῶν γὰρ ἔςαι ὁ αὐτὸς χρόνος. ἔτι κκ εἰ συνεχὴς 
ὁ χρόνος, καὶ ἡ κίνησις, ὠλλ᾽ ἐφεζῆς. πῶς δ᾽ ἀν εἴη τὸ 
ἔσχατον τὸ αὐτὸ τῶν ἐναντίων, οἷον λευκότητος καὶ μελα- 
, ἢ Εν "“ἀ , γ6λ γίας; ἡ δ᾽ ἐπὶ τῆς περιφερὸς ἔςαι μία καὶ συνεχής" οὐθὲν 

“ λ .ι΄ΡΝὟ δὶ ̓ Ὶ ; ὔ ».͵ τ »ἦ-. Π Ἂ Ν » 87 ΓΑ͂Ν Ν Ἀ ᾿ »“ἭἪ ͵ὔ Ψ 
συνέχως, αν ὑπο Μ᾿ ἔγος «χχρσήται εἰς ὅπερ Ἴλ' ε κατα 10 γαρ ἀδύνατον συμβαύει το γαρ ἔκ τ ἃ Χινόμεενον ἀμα 

τὴν φοράν, εἰς τῦτο καὶ ἐφέρετο πρότερον, οἷον εἰ ἐπὶ τὸ Β 

ἦλθε, καὶ ἐφέρετο ἐπὶ τὸ Β, καὶ ἀχ ὅτε πλησίον ἦν, ἀλλ᾽ 
εὐθὺς ὡς ἤρξατο κινεῖσθαι" τί γὰρ μᾶλλον νῦν ἢ πρότερον; 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. τὸ δ᾽ ὠπὸ τῷ Α ἐπὶ τὸ Τ' 

γ᾽ Ά, Ἁ Ἀ ΝΜ ὰ 
κινήσεται εἰς τὸ Α κατὼ τὴν αὐτὴν πρόθεσιν' εἰς ὃ γὰρ ἥξει, 

᾿ς - » “, ᾽ Σ Υ ΄ὔ ΝΥ » ,ὔ καὶ κινεῖται εἰς τῦτο, ἀλλ᾽ χ ἅμα κινήσεται τὼς ἐναντίας 
Δ Ν ΄ὔ δ »“ “᾿ 

ὑδὲ τὰς ἀντικειμένας" ὁ γὰρ ἅπασα ἡ εἰς τῦτο τῇ ἐκ τότε 

ἐναντία, οὐδ᾽ ὠντικειμόη, ἀλλ᾽ ἐναντία μὲν ἡ ἐπ᾽ εὐθείας 
ὔ Ν γι Λ εἶ ν ψ; ΄ὔ Ἁ » Ν 

φερόμενον, ὅταν ἐπὶ τὸ Τ' ἔλθῃ, πάλιν ἥξει ἐπὶ τὸ Α συν- 15 (ταύτῃ γάρ ἐςν ἐναντία κατὰ τόπον, οἷον ἡ κατὼ διάμε- 
-“ ᾿ “ Υ̓ ΝΣ , Ν Ἁ ΄ὔ 

εχῶς κινόμενον. ὁτε ἀρώ ὡπὸ τὸ Α φέρεται πρὸς το Τ᾿, τότε τρον" ὠπέχει γὼρ πλεῖς ον) ἀντικειμένη δὲ ἡ κατὰ τὸ αὐτὸ 
᾿, ν᾿» Ν “ ΄,ὔ »“ 

καὶ εἰς τὸ Α φέρεται τὴν ἀπὸ τῷ Τ' κύησιν, ὥσθ᾽ ἅμα τὰς «μῆκος. ὥς ὑδὲν κωλύει συνεχῶς κινεῖσθαι «καὶ μηδένα χρό- 
᾽ ὔ ᾽ ͵ὔ Ν ς ᾽ Δ ν ῳ Δ Ω ’ 
ἐναντίας" ἐγαντίαι γὰρ αἱ κατ᾽ εὐθεῖαν. ἅμω δὲ καὶ ἐκ τά- 

- 
του μεταβάλλει ἐν ᾧ 

᾽ Σ ῈΚγ “Ὁ "ΣΝ ΡΝ ὦ 
ὑκ ἔςιν. εἰ ὃν τῶτ᾽ ἀδύνατον, ἀνάγκη 

ἴςασθαι ἐπὶ τῷ Τ', ὑκ 
΄ »“ Ν Λ βανομώη ςάσει ἃ μία. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερὸν καθόλε 

»" ΄ὔ ΄ 2 Ν μ᾿ Ἂ, ΄΄ 
μᾶλλον περὶ πάσης κινήσεως. εἰ γὰρ ὦπαν τὸ κινούμενον 

Ψ' ᾿ τῶν εἰρημένων τινὰ κινεῖται κινήσεων καὶ ἠρεμεῖ τῶν ἀντι- 
κειμένων ἠρεμιῶν (κΔ, γὰρ ἦν ἄλλη παρὰ ταύτας), τὸ δὲ μὴ 

γον διαλείπειν" ἡ μὲν γὰρ κύκλῳ κίνησίς ἐςιν ἀφ᾽ αὑτῷ εἰς 
ν. ΄ενΝ ἊΣ " 

τὸ αὐτό, ἡ δὲ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀφ᾽ αὑτῷ εἰς ὦλλο, καὶ αὶ μὲν 

ὦρα μία ἡ κίνησις" ἡ γὰρ διαλαμ- 20 ἐν τῷ κύκλῳ ὑδέποτε ἐν τοῖς αὐτοῖς, ἡ δὲ κατ᾽ εὐθεῖαν πολ- 

λάκις ἐν τοῖς αὐτοῖς. τὴν μὲν οὖν ἀεὶ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ 
γιγνομένην ἐνδέχεται κινεῖσθαι συνεχῶς, τὴν δ᾽ ἐν τοῖς αὖ- 
τοῖς πολλάκις οὐκ ἐνδέχεται" ἀνάγκη γὰρ ἅμα κινεῖσθαι 
τὼς ἀντικειμένας. ὥς᾽ οὐδ᾽ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ οὐδ᾽ ἐν ἄλλη 

΄ὔ΄ 

ἀεὶ κινόμενον τήνδε τὴν κίνησιν (Ἀέγω δ᾽ ὅσαι ἕτεραι τῷ εἴ. 25 περιφερείᾳ οὐδεμιᾷ ἐνδέχεται συνεχῶς κινεῖσθαι" πολλάκις 
δει, καὶ μὴ εἴ τι μόριόν ἐςι τῆς ὅλης) ἀνάγκη πρότερον ἦρε- 
μεῖν τὴν ἀντικειμένην ἠρεμίαν" ἡ γὰρ ἠρεμία ςέρησις κινή- 
σεώς ἐς ιν. εἰ ὅν ἐναντίαι: μὲν κινήσεις αἱ κατ᾽ εὐθεῖαν, ἅμα 

δὲ μὴ ἐνδέχεται κινεῖσθαι τὰς ἐναντίας, τὸ ὠπὸ τῷ ἃ πρὸς 

γὰρ ἀνάγκη ταὐτὰ κινεῖσθαι καὶ τὼς ἐναντίας μεταβαίλλειν 
ὔ ᾽ Ν ὔ “}““ » “ Ν ,ὔ « δ γΨ 

μεταβολάς" οὐ γὰρ συνάπτει τῇ ἀρχῇ τὸ πέρας. ἡ δὲ τοῦ 

κύκλε συνάπτει, καὶ ἔςι μόνη τέλειος. φανερὸν δὲ »εαὶ ἐκ 

ταύτης τὰς διαιρέσεως ὅτι οὐδὲ τὰς ἄλλας ἐνδέχεται κινή- 
͵ λ με λ ν. » Ν Ν ν͵ Ν 

τὸ Τ' φερόμενον ἀκ ἀν φέροιτο ἄμα καὶ ἀπὸ τῷ Α πρὸς τὸ 30 σεις εἶναι συνεχεῖς" ἐν ἁπάσαις γὰρ ταὐτὰ συμβαΐνει κι- 

Α, ἐπεὶ δ᾽ ἐχ ἅμα φέρεται, κινήσεται δὲ ταύτην τὴν κύη- »"͵ ’, φ 4. ΄ Ν ΄, “ γεῖσθαι πολλάκις, οἷον ἐν ἀλλοιώσει τὰ μεταξύ, καὶ ἐν τὴ 
ΓΝ ἡ Ψ' ᾽ “ Ἁ Ν -“ [2 Ν “ “ ΝΟ ΣΝ ἕ ἄν ,ὔ Α », σιν, ἀνάγκη πρότερον ἠρεμῆσαι τὴν πρὸς τῷ Τ'" αὕτη γὰρ τοῦ ποσοῦ τὰ ἀνὰ μέσον μεγέθη, καὶ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ 

: » “ “- ν᾿ ᾽ “ » ἦν καὶ ἀντικειμένη ἠρεμία τῇ ἀπὸ τῷ Τ' κινήσει. δῆλον τοῦυν ὡσαύτως" οὐδὲν γὼρ διαφέρει ὀλίγα ἢ πολλὼ ποιῆσαι, ἐν 

4. χρόνος ἣν ἐν ΓΗ]. 1 ἰγίνετο 7. ΠΠ ὁ οτὰ Ἐ.. ᾿Π λόγος ἔςαι ΕΗΙΖΚ. ἰἱ τοῖς οαι ἘΚ. ᾿ 3. ὦ Κα ἢ ἰςιν ἐχόμενον ΕΗ. ἢ 4. οἱ --- ἐφε- 

ξῆς οπὶ Η. 11 5. χρόνῳ οπὶ ΠΗ. 11 6. ἐγίγνετο ἢ οὐ «Ἐ. [[ 7. Ἀέγοις πιςεύσειεν Η. || 8. καὶ τοιῶτοι οὔκ Ἐ. [[ καὶ ΕΣ, || 9. τὸ αὐτὸ συμ- 

βαίνειν τῦτο Ε΄ ᾿ἰ 10. ἐὰν Καί, ΠΠΓ 12. καὶ ὑκ ἐφέρετο 7. 1} 11. δ᾽ δὺ ΕΚ. || ἐπὶ τὸ Γ' οὶ ΕΑ. || 15. ὅτα νἐπὶ τὸ Γ' ἔλθη οαλ ΕΠΞΖ. 1] ἐπὶ] 

πρὸς Ἐ. ᾿ 16. εἰς τὸ Ὑ ἰφέρετο ΓΗ͂Ι. ᾿ἰ 20. ἡ ροβὶ μία ογὰ Ε. 21. ν] ἐκ ἔςι ἘΠῚ. [[ δὲ οχ ΕΗΤΆΑ. ᾿ἱ 23. κινεῖταί τινα τῶν εἰρημέ- 
νων ΠῚ. 1! ἠρεμεῖται 7. 11 27. ςέρησις τῆς κι ΕΚ: ἢ 28. ἰςιν δὨϊα ςέρησις Α΄, δηῖο χρήσεως 111. Π 31. κινεῖται Ε΄ 1 322. πρότερον ἠρεμῆσαι 7, 
πρότερον ἠρεμεῖν Η. 11 τὴν οὐχ ἘΉΖΚ. || τὸ Ε. ᾿ὶ 33. ἣν οὐ ΣΉΗΤΚ. 

4. ἰκ] ἀπὸ 1. 11 ὅτι --- 2. εἰρημένων οπλ ΡΥ ΚΕ. ἢ 1. ἔξαι Ε. ᾿ ἀ. εἰς] ἡ εἰς Α΄, οπι Ε΄ 1 ἐν] μὲ ἐκ ΤΙ εἰ »ν «4 {{ 5. τὸ] τε Σ᾿ ἢ 
καὶ γίγονε λευκὸν οτὰ Ἐν [καὶ γέγονεν ὦ λευκόν οπλ ΕἸ, 7. δ᾽ οαχ ΗΠ. || ὧν] ἄν ἕν Η. [| 9. περιφορᾶς Η. 11 ἀδὲ 1. 1 14. κατ᾽ εὐθεῖαν 

ἘΚ. 15. ταῦτα ἘΚ. Π 5] εἰ 2, τὸ Ε, τὰ Κι. || 18. διαλιπεῖν Κ΄. 1 ἀφ᾽ καὶ ἀφ᾽ Η. 1 ἑαυτῇ 2,1. 1} εἰς τὸ --- 19. ἀφ᾽ αὐτῇ οταχ ΑΨ, ἢ 

19. τὸ οὐ ΣῊ. ἰἰ ἰαυτὸ Ε΄. 1Π ἑαυτὸ ΕῊ. 1 21. ἀὰ] αὑτὴν 1. {1 καὶ ἐν ἄλλω Ε΄. ΠΠ 22. ἐνδέχεται οτὰ Ε. ΠΠ23. ἅμα γὰρ ἀνάγκη 25. 

26. τὰς αὐτὰς Κι. ᾿ μεταβολὰς μεταβάλλειν ἘΗ͂. ἢ 28. καὶ ροβὶ δὲ οπχλ . || 29. ὑδὲ] ὁ ΒΕ. [1 δὲ --- ἐνδέχεται) ἐκ ᾿νδέχεται ὑδὲ τοὺς ἄλ- 

λας ΓΗ͂]. 1 30. εἶναι] γείνεσθαι Ε΄, γίνεσθαι ἈΚ. ᾿Π ταύταις συμβαίνει Ἐ,, συμβαίνει ταυτὰ ἘΠ. 11 κινεῖσθαι ροδὶ γὰρ 2. 1 831. τὸ Ε΄. ἢ 

33. ὑδὲ 7, 1 ποιεῖν ΤΙ. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΛΣΒΩΣ 9. 

ὀΐς ἐςὶν ἡ. μετωβολή, ὑδὲ μεταξὺ θεναί. τι ἢ ἀφελεν". ἀμτ 
φοτέρως γὰρ συμβαΐνει ταὐτὰ κινεῖσθῳι πολλάκις. δῆλον 
ὕν᾽ ἐκ τότων ὅτι ἐδ’ οἱ φυσιολόγρι, καλῶς λέγυσιν οἱ πάντα 
ταὶ͵ αἰσθητὰ κινεῖσθαι φάσκοντες ἀεί" χινεῖσθαι γὰρ ἀνάγκη 

2606 

εἶναι: ἐν ὠρχῇ καὶ ἐν τέλει. καὶ μαδέξοτε. διὸ κινεῖται κἀὶ 
ἠρεμεῖ πως ἡ Φφαῖρα" τὸν: αὐτὸν γὰρ κατέχει τόπον. ἀξτῖον 

δ᾽ ὅτι πάντα συμβέβηκε ταῦτα τῷ ̓πέτρῳ" καὶ γὰρ ἀρχὴ 
καὶ μέσον. τῷ μεγέθες καὶ τέλος ἐ ἐςί, ὥς: διὰ τὸ ἔξω εἶναι 

τότων τινὰ τῶν κινήσεων, "καὶ μάλιςα κατ᾽ ἐκείνας ἐν ἀλ,- 56 τῦτο τῆς περιφερείας ὑκ ἔςιν ὅπε τὸ φερόμενον ἠρεμήσει ὡς 

λοιοῦσϑαι" ῥεν γάρ φασιν ἀεὶ καὶ φθόειν, ἔτι δὲ κᾳὶ τὴν 
γότσιν καὶ τὴν φθορὰν ἀλλοίωσιν λέγουσιν." οὐ. δὲ λόγος. γῦν 
εἴρηκε καθόλι περὶ πάσης κινήσεως ὅτι κατ᾽ ἐδιμύώ κέησιν 

ἐνδέχεται κινεῖσθαι συνεχῶς ἔξω τῆς κύκλῳ, ὥς ε ὅτε κατ᾽ 

διεληλυθός". ἀεὶ γὼῤ φέρεζαι περὶ τὸ μέσον, ἀλλ᾽ ὁ πρὸς τὸ 
ἔσχατον, διὰ δὲ τῆτο μένει, ἀεί τε ἠρεβιεῖ πως τὸ ὅλον καὶ 
κινεῖται συνεχῶς. συμβαύνει δ᾽ ἀντέςρόφως" καὶ γὰρ ὅτι μέ- 

τρὸν τῶν κιγήσεων ἡ περιφορῴ ἐς!ι, πρώτην ἀναγκαῖον αὐτὴν 

ὠλλοίωσιν οὔτε κατ᾽ αὔξησιν. ὅτι μὲν οὖν οὗτ᾽ ὠπειρός ἐς! το εἶναι (ἅπαντα, γὰρ μετρεῖται τῷ πρώτῳ, καὶ διότι πρώτη, : 
μεταβολὴ ἀδεμία ὅτε συγελχὴς. ἔξω τῆς κύκλῳ φορῶς ἔξω μέτρον ἐςὶ τῶν ἄλλων. ἔτι δὲ καὶ ὁμαλὴ ἐνδέχεται εἶναι 
τοσαῦθ᾽ ἡμῖν εἰρημένα. ; τὴν κύκλῳ μόνην" τὼ γὰρ ἐτ᾽ εὐθείας ἀνωμαλῶς. ἀπὸ. τῆς 

“Ὅτι δὲ τῶν φορῶν ἡ κυκλοφαρία. πρώτης, δῆλον. πᾶσα ἀρχᾶς φέρεται καὶ πρὸς τὸ τέλος" πάντα γὰρ ὅσῳ πέρ ὧ 
γὰρ φορά, ὥσπερ καὶ πρότερὸγ «εἴπομεν, Ἀϊκύκλῳ ἢ ἐκ ἀφίςηται πλεῖον τοῦ ἠρεμοῦντος, "φέρεται θῶττογ" τῆς. δὲ 

εὐθείας ἢ μικτή, ταύτης δ᾽ ἀνώγκη προτέρας εἶναι ἐκείνας" 15 κύκλῳ μόνης οὗτ᾽ ἀρχὴ οὔτε τέλος ἐν αὐτῇ πέφυκεν, ἀλλ᾽ 
ἐξ ἐκείνων γὼρ συνέστηκεν. τῆς δ᾽ εὐθείας ἡ κύκλῳ᾽ ἁπλῆ ἐκτός. . 

γαρ καὶ τέλειος μδλλρνς ἄπειρον μὲν Ὑ γὰρ ὑκ ἔςιν εὐθεῖαν “Ὅτι δ᾽ ἡ κατὰ τόπον φορὰ πρώτη τῶν κινήσεων, μάρτυς 
φέρεσθαι" τὸ γὰρ͵ οὕτως ἄπειρον ἧς ἔςιν, ἀλλ᾽ ὑδ᾽ εἰ ἦν, βῆσι πάντες ὅφοι περὶ κρήσεως “πεποΐνται μείων" τὰς γὰρ 

ἐκινεῖτ᾽ ἂν ἐδέν" καὶ γὰρ γίγνεται τὸ ἀδύνατον, διελθεῖν. δὲ ἀρχὰς αὐτὴς ἀποδιδόασι τοῖς. κρῶσι τοιαύτην κίνησιν. διάερι- 
τὴν ἄπειρον ἀδύνατον. ἡ δ᾽ ἐπὶ τῆς πεπερασμένης εὐθείας Ὁ σις γὰρ καὶ σύγκρισις κινήσεις κατὼ τόπον εἰσίν, οὕτω δὰ 
ἀνανιρίμπτουσα μὲν συνθετὴ καὶ δύο-κινήσεις, μὴ ἀνακάμτ 

στουσω δὲ ἀτελὴς καὶ φθαρτή. πρότεβον δὲ καὶ φύσει κα) 
λόγῳ καὶ χρόνῳ τὸ τέλειον μὲν τῇ ἀτελῦς, τῦ φθαρτῦ. δὲ 
τὸ ἄφθαρτον. ἔτι προτέρα ἢν ἐνδέχεται ἀΐδιον εἶναι. τὰς μὲ 

κενῶσιν ἡ φιλία καὶ τὸ νεῖκος" τὸ μὲν γὰρ διακρίνει, τὸ δὲ 
συγκρίνει αὐτῶν. καὶ τὸν νῦν δέ φησιν ᾿Αναξωγόρας διακρί- 
γεῖν τὸν κινήσαντα πρῶτον. ὁμείως δὲ καὶ ὅσοι τοιαύτην μὲν 
ἐδεμίαν αἰτίαν λέγυσι, διὰ δὲ τὸ κενὸν κινεῖσθαί φασιν" καὶ 

ἐνδεχομέώης" τὴν μὲν ὅν κύκλῳ ἐνδέχεται ἀΐδιον αἴαι, τῶν 25 γὰρ ὅτοι τὴν κατὼ τόπον κύησιν κινεῖσθαι τὴν φύσιν λέγο- 
δ᾽ ἄλλων οὔτε Φοραν᾽ οὔτ᾽ ἄλλην οὐδεμίαν" φάσιν γὰρ δῶ 
γύεσθα:, ε εἰ δὲ ςάσις, ἔφθαρται ἡ ἡ κύηςις.. εὐλόγως δὲ ΤΣ 
βέβηκε τὸ τὴν κύκλῳ μίαν -εἶναι καὶ συνεχῆ, καὶ μὴ τὴν 

ἐπ᾽ εὐθείας" τῆς μὲν γάρ. ἐπ᾿ εὐθείας ὥριςαι καὶ ἀρχὲᾺ 

σιν ἡ γὼρ διὰ τὸ κενὸν κύησις φορά ἐςι καὶ ὡς ἐν τόπῳ. 
τῶν δ᾽ ἄλλων ὀδεμίαν ὑπάρχειν τοῖς πρώτοις ἀλλὼ τοῖς ἐκ 
πότων οἴονται" αὐξάνεσθαι γὰρ καὶ φθίνειν καὶ ἀλλοῦσθαι 
συγκρινομένων καὶ διακρινομένων τῶν ἀτόμων σωμάτων φασύ, 

καὶ τέλος καὶ μέσον, καὶ πάντ᾽ ἔχει ἐν αὑτῇ, ὥς ἔστιν ὅθεν 30 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅσοι διὰ πυκνότητα ἢ μανότητα 

ἄρξεται τὸ κινούμενον καὶ ἦ τελευτήσει (πρὸς γὰρ͵ τοῖς πέ- 
ράσιν ἠρεμεῖ πᾶν, ἢ ὅθεν ἢ Ὧλ, τῆς δὲ περιφερῶς ἀόριςα" τί 
γὰρ μᾶλλον ὁποιονοῦν πέρας τῶν ἐπὶ τῆς γραμμῆς: ὁμοίως 

᾿ , Ἀ ΄, Ἁ 
κατασχευαζούσι γένεσιν ἢ φθοράν" συγκρίσει γὰρ καὶ δὶα- 

, ὅτα ὃ “ Υ δὲ ν ἐΩ Δ Ν κρίσει ταῦτα διακοσμῦσιν. ἔτι δὲ παρὼ τύτος οἱ τὴν ψυχὴν 
αἰτίαν ποιοῦντες κινήσεως" τὸ γὰρ αὐτὸ ἑαυτὸ κινῶν ἀρχὴν 

γὰρ ἕκαςον καὶ ὠρχὰὴ καὶ μέσον καὶ τέλος, ὥς ὠεί τέ τια εἶναί φασι τῶν κινομένων, κινεῖ δὲ τὸ ζῷον καὶ πᾶν τὸ ἔμ- 

4. προσθεῖναι Τ΄, ᾿ἰ 2. ταυτὰ συμβαΐνε, Α΄, 1 5. τα τύτων ΓΗ͂. ᾿ὶ 6. ἀεί φασι ἘΠῚ. Ἰ 1. ἀλλοίωσιν δὲ λέγυσιν Ἐ. ̓  14. ἢ αηῖς ἐπ’ 
ὅτα Ζ. ἢ ἐπ᾽ εὐθείαξ] εὐθεῖα ἘΚ, ᾿ὶ 46. γὰρ οτα Η; ἢ 11. μὲν γὰρ] μὲν ἦν ἘΜ. ΠΠ 18. ἀλλ᾽ ἅμα δ᾽ ἘΚ, ἢ 19. οὐ] οὐδὲ Ἐ. ΠΠ τὸ οπὶ ΡΣ 
ἯΙ ἢ 20. τὴν] τὸ “Η. ἢ] εὐθείας οἵα ΕΚ. ᾿᾿ὶ 23. μὶν ομι Η, ατὶθ τέλεων ρους Ε΄ 1 25. ἀΐδιον ἐνδέχεται εἶναι ΕΠΗ, ἀΐδιον εἶναι ἐνδέχεται Ζ. 
27. γείσθαι ἘΗ͂. | εἢ ἡ Ε. ὃ φάσιν 1. 1} ἰφθαρμένη κίνησις Ε. ἢ 30. ἑαυτῇ ΕΧΚ. || 32. ἢ ὅδει ἢ οὗ] τὸ πόθεν ποῖ Κ΄, || 33. γραμμῆς] περι- 
φεροῦς ΓΗ͂. ἵ 34. καὶ τίλος οα ΕΓΖ. "ἢ τινα οὶ ἘΚ. 

4. ἐν ροδῖ χαὶ οπὶ Ἐ. ἢ κινεῖτε Αὶ, ᾿Πὶ 3, ταῦτα πάντα συμβέβηκε ΗΠ. ἢ τῷ] ἐν τῶ τς Αἴ. 1} ἅ, τῦτο εἶναι ἘΗ͂. ἢ 5. φερείας ἐκ ἔςιν 
ὅτι τὸ οτχ Ε.. ᾿ 1. διὸ Ε΄. ᾿ὶ τῇ καὶ Ε΄. ἢ 9. ἰςι οτὰ ἘΚ. Ψ 10. πάντα 277. 1] πρώτη] πρῶτον Ἐ, 1] 1. μέτρον] μέσον 7. 1 ὁμαλὴν 
ΣΙΚ. κ᾿ 12. πὶ τῆς εὐθ.- ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐνωμαλῦς Ε΄ ᾿|.:-14. ἀφίςαται Η.. ἢ πλείω ΕΗΚ. Ἰὶ θᾶσσον ΚΗ]. ᾿ 15. ἀρχὴ οὔτε] ἡ ἀρχὴ 

οὔτε, τὸ Η. ἃ πίφνκεν ἐν αὐτῇ Ε΄. ᾿ 19. διακρίσεις. γὰρ καὶ συγκρίσεις Α, ἢ 23. πρότερον ΕΜΙΙ. ᾿ καὶ οτὰα ΗΠ. 1 2ἀ. μηδεμίαν αἰτίαν 

, ΧΚ,, αἰτίαν μηδεμίαν ἘΠΕ || φασι κινεῖσθαι Ἐς ἢ 35. κύησιν οἵὰ Ἐ. || 26, καὶ οπι ΕΚ. ἢ 21. τοῖς πρώτοις ἀλλὰ οτα Ε. 28. οἷοντε 1 ἢ 
80. δὴ ΣῊ. 1 31. 1 καὶ ΕΑ. 1} διακρίσει ταῦτα, οπι Ἐ, || 833. ἑαυτὸ αὐτὸ ΕΜ. κὶ 84. κιήσει ΕἾΣΙ. ἢ καὶ] ἤτοι τς Χὶ, 

1] 
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φυχον τὴν: κατὰ τέκεν ἑαυτὸ κίησω. χαὶ κυρίως δὲ "σεῖς μιεΐζω ἀεὶ λαμβάνων πεπεραϑθῥηρ ἥξω ποτὲ εἰς τὸ ἐν τῷ 
σϑεί φαμεν μόνον τὸ ὸ νανέμενον τὴν: κωτὰὼ τόπον πϑησιν" ὦ ΑΔ. χρόνῳ κεκρηρίένι" πρὸς πχεπεβασμένον γὰρ νὐξὶ προῦτὰν 
δ᾽ ἠρεμῇ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ, αὐξανητα δ᾽ ὶ φθδὴ ἢ ἀλλο θεὶς ὑπερβάλῶ παντὸς ὀραμεονγ, καὶ ὠφάιρῶν ἐλλεάψω 

ούμιετον τυγχάνῃ, πῇ Ἢ κομεῆμ, ἁπλῶς δὲ χαεῖνθαι οὖ ὑναύτως, ἐν ἴσῳ ἄρα. χρόνῳ κινήσει. ἡ πεχερασμέόη τῇ 
φαμεν μουν τ κἬὶ ἀκερῷ, το δ᾽ ἀδύρωτον" ὑδὸν ὥρα ταηρασμένν. ἐνδέχε- 

᾿ Ὅτι μὲν οὖν ἀεί τι ΩΣ ἣν καὶ ξῶὴ τὸν ἅπαντὰ χρό; ται ἄδειρον. ἡὐλὸν ἔχδια “οὐ τοΐυν οὐδ᾽ ἐν ἀπὲίρῳ πεκεν 
γον, καὶ τίς ἀρχὰ τῆς ἀϊδίον. χρήσεως, ζῶ δὲ τίς πρεΐνη. δὲ. Ρασλμϑη" καίτοι. ἐνδίχετωι ἐν" ἐλάττονι μεγέθει πλείω δά. 
πιο καὶ τόα κύηςιν ἀΐδιον ἐνδέχεται γιόνην εἶγωι, καὶ τὸ γάριϑ᾽ εἶναι, ὠλλ᾽ ἔτι: μῶλλὸν ἐν μείζονι πλείω. ἔξω δὴ τὸ 
κινῶν πρῶτον ὅτε ἀκόνητὸν, εἴρηται. ἐφ᾿ ἘΔΒ ἄπειρον. τὸ δὴ ΒΤ' ἔχει δύναμί, τυᾶ, ἢ ᾧ τια 

1. Ὅτι δὲ τῦτ᾽ ἀμερὲς ἀναγκαῖον εἶναι καὶ μπδὲν ἢ ἔχειν Ὁ χρόνῳ ἐκθησε τὴν Δι, ἐν τῷ Χρόνῳ ἐφ᾽ ΣΈ Ζ. ἂν δὴ τὰς 
γμέγεθος,, νῦν λέγωμεν, “πρῶτον. περὶ. τῶν προτέρων αὐτῷ διὸ; Ἐ7' θιχλὰσίαν λουμβαάνω, ἐν ἡρίσει κσήσει χρόνῳ Ὲ Ζ 
γέσαντες. - τόφων δ᾽ ἂν μό ἐ ἐς ἐν ὅτι δὰ «οἷόν υτὰὲ ὑδὲν πέξερα- (ἔξω γὰρ αὕτη ἡ ἀναλογία), ὥς" ἐν τῷ ΖΘ κροήσει. ὑῶν 
σμώον »ινϑὶν ἀτειρν χρόνον. Ἰρίω γάρ ἐξ, τὸ κίνϑυ, τὸν. ὅτω λαμβάνων ἀεὶ τὴν μὸν Ὁ.Β: ὀδέτοτε διέξειμι, χρόνε δὲ 
γύμανον, τὸ ἐν ᾧ τρίτον, ὁ χρόνος. ταῦτα δὲ ἢ πάννὰ ἀπερὰ Ὅῦ δοθέντος ἀεὶ ἐλεύχτω. λιῤψομνῶ. “ἄκειρος ἄρα ἡ. δύναμις 
ἢ πιόντα πυπεραζμώα ἢ ἢ ἔνα, οἷον τὰ δύδ ἢ τὸ ἕν ἔσω. δὴ τὲ ἔφαι" κάφης γὰρ πεπερασμόης ὑπερβάλλει δυνάμεως, παΐ- 
τὸ Α τὸ κινῶν, τὸ δὲ κινούμενον Β, χρόνος ἄπειρος ἐφ᾽ 1τ'. σὴξ δὲ πεπεράσμόῃς δυνάμεως ὠναΐγκη πεπερασμένον εἶναι 
τὸ δὴ Δ κιπίτω τι γμέρος πᾶς Ἡν, τὸ ἐφ᾽ ὃ Ἐνο ὁ δὴ ἕν ἴσῳ καὶ τὸν "χρόνον" εἰ "γὰρ ἔν τινι ἡ τοσηδί, ἡ μυείζων ἐν ἐλείφ- 

τῷ Γ΄ -ἐν πλείονι γὰρ τὸ μεῖζον. ὥς ὑκ ἄχειρος. ὁ. χρόνος τυνι μὲν ὡρισμθένῳ δὲ Ἀνήσει χρόνῳ, κατὼ τὴν ὠντιςροφὴν 
ὁ τὸ Ζ. υὕτω δὴ τῇ Δ προστιθεὶς κατανώδύσω τὸ Ἃ φλ τῆς ἀγώλογίοιᾳ: ἄπειρος δὲ πᾶσα. δύναμις, ὥσπερ καὶ πλῇ- 

. πῇ ΕΣ τὸ Β΄ τὸν δὲ 'χρόνον. ὁ καταναλώφω ὠεὶ ἀφαιρῶν. ἴσον" 29 θὸς καὶ μέγεθος τὸ ὑπερβαάλθιοον παντὸς ὡρισμένου. ἔς δὲ 

ἄπειρος γάρ᾽ ὥςε ἡ πᾶσα αὶ τὴν ὅλην Β. κινῆσει ἐν ἄεῖε. καὶ ὧδε δεῖξαι τοῦτο" ληψόμεθα γὰρ δή τινα δύναμιν τὴν ᾿ 
ρασμένῳ χρόνῳ τῷ Τ. οὐκ ἄρα οἷόν τε ὑπὸ πεειραθμίου αὐτὴν τῷ γόνι. ἡ ἐν τῷ" ἀπερῳ μεγέθει, - -ἔν πεπερασμένῳ 
πρεῖσθαι ὑδὲν ἄπειρον κίνησιν. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἐνδέχεται τὸ μεγέθει ὅφαν, ἣ ἐνὶ ψέμα τὴν ἐν "τὸ τοῖν πεκερασγεέ. 
πεπερασχείνον ὥπειρον κινεῖν 'χρόνόν, φανερόν" ὅτι δ᾽ ὅχωὲ ὑκ ΤῊ δύναμιν: : 
ἐνδέχεται ἐν πρκερασ μένῳ μεγέθει ἄπειρον εἶναι δύνωρειν, ἐκ 35 Ὅτι μὲν ἕν “Ὡς ένα ἢ ἄπειβον Ἂ ϑύαμιν ἐγ πε- 
φῶνδε δῆλον. ἔξω. γὰρ ἡ πλείων δύναμις ὠεὶ ἡ τὸ ἴσον ἐν πὲρασμιόῳ: μεγέθει, ἐδὲ πέπερασμξνην ἐν ὠπείρῳ, ἐκ τού: 
ἐλάττονι χρόνῳ ποίῶσα, οἷον ϑερμάδουσα ἢ γλυκαΐουσα ἢ τῶν δῆλον. "περὶ δὲ "τῶν φερομόων καλῶφ. ἔχει διαπορῆσαΐ 
ῥίατουσα καὶ ὅλως κινοῦσα. - ἀνάγκη ἄρα καὶ ὑπὸ τῇ πεπε- τινα πϑρίαι: πρῶτον. «εἰ Ὑδρ «ἂν "τὸ κινούμενον χεῖται ὑπὸ 
ρωσμένκ ἣν ἄπειρον δ᾽ ἔχοντος δύναμιν ἘΚΈΧΕΡ, τι τὸ πά- τοός,, ὅσω γιὰ αὐτῶ.-ἑαυτὰ δεῖ; τῶς κινεῖται ἔνια συνεχιῶς 
φχον, καὶ πλείω ἢ ὑπ᾽ ἄλλου" πλείων γὰῤ ἡ ἄπειρος δύ- 8 μὴ ἁπτομένου τῇ Ἀὐήσαντος; οἷν τὰ ῥιπτύμιενα. εἰ δ᾽ μὰ 
αμιρ. ὠλλὰ ΜΝ χρόνον γέ οὐκ ἐνδέχεται εἶαι οὐδόα. εἰ κινεῖ καὶ ἀλλο τι ὁ κοήσας, οἷον τὸν ἀέρω, ὃς κιόύμωανος 
Ὑέρ ΤᾺ ὁ ἐφ᾿ ᾧ ἃ χρένος, ἐν ᾧ ἡ ἄπειρος ἰσχὺς ἐθέρμρ- κινεῖ, ὁμοίως ἀδύνατον τοῦ πρώτου μὴ ἁὡπτοριέου μηδὲ κι- 
γεν ἢ ἔωσεν, ἐν ὦ ᾧ δ᾽ ὁ ΑΒ, πὲπὲραδ μένη τις, ἫΣ ταύτην νοῦντος κινεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἅμα πάντα καὶ κινεῖσθαι καὶ πε- 

1. αὑτὸ ΠΗ͂Ι, αὐτὸ Ε΄. || 2. τὴν οτχ Σ΄. ᾿ κίνησιν οὐχ ἘΚ. ᾿ 6. τε οαὰ Κ. [[ 7. δὲ τίς} δὲ τίς ἡ Κα. 1 κίνησις πρώτη ΕΠ. [ 8. ἐκ. 

δέχεται ἀΐδιον Ἐ, ΠΠ μόνην! καὶ μόνην Ψ, ΠΟ 10. ἀναγκαῖον εἶναι ἀμερὶς Τ᾽, ἀναγκαῖον ἀμερὲς. εἶναι Ἡ. 1 {1. λίήομεν ΣῊ. 12. ἔςι μὴ 

᾿ ΔΑ. ᾿| 13. κινέμενον τὸ κοῖν ΕῊΝ. ἃ 14. τὸ] καὶ ΜΙ. { 16. τὸ ροϑῖ Α ομὐ ΣΗ. ἡ βὶ κινόμενον Κ΄. 1 ᾧ ΗΠ 1 41. τῆς Β Ροει 

Δ φοπὶϊ Ε΄, οπι Α΄. [ϊ- τὸ ὧι Ζέ. || ᾧ ΖΗ͂Ι. [ 18. γὰρ δπὶ Ε. { 19. ὃ οτὰ "ἴ. } τῇ! τῷ ἘΗ͂, τὸ ΧΙ. ἵ 21. 8 ὅλην ΕΗΖ. ἢ 
ῶΆ. ὑκ ἰνδέχεται φοδὶ μεγέθει ΣῊ. ἃ 26. ἀὴ μοὶ γὰρ ἘᾺΧ. ἡ οἱ ἐν ὁπὶ Ε΄. {Π 29. τὸ οπὶ ΕΖ, ἢ 30. πλεία»] πλείν ΧΑ. ἢ δύνα. 
μις οἵα ἘΚ. ᾿ἱὶ 32. ἱφ᾽ ᾧ] ἐφ᾽ ἔ Χ΄. [ἡ οαι . [{ ἐθέρμανεν ἘΣ, ἐθέρμαινεν 1, ἢ ἐθέρμηνεν Η. 11 338. ἰσωσιν Ἐ, ἢ δίοα ἘΚ. 

ἃ, λαμβάνων ἀὰ ΕΚ. ἱ ἥξν] δὲ ἥξω ἯΙ. ἢ τὸ ἐν οἵα ργ Α΄. ἢ 8. ὑπερβάλλων ΚΕ, ἢ ἀφαιρῶν ἀὴ ἰλλείψω Α΄. ἢ ἀ. χρόνω ἄρα Κ. ἢ 
τῇ ἀχείρῳ ἡ πεπερασμέη ἘΚ. ᾿ Ὸ. ἔχειν δύναμιν Ε΄. ἢ 7. καίτοι γε ἐνδι Α΄. {πλείοικ ΕΗ. ἢ 8. πλείων ἵ εἰ μν Η. ἢ 9. βα 7, ἢ 

ἢ Κι 1:14. δικλάσιον Ε΄, ᾿ΐ κινήσεις Ε΄, οἷα ΚῊ. ᾿ἰ 15. ἵ καὶ θ ΕΠ. ᾿ὶ 13. χρόνον 7, τὸ χρόνα ἘΚ. 15. ὑπερβώλλει»- 16. πεπε-. 

ρασμένης οἵὰ ΡΥ Ε. ΠΠ 15. πάσης δὲ] εἴγε πάσης Κ΄. 1 11. τὸν οἵα Ἐ. ἢ ἐν οἵα Ε΄. ΠΠ 18. χρόνῳ κινήσει ἘΚ. ἢ 84. δή οἵα ἘΕΗ͂. ἢ 
22. τῇ] τὴν 1. ᾿ 23. τὸν πεν. δύν. ἐν τῷ ἀπείρω Ἐ, τὴν 'πτπ. δύν. τὴν ἐν τῷ ἀκεῳ Κὰ, ἢ 26. ὑδ᾽ ἐν ἀπείρῳ πεπερασμένην ἘᾺΟ 1 ἰν οπχ Ε΄. ἢ 
τῶνδε Η- ἢ ὩΤ. ὄκει καλῶς ἘΚ, 29. συνεχῶς ἔκα .Ἑ. ἢ 82. κυοίη ΗΠ. ἢ 33. κάντα ὁπι Α΄. ἢ καὶ οαι ΕἯΣΚ. ἢ κεκινῆσθαι . - 
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παύσθαι, ὅταν τὸ ἜδΕΤΕ; κινοῦν παύσηται, καὶ εἰ ποιεῖ κινεῖσθαι ὑπό τινος" ὅξε φήσεται καὶ ἥξει εἰς τὸ κινεῖσθαι 

ὥσπερ ἡ λίθος, οἷον κινεῖ ὃ ἐκήησεν. ἀνάγκη. δὴ Ἧδτὸ μὲν ὑπὸ ἀκοήτο. τῶτο γὰρ ἐκ ἐνάγκη συμμεταβάλλειν, ἀλλ 

λέγειν, ὅ ὅτι τὸ πρῶτον κινῆσαν ποιεῖ οἷόν τε κινεῖν, ἢ τὸν ἀῤα ἀεί τε δυνήσεται κινεῖν (ἄπονον γὰρ τὸ ὕτω κινεῖ) καὶ ὁμα- 
τοιοῦτον ἢ τὸ ὕδωρ ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον ὃ πέφυκε κινεῖν καὶ λὴς αὕτη ἡ κύησις ἢ μόνη ἢ μάλιςα" οὐ γὰρ ἔχει μετα-᾿ 

κινεῖσθαι. ἀλλ' ἐκ ἅμα παύεται κινῶν καὶ κινόμενον, ἀλλὼ 5 βολὴν τὸ κινῶν ὑδεμίαν. δεῖ δὲ ἀδὲ τὸ κινόμενον πρὸς ἐκεῖνα 
κοήμενον μὲν ἅμα, ὅταν ὁ κινῶν παύσηται κῶν, κινῶν δ ἔχειν μεταβολήν, ἦα ὁμοία. ἢ ἡ κῥησις. ἀνώγκη δὴ ἢ ᾧ 
ἔτε ἐς. διὸ “καὶ κινεῖταί τι ἄλλε ἐχόμενον" καὶ ἐκὶ τότε μέσῳ ἢ, ἐν κύκλῳ ἐἶαι" αὗται γὰρ αἱ ἀρχαί, ἀλλὰ τά- 
ἁ αὐτὲς λόγος. παύεται δέ, ὅταν ἐλάττων καὶ δύναμις τοῦ χιςα κινεῖται τὰ ἐγγύτατα τοῦ κινοῦντος. τοιαύτη δ᾽ ἡὶ τοῦ 

κυεῖν ἐγγόηται τῷ ἐχομένῳ. τέλος δὲ παύεται, ὅταν μητ-. ὅλν. κύησις" ἐκεῖ ἄρα τὸ κιῖν. ἔχει δ᾽ ὠπορίαν, εἰ ὀδέχε- 
κέσι ποιήσῃ τὸ πρότερον κῆρ, ἀλλὰ κιόμενον μόνον. ταῦτα 10 ταί τι κινούμεγον κινεῖν συνεχῶς, ἀλχὰ μὴ ὥσπῳ τὰ ὠθοῦν 
δ' ἀχάγκη ὦμα παύεσθαι; τὰ μὲν κυὴν τὸ δὲ κινάμενον, καὶ πάλιν καὶ πάλιν, τῷ ἐφεζῆς εἶναι συνεχῶς". ἢ γὰρ αὐτὰ 
τὰν ὅλομ κύησιν. αὕτη μὲν. ὅν ἐν τοῖς. δυχομώοις ὁτὲ μὰ δεῖ ὠθεῖν ἢ. ἕλκειν, ἢ ὄμφω, ἡ ἢ ἕτερόν τι ἀκὸρρχῴμενον ἄλλα 
κινεῖσθαι ὁτὲ δ᾽ ἠρεμεῖν ἐγγίγνεται ἡ κίνησις, καὶ ὁ συνεχής παρ᾽ ἄλλ, ὄσπᾳ πάλαι ἐλέχϑη ἐπὶ τῶν. ῥιπτρυμένων, εἰ 
ἀλλὰ φαίεται" ἢ γὰρ ἐφεξῆς ὄγτων ἢ ἁπτομένων ἐςίν' οὐ δὲ διαιρετὸς ὧν ὁ ἀὴρ ἢ τὸ ὕδωρ πρεῖ, ὠλλ᾽ ὡς ἀεὶ κινόμε- 
γὰρ ἣν τὸ κινοῦν, ὠλλ᾽ ἐχόμενα. ἀλλήλων.. διὸ καὶ, ἐν .ὠξρεδνορν. ἀμφοτέρως δ᾽ οὐχὶ οἷόγ τε μίαν εἶναι, ἀλλ᾽ ἐχομώην. 
καὶ ἐν ὅδατι γύεται ἡ τοιαύτη κύησις, ἣν λέγυσί τινες, ὦντι- μόγη. ἄρα συνεχὴς ἣν κινεῖ τὸ ὠκῥητον" ἀεὶ γὼρ ὁμοίως ἔχεν 
τερίφξασιν εἶναι. ἀδύνατον δὲ ἄλλως. ξὰ ὶ ἀπορηθώτα, λύειν. εἰ καὶ πρὸς τὸ κιούμενον ὁμοίως ἔξει καὶ συνεχῶς. διωρισμέ- 
μὴ τὸν εἰρημέρον. τρόπο, ἡ δ᾽ ἀντιπερίξασις. ἅμα πάντα κυ νων δὲ τότων φανερὸν ὅτι ὠδύνατον τὸ πρῶτον. κεν καὶ ἀκέε 
νεῖσϑαι ποιφὶ καὶ κινεῖν, ὅτε, καὶ παύεσθαι.» νῦν δὲ φαύεταί Ξρῆτον ἔχεν σφι μέγεθος: εἰ γὼρ. μέγεθος ἔ ἔχει, ἀνάγκν͵ ἦτοι 
ἐν. πκρύμενον συνεχᾷς: ὑπὸ τος ἶγ; ὁ γὰρ ὑπὸ τῷ αὐτῇ. Ὦ πεπερασμόμον αὐτὸ εἶναι ἃ ἄπειρον, ὦ ἄπειρον μὲν "ὖν᾽ ὅτι οὐκ 
ἐπκὼ δ᾽ ἐν τοῖς ὅσιν ἀνάγκη κϑησῳ εἶᾳι συνεχῆ. αὕτη δὰ ἰνδέχρται μέγεθος εἶνῳι, “δέδεικται πρότερον ἐν τοῖς φυσι» 
μίω ἐςύ, ἀνάγκη δὲ τὴν μίαν «μεγέθως τέ τινος εἶναι ἧς γὰρ κοῖς" ὅτι δὲ τὸ, πεσερασμέον ἀδύνατον ἔχειν δύναμιν ἅπειν 
κιεῖται. τὸ ἀμέγεθες) καὶ ἑνὸς καὶ ὑφ᾽ δός" οὐ γὰρ ἔξαι μόν, καὶ. ὅτι. ἀδύνατον ὑπὸ πεπερασμένου κινέφθαί τι ἄπει» 
συνεχοής;. ἐλλ ἐχομέη ἑτέω ἘΠῈΣ καὶ διῃρημένη. τὸ δὴ ρὸν χρόνον, δέδεριται νῦν γῦν.. τὸ δί γε πρῶτον κρὸν ἀΐδιον κινεῖ 
κρῶ εἰ ὦ, καὶ κινέμενον κααὶ καὶ ἀκύητον ὄν. εἰ μὲν δὴ κιγύς. 25 κῥησιν. καὶ ἀπείρον χρόνον. φανερὸν ταίνων ὅτι ἀδ)αίροτόν ἐς 
μενον, συνακολυθεῖν δεήσει καὶ μεταβάλλεικ αὐτό, ἅμα δὲ καὶ ἀμερὲς καὶ ὑδὲν ἔχον μέγεθας.. 

Ὡ. ὁ ΤῸ ἢ κυεῖν Ἧ, τε κεῖ Κ, ἱ δὲ ἘΜ. ᾿ 8. τὸ οχὰ Ε΄ 1 τὴ] καὶ Ἐ, τι καὶ Σ΄. 1 ἅ. ἄλλο τι ἘΠῚ. 11 τοιῦτου οσὰ ἘΚ. ἢ 
δ οτγαὰ ΚΕ. 1" 7. καὶ οὰ 71. ἸΠ κινεῖται ἄλλυ ΕἼΣ, κινεῖται ἄλλο Η, κινεῖ τι ἄλλο Ψ. Ε ἀταρίυυπ. || 8. ὅτα"] ὅ ὅταν ἀὰ ἘΚ. 1 9. ἐγ- 

ἡἴπται ΕῊ. ἵἃ δὲ οπι Ε. ΤΠ 11. κινύμενοεν τὸ δὲ κινῶν Α΄, [Γ{π15.. καὶ οχα ΕΚ. [[ 16. ἐν οπι ἘΚ. || 19. παύεται ΕΗ͂Ι. ἢ 20. ἕν τι 
ΡΗΣΙ. ἵ 21. ἀνάγκη] ἀνώγκη ἀὲ ἌΙ ἢ ἄναι κίνησιν Ε΄, εἶναί τινα, κύησιν ΨΚ. ἢ 22. ἩΣῪῊΗΚ. Ι 23. κινεῖ Ε. ἢ τὸ οὐχ ἙΗ͂. ἢ ἀμέ- 

ποῖος Ζ0 ἢ 34. ἐπέρα ογα Ἐ. ἢ Ἃ Ἐ, ἢ 86. δι] δ καὶ ΚΑ, ι 
2. συμβάλλεν 1. ἢ 3. τε οτὰ ΣῊ. ᾿ἱ 5. ἐδεμῶων τὸ κνῦ, ΣῪῊΣ, ῃ ἐκεῖο ΕΚ. ἢ 6. τὰ Ὁ ! δὲ ΣΙ. ἢ 1. ἐν οπὲ ΗΠ. Ἢ 

αἱ οτχ .1. ἢ 9. κύκλν ΗΚ. |Ἐ 10. τῇ τὸ ἘΚ. ἢ 11. .9] κὼ τῷ Η, καὶ τὸ Α΄. ΠΠ συνεχής ἈΤ, συνεχῆ ΕἘΠΠῚΠ]. ᾿ 12. δεῖ] δὴ Ε, δὲ 

ἀὰ ΕΚ. ' ἄλλυ Σ΄. 1 13. ὥσπερ] ὡς καὶ Η. { εἰ δὲ δ ὁπ με Ἐ, δὲ οτὰ ΚΑ, Ι 14. ὧν] γὰρ ὧν Ε. 1} 4] καὶ ΚΖ. ἢ ἀλλ᾽ ὡφἹ ἄλλος 
Ε, ἄλλον Κι. ᾿ 16. μόνη] μόει ΕᾺ. Π 17. ἥξει Ἐ. Π 18. τὸ τὸ πρ. Ἐ. Π ἀκίνητον ὃν ἔχειν Η. ἢ 419. τι) τὸ Ἐ. ἢ γὰρ τὸ μ- Ἐ.|} 

Ζ4.. πρότερον δίδεικται Σ΄. ᾿: 22. ἄπιιρον δύταμιν ΕΗΪ. ἢ 323. ἀδύνατόν ἐςιν ὑπὲ ΕΧ, 1 34. νῦν] τὰ νῦν ΠΥ. 1] δέ ογὰ , δηῖς τὸ ροῃῖξ 
Ἑ. ἢ κύησιν κινεῖ Η. 
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ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Α. 
Ἡ πρὶ φύσεως. ἐπιςήμη ν σχεὸνν ζ πλείξη φαύεται᾽ περί 

Τε δώματα καὶ ᾿Μεγέθη καὶ "τὰ τούτων οὖσω- πάθη καὶ τὰς 

κινήσεις, ἔτι δὲ περὶ τὼς ἀρχάς, ὅσαι. τῆς τοιαύτης οὐσίας. 
, - ,ὔ Ἔ .“᾽ 5 

εἰσίν" τῶν γὰρ φύσει σὑνεστώτων τὰ μέν ἐξ σώματα' καὶ 

μεγέθη, τὰ δ᾽ ἔχει σῶμα καὶ μέγεθος, τὰ δ᾽ ἀρχαὶ: τῶν 5 

ἐχέντων εἰσίν. συνεχὲς μὲν ὄν ἐςὶ τὸ διαιρετὸν εἰς. ἀεὶ δια: 

μεγέθεε: δὲ τὸ μὲν ἐφ᾽ 

ἐν γραμμή, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρῷ σῶμα" 

καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστίν ἄλλο μέγεθος διὰ τὸ τὰ τρία 

ρετά, σῶμα δὲ τὸ πάντῃ. διαιρετόν. 

ἔξιν ἄλλσ γος μετάβασις, ὥσπερ, ἐκ μήκους εἰς ἐπίφά-" 

γείαγ,, “εἰς δὲῚ σῶμα ἐξ. ἐπιφανείας" ὁ γὰρ ἂν ἔτι τὸ" τοῦτον 

τέχειον εἴη μέγεθος “ἀνάγκη γὰρ᾽ γίγνεσθαι τὴν᾽ ̓ ς ἔκβασιν 
κατὰ τὴν ἔλλενψων, οὐχ, οἷόν τε δὲ. τὸ τέλειον ἐλλείπειν "- 

παύτῃ; γάρ ἐςιν. τῶν μὸν ἦν ἐν’ μορΐου εἴδει σωμάτων. κατῶ 

τὸν ̓ χόγον ἕκαςον τοίστόν ὩΣὼ “πασὰς Ὁ γὰρ "ἔχει τὰς διαςάώ- 

σεῖς. ἀλλ: ὥριςαι πρὸς "τὸ πλησίον᾽ “ἀφῇ, διὸ τρόπον τινε 

: πολλὰ τῶν σωμάτων ἔκαςόν ἐξιν, τὸ δὲ αὐ τ ταῦτα μό- 

ρίας ̓ τέλειϊον ἀναγκῶν εἶσαι καὶ καθαΐπερ τὔνομα ἔβαθε, 

πάντα εἶναι καὶ τὸ τρὶς ̓ πάντῃ. ̓ καβάπερ γάρ φασί με οἱ "πάπα καὶ μὴ τῇ μὲν τῇ; δ᾽ 
"πρὶ μὲν. ἦν τῆς τῷ «παντὸς φύσεως, εἶτ᾽ ἄπειρός ἐς τ 2 

λευτὴ γὼρ καὶ μέσον καὶ ὠρχὴ τὸν ἐριθμὸν᾽ ἔχει τὸν τοῦ κατὰ τὸ μέγεϑος εἴτε πεπέρανται τὸν; σύνολον' ὄγκον, ὕςερον 

παντός, ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριάδος. - διδ᾽ παραὶ τὴς φύσεως ἐπισκεπτέον" τὶ δὲ τῶν᾽ καϑ' δος αὐτὸ μὲρίων᾽ γῦν λέγω- 
εἰληφότες ὥσπερ νόμους ἐκεδης, ̓ καὶ πρὸς τὰς ἁγιστείας μεν ἀρχὴν '“ποιησείμενοι "τήνδε." ἰ πάντα Κῶ τὰ φυσριὰ σώ- 
χρώμεθα τῶν θεῶν τῷ ἀριθμῷ τούτῳ. ὠπέδίδομεν: "δὲ καὶ 15 ματα καὶ μεγέθη καθ᾽ αὐτὰ" χῤητὰ λέγει εἶναι κατὰ 

Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥριςαι"" 

τὰς προσηγορίας τὸν τρόπον τῦτον" τὰ γὰρ δύο ἀμφὼ «μὲν 
λέγομεν καὶ τὸς δύο ὠμφοτέρους, πάντας δ᾽ οὐ λέγομεν, 
ἀλλὰ κατὼ τῶν αν ταύτην τὴν Ἀροσηϊγορίαν φαμὲν; πρῶ 
τον. ταῦτα δ᾽, ὥσπερ ἡρπαι; διὰ τὸ τὴν φύσιν. αὐτὴν οὖ- 

Φόκον' “τὴν γὰρ φύσιν κοήσεως ἀρχὴν εἶναί φαμεν αὐτοῖς. 

πᾶσα δὲ κίνησις ὅ' ὅση κατὼ τόπον, ἣν κὐλταν φοράν, ἥ ἣ 

εὐθεῖα -ἢ ἰκύκλῳ ἧ- ἐκ. τύτων: βικτή! ὡπλαῖ γὰρ αὗται: δύο 
μόναι. αἴτιον δ᾽ ὅτι καὶ τὰ ἐμεγέθη ταῦτα - ἁπλᾶ μόνον, 

τως ἐπάγειν ἀκολουθθμεν. ὅς ἐπεὶ τὰ. πάντ καὶ τὸ πὰν ἢ ἥ τ᾽ εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερής. κύκλῳ μὲν ἕν Ὑπὶν ἡ περὶ τὸ 
καὶ τὸ τέλειον οὐ κατὰ" τὴν ἰδέαν διαφέρουσιν ἀλλήλων; 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, ἐν τῇ ὕλῃ καὶ ἐφ᾽ ὧν λέγονται, τὸ σῶμα 
Αὐνὸν ἂν εἴη τῶν μεγεθῶν τέλειον" μόνον γὰρ ἐρισαι τοῖς 

τρισίν. τῦτο δ᾽ ἐξὶ πᾶν. τριχῇ δὲ ὃν διαιρετὸν πατῇ διαιρὲ- 

μέσον, εὐθεῖα; δ᾽ ἡ ἄνω καὶ “κάτω. λέγω δ᾽ ἄνω Ἀν. τὴν 
ἀπὸ τοῦ μέσου, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον. ὥς ἀνάγκη 

“ .- Ν ς ἡ Ὁ δ Ἁ ἶ ΟΝ »“ Ν πᾶσαν εἶναι τὴν ἁπλῆν φορὼν τὴν μὲν ὠπὸ τῷ μέσου, τὴν 
δ᾽ ἐπὶ ν ᾿ΑΣδι λν δὲ οὶ ν ΖΑ ΩΣ ον » 

ἐπὶ τὸ ΕΈΤΟ, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον. καὶ ξοίκεν ἠκολου- 

τόν ἐςιν᾿ τῶν δ᾽ ἄλλων τὸ μὲν Φ' ἕν, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο" ὡς 5 θηκέναι κατὰ λόγον τῦτο τοῖς ἐξ ἀρχῆς τό τε γὰρ σῶμα 
γὰρ τοῦ ἀριθμοῦ τετυχήκασιν, οὕτω καὶ τῆς διαιρέσεως 
καὶ τοῦ συνεχοῦς" τὸ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἐν συνεχές, τὸ δ᾽ ἐπὶ 
δύο, τὸ δὲ πάντη τοιῦτον, ὅσα μὲν ὅν διαιρετὰ τῶν μεγε- 

ἰῷ καὶ συνεχὴ ταῦτα. εἰ δὲ καὶ τὰ συνεχῆ, πάντα δια!" 

ἀπετελέσθη ἐν τρισὶ καὶ ἡ κίνησις αὐτῇ. ἐπεὶ δὲ τῶν σω- 
᾿μαάτων τὰ μέν ἐξὶν ὡπλᾷ. τὰ δὲ σύνθετα ἐκ τότων (λέγω 

ΠῚ “-ΨὉὋ΄ ΄, Η ΝΌ Ψ, Ν ΄ ς μέ “ δ᾽ ὡπλᾷ ὅσα κυήσεως ὠρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, οἷον τῦρ 
καὶ γὴν καὶ τὰ τότων εἴδη καὶ τὼ συγγενῆ τότοις), ἀνάγκη 

ρετά, ὕπω δῆλον ἐκ τῶν νῦν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν δῆλον, ὡς ὑκ 30 καὶ τὰς κυήσεις, εἶναι τὰς μὲν ἁπλᾶς τὰς δὲ μικτάς πως, 

(οὐϊεο5ς ἘΕΗΖΔΙΜ εἰ ἃὉ ταϊϊο ἀ. 
2. τε οπὰ ὑγ Ε. ἢ ἀ, εἰσι ΠΜΙ͂. ἢ 5. σώματα ἢ. Ἰ 6. ἀδιαίρετον Ρτ Ἑ. Τὶ αἰὰ 2. Ἱ 7. μέγεϑος ἣν Ι 9. τὰ οπι ἘΖΗ͂. [Π 10. τρεῖς 

ΤΕ. Ἱ γάρ οπι « οὐπὰ ργ Ε' οἱ σον 1. Π{Π 11. τοῖς οτα 1. 1 12. τὸν οπι ἀ. ΠΤ τὸν οτὰ 27. 1} “16. τῦτον τὸν τρόπον Δ. ἢ μὲν οπὰ 
ἈΠ. 1 18. κατηγορίαν ἘΜ. Ἰ κατάφαμεν Η, εἰλήφαμεν Ε. ̓ ὀ 19. ἐπάγειν ὕτως ΕΠ. ᾿ 21. τὸ οἵα ἀ. 22. ἄρα οαὰ ΕΖ. || λέγε- 
ται Η- 1] 23. ἄν εἴη μόνον Ἐ. 1 24. πῶ] πᾶν τριχῆ διαιρετόν ἀ. ἢ διαιρετέον Ἐ. ᾿Ϊ 25. μὲν ἐπὶ δύο, τὸ δὲ ἐφ᾽ ὧν 2. 11} ἑνὸς ρα Ε΄. ἢ 
29. ἅπαντα ΕἘΠΙ͂. Ἱ διαιρετὰ εἰς ἄπειρον ὕπω ἄ. 

ῷ. ἄν διε εἴη 1, αἰτοχυς ἰοοο 27. [Ο3. μετάβασιν Η. ᾿ ἀ. τίλος Ε. ἢ ἰκλείπειν Ζ. 1 5. ἕκαςον κατὰ τὸν λόγον τῦτόν ἍΤ. ἥ 

9. ἀνάγκη Ζ. 1 10. πᾶν Ζ οἱ ρ' Ἐ. ἸΠ δὲ μή ΣΤ. ἢ 12. τὸ οπι ΑΖ. ἢ πεπέραται ΠΗ͂. 1 13. λέγομεν Ψ. 116. ἀρχὴν κινήσεως 
ἩΖΣΙ͂. ᾿ὶ λέγομεν εἶναι ΜΙ͂. 11 ἰν αὐτοῖς ΖΜ. 1 11. ὅση} ἡὶ Ζ, οἵα Ἐ. ᾿ 18. μικτὴ ἐκ τύτων ΜΙ͂. ΠΠ 20. ἡ περὶ τὸ μέσον ἱἰςίν ΑΙ. ἢ 

25. κατὰ] καὶ κατὰ Ἐ. 1 τῦτο δηῖο κατὰ Ε΄. Π[ 26. ἀπετελέσθαι Ι͂. ἢ 28. ὅσα] μὲν ὅσα ἘΠ. ἰὶ 29. καὶ δηῖα γῆν οἷα ἢ. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Α. 

καὶ τῶν μὲν ἑπλῶν ἁπλῶς, μοιτῶς -δὲ τῶν συγθέτων, κι- 

γεῖσθαι δὲ κατὼ τὸ ἐποιρατῦν: εἴπερ ἦν -ἐςὶν ὡπλῆ. κύησις, 

ἀπλῆ δ᾽ ἡ κύκλῳ κύησις, καὶ τῷ τε ὠπλῦ σώματος ἁπλῆ 

ἡ κύησις καὶ ἡ ὡπλῇ κίνησις ὧπλῦ σώματος. (καὶ γὰρ ἂν 
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ψοῦ; ὥς ἀναγκαῖον καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν, ἐπείδη τότοις 

παρὰ φύσιν; ἑτέρου τινὸς εἶναι κατὼ "θν πρὸς δὲ τύτοις 
εἰ μέν ἐςιν ἡ κύκλῳ τοὶ φορὰ κατὰ φύσιν, δῆλον ὡς. εἴη 

ἄν τι σῶμα τῶν ἁπλῶν καὶ πρώτων, ὃ πέφυκεν,. ὥσπερ 
συνθέτου ἧ, κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν' ἔςα!), ἀναγκαῖον εἶναί τὶ. 9 τὸ πῦρ ἄνω καὶ Ἷ ὙἽἹ κάτω, ἐκεῖνο κύκλῳ φέρυσθαι κατὰ 
σῶμα ὡπλὺν ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλῳ κίνησιν" κάτα: ᾧυύσιν. εἰ δὲ" πὰρὰ φύσιν φέρεται τὼ φερόμενα κύκλῳ τὴν 

τὴν ἑαυτῇ φύσιν" βίᾳ μὲν γὼρ ὀδέχεται τὴν ἄλλου “καὶ πέριξ φοράν, θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄχογον τὸ μόην 
ἑτέρου, κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον, ἐΐπερ μία ἑχάςου κύησις: εἶναι -συνεχὴ ταύτην ν᾽ κίνησιν καὶ. ἀἴδιον, οὖσαν παρὰ 
ἡ κατὰ φύσιν τῶν ἁπλῶν. ἔτι εἰ ἡ παρὰ φύσιν ἐναντία τ φύειν" Φαύεται γὰρ ἔν γε τοῖς ἄλλοις τάχιςα φθειρό- 
κατὰ φύσιν καὶ ἐν ἐνὶ ἐ ἐναντῖον,᾿ ἀνάγκη, ἐπεὶ ἁπλῆ ἡ κύ- 1τοὸ μενα τὰ παρὰ φύσιν. ὥστ᾽ εἶπερ ἐςὶ πῦρ τὸ φερόμενον, 
πλῳ, εἰ μὴ ἔσται κατὰ Φύσι τοῦ φερομένου σώματος, καθάπερ ᾧασί. τινες, ὑθὲν. ἧττον αὐτῷ παρὰ φύσιν ἡ κί- 

χαρὰ Φύσυ. αὐτῷ εἶναι. εἰ ὃν “πῦρ ἡ ἀλχλό τι τῶν τοιότων νησίς ἐςῖν αὕτη ἢ ἡ κάτω" πυῤὸς γὰρ κύησιν ὁρῶμεν τὴν. 
ἐξὶ τὸ κύκλῳ φερόμενον, ἐναντία ἡ κατὰ φύσιν αὐτῷ φορὰ ἀπὸ τῷ. μέσου κατ᾽ εὐθεῖαν! διόπερ ἐξ ὡπάντων ἄν τις τό- 
ἔςαι: τῇ κύκλῳ. ᾿ὠλλ᾽ ἐν ἐνὲ ἐναντίον" ἡ δ᾽ ἄνω καὶ κάτω. τῶν συλλογιζόμενος πιστεύσειεν ὡς ἔξι τι παρὼ τὰ .σώ- 
ἀλλήλαις ἐναντίαι. εἰ δ᾽ ἕτερόν τί ἐςι σῶμα τὸ; φερόμενον 15 ΒΆΤα τὰ δεῦρό καὶ πεὶ ἡμᾶς ἕτερον κεχωρισμένον, το- 
κύκλῳ παρὰ φύσιν, ἔσται τις αὐτοῦ ἄλλη κίνησις κατὰ σύτῳ τιμιωτέραν ἔχον τὴν πω ὅσῳπερ ἀφέςηκε τῶν ἐν- 
φύσε: τῦτο. δ᾽ ἀδύνατογ" εἰ μὲν γὰρ. ἡ ἄνω, πῦρ ἔςαι ἢ ταῦθα “πλεῖον. 

ἀήρ, εἰ δ' ἡ κάτω, ὅδωρ ἢ ἢ γῆ: ἀλλὰ μὴν ̓καὶ: πρώτην γε. Ἐπεὶ δὲ τὼ μὲν ὑπόκειται τὰ “δ᾽ ἀποδέδεικται τῶν 
ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην. φορά. τὸ γὰρ τέλειον πρότε- εἰρημόων, φανερὸν. ὅτι. οὔτε "πουφύτητα οὔτε βάρος ἔχει 
ρὸν τῇ φύσει Ω ̓ἀτεχῦξ; ὁ ὁ δὲ κύκλος τῶν τελείων, εὐθεῖα Ὁ σῶμα ἃ ἅπαν: “δεῖ δὲ ὑποθέσθαι τί Χέγομεν τὸ. βαρὺ καὶ τὸ 
δὲ γραμμὴ ἐδεμία" ὅτε γὰρ ἡ ἄπειρος (ἔχοι γὰρ ἄν πέΞ κῦφον, νῦν μὲν ἱκανῶς ὡς πρὸς τὴν παρῦσαν ρείαν, ὠκρι- 
ρας καὶ τέλος) ὗ ὅτε τῶν πεπερασμένων ὑδεμία (πασῶν γάρ βέξερον δὲ πάλιν, ὅταν ᾿ἀπισππῶμα περὶ τῆς οὐσίας αὐ- 

ἐςί τι ἐκτός" αὐξῆσαι γὰρ ἐνδέχεται ὁποιαήδ). ὥς Βα . τῶν. βαρὺ. μὲν ὅν ἔξω τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ μέσον, 
ἡ μὲν προτέρα κίνησις προτέρου᾽ τῇ φύσει σώματος, “ἡ δὲ κῦφον δὲ τὸ ἀπὸ τῷ μέσου, βαρύτατον δὲ τὸ πᾶσιν ὑφι- 
κύχλῳ πότνα τῆς εὐθείας, ἡ δ' ἐπ’ εὐθείας τῶν ὡπλῶν 2 στάμενον τοῖς κάτω φερομέώοις, κουφότατον δὲ τὸ πᾶσιν 

σωμείτων ἐξί (τό τε γὰρ πῦρ ἐπ᾿ εὐθείας ἄγω φέρεται καὶ 
τὰ γεηρὼ κάτω πρὸς τὸ μέσον), ἀνάγκη καὶ τὴν κύκλῳ 

κύησιν τῶν ὡπλῶν τινὸς εἶναὶ σωμαΐτων" τῶν γὼρ μικτῶν 
Ν ν.Κ ᾿ν Ἢ λ υεσος τς “ ᾽ -Ὁ , 

τὴν ᾧοραν ἔφαμεν εἶναι κατὼ τὸ ἐπικρατοῦν ἐγ τῇ μίξει 

ἐπιπολάζον. τοῖς ἄνω Φερομόοις. ἀνώγκη. δὲ πᾶν τὸ Φερό: 
μένον ἢ κάτω ἢ ἄνω ἢ κουφότητ᾽ ἔχειν ἢ βάρος ἢ ἄμ- 
φω, μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ᾽ πρὸς ἄλληλα γάρ ἐςι βαρέα 
καὶ κῦφα, οἷον ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, καὶ πρὸς γὴν ὕδχωρ. τὸ 

τῶν ὡπλῶν. ἔχ τε δὴ τότων “φανερὸν ὅτι πέφυκέ τις οὐσία 30 δ κύκλῳ σῶμα φερόμενον ἀδύνατον ἔχειν βάρος ἢ κου- 

σώματος ἄλλη παρὰ τὰς ἐπεισ α συξάσεϊ»; θειοτέρα καὶ 
ἀῤη Μηδ τότων ἁπάντων, κἀν εἴ τις ἔτι" λάβοι πᾶσαν εἶναι 

κύησιν ἢ κατὰ Ὁ Ν ἣ παρὰ φύσα, καὶ τὴν ἄλλῳ παρὰ 

. ἢ, Υ̓ φότητα" τε γὰρ κατὰ φύσιν ὅτε παρὰ φύσιν ἐνδέχεται 
δ Ἀ μι Ν ΄ 
αὐτῷ κινηθῆναι ἐπὶ τὸ μέσον ἡ ὠπὸ τῷ μέσου. κατὼ φύ- 

υ ᾿ ψ ! ν σὶν Ἂ5 γὰρ ἀκ ἔςιν αὐτῷ ἡ ἐπ’ εὐθείας φορά" μία γάρ 

φύσιν Ῥρῳ κατὰ φύσο, οἷον ἡ ἄγω καὶ ἡ ᾿ κάτω πέπονθεν᾽’ ἦν ἑκάστου τῶν ἁπλῶν, ὥστ᾽ ἔσται τὸ αὐτὸ τῶγ ὅτω τοὶ 

ἡ μὲν γὰρ τῷ πυρί, ἡ δὲ τῇ γῇ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ 35 φερομόώων.- παρὰ φύσιν δ᾽ ἐνεχθέντος, εἰ μὲν ἡ κάτω 

1. καὶ οτὰ ΣΉ. 1 3. γε Ἡ. ἢ ἀ. ἂν οπι δγ Ἐ. ΠΠ 5. σύνθετον Ἐ΄ Ι ᾧ σπι Γ΄: Ἱ Δ αὐτοῦ. Ἑ. 1 8. μία] βίᾳ Ζ. " 9. ἔτι οἵὰι 

φν Ἐ- ἢ ἐναντία τῇ κι φ. στὰ Ἑ. 1 10. ἡ κύκλῳ ἁπλῆ Σ΄. { 11. ἔςι ΜΠ. ἢ 14. ἐν οιαι- ΡΓ Ε.} καὶ] τῇ 1 16. αὐτῦ αὐῖο. ἔξαι Ἅ, 

δηίε κατὰ ΧΕ. {[17. τῦτο δ᾽ ἀλλὰ τῦτ᾽ ΣΗΖΙ͂. | 21. ὑδεμία γεαμμή 1. "" ἄν οπὶ ὼ Ἑ-. 1 τέλος καὶ πέρας "ἘΠ. 1 22. οὔτε δὲ τῶν 

1. ἃ 23. ἔξαι ζ, οτὰ Ἑ. ᾿ 24. τῇ] τινὸς τῇ 2. 1Π27. κάτω] κάτω σώματα Ως, σώματα κάτω Η. ἰ 80. τε οτὰ Ω͂. ΙΙ 31. καὶ ἮΝ 

τέρα οτὐ ΕἸ. 1 82. πάντων Ζ. ἢ 33, παρὰ φ. ἑτέρῳ κατὰ] κατὰ φ. ἑτέρῳ παρὰ ΗΙ͂, ᾿ἰ 35. κατὰ φ. καὶ παρὰ ΗΠ. 
2. ἕναί τινος Π. 11 3. φορά τοὶ Ἐ. Ἱ ἂν εἴη ἘΠ} 5. κακεῖνο Ζ', κεῖιο Ἐ. " ἘΠΕΡ κύχλῳ ἩῸ 1} 9. τε ἘΕ. 12. 

“τῆς κάτω Ζ, οἵὰ Ἑ. ἢ 14. συλλογιζομένοις, Ἑ. Ἰϊ πιςεύσαιεν Ε΄. ἢ 15. τὰ οαα Ε΄} 17. πλείω ΠΗ͂, πλέον ἘΞ ἢ 19. βάρος ὅτε ἐδονενς 
Οὺ 20. πᾶν ἩΗ͂. ἢ καὶ τί τὸ 1. ἢ 21. ὡς οτὰ ΕἸ. ΠΠ τὸν στὰ Ε. ̓  22. σκοπῶμεν Ῥ΄. Ι Ὁ. δ ΕΗΧΖΗ͂. 1 21. ἢ τὼ ἢ κάτω ΓΗ͂. ἢ 

28. μὴ ἢ Ε. 1 τὸ οπι . ἄλλα ΗΙ. 1.29. ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ πρὸς γῆν καὶ ες ὕδωρ (17. 1} 80. δὲ ΕΗ. ἢ ἀδύνωτον] ἀνάγκη μὴ 

ἘΞ. 11 βάρος ἔχειν ἈἵΙ͂. ᾿ὶ 832. αὐτὸ ΕΠΖΙ͂. 

Ἣπ 
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ταρὼ φύσυ, ἡ ἄνω ἔξαι κατὰ φύσιν, εἰ δ᾽ ἡ ἄνω Ἰρείν Διότι μὲν ὅν ἀΐδιον καὶ ὅτ᾽ αὔξησιν ἔχον ἅτε φάσιν, 
φύσιν, κα ἡ κάτω κὰτὰ φύσι ἔθεμεν γὼρ τῶν ἐναντίων ᾧ ἀλλ᾽ ἀγήρατον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ ἀπαθές ἐ ἐςξι τὸ πρῶ- 

ἡ. ἑτέρα πάρὼ φύσιν, τὴὰ ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσυ. ἐπὰ τὸν τῶν σωμάτων, εἴ τι τοῖς ὑποκειμένοις «ἰςεύει, φανε- 

. δ᾽ εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ φύ- ρὰν ἐκ τῶν εἰρημένων ἐςίν. ἔαικε δ᾽ ὅ. τε λόγας τοῖς φαινο- 
ἀμ, οἷαν πᾶσα γὰ καὶ μικρὰ βῶλος, συμβαίει πρῶτον 5 μώοις μαρτυρεῖν καὶ τὰ φαινόμενα τῷ λόγῳ. πάντες γὰρ 
μὲν μήτε κουφότητ᾽ ἔχεν αὐτὸ μηδεμίαν μήτε βάρος (ἢ. ἄνθρωποι περὶ θεῶν ἔχουσιν, ὑπόληψιν, ναὶ πῶντες τὸν ἀνω- 
γὰρ ἂν πρὸς τὰ μέσον ἢ ὠπὸ τὸ μέσου ἠδύνατο φέρεσθαι τάτω τῷ θείῳ τόπον ἀποδιδόασι, καὶ βάρβαροι καὶ Ἔλ- 

κατῶ τὴν ἑαυτὰ φύσιν), ἔπειθ᾽ ὅτι ἀδύνατον κινηθῆναι τὴν ληνες, ὅσοι περ εἶναι νομίζουσι θεαύς, δῆλον ὅ ὅτι ὡς τῷ 

κατὰ τόπον κίνησιν ἡ ἄνω ἢ κατω κατασπώμενον" ὅτε γὰρ ἀθανάτῳ τὸ ἀθανατον συνηρτημέμον' ἀδύνατον γὰρ ἄλλως. 

κατὰ φύσιν ὀνδέχεται κινηθῆναι κίνησιν αὐτῷ ἄλλην οὔτε 10 εἶπερ ἕν ἔςι τι θεῖον, ὧι ὥσπερ ἔξι, καὶ τὰ νῦν εἰρημῴα περὶ 
παρὰ φύσιν, ὅτ᾽ αὐτῷ ὅτε τῶν Μερίων ὀθενί" ὁ γὼρ αὐτὸς τῆς πρώτης ὑσίας τῷν σωμάτων εἴρηται καλῶς, συμβαίνει 
λόγος περὶ ὅλου καὶ μέρες. ὁμοίως δ᾽ εὔλογον. ὑπολαβεῖν δὲ τῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἱκανῶς, ὥς γε πρὸς ἀν- 
περὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυζὲξςσ θρωπίνην εἰπεῖν πίστιν" ἐκ ἅπαντι γὰρ τῷ. παρεληλυθότι 
καὶ. ἀναλλοίωτον, διὰ τὸ γίγνεσθαι μὲν ἅπαν τὸ γιγνόμε- χρόνῳ κατὼ τὴν παραδεδομένην ἀλλήλοις. μνήμην οὐθὲν 
ὯΥ ἐξ ἐναντίου τε καὶ ὑποκειμένου τούς, καὶ φθείρεσθαι τα φαίνεται μεταβεβληκὸς ὅτε κα ὅλοκ τὸν ἔσχατον ἐρανὸν 

ὡσαύτως ὑποκειμένου τέ τινος καὶ ὑπ᾽ ἐναντίου καὶ εἰς ὅτε κατὰ μόριον αὐτῷ τῶν οἰκείων ἀθέν. ἔοικε δὲ καὶ τοῦ-- 

ἐναντίον, καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται λόγεις" τῶν δ᾽ τμα παρὰ τῶν ἀρχαίων διαδιδόσθαι μέχρι καὶ τοῦ νῦν 

ἐναντίων. καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι, εἰ δὴ τότῳ μηδὲν ἐναντίνν χρόνου, τὰτον τὸν τρόπον ὑπολαμιβανόντων͵ ὅπ καὶ ἡμεῖς 
ἐιδέχεται εἶνω! διὰ τὸ καὶ τῇ φορᾷ τῇ κύκλῳ μὴ εἶναι. λέγομεν" ὁ γὰρ ἅπαξ ὑδὲ δὶς ἀλλ᾽ ἀπειράκις δεῖ νομίζει 
ἄν τιν ἐναντίως κύησιν, ὀρθῶς ἔοωιεν. ἡ φύεις τὸ μέλλον Ὁ τὰς αὐτὰς ἀφρυοεῖαθαι δά ξας εἰς ἡμᾶς. διόπερ ὡς ἑτέρου 

ἔσεσθαι. ἀγώητον καὶ ἄφθαρτον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων" τινὸς ὄντος τοῦ πρώτου. σώματος παρὸ γῆν καὶ πῦρ καὶ 
ἐν τοῖς ἐναντίοις γὰρ ὁ γύεσις καὶ ἡ φθορά. ἀλλὰ μὴν ἀέρα καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, 
καὶ τὸ αὐξανόμενον ἅπαν αὐξάνεται καὶ τὸ φθῖνον φθύει ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀΐδιον χρόχον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν 
ὑπὸ συγγενοῦς προσιόντος καὶ ἀνκλυομέου εἰς τὴν ὕλην" αὐτῷ. ᾿Αναξαγόρας, δὲ κατακέχρηται τῷ ὙΕ «τότῳ ἡ 
τότῳ δ᾽ ὑκ ἔςιν ἐξ γέγονεν. εἰ δ᾽ ἐξὶ καὶ ἀναύξητον καὶ 25 καλῶς" ὀκομάζει γὰρ αἰθέμα ἀντὶ πυρός. 
ἄφθαρτοι, τῆς αὐτῆς διανοίας ἐ ἐστὶν ὑπολαβεῖν καὶ ἀναλλοίω- Φανερὸν δ᾽ ἐκ τῶν ἐρημέων καὶ διότι τὸν ἐρηθμν 
τοῦ εἶναι. ἔς! μὸν γὰρ ἡ ἡ ἀλλοίωσις κύησις κατὰ τὸ ποιόν, ἀδύνατον εἶναι πλείω τὸν τῶν λεγομένων σὐμάτον ἁπλῶν 

τῷ δὲ ποῖ αἱ μὲν ἔξεις καὶ διαθέσεις ἐκ ἄνευ τῶν κατὰ τοῦ μὲν γὰρ ἁπλοῦ σώματος ἀνάγκη τὴν κύησιν ὡπλῆν 
ταθη γίγνονται μεταβολῶν, οἷον ὑγίεια, καὶ νόσος. κατὰ εἶναι, μόνας δὲ ταύτας ἐδαί φαμεν ἁπλᾶς, τήν τε κύ- 

δὲ πάθος ὅσα μεταβάλλει τῶν φυσικῶν σωματωνμἔχονθ᾽ 3) κλῳ καὶ τὴν ἐπ᾽ εὐθείας, καὶ ταύτης δύο μόρια, τὴν μὲν 

ὁρῶμεν πώντα καὶ αὔξησιν καὶ φθίσιν, οἷον τώ τε τῶν ζῴων ἀπὸ τῷ μέσν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον. 
σώματα καὶ τὼ μόρια αὐτῶν καὶ τὰ τῶν φυτῶν, ὁμοίως Ὅπι δ᾽ ἐκ ἔςι τῇ κύκλῳ φορᾷ ἐναντία ἄλλη φορά, ἃ 
δὲ καὶ τὰ τῶν ςουχείων" ὥς’ εἴπερ τὸ κύκλῳ σῶμα μήτ᾽ πλεοναχόθεν ἄν τις λάβοι τὴν πίστιν, πρῶτον μὲν ὅτι τῇ 
αὔξησιν ἔχειν ἐνδέχεται μήτε φθίσιν, εὔλογον καὶ ὠἀναλ- περιφερεῖ τὴν εὐθεῖαν ἀντικεῖσθαι μάλιςα τίθεμεν. τὸ γὰρ 

λοίωτον εἶναι. 85 κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν ὁ μάνον ἀλλήλοις ὠντικεῖσθωι δοκεῖ 

4. ἔξςαι οτχλ ἘΖ. ἢ εἰ -- 2. κατὼ φύσιν οηι ΑΜ. Πυ2. ἔθεμεν -- 3. κατὰ φύσιν οτχλ ἘΠ. 1 ἡ. ταὐτὸ Ε΄. Ἰ 6. μὴ δὲ Ε΄. ᾿ μὴ δὰ 
μίαν μὴ δὲ ΤΟ ἃ 1. ἰδύνατο ΜΙ͂, ἢ 8. αὑτῷ ΕΗ. ἢ 9. ὃ οτὰ Ξ. 1 ἄνω ἑλκόμενον ἢ Ἐ. ᾿ 41. αὐτὸ 1. 1 13. ἀγέντητον ΗΖ. ἢ ἅν. 

αὐζες ΑἹ. ΙΙ 16. τέ οπι 25. 1} 18. δὲ ἘΖ. ᾿| τῶτο 1.. 1} ὑδὲν Ψ7. 11 20. ἄμ τι οἷα ΤΙ. ἢ 21. ἜἼΡΕΡΣ " καὶ ἄφθαρτον οχα ΟΣ. ῃ 

22. ἠὰρ ὁ] τὸρ εἰ γὥν Ἐ. ᾿Π| 23. αὔξεται Τ. ΠΟ καὶ τὸ φθῖνον φθίνει οὐαὰ ἘΣ. ᾿ 24. ὑπὸ τῦ σ. ἈἵΙ͂. 1] συγγενῆς τοὺς πρ. Η- ἢ} προῖ- 

οτος ζ. ἢ 25. ἄναυξες Ζ.. 1} 26. ἄφθιτον Η. ἵ 28. κατὰ τὰ πάθη ἩΧΛΙΙ͂, κατὼ πάθος Σ΄. ἃ 29. καὶ ἃ τόσος 1. [] 30. δὲ] δὲ τὸ ὦ, 

οὶ Ε. ᾿ 31. ἅπαντα ἢ. 

8. τιςεύσει Ψ. ἢ ἀ. ἔςίν οτὰ (4, Π τε οτὰ Ἐ. ἢ 6. ἄνω τῶ θεῶ ἈΙ͂, 1 Ἴ. ἕλλητες καὶ βάρβαροι ΔΙ͂. ἱ 8. τὸ ἀθάνατον τῷ ἀδανάτω 
0 1 9. τὸν ἀθάνατον ὑρανὲν συνηρτημένον Ἐ,, [1 10. τι) τὸ ἘΠ. ἡ ὥσπερ ἦε ἰσι ΕἘΠΗ͂. ἢ 13. πίξιν εἰπεῖν ἩΗ. 1 14. χρόνῳ ομχ Η͂. 1 

47. μίχρι τῷ χρόνου τῷ τῦν ἘΠ. ἢ 18. ὑπολὴ βόντων ΠῚ. ἢ 19. ἀλλὰ πλεονάκις ἘΖ,. 11 δεῖν ΤΙ. ἢ 22. ἄγω ΕΜῸἢ 24. παταχρῆτα, ἘΦ. ἢ 

26. διότι καὶ ΣῊ, καὶ διότι καὶ ΜΙ. 1 27. ἀδύνατον οτα 1. 1] τὸν οαι ΗΖ. 11 29. εἶναι ροδὶ φαμέν ἈΗ͂, οχα ΕῊ. 1 30. δ0] τὰ δύο 
ΕἩΠΩ͂. ἃ 33. λάβη Μῖ. Ἰ| 35. τὸ οὔχ Ε΄. 1 ἀντικεῖσθαι ἀλλήλοις ἔ΄. 
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ἰλλὰ καὶ τῷ εὐθεῖ, συνδυαζόμενα καὶ λαβέντα σύνθεσιν" ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ δῆλον περὶ τούτων, καὶ περὶ τῶν λοιπῶν 5 
ὥστ᾽ εἴπερ ἐναντία τίς ἔστι, τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείως μαλιστα σκεχτέονν, καὶ πρῶτον πότερον ἔστι τι σῶμα ἄπειρον, ὥσ'- 
ἀναγκαῖον. ἐναντίαν εἰναι πρὸς. χὴν κύμλῃῳ αὖησιν. αἱ δ᾽ ἐπὶ περ οἱ αλεῖξοι τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων φήθησαν, ἢ τῦτ᾽ 
τῆς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίκεινται διὰ τοὺς τόπους" τὸ γὰρ ἐκὶν ἔν τὶ τῶν ἀδυνάτων" τὸ γὰρ ὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν οὗ 
ἄνω καὶ κάτω τόπυ τέ ἐςξὶ διωφυριὶ καὶ ἐναντίωσις; ἔπειτ᾽ 5 τὶ μοιρὸν ἀλλ᾽ ὅλον διιφέρει καὶ πᾶν πρὸς τὴν περὶ τῆς 
εἶ τἰς ὑπολαμβώνει τὸν κὐτὸν ἐἶαι Ἀόγον ὅνπερ ἐπὶ τῆς ἀληθείας θεωρίαν. σχεδὸν γὰρ αὕτη πασῶν ἀρχρὶ τῶν ἐναν»» 
εὐθείας, καὶ ἐκὶ τῆς περιφερῦς ων γὰρ ὠνὸ τὰ Αἱ πρὸς τιώσεων τοῖς ἀποφηναμέοις σι περὶ τῆς ὅλης φύσεως καὶ 
κὸ Β φυρὰν ἐναντίαν εἶναι τῇ ὠπὸ τὸ Β πρὸς τὸ Α), τὴν γέγονε καὶ γόοιτ᾽ ἄν, εἴπερ καὶ τὸ μικρὸν παραβῆναι τῆς 
ἐπὶ τῆς εὐθείας λέγει" αὕτη γὰρ πεχέρατται. περιφερεῖς ἀληθείας ἀφις μόνοις γίεται πόρρω μυριοπλαίσιον, εἷον εἴ 

᾿ δ᾽ ἄπειροι ὧν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημνεῖαν ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τις ἐλάχιςον ἐδαί τι φαίῃ μέγεθος" ὅτος γὰρ τὠλἴχιςον 
ἀκὶ τὸ ἡμυιυκλίου τῷ ἑνός, οἷν ὠπὸ τῷ Τ' ἐπὶ τὸ Δ καὶ εἰσωγαγὼν τὰ μέγις᾽ ὧν κινήσειε 'πῶν μαθηματικῶν, τότε 
τἰπὸ τῷ ἃ ἐκὶ τὸ Γ΄ ἡ γὰρ αὐτὴ τῇ ἐπὶ τῆς διωμέτρσν δ᾽ αἴτιον ὅτι ἡ ἀρχὴ δυνώμει μείζων ἢ μεγέθει, διόπερ τὸ 
ἐς" ἀεὶ γὰὼλ ἕκαξον ὠπέχειν τὴν εὐθεῖαν τίθεμεν. ὁμοίως ἐν ἀρχῇ μικρὸν ἐν τῇ τελευτῇ γϑεται παμμέγεθες. τὸ δ᾽ 
δὲ κἀν εἴ τις κύνυλον ποιήσας τὴν ἐκὶ θατέρου ἡμοιυκλίυ ἄπειρον καὶ ὠρχῆὴς ἔχει δύναμιν καὶ τοῦ ποσοῦ τὴν μεγί- 

φοραν ἐναντίαν θείη τῇ ἐπὶ θατέρου, οἷον ἐν τῷ ὅλῳ κύ-ι' την, ὥς ὑδὲν ἄτοπον οὐδ᾽ ἄλογον τὸ θαυμαςὴν εἶναι τὴν 
χλῳ τὴν ὠπὸ τὸ Ἐ πρὸς τὸ Ζ τὸ Ἡ ἡμικυκλίον τῇ ἀπὸ διαφορῶν ἐκ τῷ λαβεῖν ὡς ἔςι τι σῶμα ἄπειρον. διὸ περὶ 
γεῦ Ζ "πρὸς τὸ Ἐὶ ἐν τῷ Θ ἡμικυκλίῳ. εἰ δὲ καὶ αὗται αὐτῷ λεκτέον ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβῦσιν. ἀνάγκη δὴὲ πᾶν σῶμα 
ἐναντίαι, ἐλλ᾽ ὅτι γε αἱ ἐπὶ τῷ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλ- ἢ τῶν ἁπλῶν εἶναι ἢ τῶν συνθέτων, ὥστε καὶ τὲ ἄπειρον 
λήλαις διὰ τὔτο ἐναντίαι. ἀλλὼ μὴν ὑδ᾽ ἡ ὠπὸ τῷ αὶ ἐπὶ ἢ ἁπλῦν ἕξαι ἢ σύνθετον. ἀλλὰ μὴν καὶ ὅτι γε πετερά- 
τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ΄ ἐκ σμένων τῶν ἁπλῶν ἀνάγκη πεπερασμένον εἶναι τὸ σύνθε- 
ταὐτῷ γὰρ εἰς ταὐτὸ ἡ κύησις, ἡ δ᾽ ἐναντία διωρίσθη φορὼ τον, δῆλον" τὸ γὰρ ἐκ πεπερασμένων καὶ πλήθει καὶ με- 
ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον εἶναι. εἰ δὲ καὶ ἥν ἡ κύ- τγγέθει συγκείμενον πεπέρανται καὶ πλήθει καὶ μεγέθει" τον 
κλῳ τῇ κύκλῳ ἐναντία, μάτην ἀν ἦν ἡ ἑτέρα" ἐπὶ τὸ αὐτὸ σῦτον γάρ ἐςιν ἐξ ὅσων ἐςὶ. συγκείμενον. λοιπὸν τούυν ἰδεῖν 
“γάρ. ἔτι ἀνάγκη. τὸ κύκλῳ «φερόμυενον ὁποθεῦῦν. ἀρξώμθ- πότερον ἐνδέχεταί τι τῶν ἁπλῶν ἄπειρον εἶναι τὸ μέγεθος, 
φον εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἐναννίους τόπουξ᾽ )5 ἢ τοῦτ᾽ ἀδύνατον. προχειρισάμενοι δ περὶ τῷ πρώτου τῶν 
εἰσὶ δὲ τόπου ἐναντιότητες τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ πρός σωμάτων, οὕτω σκοπῶμεν καὶ “περὶ τῶν λοιπῶν. ὅτι μὲν 
ψθεν καὶ ὄπισθεν καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν. αἱ δὲ τῆς τοίυν ἀνάγκη τὸ σῶμα τὸ κύκλῳ φερόμενον πεπεράνθαι 
ψφορῶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις" πᾶν, ἐκ τῶνδε δῆλον. εἰ γὰρ ἄπειρον τὸ κύκλῳ φερόμε» 
εἰ μὲν γὰρ ἴσαι ἦσαν, υὐκ ἄν ἦν κίνησις. αὐτῶν, εἰ δ᾽ ἡ νὸν σῶμα, ἄπειροι ἔφονται αἱ ἀπὸ τῷ μέσον ἐκβαλλόμο- 

ἑτέρα κίνησις ἐκράτει, ἡ ἑτέρω ἐκ ὧν ἦν. ὥς: εἶ ἀμφότερα 30 ναι. τῶν δ᾽ ὠπείρων τὸ διώςημα ἄπειρον. διάςημα δ᾽ λέγω 
ἦν, μάτην ὧν θάτερον ἦν. σῶμα μὴ κιοούμενον τὴν αὐτοῦ τῶν γραμμῶν, Ὁ μηδὲν ἔςιν ἔξω λώβεῖν μέγεθος ὡπτόμε- 
χϑησιν" μώτην γὼρ ὑπόδημα τοῦτο λέγομεν, οὗ μή ἐξν}λ'΄ νὸν τῶν γραμμῶν, τῦτ᾽ ἦν ἀνάγκη ὥπειρον εἶναι" τῶν γὰρ 
ὑπόδεσις, ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις ὑδὲν μάτην ποιῶσιν. πεπερασμένων ἀεὶ ἔξαι πεπερασμένον. ἔτι δ᾽ ἀεὶ ἔςι τοῦ 

4. θέσιν σον. Δ | 2. ἔξι τῇ νεροφερεία τὴν Κ΄. ἢ 5. καὶ κι καὶ τὸ κι ΑΓ τῷ κι Η. ΠΠ 6. ὑπολαμβάνοι ΜΗ. ἢ ὅνπερ καὶ ἐπὶ ΗΓ. ἢ 1. ἀπὸ 

τῦ οἵα Ρὲ 2. [{- 9. εὐθείας φορὰν λέγε Ε, ᾿Π πεπέραται Ε΄, Π 1ῸὉ. ταυτὰ Ζ, τὰ (οπιΐδδο αὐτὰ) Ε. ᾿Π καὶ ἡ ἐπὶ Ἐ. 14. οἷον ἡ ἀπὸ 
ΣΟῚ καὶ ἡὶ ἀπὸ ΠΗ͂. ἢ 13, τὴν] κατὰ τὴν τε ΤΕ. Ἡ 16. τῇ τὸ ,,1. 1 11. «τωι αὗταί )ε Υ͂. ἢ 18. γε καὶ αἱ Ζ. ἢ 22. εἶναι οτα 
ἘΕΜ, αὐτὸ εἰς ροηῖς ΜΙ. ἢΠ δὲ καὶ] δ᾽ οὐτι Ε΄ 1| 23. τῇ χύκλῳ οἵα ὑγ Κ. ἢ 5] τῇ Τ᾿. ἢ ἐπὶ τὸ αὐτὸ γάρ οτα ΕΖ. 1 94. ὁποῦ. 
ἐξ οαι Ζ. ἢ 26. καὶ τὸ κάτω Η. 1} καὶ οτὰ Ε΄. ΠΠ ἔμπροσθεν καὶ τὸ, ὄπισθεν ΕΗ, πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον Εἰ, πρόσθιον καὶ τὸ ὑπίσθιον ἔμ 
ἔτισδεν καὶ τὸ ἔμπροσθεν Η-. || 27. τὸ οταὰ Ἐ. ἢ καὶ τὸ ἀρ. ὮΗ͂. ἢ ω Ὑὰρ Δ. ΠῸ 29. γὰρ τὰ Ργ Ε. || 30. κίνησις αὐτῶν ἐκράτει Ε΄. 
8ι. ἣν θάτερον ΜΠ. ἢ 33. ποιὶ Ε. 

4. καὶ οὔ 541». 1 υ 2. καὶ οπὶ Ψ, ἢ 8. φιλοσόφων στὰ ἢ. , ἀ, κιθως Ἑ. 1. 5. σμικρδν Ψ. ἢ περὶ οὐ ἘΣ. ἢ 6. τἄση 
ΣῊ. ᾿ 10. τὸ ἐλνάχιςον “Κ΄. 1 11. μέγιξα κινήσει Ἢ, μέγιςα κινεῖ ἘΠ. Ἷ 17. ὃὲ Τ΄ Ἵ 18. ἤτοι ΕΠ, τὶ . ἃ 419. ἢ οτὰ Ἐ. ᾿ εἶναι 

ἘΠῚ 22. πιπερασμένν Ζ, ἱπσετίο Ε΄. [καὶ πλήθει καὶ μεγίθει ογαὰ ἘΣ. ἢ 23. ἔςαι ἘΠ. ΠΠἸξ οτα ΚΕ. ΠΠ 25. τ στὰ Ε΄. ἢ 26. σκο- 
“ὔμεν Ε. 1 27. τοίνυν} οὖν Ε. ἢ 29. σῶμα οπι ἘΖ.. 1} 30. διίςημα δὲ] διώςημα γὰρ Ἐ, ἄπειρον δὲ διάςημα Ζ. |} 81. ὃ -- 32. γραμ- 
μῶν οἵὰ 1. ἢ 31. λαβεῖν ἴξω Γ΄. 
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δοθέντος μεῖζον λαβεῖν, ὥστε καθώπερ ἀριθμὸν λέγομεν γὼρ ἐκεύη παρ᾽ ἐκείνην, κἀκείνη παρ᾽. ἐκείνην, ὁμηίως κι- 
ἄπειρον, ὅτι μέγιςος ὑκ ἔςιν, ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῷ νουμένη καὶ ἀκίνητος" πλὴν θᾶττον, ἐὰν κινῶνται ὠμφύ- 

διαςήματος. εἰ ἦν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔςι διελθεῖν, ὠπείρε τεραι, ὠπολυθήσονται. καΐτοι ἐνίοτ᾽ ὑθὲν κωλύει τὴν κινου- 
δ᾽ ὄντος ἀνάγκη ἄπειρον τὸ διάστημα εἶναι, οὐκ ὧν ἐνδέ- μένην παρ᾽ ἠρεμῦσαν θῶττον παρελθεῖν ἢ τὴν ἀντικινόμέόνν, 
χοιτο κινηθῆναι κύκλω" τὸν δ᾽ ὑρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ. ςρε- 5 ἐάν τις ποιήσῃ τὰς μὲν ἀντικινουμένας ἀμφοτέρας φερομέ- 
φόμενον, καὶ τῷ λογῳ δὲ διωρίσαμεν ὅτι ἐςί τινος ἡ κύ- νας βραδέως, τὴν δὲ παρὰ τὴν ἠρεμοῦσαν πολλῷ ἐκείνων 
κλῳ κίνησις. ἔτι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἐὰν ἀφέλῃς θᾶττον φερομένην. οὐδὲν οὖν πρὸς τὸν λόγον ἐμπόδιον ὅτι 
πεπερασμένον, ἀνάγκη καὶ τὸν λοιπὸν εἶναι πεπερασμέον παρ᾽ ἠρεμᾶσαν, ἐπείπερ κινουμένην ἐνδέχεται τὴν Α παρὼ 
καὶ ἔχειν ἀρχήν. εἰ δ᾽ ὁ χρόνος ὁ τῆς βαδίσεως ἔχει ἀρ- κινουμένην τὴν Β βραδύτερον παρελθεῖν. εἰ οὖν ἄπειρος ὁ 

ε 
χήν, ἔςιν ἀρχὴ καὶ τῆς κινήσεως, ὥςε καὶ τῷ μεγέθες ὃ 10 χρόνος ὃν ἡ πεπερασμώη ἀπολύεται κινουμένη, καὶ ἐν ᾧ ἡ 
βεβάδικεν. ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔξω δὴ 

γραμμὴ ἄπειρος, ἰφ' ΑΓΕ, ἐπὶ θάτερα, ἧ τὸ Ἐ΄ ἡ 

δ᾽ ἐφ᾽ [1 τὼ ΒΒ, ἐπ᾽ ἀμφότερα ἄπειρος. εἰ δὴ γράψει 
κύκλον ἡ τὸ ΑΤἸῚῈ ἀπὸ τοῦ Γ' κέώτρου, τέμνουσα ποτε 

ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐκινήθη, ἀνάγκη ἄπειρον εἶγαι, 

ὠδύνατον ὦρα τὸ ἄπειρον κινεῖσθαι ὅλως" ἐδν γὰρ καὶ τὸ- 
λάχιξον κρηθῇ, ἀνάγκη ἄπειρον γίγνεσθαι χρόνον. ἀλλὰ 
μὴν ὅ γ᾽ ὑρανὸς περιέρχεται καὶ ςρέφεται ὅλως κύκλῳ ἐν 

οἰσθήσεται κύκλῳ τὴν ΒΒ ἡ τὸ ΑΓΓῈ πεπερασμένον χρό- 15 πεπερασμένῳ χρόνῳ, ὥς ε περίεισιν ὥπασαν τὴν ἐντός, οἷον 
γον" ὁ γὰρ πῶς χρόνος ἐν ὅσῳ κύκλῳ ἠνέχθη ὁ οὐρανός, 

Ε “,. δ ς ᾽ 
πεπερασμώος. καὶ ὁ ἀφηρημένος ἄρα, ὃν ἡ τέμνεσα ἐφέ- 

Υ̓́ ᾽ ννφῃ. »“» « Ν Ἁ Ν ρετο. ἔσται ἄρω τις ἀρχὴ ἢ πρῶτον ἡ τὰ Α' Ἑ τὴν τὰ 
ΒΒ ἔτεμεν. ἀλλ᾽ ὠδύνωτον. ὡς ἄρα ἔςι κύκλῳ ςραφῆναι 

τὸ ἄπειρον. ὥς ὑδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος. 
Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε Φανερόν, ὅτι τὸ ἄπορον ἀδύνα- 

τὴν ΑΒ πεπερασμένην. ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι τὸ κύ- 

ἔτι ὥσπερ γραμμὴν ἧς “πέρας ἐστὶν ἀδύνατον εἶναι 
γ ΠΕ ΞΧῃΨ0.0.0: -- τ ΤᾺ ὦ, 2. Ὁ δὸν ὡσαν. φ 
ἄπειρον, ἀλλ΄ εἴπερ, ἐπὶ μῆκος, καὶ ἐπίπεδον ὡσφύτως ἢ 

-“ "., φΦ ΄, πέρας ὑπ ἐνδέχεται" ὅταν δ᾽ ὁρισθῇ, ὑθαμὴ, οἷον τετράγω- 
20 νὸν ἄπειρον ἢ κύκλον ἢ σφαῖραν, ὥσπερ ὑδὲ ποδιαίαν ἅπει- 

ρον. εἰ ὗν μήτε σφαῖρα μήτε τετράγωνον μήτε κύκλος ἐςὶν 

τον κινηθῆναι. ἔξω γὰρ ἡ τὸ Αὶ φερομέν παρὰ τὴν Β, πε- ἄπειρος, μὴ ὄντος δὲ κύκλου. ἀδ᾽ ἀν ἡ κύκλῳ εἴη φορώ, 
ε ,΄ 3.» Υ , Ἀν ΡΥ ᾽». »,ε περασμόη παρ πεπερασμένην. ἀνάγκη δὴ ἅμα τήν τε Α ὁμοίως δὲ μηδ᾽ ἀπείρου ὄγτος ἐκ ὧν εἴη ἄπειρος, εἰ μηδ᾽ ὁ 

τῆς Β ἀπολελύσθαι καὶ τὴν Β τῆς Α΄ ὅσον γὰρ ἡ ἑτέρα κύκλος ἅπειρός ἐςιν, ὑκ ὧν κινοῖτο κυχλικῶς ἄπειρον σῶμα. 
ἐπιβάλλει τῆς ἑτέρας, καὶ ἡ Ἷ ἑτέρα ἐ ἐκείνης, τρσῦτον, εἰ Μ᾿ 5 ἔτι εἰ τὸ Τ' κέντρον, ἡ δὲ τὸ ΑΒ ἄπειρος καὶ ἡ τὰ Ἐ’ “πρὸς 
ὅν ἄμφω κινοῖντο εἰς τὐναντίον, θᾶττον ὧν ἀπολύοιντο, εἰ δὲ ὀρθὴν ἄπειρος καὶ ἡ τὸ ΓΔ κινουμένη, ἀδέκοτ᾽ ἀπολυθήσε- 

ταρὼ μένουσαν παρωφέροιτο, βραδύτερον, τῷ αὐτῷ τάχει ται τῆς Ἐ,“ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔξει ὥσπερ ἡ Τ' Ἑ' τέμγει γὰρ ἡ τὸ 

κινουμένου τῷ παραφερομώου, ἀλλ᾽ ἐκεῖνό γε φανερόν, ὅτι Ζ. ὑκ ἄρα περίεισι κύκλῳ ἡ ἄπειρος. ἔτι εἴπερ ἄπειρος ὁ 
ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελθεῖν ἐν πεπερασμῴῳ χρόνῳ. ἐν ὑρανός, κινεῖται δὲ κύκλῳ, ἐν. πεκερασμέφῳ χρόνῳ ὥπειρον 
ἀπείρῳ ἄρα" δέδεριται γὰρ τῶτο πρότερον ἐν τοῖς περὶ κι- 3) ἔςαι διεληλυθώς. ἔξω γὼρ ὁ μὲν μένων ὑρανὸς ἄπειρος, ὁ 
“ . ᾿ "δ ἃ ν ᾿ “2 , ν “ν » , " ᾽ 

γήσεως.. διωφέρει δέ “γε οὐθὲν ἢ τὴν πεπερασμῴην φέρε- δ᾽ ἐν τύτῳ κινόμενος ἴσος. ὥς᾽ εἰ περιελήλυθε κύκλῳ ἄπεε- 
8 Ν Υ μ᾿ ἊΨ : » Σ᾽ δ... “, ἄἂ Ἂν ω,." ὃ ΄ι 6 ᾽ Ζ σθαι παρὼ τὴν ἄπειρον ἢ τὴν ἄπειρον. παρ᾽ ἐκείνην" ὅταν ρὸς ὦν, ἄπειρον τὸ ἴσον αὑτῷ διελήλυθεν ἐν πεπερασμένῳ 

1. λαβεῖν μεῖζον Κ΄. ᾿ 2. μέγεθος 1. ἢ 3. ἐκ "7. 11 διεξελθεῖν ἯΙ Ἱ ἀ. ἀναγκαῖον ΜΙ. ἢ ἄπειρον ἀπὶς εἶναι͵ ἘΖ,, ροβὲ εἶναι Ι͂. ἢ 

δ. περιςρεφόμενον ΕΠ. ᾿] 8. πεπερασμένον χρόνον ἀνάγκη 1.. 1} 9, ὁ φαῖε τῆς οτα ΕΜ. 14. δὴ ἘΦ. ἱ τούτω ΗΙ. ἢ 42. ἧς ΠΗ͂, ἣς 
τὰ ΓΗ. ᾿ Ὦ που ἢ Η- 1 13.. τὰ] τὰ δύο Ζ, οτὰ Ἐ. γράφει Δ. 1 14. τοῦ α« ἢ. 1 κέντρου οπι ἘΖ. ΠΟ 15. κύκλῳ χπῶσρὸ 2. 
τὴν τὸ ΒΒ ΕΔ. 1 καὶ τὰ ΕΖ, καὶ τὸ ΠΗ͂. 1} ἰν πεπερασμένω χρόνω Ζ. 1} 17. ὁ οαὶ ΕΗ. ἢ 18. ἧς Ε, ἀυδῖο Ε. || τὰ] τὸ ΣΩἉΙ͂. ἢ 

τὰ οπι Ε. 1 21. δὲ οπι Η. ἢ 22. πεπερασμένη παρὰ οτὴ ὉΓ Ἐ. ΐ 23. δὲ Ἐ. Ἰ τε τὸ α ΜΙ͂. 3. ἯΙ οὐ ρὲ ΒΕ. ᾿ὶ 25. ἐπιλάβη 
Ἧ, ὑπερβάλλει Ε΄. ΠΠ 25. ἑτέρα κίνησις ἐκείνης ἘῸ.Ὶ 21. φέροιτο ΗΖ. 1. 

4. παρ} παραλλάττη Ζ,. ᾿Π παρ᾽] παραλλάττει Κ ΠΗ͂, παρκλλάττη Ζ.. || ὁμοίως οτα Ἐ. Ἰ 2. πλὴν κι θῶττον Ἦ. || ̓ ἀμφότερα ΜΙ͂. 

8. καίτοι γ᾽ ἐνίοτε ἘΖΗ͂, καὶ ἐνίοτε ργ Ἐ.  ἀ. τὴν οπι ΕΖ. 1] 6. κείνων Ἐ. ᾿| 1. θᾶττον οπι Ἐ. [[ 8. παρ᾿ ογὰ Ἑ. Π ἐνδέχεται τὴν κω 

ἐνδέχεται Ἐ;, τὴν β' ἐνδέχεται 1.. 9, Β] α ΖΦ οἱ ῥτο Ἰἰτιονῖ8 βεὲχ βερίθπινε (π --- τνα) οοὺν Ε΄. ΠΠ 10. ἡ ροβὲ ᾧ οτὰ ἘΞ. || 12. ὅλον 
Ἐ- 1138. ἀνώγκη οτὰ Ἐ. 11 γενέσθαι ἘΖ.. 1 14, γ᾽ οπι Η. ἢ περιέχεται ( οπιίαδῖς καὶ ςρέφεται) Ε΄, "καὶ περιέρχεται (ἰάχας ροϑὲ καὶ 
ςρέφεται) ΚΕ. ΠΠ 45, ἅπασαν τῇ πῴκλου τὴν ΖΦ. 49. ἐδαμῇ ΣΗΖΙ͂. ᾿ 20. ποδιαῖον ΗΠ. ἢ 2΄. ἐκ ἂν -α σώμαλοτα ρτ Ε οἱ οὔτε ΖΕ. ἢ 

25. εἰ] δ᾽ ἐ ΕΖ. ἢ ἡ δὲ τὸ] ἦ τὸ δὲ 2Μῖ. 1 26. δὴ ἘΣ. 1 ἀπολύσετα, Ε. Π 27. ἢ] ἡὶ ἙΗΜ,. 1 28. περίεισι κύκλον Η, κύκλον πε- 

Ρίεισιν Ε΄, κύκλῳ περίεισιν γ΄. 1} 30. ἄπειρος οτχὰ Ἐ. 131. εἶ] εἴπερ ΕῈΙ. 1 ἰλήλυϑε Ε. Ἱ ἄπειρος οὰ ΕΖ. ἢ 32. ὧν οπι ΚΕ, βδηϊς 
ἅπειρος ροπὶῖ ΖΦ. {τὸν Ε΄ 
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Χρόνῳ. ἀλλὰ τῦτ᾽ ἦν ἀδύνατον, ἔςι δὲ καὶ ἀντεςραμμέως καὶ ὡς τὸ βάρος τύλαττον πρὸς τὸ μεῖζον, τὸ ΒΔ πρὸς 
εἰχεῖν, ὅτι εἰ πεπερασμένος ὁ χρόνος ἐν ᾧ περιεςράφη, καὶ 
τὸ μέγεθος ὃ διελήλυθεν ἀνάγκη εἶναι πεπερασμένον" ἶσον 

τὸ ΒΖ γεγενήσθω" ἐνδέχεται γὼρ ὠφελεῖν τοῦ ὠπείρου 
ὁποσογῆν. εἰ τοίνυν ἀνάλογον τὰ μεγέθη τοῖς βάρει, τὸ δ᾽ 

δ᾽ αὐτῷ. διελήλυθεν" πεπέρανται ἄρα καὶ αὐτός. ὅτι μὲν ἦγ ἔλαττον βάρος Ὡ ἐλάττονός ἐς! μιρθθουξ καὶ τὸ μεῖζον 
τὸ κύκλῳ κινόμενον ὑκ ἕξιν ἰόν ἀδ᾽ ἄπειρον, ἀλλ᾽ 5 ἂν εἴη τῷ μείζονος. ἴσον ἄρα ἔςαι τὸ τῷ πεκερασμένυ καὶ 
ἔχει ΒΝ φανερόν. 

6 ᾿αλλὼ μὴν ἀδὲ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον ἐδὲ τὸ ὠπὸ τῷ μέσυ 
φερόμενον ἄπειρον ἔς αι" ἐναντίαι γὰρ αἱ φοραὶ ἡ ἄνω καὶ 
ἡ κάτω, αἱ δ᾽ ἐναντίαι εἰς ἐναντίους τόπους. τῶν δ᾽ ἐναντίων 

τὸ τῷ ὀξηδυ βάρος. ἔτι εἰ τῷ μείζονος σώματος μεῖζον 

τὸ βάρος, τὸ τῇ ΗΒ μεῖζον ἔςαι βάρος ἢ ἢ τὸ τῇ ΖΒ, ὥςε 

τὸ τῷ πεπερασμένε βάρος μεῖζον ἢ τὸ τῷ ὠπείρου. καὶ τῶν 
ἀνίσων δὲ μεγεθῶν ταὐτὸν βάρος ἔςαι" ἄνισον γὼρ τῷ πε- 

εἰ θάτερον ὥριςαι, καὶ θάτερον ὡρισμένον ἔςαι. τὸ δὲ μέ- 10 περασμένῳ τὸ: ἄπειρον. ὀθὲν δὲ διαφέρει τὰ βάρη σύμμε- 
σὸν ὥριςιαι" εἰ γὰρ ὁποθενῶν φέροιτο κάτω τὸ ὑφις ἄμενον, 
ἐκ ἐνδέχεται πορρωτέρω διελθεῖν τῷ μέσου. ὡρισμώου οὖν 
τὸ «μέσου καὶ τὸν ἄνω τόπον ἀνάγκη ὡρίσθαι. εἰ δ᾽ οἱ τό- 
σοι ὡρισμένοι καὶ πεπερασμώοι, καὶ τὰ σώματα ἔςαι πε- 

τρὰ εἶναι ἢ ἀσύμμετρα" καὶ γὰρ ἀσυμμέτρων ὄντων ὁ 
αὐτὸς ἔςαι λόγος, οἷον εἰ τὸ Ἐ τρίτον ὑπερβάλλει΄ μετροῦν 
τὸ Τ' βάρος' τῶν γὰρ Β Δ μεγεθῶν τριῶν ὅλων ληφθέντων 
μεῖζον ἔςαι τὸ βάρος ἢ τὸ ἐφ᾽ ᾧ τ΄. ὥςε τὸ αὐτὸ ἔςαι 

περασμένα. ἔτι εἰ τὸ ἄγω καὶ κάτω ὥριςαι, καὶ τὸ με- 15 ἀδύνατον. ἔτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ σύμμετρα λαβεῖν" ὑθὲν γὰρ 
ταξὺ ἀναγκη. ὡρίσθαι. εἰ γὰρ μὴ ὥριςαι, ἄπειρος ὧν εἴη 
κϑησις᾽ τῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. ὥρισται 
ἄρα τὸ μέσον, ὥςε καὶ τὸ ἐν τύότῳ σῶμα ἢ ὃν ἢ γενέσθαι 

δυνατόν. ἀλλὰ μὴν τὸ ἄνω καὶ κάτω φερόμενον σῶμα δύ- 

διαφέρει ἄρχεσθαι ἀπὸ τῷ βάρους ἢ ἀπὸ τῷ μογέθους, οἷον 
ἂν ληφθῃ σύμμετρον βάρος τῷ Τ' τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ἑ, καὶ ἀπὸ 
τὸ ἀπείρε ἀφαιρεθῇ τὸ ἔχον τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ἑ βάρος, οἷον τὸ 
ΒΔ, εἶτα ὡς τὸ βάρος πρὸς τὸ βάρος, τὸ Β Δ πρὸς ἄλλο 

νάται ἐν τότῳ γενέσθαι" ἀέφυκε γὰρ τὸ μὲν ὠπὸ τῷ μέσυ Ὁ γέηται μέγεθος, οἷον πρὸς τὸ Β Ζ᾽ ἐνδέχεται γὰρ ὠπείρου 
κινεῖσθαι, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον. ἔκ τε δὴ τότων φανερὸν ὅτι 
ὧκ ἐνδέχεται σῶμα εἶναι ἄπειρον, καὶ. πρὸς τύτοις εἰ βάρος 

,᾽, » γ »Ἀ» ἃ ᾽"- - ,ὔ ᾽ Γ΄ μή ἐςιν ἄπειρον, ἀδ᾽ ἄν τότων τῶν σωμάτων υϑὲν εἴη ἄπει- 
ρόν" ἀνάγκη γὰρ τὰ ἀπείρου σώματος. ἄπειρον εἶναι καὶ τὸ 

ὄντος τῷ μεγέθους ὁποσονῶν ὠφαιρεθῆναι" τότων γὰρ λη- 

φθώτων σύμμετρα ἔςαι καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη ἀλ- 
λήλοις, ἀδὲ δὴ τὸ μέγεθος ὁμοιοβαρὲς εἶναι ἢ ἀνομοιοβαρὲς 
ὑδὲν διοίσει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν" ἀεὶ γὰρ ἔςαι λαβεῖν ἰσο- 

βάρος. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος ἔςαι καὶ ἐπὶ τῷ κέφου" εἰ γάρ 15 βαρῇ σώματα τῷ ΒΔ, ἀπὸ τῷ ἀπείρου ὁποσαῦν ἢ ἀφαν- 
ἐςιν ἄπειρος βαρύτης, ἔςι καὶ κουφότης, ἀν ἄπειρον ἢ τὸ βᾶντας ἢ προςιθέτας. ὥςε δῆλον ἐκ τῶν εἰρημέων ὅτι οὐκ 
ἐκιπολαζον. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶνδε. ἔξω γὰρ πεπερασμένον, καὶ ἔςαι τῷ ἀπείρου σώματος πεπερασμένον τὸ βάρος. ἄπειρον 
εἰλήφθω τὸ ἣν ἄπειρον σῶμα ἐφ᾽ ᾧ τὸ ΑΒ, τὸ δὲ βάρος ἄρα. εἰ τούυν τῦτ' ἀδύνατον, καὶ τὸ ἄπειρόν τι εἶαι σῶμα 
αὐτὸ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Γ΄. ἀφηρήσθω ἕ ἕν ἀπὸ τοῦ ἀκέων Ἀπτέρας ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν ὅτι Υ̓ ἀπειρό, τι εἶναι βώρος ἀδύνα- 
ΗἰΡΕῚ μέγεθος ἐφ᾽ ᾧ τὸ Β Δ' καὶ τὸ βάρος αὐτῷ ἔςω ἐφ᾽ 30 τον, ἐκ τῶνδε φανερόν. εἰ γὰρ τὸ τοσονδὶ βαΐρος τὴν τοσήνδε 
ᾧ τὸ Ἐ. τὸ δὴ Ε' τῷ Τ' ἔλαττον ἔξαι" τὸ γὰρ τὸ ἐλάττονος ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ κινεῖται, τὸ τοσῶτον καὶ ἔτι ἐν ἐλάττονι, 
βάρος. ἔλωττον. καταμετρείτω δὴ τὸ ἔλαττον ὁποσακισοῦν, καὶ τὴν ἀναλογίαν ἣν τὰ βάρη ἔχει, οἱ χρόνοι ἀνώπαλιν 

2. εἢ πὰ Ἑ, ἱπειδὴ Σ΄. 13. ἀναγκαῖον ΕΠ. ᾿ Δ. περιελήλυθε" πεπέραςαι ΕΠ. ᾿ Ἴ. τὸ δῃῖς ἐπὶ οπὶ “Ψ, δῃῖθ ἀπὸ οπὶ 
Ὲ. καὶ 8. αἱ ἄνν καὶ αἱ Σ΄. ἢ 10. τὸ δὲ μέσον ὥριξαι οτὰ 1. 1 412. πορρώτερον ἐλθεῖν ΕΗ. 1 13. μέσν τόπυ καὶ ΣΗΜΙ͂. 15. ἔτι δ᾽ 
εἰ 0} καὶ τὸ κάτν ΕΗΖ. | καὶ τὸ μ. -- 16. ὥριςαι οἵα 227. ἢ 16. εἰ γὰρ μὴ ὥριςαι οχαὰ Ε΄. εἴ ἡὶ κύησις ΓΗ͂Ι. 1 11. ἔτι οἵα 

Ἐ.-1[|ι9. μὴν καὶ τὸ ΗΖ. ᾿ καὶ τὸ κάτω ΗΖ. 1 21. τύτου. Ζ. 11 23. εἴη ὧν ἄπειρον Σ᾽ ἄπειρον εἴη Η. ἢ 24. εἶναι καὶ τὸ βάρος 

ἄπειρον Η-. 1 καὶ οἵα Ε. ᾿| 25. ἃ δ᾽ αὐτὸς οτα ΚΕ. |] ἰςξὶ ΕΖ. !} 26. ἰὰν ΚΗ. || 21. τότων ΜΗΙ͂. 1 πεπερασμένον τὸ βάρος καὶ Κ΄. 

29. τὸ οα ΓΗΜ. ᾿ 30. τὸ δῃῖθ ΒΔ οὐχ ΣΗΜ. ἢ 31. τὸ βῃῖς ἘἙ οπι Ε. ᾿ δὲ ΖΑ͂. 1| 82. δὴ] ὅν Σ΄. 
4. ὡς εἰς Ε. 1} 3. ὁσονῶν Β. 1} ἀνάλογα Σ΄. ἢ ἀ. μεγέθους ἰεὶ Η. [ 5. τὸ οτὰλ Η. 1} 6. ἔτι δ᾽ εἰ ΕΗΗ͂. ἢ 1. βζ Ε. "" 8. μές 

ζον ἢ τῷ ἀπείρου Ε, ἕξαι μεῖζον ἃ τὸ τῷ ἀπείρον 1, ἢ τὸ τῷ ἀπείρου ἔξαι μεῖζον Ε, ἢ τὸ τῷ ἀπείρου μεῖζον βάρος ἔξαι ΗΖ. ᾿ὶ καὶ τὸ 
τῶν ΓΗΜο ἢ 9. ἴξαι βάρος ΓΗ, βάρυς ἔςαι 2. }} 12. εἰ οτα Ε. ἵ τὸ Ἑ οπι Η-. 1] τρίτον οἵα. Ε. ἢ 18. Τ' οὰ ΞΗ͂. ἢ Β] « Τ. 

44. ΤΊ τὸ γ 17. ἢ 45. καὶ οἵα Ζ. ᾿ 411. ἐὰν ΗΠ. ἢ τῷ] τὸ ἘΜ ἢ τὸ διῖ8 Ἑ οἵὰ ΤΥ. ᾿ 18. τὸ δῃίε Ἑ οπὰ ΕΗ͂. | 19. δβ 
ἘΠῚ πρὸς τὸ βάρος οἵα Ἐ. ἢ 20. γεγόηται ΕΗ. 1 23. ὁμοιομερὲς εἶναι ἢ ἀνομοιομερὶς ἈΙ͂. 1} 24. ἐφι Ε΄. Ἰ 26. ἐκ τῶν εἰρημένων οτὰ 
Ἔ. 11 ,.,:218. τοῦτ᾽} ἐν τεύτω Αἴ. σῶμα εἶναι Ε. 29. γ᾽ εἰ τι οαἱ ἘΦ. βάρος ναι Ε. 30. τοσηνδὶ Η. ἃ 34. τὸ οπι Ε΄. 1 

32. ἔχει οἵὰ . ᾿ 

Μπι 



2714 ΠΕΡΙ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ ΔΑ. 

ἔξύσιν, οἷον εἰ τὸ ἥμισυ βάρος ἐν τῷδε, τὸ διπλάσιον ἐν περασμένων γὰρ τῶν πρῴτων κινήσεων οὐσῶν ἀνώγκη καὶ 
ἡμίσει τότα. ἔτι τὸ πεπερασμένον βάρος ἅπασαν πεκερα- τὼς ἰδέας τῶν ἑπλῶν σωμάτων εἶναι πεπερασμένας. ἁπλᾺ 

΄ὔ ΓᾺ ,ὔ ,-- αὶ Υ̓͂ Η Ν ΠΩΕΙ “ ΄ ὔ ."». » 
σμένην δίεισιν ἕν τοι χρόνῳ πεπερασμένῳ. ἀνάγκη ἄρα ἐκ μὲν γὰρ ἡ τ ὡπλῦ ᾿εὐμάτθε, Ἀδηριεὶ ἐδὲ δ᾽ ἁπλαῖ πετε- 

ν « ΄ » ῃ »“Ἢ 

τούτων, εἴ τι ἔςιν ἄπειρον βάρος, κινεῖσθαι μὲν ἢ τοσόνδε ρασμέώνι κινήσεις εἰσίν" ἀνάγκη δὲ ἀὠεὶ κύησιν ἔχειν σῶμα 

ὅσον τὸ πεπερασμένον, καὶ ἔτι μὴ κινεῖσθαι δέ, ἢ ἀνάλο- 5 πᾶν φυσικόν. ἀλλὰ μὴν εἴγε ἐκ πεπερασμένων ἔξιαι τὸ 
ΕῚ δ Η » Υ γον μὲν δεῖ κατὰ τὰς ὑπεροχὰς κινεῖσθαι, ἐναντίως δὲ τὸ ἄπειρον, ἀνώγκη καὶ τῶν μορίων ἕκαστον εδαι ἄπειρον, 

μεῖζον ἐν τῷ ἐλάττονι. λόγος δ᾽ ὀθείς ἐςι τῷ ὠπείρα πρὸς λέγω δ᾽ οἷον. τὸ ὕδωρ ἢ τὸ πῦρ. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" δόδευιται 
τὸ πεπερασμένον, τοῦ δ᾽ ἐλάττονος χρόνου πρὸς τὸν μείζω γὼρ ὅτι ὅτε βάρος ὅτε κουφότης ἐςὶν ἄπειρος. ἔτι ἀναγ- 
πεπερασμένον" ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν ἐλάττονι. ἐλάχιςος δ᾽ οὐκ ἔξινν καὶον ὠπείρες τῷ μεγέθει εἶναι καὶ τὸς τόπος αὐτῶν, ὥς ε 
ἀδ᾽ εἰ ἦν, ὄφελός τι ἀν ἦν" ἄλλο γαρ ἄν τι πεπερασμένον τὸ καὶ τὰς κινήσεις ἀπείρους εἶναι πάντων. τῦτο δ᾽ ἀδύνατον, 
ἐλή ἐν τῷ αὐτῷ λόγω, ἐν ὦ τὸ ἄπειρον πρὸς ἕτερον εἰ θῆσο ἀληθεῖς εἶναι τὼς πρώτας ὑποθέσεις καὶ μήτε ᾧ αὐτῷ λόγῳ, ἐν ᾧ ρον πρὸς ὅτερο ομὲν ἀλ ͵ μή 
μεῖζον, ὥς᾽ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην ὧν ἐκινεῖτο τὸ ἄπειρον τὰ κατὼ φερόμενον εἰς ἄπειρον ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι μήτε 
τῷ πεπερασμώῳ. ἀλλ᾽ ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε, τὸ ἄνω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ἀδύνατον γὰρ γύεσθαι ὃ 
εἴπερ ἐν ὁπηλικῳδν χρόνῳ πεκερασμένῳ δὲ κινεῖται τὸ ἀπει- μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι, ὁμοίως ἐπὶ τῷ τοιόνδε καὶ τοσόνδε 

- »,» » ωο ᾽ ᾽ Ν᾽ 
ρον, καὶ ἄλλο ἐν τῷ αὐτῷ τότῳ πεπερασμένον βώρος κι- ι' καὶ τῇ πϑι λέγω δ᾽, εἰ ὠδύνατον. γενέσθαι λευκὸν ἢ πη- 
νεσθαί τινα πεπερασμένην. ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶαι βά- χναῖον ἢ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γύεσθωί τι τότων ὠδύνατον. 
ρος, ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα. καὶ σώματα ἄρ᾽ ἄπειρον ἀδύνατον ἄρα καὶ φῴεσθαι ἐκεῖ Ὁ μηθὲν δυνατὸν ὠφικέ- 
βάρος ἔχοντα καὶ κουφότητα ἀδύνατον. σθαι φερόμενον. ἔτι εἰ καὶ διεσπασμένον ἐςΐν, οὐδὲν ἧττον 

Ὅτι μὲν ὅν ὑκ ἔξιν ἄπειρον σῶμα, δῆλον διά τε τῶν ἐνδέχοιτ ὧν τὸ ἐξ ἀπαγτων πῦρ ἄπειρον εἶναι. ἀλλὰ σῶμα 
᾿ - Ρ ν᾿ , λ ἝΝῬΦ ,ὕ , »" ". φὡῳ " ᾿ 

κατὼ μέρος ϑεωρῶσι τῦτον τὸν τρόπον, καὶ καθόλε σκοπε- Ὁ ἦν τὸ παντη διάς σιν ἔχον' ὥςε πῶς οἷόν τε πλείω μὲν 

μώοις μὴ μόνον κατὰ τὸς λόγες τὸς ἐν τοῖς περὶ τὰς ἀρς ἀνόμοια, ἕκαςον δ᾽ αὐτῶν ἄπειρον εἶναι; πάντῃ γὰρ ἕκω- 

χὼς εἰρημέες ἡμῖν (διωρίσθη γὰρ κὠκεῖ καθόλε πρότερον ςον δεῖ ἄπειρον εἶαι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πῶν ὁμοιομερὲς ἐν- 
περὶ ὠπείρε πῶς ἔςι καὶ πῶς ὑκ ἔς) ἀλλὰ καὶ γῦν ἀλ- δέχεται τὸ ἄπειρον εἶναι. πρῶτον μὲν γὰρ ἀκ ἔςιν ἄλλη 
λον τρόπον. μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἐπισκεπτέον κἀν αἱ μὴ ἄπειρον παρὼ ταύτας κίνησις. ἔξει οὖν μίαν τούτων. εἰ δὲ τοῦτο, 

᾿ Ν »“ Ν »" ᾽ ᾿ ᾽ Ν »-»,ὔ ΄7ν “ ΄ ΕΥ̓ ,ὔ γ Ἀ ΄ ν Γ2 μὰν τὸ σῶμα τὸ πᾶν, ὁ μὰν ἀλλὼ τοσῦτόν γε ὥς᾽ εἶνωι τ συμβήσεται ἣ βάρος ἄπειρον ἢ κουφότητα εἶναι ἄπειρον. 
πλείως ὑρανύς᾽" τάχα γὰρ ἄν τις τῦτ᾽ ἀπορήσειεν, ὅτι κα- ἀλλὰὼ μὴν οὐδ᾽ οἷόν τε τὸ κύκλῳ σῶμα φερόμενον ἄπειρον. 
βάπερ ὁ περὶ ἡμᾶς κόσμος συνέ ., οὐθὲν κωλύει καὶ ἀδύνατον γὰρ τὸ ἄπειρον φέρεσθαι κύκλῳ" οὐθὲν γὰρ διω- » ὁ περὶ ἡμᾶς κόσμος συνέςηκεν γὰρ ρον φῴ ᾿ γὰρ 
ς - Ζ Ἂ -- Κ Ν , ᾽ , “ , “" , ΄ς ΝΟ Ν ΄ “ ΟΣ “ 
ἑτέρες εἶναι πλείος μὰν ἑνός, μὴ μέντοι γε ἀπείρος. πρῶ- φέρει τῦτο λέγειν ἢ τὸ τὰν ὑρωνὸν φώναι ἄπειρον εἶναί, τῶτο 
τον δ᾽ εἴπωμεν καθόλε περὶ τῷ ἀπείρε. δὲ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν δ᾽ ὅλως γε τὸ ἄπει- 

Ἴ ᾿Ανάγκη δὴ σῶμα πᾶν ἤτοι ἄπειρον εἶναι ἢ πετε- 80 ρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι. ἢ γὰρ κατὰ φύσιν κινηθήσεται ἃ 
ρασμώον, καὶ εἰ ἄπειρον, ἤτοι ἀνομοιομερὲς ἅπαν ἢ ὁμοι- βίᾳ" καὶ εἰ βίᾳ, ἕἔςιν αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ φύσιν, ὥςε καὶ 

μ ᾽ ᾽ “ “ ᾽ 
ομερές, κἂν εἰ ἀνομοιομερές, ἤτοι ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν τόπος ἄλλος ἴδιος εἰς ὃν οἰσθήσεται. τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. 
ἢ ἐξ ἀπείρων. ὅτι μὲν τοίνυν ἀχ οἷόν τε ἐξ ἀπείρων, φα- Ὅτι δ᾽ ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμών πα- 

’ ν .- Ἔν 3 ὠ Ν ’ - Θέ. Ρ “-“ μι “« ΝῚ ὀ ΠῚ “ δὲ ὔ Ε 

νερὸν, εἴ τις ἡμῖν ἐάσει μένειν τὰς πρώτας ὑποθέσεις' πε- θεῖν τι ἢ ποίίσαι τὸ πεπερασμένον, ἐκ τῶνδε φανερόν. ἔξω 

. Ἵ, «οἶον οπὶ ἘΞ. ἢ ἐν τῶ ἡμίσει Γ΄. 1 3. πᾶσαν ΓΗ͂. ᾿ ἀ. τούτου ἘΖ,. 11 Ὦ ἢ Δ, οπὶ σαπιὶ ἶρθο τοσόνδε ρν Ε. [|| 5. καὶ ἔτι 

λῃΐο ὅσιν ΤΙ. 1 ὅ] ἢ Δ. ἢ! 6. μὲν δεῖ σοτν Ε. 1 κινεῖσθαι δηϊς μὲν ΤΗ͂. 1 8. μείζονα, Ἐ. 1 10. τι βηὶς ἂν οπλ ΕΖ. 1} 11. ἐν τῷ 
αὐτῶ λόγῳ οαι ΙΚ,. ἢ 413. ἐκίνει Ε΄. Ἰἰ 16. ἀδύνατον) ἀλλ᾽ ἀδύνατον Ἐ. Π 19. σῶμα ἄπειρον Ε. ᾿ τε οῖὶ ἘΖ. 1} 20. τόνδε δ΄. Γ 21. κατὰ 

τὺς λόγυς οπὶ ΜΙ, 22. εἰρημένοις ΕΗΖ. 1 25. μίν ἀηῖδ τὸ οτχὰ Κ΄. ᾿ 28. πλείυς ὑρανός, πλείω μὲν Γ΄ 180. δὲ τὸ σῶμα ΗΣ. αὶ 
ἅπαν Ἡ. 

4. πρώτων οπὲ Ε΄. ΠΟ 2. ἰδίας Ἐ. ἢ ἀ. ἀὴὰ οπι ΠΙ. ἢ πᾶν σῶμα ἘΠ. ἢ 5. εἴπερ γε ἘΣ. 1 6. ἐναι ἕκαςον Ὄ ἢ Ἴ. πῦρ ἃ τὸ 
ὕδωρ Δ. 8. ἄπειρον ΕΠ. 11 9. εἶναι τῷ μεγίϑει ΜΙ. 1 10. εἶναι οπλ Ε, ρμοδὶ ὅπαντων ροησηῖ ΕΑΓ: ἁπάντων εαἰτὰ ΧΑ, ἢ 41. τὰς 
πρώτας εἶναι Ἧ. ἱ 12. ἰνδίχεται Λ7. 1 1λ.. ὁμοίως καὶ ἐπὶ 2. } 415. τῇ οπι Ε. ἢ 11. μηδεὴ Ι͂, μὴ 1. ὃ ἰφικέσθαι 1,, ἀφικνεῖσθαι 
ΕΗΗ͂. ἵἱ 18. Ἔι δ᾽ εἰ ΓΗΠ.ἢ διισπασμίνα ἘΖ,. Ι 20. παν . 1 διαςάσεις ζ. ἢ 21. πάντῃ -- 22. εἶναι στὰ Ρτ ἢ. [[28. ὑδ᾽ ἅπαν Η͂. ᾿ 

23. τὸ οπὶ Ε΄. ἢ παρὰ ταύτας ἄλλη .. [{ ὃλ, κιρήσως ΕΕ΄ 26. οὐχ ΕῊ. 1] φερόμενον} εἶναι Κ΄. Π ἄπειρον οχ ἘΠΑ͂. 829. 
δυνατὸν ἘΠ. 1 31. ἔξαι ΗΠ. 11 αὐτὸ 27. 1} καὶ ἀπε ἡ οπι Ε. || 32. πόλος ΑΗ͂. 11 ἴδιος δῖα ἄλλος μοὶ Τί, οἵὰ Δ: ἴσος ἘΨ. 



ΠΕΡΙ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂: Α. 

γὰρ ἄπειρον ἐφ᾽ ἵ Α, πεπερασμένον ἐφ᾽ Ὦ Β, χρόνος ἐν ᾧ 
ἐκῥπσέ τι ἢ ἐκινήθη Τ', εἰ δὴ ὑπὸ τοῦ Β τὸ Α ἐθερμάνθη ἡ 
ὥσθη αὶ ἄλλο τι ἔπᾳθεν ἢ καὶ ὁτιοῦν ἐκινήθη ἐν τῷ χρόνῳ 

ἐφ᾽ ἢ Γ', ἔξω τὸ Δ τῷ Β ἔλαττον, καὶ τὸ ἔλαττον ἐν τῷ 
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χρόνῳ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον πάσχειν, ὅσα ἀνάλογον 
τῷ χρόνῳ διήρηται. ἐν ὑδενὴ ἄρα χρόνῳ δυνατὸν πεπερασμένῳ 
ἄπειρον ὑπ᾿ ὠπείρα κινηθῆναι" ἐν ἀπείρῳ ἄρω. ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἄπειρος χρόνας οὐκ ἔχει τέλος, τὸ δὲ κεκινημένον ἔχαι. εἰ 

ἴσῳ χρόνῳ ἔλαττον κινείτω" ἔξω δὲ τὸ ἐφ᾽ ᾧ Ἑ ὑπὸ τῷ Δ 5 τοίυν πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἔχει δύγαμων ποιητυξὴν ἢ παθητι- 
ἠλλωωμέμον. ὃ δῇ ἐςὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Β, τὸ Ε ἕςαι- πρὸς 

κεπερασμῴον τι. ἔςω δὴ τὸ μὲν ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον ἀλ- 
λον, τὸ ἃ’ ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ ἔλαττον, τὸ δὲ μεῖζον μεῖ- 

ν, λγ ᾽ -“ κὸν ἡ ἄμφω, ἀδύνατον σῶμα, ἄπειρον αἰσθητὸν εἶναι, ἀλλαὶ 
δι -ς ᾿ ΥΎ ΄ ᾿ ΄ ΄,΄ ᾽ 2 

μὴν καὶ ὅσα γε τώματα, ἐν τόπῳ, πάντα αἰσθητά. ἐκ ἔς ιν 
ἄρα σῶμα ὠπειρον ἔξω τῷ ὑρανγᾷ ὑϑέν. ὠλκὼ: μὴν ἀδὰ μέχρι 

ζον, τοσῶτον δὲ ὅσον ἀνάλογον ἔςαι ὅπερ τὸ μεῖζον πρὸς τὸ τινός, ὀδὲν ἄρα ὅλως σῶμα ἔξω τῷ ὑραυῦΐ.. εἰ μὲν γὰρ νοην- 
ἔλαττον. ὧκ ἄρα, τὸ ἀπειρὸν ὑπ᾽ οὐδενὸς πεπερασμένα κινή- ( τόν, ἔςαι ἐν τόπῳ" τὸ γὰρ ἔξω καὶ ἔσω τόπον σημαύι. 
σεται ἐν οὐθενὶ χρόνῳ" ἔλαττον γὰρ ἄλλο ἐν τῷ ἴσῳ ὑπὸ ὥς᾽ ἔςαι αἰσθητόν" αἰσθητὸν δ᾽ ἀθὲν μὴ ἐν τόπῳ, ; 
ἐλαίττονος κινηθήσεται, πρὸς ὃ τὸ ἀνάλογον πεπερασμένον Λογικώτερον δ᾽ ἔστιν ἐπιχχειρεδ, καὶ ὧδε. αὖτε γὰρ 
ἕςαι" τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεχκερασμώον ἐν ὑδενὶ λόγῳ κύκλῳ οἷόν τε κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον ὁμοιομερὲς ὄν. μέσον 
ἐςύ. ἀλλιὼ μὴν οὐδὲ τὸ ἄπειρον ἐν οὐθενὶ χρόνῳ κινήσει τὸ μὲν γὰρ τοῦ ἀπείρου οὐκ ἔστι, τὸ δὲ κύκλῳ περὶ τὸ μέ- 
πεπερασμώον. ἔξω γὰρ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Α ἄπειρον, τὸ δὲ Β πο- 15 σον κινεῖται. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας οἷόν τε φέρε- 
περασμένον, Χρόνος ἐν ᾧ τὸ Τ΄, ὑῶν τὸ Δ ἐν τῷ Γ ἔλαττον σθαω τὸ ἄπειρον" δεήσει γὰρ ἕτερον εἶνωι τοσοῦτον τόπαν 
τῷ Β κινήσει" ἔξω τὸ 2. ὃ δή ἐςι τὸ ΒΖ ὅλον πρὸς τὸ Ζ, ἄπειρον εἰς ὃν οἰσθήσετωι κατὰ φύσιν, καὶ ἄλλον τοσῦτον 
τὸ Ἐ ἔχον τὸν λόγον τῦτον ἔξω πρὸς τὸ Δ. κινήσει ἄρω τὸ εἰς ὃν παρὰ φύσιν. ἔτι εἴτε φύσει ἔχει κῥητιν τῇ εἰς εὐθὺ 
Ἑ, τὸ ΒΖ ἐν τῷ Τ'. τὸ πετερασμένον τοίνυν καὶ τὸ ἄπειρον εἶτε βίῳ κινεῖται, ὠμφοτέρως δεήσει ἄπειρον εἶναι τὴν κινῖε 
ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀλλοιώσει. ἀλλ᾽ ἀδύνωτον" ἐν ἐλάττονι γὰρ Ὦ σαν ἰσχύν" ἢ τε γὰρ ἄπειρος ὠπείρε καὶ τῷ ἀπείη ἀἄπεξ 

τὸ μεῖζον ὑπέκειτο. ἀλλ᾽ ἀεὶ ὁ ληφθεὶς χρόνος ταὐτὸ ποιή- ρος ἡ ἰσχῴς. ὥς ἔςαι καὶ τὸ κινῶὲν ἄπειρον, λόγος δ᾽ ἐν 
σει, ὥς" Ὡς ἔξαι χρόνος οὐθεὶς ἐν ᾧ κυήσει. ἀλλὰ μὴν ἐν τοῖς περὶ κινήσεως ὅτι οὐθὲν ἔχει ἄπειρον δύναμιν τῶν πε- 
ὠπείρῳ γε ὡς ἔςιι κινήσει ἐδὲ κινηθῆναι" πέρας γὰρ ὑκ ἔχει, περασμένων, ἀδὲ τῶν «ἀπείρων πεπερασμένην. εἰ ἦν τὸ κατὰ 
ἡ. δὰ ποΐησις καὶ τὸ πάθος ἔχει. ὑδ᾽ ἄπειρον δὴ ὑπ᾽ ἀπεῴε φύσιν καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινηθῆναι, ἔςιαι δύο ἄπειρα, 
ὀνδέχεται οὐθὲν παθεν. ἔξω γὰρ τὸ Α ἄπειρον καὶ τὸ Β,15 τό τε κινῶν ὕτω καὶ τὸ κινόμενον. ἔτι τὸ κοῦν τὸ ἄπειρον τί 
χρόνος δ᾽ ἐν ᾧ ἔπαθε τὸ Β ὑπὸ τῇ Α, ἐφ᾽ ᾧ ΓΔ. τὸ δὴ ἐςιν; εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτό, ἔμψυχαν ἔςαι. τῦτο δὲ πῶς 
ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ἑ τῇ ἀπείρᾳ μέρος, ἐπεὶ ὅλον πέχονθε τὸ Ὁ, οὐκ δυνατὸν ἄπειρον εἶναι ζῶον; εἰ δ᾽ ἄλλο τι τὸ κινῶν, δύο ἔς αἱ 
ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτό" ὑποκείσθω γὰρ ἐν ἐλάττονι κινεῖσθαι ἄπειρα, τό τε κινῦν καὶ τὸ κινόμενον, διαφέροντα τὴν μορφὴν 
τὸ ἔλαττον χρόνῳ. ἔξω τὸ Ε κεκινημέμεν ὑπὸ τῷ Α ἐν τῷ Δ, καὶ τὴν δύγαμιν. εἰ δὲ μιὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
ὃ δὰ τὸ Δ πρὸς τὸ ΓΔ, τὸ Ε ἐςὶ πρός τι τῇ Β πετερασμέ- 3) λέγει Δημόκριτος καὶ Λεύκιππος, διωρισμένῳ τῷ κενῷ, 
νον, τῦτο τοίνυν ἀνώγκη ὑπὸ τῷ Α κινηθῆναι ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ: μίαν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων τὴν κίνησιν. διώρις αι μὲν γωὼρ 
ὑπὸ “γὰρ τοῦ αὐτοῦ ὑποκείσθω ἐν τῷ πλείονι καὶ ἐλάττονι τοῖς σχήμασιν' τὴν δὲ φύσιν εἶναί φασιν αὐτῶν μίαν, ὥσπερ 

1. Α] τὸ α ἘΕΖ. Ἰ πεπερασμένον --- Β οηι 7. 11 ἐφ᾽} δὲ ἐφ᾽ Ε΄, 1 Β] τὸ β 1. ᾿ Η] δὲ ἐν Σ΄ [{ 2. Γ] τὸ γ Δ. 11 3. ὅτι ὑκ 1. 1 
ἃ, Γ] τὸ γ Ε΄. 1 τὸ α τῷ βὶ ἔλαττον Ζ, τὸ ὃ ἔλαττον τῇ β' Ε,, δὴ τῷ β τὸ δ ἔλαττον ΠΗ͂. ᾿ἰ 8. μεῖζον αἰτογυτ οπὶ Ε. || 9. ὅπερ οχῃ ΚΕ. ἢ 

10. κινηθήσεται ΜΑΙ. ἢ 11. ἰν δηῖα εὐθεὴ ογὰ Ε΄. ᾿ὶ ἴσῳ χρόνῳ ὑπὸ ΕΗΜΙ͂. ᾿ 12. ὃ οἴὰ ἘΜ. ἃ 13. τὸ ογὰ ρὺ Ἐ. ἢ τὸ οἵὰ Ε. ἡ 
"οἷν ΚΓ. | 15. τὲ δὶ] καὶ τὸ Ε. 1 16. τῷ Γ] τῷ Ὑ χρόνω ΜΙ͂. ' 17. κινήσει τῷ β 1... 1} ἔξω τὸ] ἐν τῷ ἘΞ. ᾿ δ -- τὸ 2 οἵὰ Ε. 
18. ἔχον ἐχέτω 11, 1} τὸν ὁτὰ φὺ Ε. ἢ ἔξω οι ΨΖ. [| τὸ οἵὰ ρὺ Ε. | ἄρα τὸ ΒΕ οἵἷὰ , || 29. τὸ π. τοήυν καὶ τὸ ἄπειρον Η͂ οἱ 

Οταίθδο τὸ ῥγῖοσε 15, τὸ τοίυν ἄπειροι καὶ τὸ π. Ζ, τὸ τοίνυν ἄπειρον Ἀ, ἢ 20. ἐν τῷ ἴσωυ ΚΗΖΗ͂. ἢ 24. τῦτο Ε. 1 23. γε χρένω ὑκ Δ. ἢ 
26. δ᾽ οπὰ Ε. ᾿ ὦ τὸ Ὑ Δ. ἢ" δ᾽ ΕΖ. ἢ 27. τὸ οπὰ Κ΄, || μέρυς Δ, οαχ Ε. ᾿ ὕγὸ Β ἰβουδβρι Η͂, ἢ 29. τὸ δοῖβ ἔλαττον οἵα Ἐ. ἢ 
30. Γ οἱὲ Κ᾿ ἰἰ 32. πλίον Τ, 

2. διήρηται --᾿ χρόνῳ 'οτὰ Ε. ἢ} ἀ. πέρας ΗΠ 10. τόπω, εἰ δ᾽ αἰσθητόν, ἔξαι ἐν χρόνω. τὸ ΜῈ. || ἔσω καὶ τὸ ἔξω Η. ᾿ἰ εἴσω ἘΠ, κα 
1. μὴ ὃν ἐν τότω Ζ. οπὶ ὩΓ Ἐ. " 14. μὲν Ὁπὶ .3,2. } 16. φαδεσθαι Ἀ. Ἰ 17. καὶ --- 18. φύσιν οἷχ ρὲ Ε΄. ΠΠ 18. ἔχει φύσει ΑΪ. ἢ 
τῷ Κ. }| 21. ἡ οὔκ Ζ. ἢ" καὶ οἵα Αὶ ἢ 23. καὶ παρὰ φύσιν τὸ κατὰ φύσιν ἐνδέχοιτο ΔΙ͂. 1 24. ἄπειρκ δύο ἘΗ͂. ἢ 26. αὑτὸ Ἡ, ογὰ Ε. αὶ 
41. εἴρκ: ἄαειρον Ἐς [Π τι οἵὰ Ἐ. ἢ νὰ οὰ ΕῊ. ἢ ἴςα] ἔξαι τὸ Ε. 1| 28. ἄπειρα τό τι] καὶ τὸ Ἐ. ᾿ὶ διαφέρον Ε. ᾿ 29. καὶ τὴν 
ὁπι ρὲ Ἐ ἢ ὡς λέγω τῳ Ἐ, || 30, διορισμένον 1. {1 31. διαφέρνσι Ζ. |] 38. φασὶν αὐτῶν εἶναι μίαν Η, αὐτοῖς μίαν εἶναί φασι ΤΕ. 

Μτὰ 2 



216 ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΎῪ Α, ᾿ 

ἂν εἰ χρυσὸς ἔκαςον εἴη κεχωρισμένον. τότων δέ, καθάπερ ἔχειν δύναμιν, οἷον λέγω πῦρ καὶ γὴν καὶ τὰ μεταξὺ τοί- 
λέγομεν, ἀναγκαῖον εἶναι τὴν αὐτὴν κίνησιν" ὅπη γὰρ μίᾳ των" εἰ γὰρ ὁμώνυμα ταῦτα καὶ μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν ἰδέων 

βῶλος, καὶ ἡ σύμπασα γὴ φέρεται, καὶ τό τε πᾶν πῦρ λέγονται τἀκεῖ τοῖς παρ᾽ ἡμῖν, καὶ τὸ πᾶν ὁμωνύμως ὧν 

λέγοιτο κόσμος. δῆλον τοίνυν ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τῷ μέτε φέ- Ἁ “ ᾿ κ᾿ τ ᾿ “Ὁ 

καὶ σπινθὴρ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον. ὥς οὔτε κοῦφον ἁπλῶς 

ἀθὲν ἔςαι τῶν σωμάτων, εἰ πάντ᾽ ἔχει βάρος" εἰ δὲ κου- 5 ρεσθαι πέφυκε, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον αὐτῶν, εἴπερ πῶν ὁμοι- 

Φύτητα, βηρὺ" ἀδέν. ἔτι εἰ βέρις ἔχει ἢ κεφότητα, ἔςαι 

ἢ ἔσχατόν τι τῷ παντὸς. ἢ μέσον. τῦτο δ᾽ ὠδύνατον ὠπείν 

γ᾽ ὄντος. ὅλως τε, ἧ μή ἐς! μέσον μηδ᾽ ἔσχατον, μηδὲ τὸ 
Υ Ἁ ΄ ᾿- γλλ Ε -» ,ὔ -“ “μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, τέπος οὐθεὶς ἔςαι τοῖς σώμασι τῆς 

οειδὲς τὸ πῦρ τῷ πυρὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον, ὥσπερ καὶ 

τὼ ἐν τότῳ μόρια τὸ πυρός. ὅτι δ᾽ ἀνάγκη. ὕὅτως ἔχεν, ἐκ 
τῶν περὶ τὰς κινήσεις ὑποθέσεων φανερόν" αἷ τε γὰρ κινήσεις 
πεπερασμέναι, ἕκαςσόν τε τῶν φοιχεείων λέγεται καθ᾽ ἑκά- 

φορᾶς. τούτου δὲ μὴ ὄντος κίνησις οὐκ ἔςαι' ἀνάγκη γὰρ 10 ςὴν τῶν κινήσεων. ὥς εἴπερ καὶ αἱ κινήσεις αἱ αὐταί, καὶ 
Υ̓͂ ᾿ ,ὔ ᾿Ὶ ἣν ,ὔ “ 

κινεῖσθαι ἤτοι κατὰ φύσιν ἢ παρὼ φύσιν, ταῦτα δ᾽ ὥρι- 
,ὔ , ςαι τοῖς τόποις τοῖς τ᾽ οἰκείοις καὶ τοῖς ὠλλοτρίοις. ἔτι εἰ 

κ ΝΥ ΄ Ἄ " ν, ᾿“ 
ὃ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη τινὸς ἄλλε εἷς 

“ ᾿ Υ͂, Ν 7] “᾿ Ν » » 
γαι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν (τοῦτο δὲ πιςὸν ἐκ τῆς 

τὰ ςοιχεῖα ἀνάγκη εἶναι πανταχοῦ ταὐτά. πέφυκεν ἄρα 
φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον τὼ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τῆς 
Ὑὴς. μόρια, καὶ πρὸς τόδε τὸ ἔσχατον τὸ ἐκεῖ πῦρ. ἀλλ᾽ 

ἀδύνατον" τούτον γὼρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω 
ἐπαγωγῆς), ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κεφό- 15 μὲν τὴν γὴν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, 

τητα, ἀλλὰ τὼ μὲν τὼ δ᾽ οὖ. ὅτι μὲν τούυν οὐκ ἔς τὸ 
σῶμα τῷ παντὸς ἄπειρον, ἐκ τύτων φανερόν. 

Διότι δ᾽ οὐδὲ πλείας οἷξν τ᾽ οὐρανοὺς εἶναι, λέγωμεν" 
τῦτο γὰρ ἔφαμεν ἐπισκεπτέον, εἴ τις μὴ νομίζει καθόλε 
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ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐντεῦθεν γὴν ὠπὸ τῷ μέσε φέρεσθαι κατὰ 

φύσιν, πρὸς τὸ ἐκεῖ φερομένην μέσον διὰ τὸ τοὺς κόσμους 
ὕτω. κεῖσθαι πρὸς ἀλλήλες. ἢ γὰρ. ὁ θετέον τὴν αὐτὴν εἶναι 

᾿ 
ἤ λέ. 

,ὔ φύσιν τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἐν τοῖς πλείοσιν ὑρανοῖς, 
διδεῖχθαι περὶ τῶν σωμάτων ὅτι ἀδύνατον ἐκτὸς εἶναι τοῦ 20 γὙοντας οὕτως τὸ “μέσον ἕν ποιεῖν ἀνώγκη καὶ τὸ ἔσχατον" 

“ “ ς -“ ,» ; Ν ΄ 5 »“» ,» 
κόσμου τοῦδε ὁτιοῦν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τῶν αορίςως 

κείμέγων εἰρῆσθαι τὸν λόγον. ἅπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ 
Ν Ω 

κινεῖται βίᾳ καὶ κατὰ φύσιν, καὶ κατὰ φύσιν μέν, ἐν ᾧ 
ἫΡ μὴ βίῳ, καὶ φέρεται, καὶ εἰς ὃν φέρεται, καὶ μώει, 

τότι δ᾽ ὄντος ὠτόπυ ὠδύνατον εἶναι κόσμες πλείες ἑνός. τὸ 
γ ΄ “ ΑΙ Ὁ δ᾽ ἀξιὰν ἄλλην εἶναι φύσιν τῶν ἁπλῶν σωμάτων, ἂν ἀπο- 

“ ΕΥ : “ ,ὔ Υ. σχῶσιν ἔλαττον ἢ πλεῖον τῶν οἰκείων τόπων, ἄλογον" τί γὰρ 
᾽ “ Ἅ ᾿ διαφέρει τοσονδὶ φάναι μῆκος ἀποσχεν ἢ τυσονδίς διοίσει 

ᾧ δὲ βίᾳ, καὶ φέρεται βίᾳ, καὶ εἰς ὃν βίᾳ φέρεται, 35 γὰρ κατὰ λόγον, ὅσῳ πλεῖον Ἀκλλον τὸ δ᾽ εἶδος τὸ αὐτό. 

βίῳ καὶ μέει. ἔτι εἰ βίᾳ ἥδε ἡ φορά, ἡ ἐναντία κατὰ 

φύσιν. ἐπὶ δὲ τὸ μέσον τὸ ἐνταῦθα εἰ βίῳ οἰσθήσεται ἡ γῆ 
ἐκεῖθεν, ἐντεῦϑεν οἰσθήσεται ἐκεῖ κατὰ φύσιν" καὶ εἰ μέ- 

ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γ᾽ εἶναί τινα κίνησιν αὐτῶν" ὅτι μὲν γὰρ 

κινοῦνται, φανερόν. πότερον ἕν βίᾳ πάσας ἐροῦμεν κινεῖσθαι 
καὶ τὼς ἐναντίας; ἀλλ᾽ ὃ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, ἀδύ- 

νει ἐγταῦθα καὶ ἐκεῖθεν μὴ βίᾳ, καὶ οἰσθήσεται κατὰ φύσιν νατον τοῦτο κινεῖσθαι βίᾳ. εἰ τοίνυν ἐς, τις κύησις αὐτῶν 

δεῦρο. μία δ᾽ ἡ κατὰ φύσιν. ἔτι ἀνάγκη πάντας τὸς κόσμυς 3) κατὰ φύσιν, ἀνάγκη τῶν ὁμοιοειδῶν καὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςον 
πρὸς ἕνα ἀριθμῷ τόπον ὑπάρχειν τὴν κίρισιν, οἷον. πρὸς τόδε 

τι μέσον καὶ πρὸς τόδε τι ἔσχατον. εἰ δὲ πρὸς εἴδει ταὐτά, 
ῃ 

»“ ΄ 4 
ἐκ τῶν αὐτῶν εἶναι σωμάτων, ὁμοίους γ᾽ ὄντας τὴν φύσιν. 

Ἀ Χ ,, ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν σωμάτων ἕἔκαςον ἀναγκαῖον τὴν αὐτὴν 

4. εἴ] ἄν εἴη Ζ. ἸΠ κεχωρισμένος ἘΠ. 1 ἀ. ἁπλῶς ἔςαι ὑδὲν Τ᾽, ἐδὲν ἁπλῶς ἔςαι Η͂. ἢ 6. ἐδὲν βαρὺ Ε΄, βαρὺ ἀδὲν ἐξιν ΖΩ͂. ἢ 

ἔχοι ἘΖ.. 1} 8. γ᾽ οπῖ ἢ. 1 τῇ δ᾽ ἘΖ. 1} μηδ᾽ 3. 2. 1} 11. δ᾽ ὥριςαι] διώριςαι Η͂. .1} 12. τ᾽ οτὰ Ε. [ ἰδίοις 2. 1} εἰ οτὰα ἘΠ. ἢ 

43. μένει τι Ε΄. ἸΠ ἀναγκαῖον Η. 11 εἶναι ἄλλε ἘΠ.. || 14, τὸν τόπον τῦτον ΔῊ. ᾿ 15. δὴ] ἄρα Δ, οπι ργ Ε. {{πμηδὲ ἘΠ. 1} ὃ ροβὲ πώντα 
οτι ΕΖ. ἢ 16. οὕ] μή ΣΉΜ. 1 τοίνυν οπι ΚΕ. 1117. τῶνδε Ε΄ Ἰ 18. οἷόν τ᾽ εἶναι ἐρατὸς ΠΗ͂, οἷόν τ᾽ εἶναι Ε΄, { 23. κατὰ φύσιν καὶ 

βία ΗΜ 1 καὶ οπὰ 2,2. 1 24. καὶ απίβ μένει οπὶ μι" Ε. ἢ 25. βίᾳ ροβϑὶ φέρεται οπι Β΄, Ῥοβῖ ὃν οπὰ 7: | 26. ἡ ροεῖ ἦδε ὁγα ΚΕ, { 

21. δὴ ΕΡΗ͂Ζ. ᾿ 29. 4] ἢ 15, οτὰ [Μ᾿ 11 κεῖθεν Ἐ. ἢ δεῦρο κατὰ φύσιν ΤΉΗ͂. ἰἰ 30. δ] ὑρὰ ῊΣ ει ὼ Ἐν 1 ἔτι δ᾽ ἀμηγκη ΗΑ. κα 
τὸς κέσμυς οτχ Ε΄. || 31. γ᾽ οπι Ἢ. || 32. σωμάτων γε ἔκαςον Ζ.. 1} ἀνώγκη ἩΜΙ͂. 

. 4, ἔχειν οπὶ ΖΦ. ΠΠ 2. αὐτὴν οαὶ ργ Ἐ. ἢ 3. τὰ ἐκεῖ ἘΠΙ͂Ι. 1 λέγοιτο ἄν ΕΠ. 1} ἀ. ὃ κόσμος ΕΗ. Ι πέφνχε φέρεσθαι Α͂. ι 

Ἴἴ 11. ἀναγκαῖον ΕΠ. ᾿ὶ 8. φανερὸν ἀὴ ἔςαι αἵ ΓΜ. 1 9. ἕκαςόν τεῦ καὶ ἕκαςον ἘΝΜΙ͂. 1 10. αἱ ροϑῖ κινήσεις οτχ ρὺ -Κ. 

11. τὰ αὐτά ΕΗ. 1 12. ἕλω Ἡ. 1 15. τὴν οτὰ ρν Ε. 1} ἢ] ἐπὶ Ε΄. ἢ κόσμῳ] τόπῳ Η, 17. πρὸς οἵα βΥ Ἐ. φερόμενον ἐπ᾿ 

διὰ τὸ κόσμου ΡΥ Ε΄. [ΠΟ 18. κεινεῖσθαι Ε΄. 11 19. τῶν γε ἁπλῶν Η. ἰ 21. τῷ ἀτόπου Ε,, θὰ ΕΗ. [[ κόσμους εἶα, Δ. 11 νὸς οπὰ 
Ργ Ε᾿ 1 22. φύσιν ἕναι ἘΠ. 11 ἐὰν ΓΗΛΙ͂. 1| 23. πλείων Ζ. {{-|ῶ2ἀ., τοσόνδε ΠΗ͂, τὸ τοσονδὶ ΕΗ. [1 μῆκον φάναι Ε΄. ἢ ἀπέχειν ΕΖ. ἢ 

τοσόνδε ΖἹΙ͂. Π 25. κατὰ τὸν λ, Η. ἢ ὅσον 7, ὅσω ὦ ργ Ε΄. 1] πλείν Ι͂. 1 26. κίνησίν τια Ε΄. ἢ 27. κινεῖσθαι 'ογα ὍΥ Ἐ. ἢ 28. ἀλλ᾽ δ 

ομλ ρν' Ἐ. 1! 30. ἀνάγκη πρότερον τῶν Ζι, ἀνάγκη καὶ τῶν Ω͂. [1 καϑ᾽ οἵα ρν Ἐ. Π| 31. ἀριθμὸν 227. 1} 32. εἴδη ἘΔ, τῷ εἴδει Ε΄. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ ΔΑ. 

πλείω δέ, διότι καὶ τὰ καθ᾿ ἕκαςα πλείω μέν; εἴδει δ᾽ ἔκα- 

ςὸν ἀδιάφορον, κὁὶ τῷ μὲν τῷ δ᾽ ὃ τοιῦτον ἔςαι τῶν μορίων, 
ἀλλ᾽ ὁμοίως πᾶσιν" ὁμοίως γὰρ ἅπαντα κατ᾽. εἶδος ἀδιά- 

φορα ἀλλήλων, ἀριθμῷ δ᾽ ἕτερον ὑτίῶν ὁτουοῦν... λέγω δὲ 
ττο, ὅτι εἰ τὰ ἐνταῦθα μόρια πρὸς ἄλληλα καὶ τὼ ἐν ἑτέρῳ 
κόσμῳ ἑμοίως ἔχει, καὶ τὸ ληφθὲν -ἐντεῦθεν ἐδὲν δια φερόν- 
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ἄλλε. φέρεται αὐτῶν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω" οὐδὲ βίᾳ, 
ὥσπερ τινές φασι τῇ ἐκθλίψει. βραδύτερον γὰρ ἂν ἐκινεῖτο 

τὸ πλεῖον πῦρ ἄνω καὶ ἡ πλείων Ὑ5 κάτω" νῦν δὲ τύναν- 
τίονν ἀεὶ τὸ πλεῖον πῦρ θῶττον φέρεται καὶ καὶ πλείων γῇ 

5 εἰς τὸν αὑτῆς τόπον. ἀδὲ θῶττον ἂν πρὸς τῷ τέλει ἐφέρετο, 
εἰ τῇ βίᾳ καὶ τῇ ἐκθλήψει" πάντα γὼρ τοῦ βιασαμένου 

τῶς πρὸς τῶν ἐν ἄλλῳ τοὶ κόσμῳ μορίων καὶ πρὸς τῶν ἐν πορρωτέρω γιγνόμενα βραδύτερον φέρεται, καὶ ὅθεν βίᾳ, 
τῷ αὐτῷ, ὠλλ᾽ ὡσαύτως" “δια φέρυσι" γὼρ ὀθὲν εἴδει ἀλλή: ἐκεῖ φέρεται ὁ βίᾳ. ὥς ἐκ τότων θεωρῦσιν ἔςι λαβεῖν τὴν 
λων, ὥς᾽ ἀναγκαῖον ἢ κινεῖν ταύτας τὰς ὑποθέσεις, ἃ τὸ πίστιν περὶ ὧν λέγομεν ἱκανῶς. ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν ἐκ 
μέσον ἣν εἶναι καὶ τὸ ἔσχατον. τούτου δ᾽ ὄντος. ἀνάγκη. καὶ 10 τῆς “πρώτης φιλοσοφίας λόγων δειχθείη ἀν, καὶ ἐκ τῆς 
'τὲν ὑρανὸν ὅνα μόνον εἶναι καὶ μὴ “πλείος, τοῖς αὐτοῖς τεκμη- κύκλῳ κινήσεως. ἣν ἀναγκαῖον ἀΐδιον ὁμοίως ἐνταῦθά τ᾽ εἷς 
ρίριφ τύτοις καὶ ταῖς αὐταῖς ἀγάγκαις. ὅτι δ᾽ ἔςι τι δ πέξ γαι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις. δῆλον δὲ κῶν ὧδε γένιτα 
φύκεν ἡ γὴ φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ, δῆλον καὶ ἐκ τῶν ἄλ: σκοπουμώοις ὅτι ἀνάγκη ἔνα εἶναι τὸν οὐρανόν. τριῶν γὰρ 

λων, ὅλως γαὰρ᾽ τὸ κινούμενον ἔκ τινὸς εἷς τι μεταβάλλει, ὄντων τῶν σωματικῶν ςοιχείων, τρεῖς ἔσονται καὶ οἱ τόποι 
καὶ ταῦτα ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ εἴδει διαφῴει. πᾶσα δὲ πεπε- 15 τῶν ςοιχεΐων, εἷς “μὲν ὁ τῇ ὑφιςαμόε σώματος ὁ περὶ τὸ 

ρασμώη μεταβρλή, οἷον τὸ ὑγιαζόμενον ἐκ νόσν εἰς ὑγίειαν 
καὶ τὸ αὐξανόμενον ἐκ μικρότητος εἰς μέγεθος. καὶ τὸ φε: 
ρόμενον “ὦρα" καὶ γὰρ τῦτο γήεταί ποθεν ποῖ: δεῖ ἄρα εἴδει 
διαφέρειν ἐξ ἶ καὶ εἰς ὃ πέφυκε φέρεσθαι, ὥσπερ τὸ ὑγίω- 

μέσον, ἄλλος δὲ ὁ τῇ κύκλῳ φερομένε, ὅσπερ ἐςὶν ἔσχατος, 

τρίτος δ᾽ ὁ μεταξυ τότων ὁ τῷ μέσε σώματος. ἀνάγκη γὰρ 
᾽ ,ὔ΄ δε ν 2 γ. ᾿; ΝΣ ΄ ἐν τότῳ εἶναι τὸ ἐπιπολαΐζον" εἰ γὼρ μὴ ἐν τόέτῳ, ἔξω ἔς αι. 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον ἔξω" τὸ μὲν γὰρ ἀβαρὲς τὸ δ᾽ ἔχον βάρος, 
ζόμενον, ἐχ ὃ ἔτυχεν, ἀδ' ὃ βόλεται ὁ κινῶν. καὶ τὸ πῦρ 20 κατωτέρω δὲ ὁ τοῦ βάρος ἔχοντος σώματος τόπος, εἴπερ ὁ 

ἄρα καὶ ἡ γὴ ἐκ εἰς ἄπειρον φέρονται, ἀλλ᾽ εἰς ἀντικείμενα: 
ἀντόκειται δὲ κατὰ τόπον τὸ ἄνω τῷ κάτω, ὥςε ταῦτα ἔς αι 
πέρατα τῆς φοῤᾶς, ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πως ἀντικεί- 
μενα τὼ κατὰ διώμετρον" τῇ δ᾽ ὅλῃ ὑκ ἔςιν ἐναντίον ὑδέν. 

πρὸς τῷ μέσω τοῦ βαρέος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ παρὰ φύσιν" 
ἄλλῳ γὼρ ἔςαι κατὰ φύσιν, ἄλλο δ᾽ οὐκ ἦν. ἀνάγκη ἄρα ἐν 
τῷ μεταξὺ εἶναι. τούτου δ᾽ αὐτοῦ τύες εἰσὶ διαφοραί, ὕς ερον 
ἐρῦμεν. περὶ μὲν οὖν τῶν σωματικῶν ςοιχείων, ποῖά τ᾽ ἐςὶ 

ὥςε καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κύησις εἰς τὰ ἀντικείμενα 25 καὶ πόσα, καὶ «τίς ἑκαςε τόπος, ἔτι δ᾽ ὕλως πόσοι τὸ πλῆ- 

καὶ πεπερασμένα. ἀνάγκη ἄρα εἶναί τι τέλος καὶ μὴ εἰς θὸς οἱ τόποι, δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν εἰρημένων. 

ἄπειρον φέρεσθαι. τεκμήριον δὲ τοῦ μὴ εἰς: ἄπειρον φέρε- “Ὅτι δ᾽ οὐ μόνον εἷς ἐςὶν οὐρανός, ἀλλὰ καὶ ἀδύνωτονϑ 
σθαι καὶ τὸ τὴν γὴν μόν, ὅσῳ ὧν ἐγγυτέρω “ἦ τοῦ μέσου, γενέσθαι πλείς, ἔτι δ᾽ ὡς ἀΐδιος ἄφθαρτος ὧν καὶ ἀγέη- 
θᾶττον φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ, ὕσῳ ἂν τῷ ἄνω. εἰ δ᾽ ἅπει- τος, λέγωμεν, πρῶτον διαπορήσαντες περὶ αὐτῇ. δόξειε γὰρ 

ρον ἦν, ἄπειρος ὧν ἦν καὶ ἡ ταχυτὴς καὶ τὸ βώρος καὶ ἡ 30 ὧν ὡδὶ σκοπυμώοις ἀδύνατον ἔνω καὶ μόνον εἶναι αὐτόν" ἐν 
κουφότης" ὡς γὼρ τὸ κατωτέρω ταχυτῆτι ἑτέρς τῷ βαρεῖ ἅπασι γὰρ καὶ τοῖς φύσει καὶ τοῖς ἀπὸ τέχνης συνεςῶσι 
ἂν ἤν ταχύ, ὅτως εἰ ἄπειρος ἣν ἡ; τούτου ἐπίδοσις, καὶ ἡ καὶ γεγενημένοις ἕτερόν ἐςιν αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν ἡ μορφὴ καὶ 
τῆς ταχυτῆτος ἐπίδοσις ᾧπειρος ὧν ἦν.. ἀλλὰ μὴν ἀδ᾿ ὑπ: μεμιγμένη μετὼ τῆς ὕλης, οἷον τῆς σφαίρας ἕτερον τὸ εἶδος 

εἰν 

4. ὅτι Ε. 1 2. τὸ μὲν τὸ ΕΗΖ. ἢ τούτων Ε. 11 3. διάφορα μν Ἐ. 1] ἅ. ἑτιοῦν] ὁτωῦν ΔἹΙ͂. Π 5. εἰ οχα ἘῈΖ. 1 τὰ οπι Α͂. 
πρὸς ἄλληλα μόρια ΠΙ͂. ἵ 6. καὶ οπι ΕΠ. 1 διαφερόντων ΗΖ. ΠΟ Ἴ. ἄλλων Ἐ. [Ϊ τιῖ ὁπ Ε΄. 111. καὶ μὴ πλείους οπὶ ΡΥ Ε. [] 
13. καὶ απΐε ἔκ ομῖ 337. ΠΠὺ 15. οὗ] οὐῤῥανοῦ Ζ: [εἴδει δὲ ἃ ΗΠ Ἡ 41. σμικρότητος ΕἾ. ἢ 18. δεῖ] εἶ ρν Ε. 20. οὐχ] φέρεσθαι 
οὐχ ἩΥ͂. 1 ὁδ)}: φέρεται. οὐδ᾽ Κ»ἴ. 22. ἀντίκενται Ε΄, 1 ἔξαι ταῦτα "ΠΣ. ἢ 23. ἐπὰ δὲ καὶ Ε. ᾿Π ἢ ἐν κύκλω Ζ. [| 25. ὥςε -- 26. πε- 

πέρασμα οἵα εἴ ρν ΕΡ. ἢ 25. τὼ οπὰ ΑΙ εἴ τς Ε. ἢ 27. τοῦ μὴ εἰς ἄπειρα ἘΖ.. ᾿ 28. τὸ τὴν --- 29. φέρεσθαι οτὰ ργ Ἐ. 
80. ἄγ᾽ οπὶ 7. 1 ἣν Ὅὁὦπὶ ΕΖ77. "Π 31. ἔτερον ΒΗ, ἕτερον καὶ ΑΓ. ἢ} βάρει Η͂. 11 32. εἰ] εἰ οὖν Ε. ἢ 33. ἐπίδυσις ογῃ Ι͂. 

4. τὸ -- τὸ Ζν [{- 4. καὶ ἡ οπι ρὲ. Φ. 11 5. ἑιωτῆς Ε΄, αὐτὸνι Η͂, αὐτῶν ΓῊΖ,. ᾿ 6. τῇ αἱταπιχαο οπὶ ΣῊΖ.. ἢ πᾶν ΖΑ͂. Ἰ βια- 
ζομένν “Ἐ. 1 Ἶ.. πέρρν γσόμενον ΚΠ.. Δ ὅδεν ἄν: βία ἘΜΆ. Ἵ 8. φέρονται ἘΠ. ἡ σὐ οἵα ρΥ Ἐ. "ἢ ἔςαι Η͂. 1 9. τῶν λεγομένων 

ἘΠ. 10. λόγων εἴ ἐκ οὐ Ε΄. [{11.. ἰδιον ον Ε. ΠΠ τ᾽ οτὰ ΣΕ. 113. εἶναι ὅα ΕῊ. ἵ 14. τῶν οτὰ ΕΗ. || 15. σώματος οτὰ ΕΖ. 1] 

11. δ᾽ οαχ ΕΗ. {} μέσν] μεταξὺ Η,, Π 18. ἔς ἔξω Σ, ἔξω ἔξν Ε΄. 1 19: ἀλλ᾽ οπιὶ ρυ Ε. ἢ 20. τόπος οὖκ ἔςιν εἴπερ Ζ. {Π 22. ἄλλο 
Ἅ. ἢ ἄλλο δ᾽] ἀλλ᾽ ἘΞ. [Π ἐνὶ τῷ οπι «0 ἢ 23: τούτου] τοῦ Ε΄. αὶ 24. τ᾽ οτὰ . ἢ 25. τίς ἐςιν ἑκάςυ Σ΄. 1 τοῦ πλήθυς τόποι Ι͂. ἰ 27. οὐ 

ρανὸς} ὁ σὐρανδᾷ Δ, οἵα ΕΗΖ. ἢ 28. υλεῖςς. γενέσθαι ἨΠ. 1 ἀγένητος Ἐ. 1 29. λέγομεν . 1 31. γεγενημένοις καὶ συνεςῶσιν Ἐ. ἢ 

32. αὐτή τε καθ᾿ ΓΗΖΗ͂. Ἰἱ ἱαυτὴν ΔΗ͂. ᾿] καὶ ἡ μεμ. ΚΕΙ͂. || 83. τῆς ροβῖ μετὰ οπι Σ΄. ᾿ 

“ 
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καὶ ἡ χρυσῆ καὶ ἡ χαλκὴ σφαῖρα, καὶ πάλιν τοῦ κύχλε 

ἑτῴα ἡ μορφὴ καὶ ὁ χαλκοῦς καὶ ὁ ξύλινος κύκλος" τὸ 
γὰρ τί ἦν εἶαι λέγοντες σφαίρᾳ ἢ κύκλῳ ὑκ ἐρῶμεν ἐν τῷ 
λόγῳ χρυσὸν ἢ χαλκόν, ὡς ἕκ ὄντα ταῦτω τὴς ὑσίας" ἐὰν 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΆΆΝΟΥ ΄Α. 

τως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ὅλως γάρ. ὅσων ἐςὶν ἡ ἀσία ἐν 
ὑποκειμόῃ τοὶ ὕλῃ, τούτων οὐδὲν ἐνδέχεται γενέσθαι μὴ 
ὑταρχύσης τιγὸς ὕλης. ὁ δ᾽ ὑρανὸς ἔξι μὲν τῶν καθ᾿ ἕκαζα, 
καὶ τῶν ἐκ τὴς ὕλης" ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἐκ μερίαν αὐτῆς συνέξηκαν 

δὲ τὴν χαλκῆν ἢ χρυσῆν, ἐροῦμεν, καὶ ἐὰν μὴ δυνώμεθα ς ἀλλ᾽ ἐξ ὡπάσης, τὸ μὲν εἶναι αὐτῷ οὐρανῷ καὶ τῷδε τῷ 
χοῆσαι μηδὲ λαβεῖν ἄλλο τι παρὼ τὸ καθ᾽ ἕκαςον. ἐνίοτε 

᾽ -“ "“ Ἀ ἐρανῷ ἕτερόν ἐςιν, ὁ μώτοι οὔτ᾽ ἂν εἰη ὦλλος οὔτ᾽ ἀν ἐνὸξ- 

γὰρ ὑδὸν κωλύει τῦτο συμβαίνειν, οἷον' εἰ μόνος εἷς ληφθείη χοιτο γενέσθαι πλείες διὰ τὸ πᾶσαν τὴν ὕλην περιμηφώαι 

κύκλος" ὑθὲν γὰρ ἧττον ἄλλο ἔξιαι τὸ κύκλῳ εἶναι καὶ τῷδε τῦτον. λείπεται ἄρα. τῦτο δεῖξαι, ὅτι ἐξ ἅπαντος τὸ φυσ:- 
τῷ κύκλῳ, καὶ τὸ μὲν εἶδος, τὸ δ᾽ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ καὶ κοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ συνέξηκε σώματος. εἴπωμεν δὲ πρῶ- 
τῶν καθ᾿ ἕκαςον. ἐπεὶ ἦν ἐςὶν ὁ ἀρανὸς αἰσθητός, τῶν καθ᾽ 10 τον τί λέγομεν εἶναι τὸν οὐρανὸν καὶ ποσαχῶς, ἶνα μᾶλλαν 
ἕκαςον ὧν εἴη" τὸ γὰρ αἰσθητὸν ἅπαν ἐν τῇ ὕλῃ ὑπῆρχεν. ἡμῖν δῆλον γόηται τὸ ζητόμενον. ἔνα μὲν ὅν τρόπον ὑραι- 
εἰ δὲ τῶν καθ᾽ ἕκαςον, ἕτερον ἄν εἴη τῷδε τῷ ὑρανῷ εἶναι νὸν λέγομεν τὴν οὐσίαν τὴν. τῆς ἐσχάτης τοῦ παντὸς περι- 
καὶ ὑρανῷ ὡπλῶς. ἕτερον ἄρα ὅδε ὁ ἀρανὸς καὶ ὑρανὸς ἁπλῶς, φορᾶς, ἢ σῶμα φυσικὴ τὸ ἐν τῇ ἐσχατῃ περιφορᾷ τοῦ 
καὶ τὸ μὲν ὡς εἶδος καὶ μορφὴ τὸ δ᾽ ὡς τῇ ὕλῃ μεμιγμέ- παντός" εἰώθαμεν γὰρ τὸ ἔσχατον καὶ τὸ ἄνω μάλιστα, 
γον. ὧν δ᾽ ἐςὶ μορφή τις καὶ εἶδος, ἤτοι ἔςιν ἢ ἐνδέχεται 5 καλεῖν οὐρανόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ θεῶν πᾶν ἱδρύσθᾳί φαμεν. 
«πλείω γενέσθαι τὼ καθ᾽ ἕκαςα. εἴτε γὰρ ἔς ιν εἴδη, καθαΐπερ ἄλλον δ᾽ αὖ τρόπον τὸ συνεχὲς σῶμα τὴ ἐσχάτῃ περι- 
φασί τινες, ἀνάγκη τῦτο συμβαύειν, εἴτε καὶ χωριςὸν μη- φορᾷ τοῦ παντός, ἐν ᾧ σελήνη καὶ ἅλιος καὶ ἔνια τῶν 

θὲν τῶν τοιότων, ἀθὲν ἧττον" ἐπὶ παάγτων γὼρ ἕτως ὁρῶμεν, ἄςρων" καὶ γὰρ ταῦτα ἐν τῷ οὐρανῷ εἶναί φαμεν. ἔτι. δ᾽ 
ὅσων ἡ ὁσία ἐν ὕλῃ ἐςίν, πλείω καὶ ἄπειρα ὄντα τὰ ὁμοιο- ἄλλως λέγομεν οὐρανὸν τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὲὴ τῆς 
εἰδῆ. ὥςε ἦτοι εἰσὶ πλείως οἱ ὑρανοὶ ἢ ἐνδέχεται πλείες εἶ, Ὁ ἐσχάτης περιφορᾶς" τὸ γὼρ ὅλον καὶ τὸ πᾶν εἰώθαμον λέ- 

ται. ἐκ μὲν ὅν τότων ὑπολάβοι τις ἂν καὶ εἶναι καὶ ἐνδέχε- γειν ὑρανόνν τριχῶς δὴ λεγομένε τῷ ὑρανᾷ, τὸ ὅλον τὸ ὑπὸ 
σθαι πλείως εἶναι ἀρανός" σκεπτέον δὲ πάλιν τί τύτων Χέ: τῆς ἐσχάτης περιεχόμενον περιφορῶς ἐξ ἅπαντος ἀνάγκη 
γεται καλῶς καὶ τί οὐ καλῶς. τὸ μὲν ὅν ἕτερον εἶναι τὸν συνες ἄγαι τῷ φυσικῷ καὶ τῷ αἰσθητὰ σώματος διὼ τὸ μήτ᾽ 
λόγον τὸν ἄνευ τὴς ὕλης καὶ τὸν ἐν τῇ ὕλῃ τῆς μορφῆς κα- εἶναι μηδὶν ἔξω σῶμα τὸ ὑρανῷ μήτ᾽ ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. 

λῶς τε λέγεται, καὶ ἔξω τῦτ᾽ ἀχηθές. ὠλλ΄. ἐδὲν ἧττον οὐ- 25 εἰ γὰρ ἔςιν ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς σῶμα φυσικέν, 
δεμία ἀνάγκη διὼ τῦτο πλείες εἶναι κόσμες, ἀδ᾽ ἐνδέχεται ἀνάγκη αὐτὸ ἤτοι τῶν ἁπλῶν εἶναι σωμάτων αὶ τῶν συνθέ- 
γινέσθα: πλείος, εἴπερ τος ἐξ ἁπάσης ἐςὶ τῆς ὕλης, ὥσπερ των, καὶ ἃ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν ἔχειν. τῶν μὲν ὅν 
ἔςιν. ὡδὶ δὲ μᾶλλον ἴσως τὸ λεγόμενον ἔςαι δῆλον. εἰ γάρ 

ἐξιν ἡ γρυπότης καμπυλότης ἐν ῥινὶ καὶ σαρκί, καὶ ἔςιν ὕλη 
ὡπλῶν ὀθὲν ὧν εἴη. τὸ μὲν γὼρ κύκλῳ φερόμενον δέδεικται 
ὅτι ἐκ ἐνδέχεται μεταλλάξαι τὸν αὐτῷ τύπον. ἀλλὼ μὴν 

τὴ γρυπότητι ἡ σάρξ, εἰ ἐξ ἁπασῶν τῶν σαρκῶν μία γέ- ἢ οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῷ μέσε δυνατόν, οὐδὲ τὸ ὑφις ἄμενιν. κατὰ 
. ᾽ . 

γοιτὸ σὰρξ καὶ ὑπάρξειεν ταύτῃ τὸ γρυπόν, οὐθὲν ὧν ἀλλ᾽ 
ν» ν ᾿ νὸν δ. ε ᾿ δ δι; ψω ὅτ᾽ εἴη γρυπὸν ὅτ᾽ ἐνδέχοιτο γενέσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τῷ 

᾽ Ἔ 5... Ὁ ΄, . ἐν »»Σ ὦν -“ ἀνθρώπῳ ἐςὶν ὕλη σώρκες καὶ ὑςὰ, εἰ ἐκ πάτης τῆς σαρ- 
ΑἹ ἥ ,ὔ ἅν - ἘΠ ὧν Υ ᾿ ,΄ Ύ 

κὸς καὶ πάντων τῶν ὑςῶν ἀνθρωπος γένοιτο ἀδυνάτων ὄντων 

Υ' »" ἈΝ Ὰ Ψ Υ͂ ἮΝ -“ 

φύσιν μὲν γῶὼρ ὅκ ἀν εἴησαν (ὦλλοι γὰρ αὐτῶν οἰκεῖοι τό- 
δ , ν γ ποι), παρὰ φύσιν δ᾽ εἴπερ εἰσίν, ἄλλῳ τοὶ ἔςαι κατὰ φύ- 

ε “ ἃ Ν Ν ΄ Ν , ᾽ - σιν ὃ ἔξω τόποφ' τὸν γάρ τούτῳ παρὼ φύσιν ἀναγκαῖὸν 
Υ. ἈΝ ΄, ᾿ ἄλλῳ εἶναι κατὼ φύσιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἦν ἄλλο σῶμα παρὰ 

“ ΓΥ ͵ "» Υ̓ Υ̓ δον -“ Υ ᾿ Ν 
διαλυθῆναι, ἀκ ὧν ἐνδέχοιτο εἶναι ἀλλον ἄνθρωπον. ὡσαύ- 35 ταῦτα, οὐκ ἄρ᾽ ἐςὶ δυνατὸν ὀθὲν τῶν ὡπλῶν ἔξω εἶσαι τοῦ 

4. σφαῖρα καὶ ἡ χαλκῆ ΑΖ. ἢ 3. ἣν οπι ον Ε. ἢ ἀ. ἂν ΕΗ ΚΡ. ᾿ὶ 5. χρυσῆν αὶ χαλκῆν Α͂. 11 καὶ μιν] κἂν ΨΓΑ͂Γ, καὶ Ἐ- ΠΠ 7. μέ- 
νον Κ΄. ἢ 9. καὶ τῶν] καὶ τὸ Ψ. ΠΕ 11. ὑπάρχει Ε΄. ᾿ 12. τῷ] τὸ ΜΗ. "ἢ 13. ἁπλῶς] 'καὶ ἁπλῶς 722. 1 ὁ οἷα μὰ Ἐ. 0) καὶ]. καὶ ὁ ΝΩ͂Ι ἢ 
4λ, τῇ οπι 1. 1} 17. τινές φασιν ΗΜ. 11 καὶ] καὶ μὴ Ε΄. 1] μηθὲν τῶν τοιούτων χωριςὸν Ἐς ΠΠΠ18. ἐροῦμεν Ε΄. 1} 19. ἐμοειδῇ Μ᾿. 20. ἤτοι 

οἵα Ἐ. 1 πλείως εἰσὶν ἩΠΗ͂. 1 οἱ οαι ΕἩΗΔΩΙ͂ ἀυθιο Ἐ. ἢ κα -- εἶναι, ογὰ Ρν Ε. ἢ εἶναι} γενέσθαι Χ.23. ᾿ 21. οὖν] δὴ ΕΝ. ἢ 'ὧν τις Κ᾽. ἢ 

χὰ ροϑὲ ἀν οἱχ 27. 11 22. εἶναι οπὶ Ἐ. 1 23. οὖν οπι Εὶ ᾿ὶ 25. ἔςι ΗΠ, 1 τοῦτ᾽ οὐκ Η. 27. ὥσπερ καὶ ἔσιν Ε, || 28. ἔσως οὐ ΕΝ ἢ 

ἔςαι τὸ λεγόμενον ΓΗ. [1 γάρ] περ 1. ' 31. ἄν οὰ ΕΕΜ. 11 32. εἰ" ἐν τῷ Ε΄. ἢ 33. ὕλη ἰσὶ ΗΜ || 34. καὶ ἐκ π. 210 35. ἄλλον 
εἶναι. ἩΣΗ͂. : 

2. ὕλη τιὴ ἢ, τῇ ὕλη Ἡ- 1} ὑδὲν ἰνδ.] ἐνὸ. μηδὲν Σ΄. {Πγγνεσθαι ἘΠ. ἢ 3. τινὸς οἵὰ ἘΞ. ἢ ἕκαφον Δ. ἵ 6. ἂν αηἰαιείη οὐ . { 

Ἴ. προειληφίναι Ζ. Ἱ| 8. τοῦτο} αὐτὸ τοῦτο ΕΗΛΙ͂. διότι Ε. 1 1ἀ. εἰώθαμεν -- 17. τῦ, παπός στὰ 1. ἢ. 15. πῶ] τε ἢ. Τ᾿ 16. τρόπον 
φαμὴν τὸ ΜΙ. 1 21. τῷ παντὸς ἐρκῶ ΕΗΜ. ᾿ὶ 26. ἀναγκαῖν Η. 1} 28. μὲν στὰ . || 29. ἑκυτῶῦ Δ. ἃ 30. ἐπὶ γτ Κ᾿. |] τοῦ] τοῦδε 
τοῦ Ε΄. ᾿ 33. τὸν] τὸ μὲν Σ΄. 1 ἄλλῳ ἀναγκαῖον Ἐν. 35. ἀρ} ἐν. Ε΄. |Π ἔξαι ἈΚ. 
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ὑρατὰ σῶμα. εἰ δὲ μὴ τῶν ἁπλῶν, ὑδὲ. τῶν μικτῶν ενάγκη καὶ ὄπαυςον δὴ κύησιν κινεῖται εὐλόγως" πάντα “γὰρ παύ- 
γὰρ εἶναι καὶ τὰ ἁπλᾷ τὸ μικτῷ ὄντος. ἀλλιὰ μὲν οὐδὲ εται πινόμενα, ὅταν ἔλθη εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον" τῇ δὲ κύκλῳ 
γσέσθαι δυνατέν' “ἄτοι γὰρ κατὰ φύσιν ἔξαι ἢ παρὼ φύ- σώματος ὁ αὐτὸς τόπος ὅθεν ἤρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ, 
σιν, καὶ ἢ ὡτλὴν ἢ μικτόν, ὥςε πάλιν ὁ αὐτὸς ἥξει λόγος" Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν μετὰ ταῦτα πότερον 10 
οὐδὲν γὰρ διαφέρει σκοπεῖν εἰ ἔςιν ἢ εἰ γαέσθαι δυνατόν. 5 ἀγένπτος ἣ γεντὸς καὶ ἄφθαρτος ἢ φθαρτός, διεξελθόντες 
φανερὸν τούυν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὔτ' ἕξιν. ἔξω οὔτ' ἐγ πρότερον τὰς τῶν ἄλλων ὑπολείψει" αἱ γὰρ τῶν ἐναντίων 

κωρεὶ γενέσθαι; σώματος ὄγκον ὑθενός" ἐξ ἀπάτης γάρ ἐςι ἀποδείξεις ἀπορία περὶ τῶν ἐναντίων εἰσί. ἅμα" δὲ καὶ 
τῆς οἰκείας ὕλης ὁ πᾶς κόσμος" ὕλη γὰρ ἥν αὐτῷ τὸ φυ- 
τρεὸν σῶμα καὶ αἰσθητόν. ὥς οὔτε νῦν εἰσὶ πλείες. οὐραναὶ 

μᾶλλον ἂν εἴη πιςὰ τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι προακη- 

κυόσι τὰ τῶν ἀμφισβητόντων λόγων δικαιώματα" τὸ γὰρ 

οὔτ᾽ ἐγέωντο, οὔτ᾽ ἐνδέχεται γενέσϑωι πλείνς" ὠλλ᾽ εἷς καὶ τὸ ἐρήμην καταδικάζεσθαι δοκεῖν ἧττον ἂν ἡμῖν ὑπάρχοι" 

μόνος καὶ τέλειος ὅτος ὑρανός ἐςιν. ἅμα: δὲ δῆλον ὅτε οὐδὲ 
“ὅπῃς οὐδὲ χενὸν οὐδὲ χρόνος ἐςὶν ἔξω τῷ ὑρανδ". ἐν ὥπαντι 

Ἂ, 3 ΝῚ : ΄ὔ “ Ἁ , ἣν γ΄ ᾽ γὰρ τόπῳ δυνατὸν ὑπάρξαι σῶμα" κενὸν δ᾽ εἶναί φασιν, ἐκ 
ὦ μὴ ἐνυπάρχει σῶμα, δυνατὸν δ᾽ ἐςὶ γερέσθαι" χρόνος 

γὰρ δεῖ διαιτητὰς ἀλλ᾽ ἀκ ἀντιδῥιους εἶναι τὸς μέλλοντας 
᾽ Ν βὴ Ἐπ. τὰ ΄,ὔ ἘΝ, “ Ψ “ τὠληθὲς κρίνειν δκανῶς. γενόμενον μὲν ἦν ἅπαντες εἶναί φα- 

σι, ἀλλχεὶ γενόμενον. οἱ μὲν ἀΐδιον, οἱ δὰ. φθαρτὸν ὥσπερ 

ὁτῶν ἄλλο τῶν φύσει συνις «μένων, οἱ δ᾽ ἐναλλὰξ ὁτὲ μὲν 

δὲ ἀριθμὸς κινήσεως" κύησις δ᾽ ἄνευ φυσριοῦ σώματος οὐκ ι5 ἕτως ὁτὲ δὲ ἄλλως ἔχειν φθειρόμενον, καὶ τῦτο ἀεὶ διατε- 

ἔς σα. ἔξω δὲ τὸ ἐραΐήξ δέδεικται ὅτι οὔτ᾽ ἔςιν οὔτ᾽ ἐνδέχεται. 

ερέσθαι σῶμα. φανερὸν ἄρα ὅτι οὔτε τόπος͵ οὔτε κενὸν. οὔτο 
,ὔ ΝΣ ’ Υγ»} ΄, »»ν χρόνος ἐςὶν ἔξωθεν" διόπερ ὅτ᾽ ἐν τόπῳ τἀκεῖ πέφυκεν, ὅτε 
2 ΕΒ » ᾿ ᾽ 2 ᾽ ν.,» , χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν, ὑδ᾽ ἐςὶν ὑδενὸς ὑδεμία μεταν- 

λεῖν ἕτως, ὥσπερ ᾿Ἐμπεδυκλῆς ὁ ᾿Ακραγαντῖνος καὶ Ἣρα- 

κλειτος ὁ Ἐφέσιος. τὸ μὲν ἴν γενέσθαι μὲν ἀΐδιον δ᾽ ὅμως 
εἶαι φάναι τῶν ἀδυνάτων. μόνα γὰρ ταῦτα ϑετέον εὐλόγως 
. ; -Ἥ ἡ ,ὔ »" ς ΄ ΄ὔ΄ ὅσα ἐπὶ πολλῶν ἢ πάντων ὁρῶμεν ὑπάρχοντα, περὶ δὲ τότε 

βολὴ τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φοράν, ὠλλ᾽ ἀναλ-- 22 συμβαίνει τοὐναντίον" ὥπαντα γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρό- 

λοίωτα καὶ ἀπαθῆ τὴν ἀρίςν ἔχοντα ζωὴν καὶ τὴν αὐταρ- 

κες τὴν διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα. καὶ γὼρ τῦτο τοὔνομα 
θείως ἔφθεγκται παρὰ τῶν εἰρχαίων. τὸ γὼρ τώλος τὸ. περι- 

μόνω φαύεται. ἔτι δὲ τὸ μιὴ ἔχον ἀρχὴν τὸ ὡδὶ ἔχειν, ἀλλ᾽ 
,ὔ Υ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν πρότερον τὸν ἅπαντα αἰῶνα, ὠδύνατον 

ΩΥ καὶ μεταβάλλειν" ἔςαι γάρ τι αἴτιον, ὃ εἰ ὑπῆρχε πρότερον; 
ἔχον τὸν τῆς: ἑκώςν ζωῆς χρόνον, Ὦ μηθὲν ἔξω κατὰ φύσιν, δυνατὸν ἀν ἦν ἄλλως ἔχειν τὸ ἀδύνωτον ἄλλως ἔχειν. εἰ δὲ 
αἰὼν ἑκάςε κέκληται. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ Ἀόγον καὶ τὸ τῷ 25 πρότερον ἐξ ἄλλως ἐχόντων συνέςη ὁ κόσμος, εἰ μὲν ἀεὶ ὅτως 
παντὸς ἀραγῇ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπει- ἐχόντων καὶ ὠδυνάτων ἄλλως ἔχειν, ὁκ ἀν ἐγώετο. εἰ δὲ 

ρίαν περιέχον τέλος αἰών ἐςιν, ἀπὸ τοῦ ἀεὶ εἶναι εἰληφὼς γέγονεν, ἀνάγκη δηλονότι κὠκεῖνα δυνατὰ εἶναι ἄλλως ἔχειν 

τὴν ἐπωνυμίαν, ἀθάνατος καὶ θεῶς. ὅθεν καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ μὴ ἀεὶ ὕτως ἔχειν, ὥστε καὶ συνεστῶτα διαλυθήσεται 

ἐξήρτηται, τοῖς μὲν ἀκριβέςερον τοῖς δ᾽ ἀμαυρῶς, τὸ εἐναί καὶ διαλελυμένα συνέςη ἔμπροσθεν, καὶ τῶτ' ἀπειράκις ἢ 

τε καὶ ζῆν. καὶ γὰρ καθεπερ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφής- 30 ὕτως εἶχεν ἤ δυνατὸν ἦν. εἰ δὲ τοῦτ᾽, οὐκ ὧν εἴη ἄφθαρ» 

μασι περὶ, τὰ θεῖα πολλοίκις προφαίνεται τοῖς λόγοις ὅτι τος, οὔτ᾽ εἰ ἄλλως εἶχέ ποτε ἔτ᾽ εἰ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν. 
τὸ θεῖον ἀμετώβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἣν δέ τινες βοήθειαν ἐπιχειρῆσι φέρειν ἑαυτοῖς τῶν λεγόντων 
ἀκρότατον" ὃ ὅτως ἔχον μαρτυρεῖ τοῖς εἰρημένοις. ὅτε γὰρ ἄφθαρτον μὲν εἶναι γενόμενον δέ, οὐκ ἔςιν ἀληθής" ὁμοίως. 
ἄλλο κρεῖττόν ἐςιν ὅ τι κινήσει (ἐκεῖνο γὰρ ἂν εἴη θειότερον) γάρ φασι τοῖς τὰ διαγράμματα γράφουσι καὶ σφᾶς εἰ- 
ἅτ᾽ ἔχει φαῦλον ὑθέν, ὅτ᾽ ἐνδεὲς τῶν αὑτῷ καλῶν ὑδενός ἐς ιν. 35 ρηκώαι περὶ τῆς γενέσεως, ὄχ ὡς γενομένου ποτέ, ἀλλὰ 

8. παρὰ φΦ: ἢ κατὰ ᾧ. (οῃλΐε5ο ἔςαι) Κ᾽, 1 ἔςαι καὶ παρὰ φύσιν οἵα ΒΕ. [[ ἡ. 3. ροβῖ καὶ οπῃ Ε. [[ 5. εἰ ροβῖ ὅ σὰ ΣΕ. ἢ 6. ἐνδίχεται Ἐ΄. 1} 
1. κι ΜΙ. ἢ Ὑ4ρ] ἀρ’ ἩΜ. 1 ἰφξιν δῃϊο ὁ .47.. ἃ 9. πλείως οἱ οὐρανὰ Ε΄. Π ΊΟ. πλείνς γοέσθαι ΠΗ͂, ἃ καὶ οπὶ ἢ. 1 11. οὗτος καὶ 
τέλεως Δ. 1 12. κανὶ ΜΚ, 1 13. τόπῳ οἵα ρὲ Ἐδἢ 14. ἐνυπάρχειν Ε, ὑπάρχὰ ΕΗΠΗ͂. 1 ἰτὰ οπὰ ἘΔ. || ἔςι δὲ χρόνος 1, χρόνος δέ 
ἐφ» ΓΑ͂. 11 16. ἀποδέδεικται [Μ. 1} .18. ἔξυν ΕΗ. Π 20. περιφοράν "ῖ. ᾿ 26. ἅπαντα ΓΗΔΗ͂. ἢ καὶ τὸ τὴν ΕἸ. ἢ 21. αἰὰ 2... 

29. ἀμαυρότερον ΖΔΙ͂. ἢ 30. καθάπερ γὰρ, οπιΐϑ58. καὶ, Η. γὰρ οτὰ οοτιν Κ΄. {Π 33. ὃ οπὴ ΚΕ. ΠΠ 34. κινήσειεν Ε΄. Π κεῖνο Ε. 1 ἀν οὐὰ ἢ. 
4, ἅπωτα ΓΗ. ἱἱ γὰρ δὴ π. Κ΄. 1 3. ὁ αὐτὸς τόδος οτὰ ΡΥ Ε. ᾿ ὃ ΚΕ. 1 ἀ. δὲ ογτὰ . ΠΠυ 5. ἀγένοιτος ἢ γενητὸς ΕΗ. 

7. πῷὶ οὐχ οοὐν 1. ἢ 9. ἀμφισβητνμένων 2. 1 10. ἠρέμην Ε, ἢ ὑκάρχη Ἡ. Ἱ 12. τἀληϑὴ Α͂. ἢ 11. φύσει οαι ἘΡΨΗΙ. 15. ἔχειν 
ὅτε ἃ ἄλλως ΗΠ. ἢ αἰὰ 2, οπι 2ξ. ὶ 18. εἶναι οπι 17, ρον φάναι γοηῖς "7. ᾿Π 23. πρότερον ὑπῆρχε Ε. 1 24. ἂν ογα Ἐ. ᾿᾿ τὸ --- ἔχειν 
σε Η εἰ οοὐν Ε. ἢ δὲ Ἐ-. 1 26. ἐγίγνετο δ. 1 39. καὶ δ] εἰ καὶ δ. 27. ἢ 30, ἔσχεν Ε΄. 1 ὅ»] ἄν ἦν Ε. 1 31. ἔσχε ἢ Η͂. " 32. ἐπι- 

σκειροῦσιν ἐπιφέρειν ἘΣ, ἐπιφίρεν ἐπιχειροῦσιν ΠΗ͂, Ἱ 33. ἜΜΕΝ Μ-. 1 34. φησι 1.. . 
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διδασκαλίας χάριν ὡς μᾶλλον γνωριζόντων, ὥσπερ τὸ δά. Πρῶτον δὲ διαιρετέον πῶς ὠγώητα καὶ. γενητά φαμεν 1 
- κ -“ λ 

γρῶμμα γιγνόμενον θεασαμώνους. τῦτο δ᾽ ἐςίν, ὥσπερ λές καὶ φθαρτὰ καὶ ἄφθαρτα" πολλαχῶς γὰρ λεγομένων, κἀν 

γόμεν, ὦ τὸ αὐτό᾽ ἐν μὲν γὰρ τῇ ποιήσει τῶν διαγρωμ»- μηδὲν διαφέρῃ πρὸς τὸν. λόγον, ἀνάγκη τὴν διάνοιαν ἀορίςως 

μάτων πάντων τεϑώτων εἶαι ἅμα τὸ αὐτὸ συμβαύει, ἐν ἔχειν, ἄν τις. τῷ διαιρουμένῳ πολλαχῶς ὡς ἀδιαιρέτῳ χρῆ- 

δὲ ταῖς τούτων ὠποδείζξεσιν οὐ ταὐτόν. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" τῷ 5 ται" ἄδηλον γὰρ κατὰ. ποίαν φύσιν αὐτῷ συμβαύει τὸ 

γὰρ λαμβανόμενα πρότερον καὶ ὕςερον ὑπεναντία. ἐς," ἐξ λεχθέν. λέγεται δ᾽ ὠγόητον ἕνα μὲν τρόπον ἐὰν ἥ τι νῦν 

ἀτάκτων γάρ ποτε τεταγμένα γενέσθαι φασίν, ἅμα δὲ τὸ πρότερον μὴ ὃν ἄνευ γενέσεως καὶ μεταβολῆς, καθώπερ ἕἔστοι 

αὐτὸ ἄτακτον εἶναι καὶ τεταγμένον ὠδύνατον, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τὸ ἅπτεσθαι καὶ τὸ κινεῖσθαι λέγεσιν" ὁ γὰρ εἶναι γίνεσθαί 

γώεσιν εἶναι τὴν χωρίζουσαν καὶ χρόνον" ἐν δὲ τοῖς δια- φασιν ἁπτόμενον, ὑδὲ κινούμενον. ἔκα δ᾽ εἴ τι ἐνδεχόμενον 
γράμμασιν ἀδὲν τῷ χρόνῳ κεχώριςαι. ὅτι μὲν. ὄν ὠδύνατον 10 γίνεσθαι ἢ γενέσθαι μή. ἐξὶν" ὁμοίως γὼρ καὶ τῦτο ὠγέητον, 

αὐτὸν ἅμ᾽ ἀΐδιον εἶναι καὶ γενέσθαι, φανερόν. τὸ δ᾽ ἐναλς ὅτι ἐνδέχεται γενέσθαι. ἔνα δ᾽ εἴ τι ὕλως ἀδύνατον γενέσθαε, 
λαΐξ. συνιςάναι καὶ διαλύειν ὑθὲν ἀλλοιότερον ποιεῖν ἐςὶν ἢ ὥσθ' ὁτὲ μὲν εἶναι ὁτὲ δὲ μή. τὸ δ᾽ ἀδύνατον λέγεται διχῶς" 

, ΝΥ ᾿ ᾽ Ά Δ, Ων Ν “ ν» ν »,.κα δ , »Ψ λ » Ν 
τὸ κατασκχευάζειν αὐτὸν ἀϊδιον- μὲν ἀλλὰ μεταβάλλοντω ἢ γάρ τῷ μὴ ἀληθὲς. εἶναι εἰπεῖν ὅτι γένοιτ᾽ ἄν, ἢ τῷ μὴ 

Ν ΄,ὔ “ ν 2 Ν Υ ΄, Η ,ὔ Ν νλ “ ν ΣΝ ἃ , ᾿ ἃς 
τὴν μορφήν, ὥσπερ εἴ τις ἐκ παιδὸς ἀνδρα γινόμενον καὶ ῥᾳδίως μηδὲ τωχὰ ἢ καλῶς. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ 

ἐξ ἀνδρὸς παῖδα ὁτὲ μὲν φθείρεσθαι ὁτὲ δ᾽ εἶναι οἴοιτο" 15 γενητὲν ὄνα μὲν εἰ μιὴ ὃν πρότερον ὕςερον ἔς:ν, εἴτε γενόμενον 
δῆλον γὰρ ὅτι καὶ εἰς ἄλληλα τῶν ςοιχείων συνιόντων ἀχ, εἶτ᾽ ἄνευ τῇ γίνεσθαι, ὁτὲ μὲν μὴ ὄν, πάλιν δ᾽ ὄν" ἕνα δ᾽ εἰ 

ἡ τυχῶσα τάξις γίγνεται καὶ σύςασις, ἀλλ᾽ ἡ αὐτή, ἄλ-ει δυνατόν, εἴτε τῷ ἀληθεῖ διορισθέντος τῷ δυνατὰ εἴτε τῷ" ῥᾳ- 
Ν᾿ ᾿ ,ὕ ᾽ , ἂ-“ , [2 ΣΝ 2 "ιν Δ "Δ ψ» λως τε καὶ κατὰ τὸς τῦτον τὸν. λόγον εἰρηκότας, οἱ τῆς δίως" ἔνα δ᾽ ἐὰν ἡ γώεσις αὐτῷ ἐκ τῷ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν, εἴτ 

διαθέσεως ἑκατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον. ὥς" εἰ τὸ ὅλον ἤδη ὄντας, δια τῷ γίνεσθαι δ᾽ ὄντος, εἴτε καὶ μήπω ὄντος, ἀλλ᾽ 
- ᾿ς ἀν κὰκ " “ ὁτὲ - δ᾽ ἐκεί Ά ἐγδὶ έ ᾿ 6 ὃν δὲ νΎὺ ε ,ὔ . δ 

σῶμα συνεχὲς ὃν ὁτὲ μὲν οὕτως “ὁτὲ δ᾽ ἐκείνως διατίθεται 20 ἐνδεχομένου. καὶ φθαρτὸν δὲ καὶ ἄφθαρτον ὡσαύτως" εἴτὲ 
,ὔ « δ . α΄. ͵ὔ ᾿΄» ἅ Ν , ,ὕἷ λιν Ἀ ΄,πᾷ Δ.» ΝΥ “ 

καὶ διακεκόσμηται, ἡ δὲ τῷ ὅλου σύςασίς ἐςι κόσμος καὶ γὼρ πρότερόν τι ὃν ὕςερον ἢ μή ἐςιν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι, 

ἐρανός, ὑκ ὧν ὁ κόσμος γίγνοιτο καὶ φθείροιτο, ἀλλ᾽ αἱ φθαρτὸν εδαί φαμεν, εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλ- 
διαθέσεις αὐτοῦ. τὸ δ᾽ ὅλως γενόμενον φθαρῆναι καὶ μὴ λον, εἴτε μή. ἔςι δ᾽ ὅτε καὶ τὸ διὰ τῷ φθείρεσθαι ἐνδεχά- 

ἀνακάμπτειν ὄντος μὲν ἑνὸς ὠδύνατόν ἐςιν᾽ πρὶν γὰρ γενέξφ. μενον μὴ εἶναι φθαρτὸν εἶναί φαμεν, καὶ ἔτι ἄλλως τὸ 
σθαι ὠεὶ ὑπῆρχεν ἡ πρὸ αὐτῷ σύςασις, ἢν μὴ γενομένην 295 ῥφδίως φθειρόμενον, ὃ εἴποι ὧν τις εὔφθαρτον. καὶ περὶ τῇ 
ὑχ οἷόν τ᾽ εἶναί φαμεν μεταβάλλειν" ἀπείρων δ᾽ ὄντων ἐν- ἀφθάρτου. ὁ αὐτὸς λόγος" ἢ γὰρ τὸ ἄνευ φϑορᾶς ὁτὲ μὲν 
δέχεται μᾶλλον. ἀλλὰ μὴν καὶ τῦτο πότερον ὠδύνατον ἡ ὃν ὁτὲ δὲ μὴ ἔν, οἷον τὰς ἀφάς, ὅτι ἄνευ τοῦ φθείρεσθαι 
ὃδὺ ΄, Ψ δὲ " »“Ρ ᾿ς » Δ ,ὔ φ«« » ΄ ν σ΄ ; ΗΝ ἡ Ἀ ν , Ν Δ Ν γωτόν, ἔςαι δῆλον ἐκ τῶν ὕςερον' εἰσὶ γάρ τινες οἷς ἐν. πρότερον ὅσαι ὕςερον ὄκ εἰσίν, ἢ τὸ ὃν μὲν δυνατὸν δὲ μὴ 
δέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγένητόν τι ὃν φθαρῆναι καὶ γενόμενον εἶναι, ἢ ὧς ἐσόμενόν ποτε, νῦν δ᾽ ὄν" σὺ γὰρ εἶ, καὶ ἡ 
ἄφθαρτον διατελεῖν, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ" ἐκεῖ γάρ φησι 3) ἁφὴ νῦν" ἀλλ᾽ ὅμως φθαρτόν, ὅτι ἔςιαι ποτὲ ὅτε ὑκ ἀλη- 
τὸν ἀρανὸν γενέσθαι μέν, ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἔτεσθαί γε τὸν ἀεὶ θές σε εἰπεῖν ὅτι εἶ, ἀδὲ ταῦτα ἅπτεσθαι. τὸ δὲ μάλιςα 

᾿' ν, ἃ » ὲ λιν » ,ἷ ν ΄, ν ἃ ό ἀδυ δὲ .“ ΄ Γ2 -- ἃ 
Χρόνον. πρὸς ὃς φυσικῶς μὲν περὶ τῷ ὑρανᾷ μόνον εἴρηται, κυρίως, τὸ ὃν μέν, ἀδύνωτον δὲ φθαρῆναι ὕτως ὥςε γῦν ὃν 
καθόλου δὲ περὶ ἅπαντος σκεψαμένοις ἔςξαι καὶ περὶ τότον ὕστερον μὴ εἶναι ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι, ἢ καὶ τὸ μήπω 
δῆλον. ἜΣ ἐφθαρμένον, ὃν δέ, ἐνδεχόμενον δ᾽ ὕξερον μὴ εἶναι. λέγεται 

2. γεόμενον Ἡ. 11 3. μὲν οτὰ ΑΓ.  ἀ. ταὐτὸν Ἡ, ἵἱ ἸἼ. ποτε τὰ Η, οτὰ Ἐ. Ἱἱ τὸ αὐτὸ οπι ἘΗ͂. 1 8. ἀνώγκη οπι Ἐ. [] 10. ὧμ᾽ 
αὐτὸν ἀδύνατον εἶναι ἀΐδιον ῖ, ἀδύνατον ἅμ᾽ ἀΐδιον αὐτὸν εἶναι Ε΄ 1 16. καὶ οηι 1. ἢ 23. γυόμειον Ε΄. Π 25. πρὸς αὐτὸς Ε΄. Π 56. ὅττων 

κέσμων ἐνδέχεται Ι͂, ὄντων τῶν κόσμων ἐνδέχεται ἯΖ. { 21. ἀλλὰ μὴ] οὐ μὴν ἀλλὰ ΓΗ͂. { 29. ἀγένητον Ε. 1 30. φησιν ὁ τίμαιος 

τὸν ΕΠ. 11 31. .] ἀλλ᾽ ἡ γυ Ἐ᾿ 1 μὴν] μὴν φθαρτὸν ΕἸΠΗ͂. ΠΠ τὸν] τὸν λοιπὸν ΕΗΖΗ͂. | ἀὰ οτχ ΤΕ. || 32. φυσικῶς --- εἴρηται οτὰ Ε. ἰἰ 
τῷ οὔ  σὰπὰ οοὐν Ε εἰ το Ε. ἢ μόνου πιᾶγρὸ Εἰ Ὅν επὶπὶ οπὰ. ᾿ 33. δὲ οαι ρσ ΕἸ. Π πε οὶ σοῦ ΣΕ. ΠΠ παντὸς ἐπισκεψαν- 
μένοις Η. 

1. καὶ γοητὰ οπὶ ΕἸ. ἰ[ λέγομεν Η. ᾿ 2. καὶ ἄφθαρτα οτχ Ε. Π| καὶ Ἐ. ἵ 5. δέλον Ἐ. Ἱ αὐτῶν ἘΓΗΜΗ͂. 1 6. ἀγίώνητον Ἐ. 

μὲν τὸν τρόπον ΑΙ. ᾿ 8. οὐ] ὑδὲ Σ΄. 11 9. ἐδὲ] ὑδὲ καὶ Ε΄. ἢ 10. γίνεσθαι ἢ οχα Ε. ΠΟ13. τῷ] τὸ ΣΩΜ. 1 τῷ] τὸ Ἐ. 1 14. καὶ τὸ] 
κατὰ ἘΞ. ᾿ὶ 15. γνγνόμενον ἘΖΠ{Ι͂. 11 18. ὁ] ἢ ἡ Η. 1} 20. καὶ δῃίε φθ. οὰ Ε. || 21. ἢ γροξῖ ὕς. οπα Ζ. || μὴ εἶναι ἐνδέχεται ἘΡ. καὶ 

22. εἴτε -- 24. εἶναί φαμεν οτὰ Α͂. 1 23. εἴτε μή οοτν ΕἸ. ἢ 24. φαμεν εἶναι φθαρτόν Η. ἢ 28. ἀδύνατον δὲ 1., καὶ δυνατὸν δὲ Ε΄, καὰ 
δυνατὸν Η. ἃ 29. ἢ καὶρ ἀκ 1. ΠΤ εἴ νῦν καὶ Σ΄. 11 30. φϑαρτοὶ ΜΙ͂, 1 ἕξιν ΕΖ. 11 ὅτι ΔΑ͂, οἵα ἙἘ. 1 31. σε οπὶ Τἴ εἰ οοεν Ε. ἢ 
ταύτην ΔΙ͂, ἴ 33. ἐνδέχεσθαι -- ἢ καὶ ογὰ 27. || 3λ. ὃν οπὰ Ε. ἢ δέ οπι ΕΗΖΗ͂. ᾿ 
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δ᾽ ἄφθαρτον καὶ τὸ μὴ ῥᾳδίως. φθειρόμενον. εἰ δὴ ταῦθ' ἔσται χρότον τὸ αὐτὸ δυνατὸν. εἶναι. καὶ μὴ εἶναι ἄλλον 
τως ἔχει, σκεπτέον πῶς λέγομεν τὸ δυνατὸν "καὶ ἀδύνατον' ἄπειρον. ἀλλὰ τοῦτ᾽ ὠδύνατον. ἀρχὴ δ᾽ ἔςω ἐντεῦθεν" τὸ 
τό τε. γὰρ κυριώτατα λεγόμενον ἄφθαρτον. τῷ μὴ δύνασθαι γὰρ, ἀδύνωτον καὶ τὸ ψεῦδος ἃ ταὐτὸ σημαίνει. ἔςι δὲ τὸ 
φθαρῆναι ὦν, μηδ᾽ ὁτὲ μὲν. εἶναι “ὁτὲ δὲ. μή". λέγεται. δὲ ἀδύνατον καὶ τὸ: δυνατὸν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς 

καὶ τὸ ἀγένητον τὰ ὠδύνατον, καὶ τὸ μὴ δυνάμενον «γενέ: 6 ζὰ μὲν ἐξ ὑποθέσεως (λέγω δ᾽, οἷον τὸ τρίγωνον ἀδύνατον 
σθαι ὕτως ὥςε πρότερον μὲν μὴ εἶναι ὕςερον δὲ εἶναι," οἷον δύο ἀρθὰς ἔχειν, εἰ τάδε, καὶ ἡ διώμετρος σύμμετρος, εἰ 
τὴν διάμετρον σύμμετρον. εἰ δή τι δύναται κιτηθῆναι: ςἄδια τάδε), ἔς δ᾽ ἁπλῶς καὶ δυνατὰ καὶ ὠδύνατα καὶ ψευδῆ 

ἑκατὸν ἢ ἄραι βώρος, ἀεὶ πρὸς τὸ πλεῖξον λέγομεν, οἷν καὶ ὠληθῆ. οὐ -δὴ ταὐτόν ἐστι ψεῦδές τέ τι εἐδαι ἁπλῶς 
τάλαντα ἄραι ἑκατὸν ἢ ςάδια βαδίσαι ἑκατόν (καΐται καὶ καὶ ἀδύνατον ἁπλῶτ' τὸ γάρ σε μὴ ἑςῶτα φάναι ἐς ναι 

τὰ μόρια δύναται τὼ ἐντός, εἴπερ καὶ τὴν ὑπεροχήν); ὡς 10 ψεῦδος μέν, ὑκ ἀδύνατον δέ, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὸν κιθα- 
δέον ὁρίζεσθαι πρὸς τὸ τέλας καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν δάνα- ρίζοντα μὲν μὴ ἄδοντα δὲ ἄδειν φάναι ψεῦδος, ἀλλ᾽ οὐκ 
με» ἀνάγκη μὲν ὅν τὸ δυνατὸν 'καθ' ὑπεροχὴν τοσαδὶ καὶ ἀδύνατον. τὸ δ᾽ ἅμα ἑς ἄναι καὶ καθῆσθαι, καὶ τὴν διά- 
τὰ ἐντὸς δύνασθαι, αἷον εἰ τάλαντα ἑκατὸν ἄραι, καὶ. δύο, μετρον σύμμετρον εἶναι,. σὺ μόνον ψεῦδυς ἀλλὼ καὶ ἀδύ- 
κἂν εἰ ςἄδια ἑκατόν, καὶ δύο δύνάσθαι βαδίσαι. ἡ δὲ. δύ- γατογ. οὐ δὴ ταὐτόν ἐςτιν ὑποθέσθαι ψεῦδος καὶ ὠδύνατον. 

ναμὶς τῆς ὑπεροχχῆς ἐςίν". κἂν εἴ τι ὠδύνατον τοσονδὶ καθ᾽ 15 συμβαίνει δ᾽ ἀδύνωτον ἐξ ἀδυνάτου. τῷ μὲν οὖν καθῆσθαι 
ὑπερβολὴν εἰπόντων, καὶ τὰ πλείω ἀδύνατον, οἷον ὁ χίλιῳ καὶ ἑστάναι ἅμα ἔχει τὴν δύναμιν, ὅτι ὅτε ἔχει ἐκείνην, 
βαδίσαι ςιἴδια μὴ δυνάμενος δῆλον ὅτι καὶ χίλια καὶ ἦν. καὶ τὴν ἑτέραν" ἀλλ᾽ ἀχ ὥςε ἅμα καθῆσθαι καὶ ἑς ναι, 
μηθὲν δ᾽ ἡμᾶς παρενοχλείτω" διωρίσθω γὰρ κατὰ τῆς, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ. εἰ δή τι ἄπειρον χρόνον ἔχει πλειό- 
ὑπεροχῆς τὸ τέλος λεγόμενον τὸ κυρίως δυνατόν. τώχα νων δύναμιν, οὐκ ἔςξιν ἐν ἄλλῳ χρόνῳ, ἀλλὰ τῦθ᾽ ἅμα. 
γαρ ἐνς αἴη τις ὧν ὡς ὧς ἀνάγκη τὸ λεχθέν" ὁ γὰρ ὁρῶν Ὁ ὥς᾽ εἴ τι ἄπειρον χρόνον ὃν φθαρτόν ἐςι, δύναμιν ἔχοι ὧν 
ςαδιον ὁ καὶ τὰ ἐντὸς ὄψεται μεγέθη, ἀλλὼ τοὐναντίν τοῦ μὴ εἶναι. εἰ δὴ ἄπειρον χρόνον ἐς, ἔστω ὑπάρχον ὃ 
μᾶλλον ὁ δυνάμενος ἰδεῖν ςιγμὴν ἢ. ἀκῦσαι μικρῷ ψόφου δύναται μιὴ εἶναι. ἅμα ἄρ᾽ ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται κατ᾽ 
καὶ τῶν μειζόνων ἔξει αἴσθησιν. ὠλλ᾽ ὑθὲν διαφέρει πρὸς ἐγέργειαν, ψεῦδος μὲν ἦν συμβαΐύοι ἄν, ὅτι ψεῦδος ἐτέθη. 
τὸν ᾿δγον" διωρίσθω γὰρ ἤτοι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἢ ἐπὶ τοῦ ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἀδύνατον ἦν, ὑκ ἀν καὶ ὠδύνατον ἦν τὸ συμ- 
πράγματος. ἡ ὑπερβολή. τὸ γὰρ λεγόμενον δῆλον" ἡ μὲν 25 βαῦον. ἅπαν ἄρα τὸ ἀεὶ ὃν ἁπλῶς ἄφθαρτον. ὁμοίως δὲ 
γὰρ ὄψις ἡ τοῦ ἐλάττονος ὑπερέχει, ἡ δὲ ταχυτὴς ἡ ἡ τοῦ καὶ ἀὠγόητον" εἰ γὰρ᾽ γενητόν, "πὴ δυνατὸν χρόνον τινὰ μὴ 
«λείδνος. εἶναι. φθαρτὸν μὲν γα ἐςι τὸ πρότερον μὲν ὄν, νῦν δὲ μὴ 

12 Διωρισμένων δὲ τότων λεκτέον τὸ ἐφεξῆς. εἰ Ν ἐςιν ὃν ἢ ἐνδεχόμενόν ποτε ὕςερον μὴ εἶναι" γενητὸν δὲ ὃ ἐνδῇ- 

ὅντα, δυνατὰ καὶ εἶαι καὶ μή, ἀνάγκη χρόνον τινὰ ὡρίσθαι χεται πρότερον μὴ εἶναι, ἀλλ᾽ ὑκ ἔςιν ἐν ᾧ χρόνῳ δυνατὸν 
τὸν πλεῖςον καὶ τοῦ εἶναι καὶ τῷ μή, λέγω δ᾽ ὃν δυνατὸν 3 τὸ ἀεὶ ὄν. ὥςε μὴ εἶναι ὅτ᾽ ἄπειρον ὅτε πεπερασμένον" καὶ 
τὸ πρᾶγμα εἶναι καὶ ὃν δυνατὸν μὴ εἶναι καθ᾽ ὁποιανοῦν γὰρ τὸν πεπερασμένον χράνον δύναται εἶναι, εἴπερ καὶ τὸν 
κατηγορίαν, οἷον ἄνθρωπον ἢ λευκὸν ἢ τρίπηχυ ἢ ἀλλ᾽ ἄπειρον. ἀκ ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ἀεί τε δύνασθαι 

ὁτῶν τῶν τοιότων. εἰ γὰρ μὴ ἔσται ποσός τις, ἀλλ ἀεὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ἀλλὰ μὴν ἀδὲ τὴν ἀπόφασιν, οἷον λέγω 

πλείων τοῦ προτεθέντος καὶ οὐκ ἔςιν οὗ ἐλάττων, ἄπειρον μὴ ἀεὶ εἶναι. ἀδύνατον ἄρα καὶ ἀεὶ μέν τι εἶναι, φϑαρτὰν 

- ἅ, δὲ ΕΖ, ἢ 2. καὶ τὸ ἀδ, Σ. 3. τῷ] τὸ ΤΙ. ἢ ἀ. ἂν φθαρῆναι ἘΠΙ͂. 11 λέγεται δὲ] λέγεται δὴ ΕἸ. ἢ 5. τὸ ἀπῖα μὴ οπι 

ἘΡῊ. ᾿ὶ 6. ὥσπερ Ἐ, ὡς Ἰ. 1} Ἴ. τὴν οτὰ .. ᾿ 11. τὴν ὑκοχὴν Ἐ, τῆς ὑπεροχῆς Ζ.. ΠΡ 13. ἄραι ἑκατὸν Ἡ. ἵ 14. κἂν] καὶ ΠΙ͂. ἢ 
47. στάδια βαδίσαι Η. 18. ἡμᾶς] ἡμᾶς τὸ τελευταῖον. ὧν δύναται τολτρὸ ΖΦ. {ΠΟ 20. ἂν ἐνσταίη τις ΖΦ. 1 21. σὺ καὶ] σὐκ ἄν- ἘΠ,, καὶ 
Ἧ. 11 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ Ἡ. ᾿ 22. ἰδεῖν ἃ ςιγμὴν ἢ 2. ἢ σμικροῦ Η. ἵ 24. τοῦ οπι Ἐ. ᾿ 26. ἐλάσσονος ΚΕ. ἢ ὑπερέχει --- 27. πλείονος 

οἵα με Ἐ. || 28. τὸ οπα Υ͂. || 29. καὶ διῖδ εἶναι οὨχ 7. ἢ τινὼ χρόνον ΕΉΖ. ΠΠ 30 εἰ 31. ὃν Ε΄ 1 81. καθ᾿ οπι με. Ἐ. || 82. ἄλλο 
τι ὁτιοῦν Ε΄. 1 34. οὖ οὐκ ἔςιν Ε΄. 

1. τὸ αὐτὸ οἵα ΕΗ, ὃν με ξίπα Ῥοπὶξ Ζ. ἢ! 8. ταυτὸν Γ΄. ἢ 4. τὸ τὰ Ε ἰογ. Ι 5. οἷον καὶ τὸ ΕΔΓ, . ἀδύνατον οπι Ἐ. ἢ 
6. σύμμετρος οὐχ Ἐ. ἢ εἰ τάδε οι ΕΕΉΜΙ. ἢ 8. ταυτό ἘΠ. ἢ τί οἱι Η. ἵ τι οπὶ ΚΕ. ἢ 9. ἁπλῶς οτα Ε. ἢ 10. ὁμοίως δὲ οτα 
ΕΉΗ- ἡ κα τὸ οἵα ἘΣ. ἢ 11. μὴ οὁπι ΕΗΖ. ἢ 13. σύμμετρον οπι Ἑ. ἢ εἶναι οαι ἘΗ͂. ᾿ 14. οὐ δὴ --- ἀδύνατον οτὰ ργ 1. ἢ ἔςιν 
ὁτὰ Ἢ. 1" 15. δὴ Η-. 1 ἑξάναι καὶ καϑῆσθα, Ἡ, ἃ 16. ὅτε οτα. ἯΙ. ἢ κείην Ἐ. 1} 18. δὲ ΕΗΖ. || χρόνων ἔχει ΖΓ, ἔχει χρόνον Ε΄. ἢ 
20. ὃν ὁπι Ἐ. ἢ ἔχει (ϑαργα ῥοκίίο οι) 25. Π..24. ἐς οπὶ ΕΗ. 1] ἴσαι Ἐ. ἱ 22. μὴ εἶκι οὐ ἘΖ. ἵ 23. ἽΕ " 24. ἢν οἵὰ 
Η. (ἱ οὐκ -- ἦν οπὰ 35. ἢ 26. ΚΛ ἀσσθ συ, ! 33. κῶ ἀὰὲ μὴ Ε΄. 

᾿ Νπῃ 
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δ᾽ εἶναι. ὁμοίως δ᾽ ὑδὲ γόητόν. δυὸ γὰρ ὄροιν εἰ ὠδύνατον τὸν; εἰΐδων, εἶτε τι ᾿ἀφδαρτον, ἀΐδιον. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ 
τὸ ὕστερον ἄνευ τῇ ἀροτέρου ὑπάρζαι, ἐκεῖνο δ᾽ ἀδύνατον ὀρισμα ὐτῶν' καὶ γὰρ εἰνάγκη, εἰ φθαρτόν, γοητόν. ἢ “γὰρ 
ὑπάρξαι, καὶ τὸ ὕστερον. ὥστ᾽ εἰ τὸ ἀεὶ ἂν “ροὴ ἐνδέχεταί ὠγέντον ἢ Ἄ. γενητόν". «εἰ δὲ ὠγένητον, ἄφθαρτον ὑκόκιται, 
πυτε μὴ εἶναι, ἀδίίνατον καὶ γρητὸν εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ ἡ :ἀπό. καὶ. εἰ γενητὸν δή, φθαρτὸν. ἀνάγκη" ἢ “γὰρ φθαρτὸν ἢ 
φασις. τὸ μὲν ἀεὶ δυναμέμυ. εἶναι τὸ μὴ ἀεὶ τδυνάμενον εἶδ αὶ ἄφθαρτον" ἐὐλλ᾽ εἰ ἄφθαρτον, ὠγένητον ὑπέκειτο. εἰ δὲ μὴ 
ναι, τὸ δ᾽ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι ἐναντίον, Ὦ ἀπόφασις: τὸ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ ὠγόώητον, οὐκὰχ 
μὴ ἀεὶ δυνάμενον μὰ εἶναι, ἀνάγκη τὰς ἀποφάσεις ἀμ ἀνώγκη τε τὸ ὠγέητον ὅτε σὸ ἄφθαρτον ἀΐδιον εἶναι. ὅτε 
φοῖν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, καὶ εἶναι μέσον τῷ ἀεὶ ὄντος καὶ δ᾽ ἀνάγκη ἀκολσυθεῖν, ἐκ τῶνδε. φανερόν. τὸ γὰρ γενητὸν 

τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος τὸ δυναίμεενον εἶναι καὶ “μιὰ εἶπαι" «ὦ γὰρ καὶ τὸ φθαρτὸν ἀκολουθῶσιν ἀλλήλοις. δῆλον δὲ καὶ τὔτὸ 
ἑκατέρου ὠπόφασίς ποτε ὑπάρξει, εἰ μὴ εἴη ὠεί, ὥξε καὶ τὸ ἐκ τῶν πρότερον" τῷ γιὼρ ἀεὶ ὄντος καὶ τῷ ἀεὶ μὴ ὄντος ἐςὶ 
τὸ μὴ ἀεὶ μὴ ὃν ἔξαι ποτὲ καὶ ὑκ ἔςαι, καὶ τὸ μὴ ἀεὲ μεταξὺ ᾧ μηθέτερον ὠπολουθεῖ, τῷτο δ᾽ ἐςὶ τὸ γενητὸν καὶ 

δυνάμενον. εἶναι δηλονότι, ὠἀλλώ ποτε ὄν᾽ ὥςε καὶ μὴ εὔαν φθαρτόν. δυνατὸν γὰρ καὶ εἶκοι καὶ μὴ εἶναι ὡρισμένον 

φὸ αὐτὸ ἀρ᾽ ἔςαι δυνατὸν εἶναι καὶ. μή, καὶ: τῦτ' -ἔςιν ὠμο. χρόνον: ἑκώτερον' λέγω δ᾽ ἑκοίτερον καὶ. εἶναι ποσόν τινὰ 
φοῖν μέσον. λόγος δὲ καθόλου ὅδε. ἔξω. γὰρ τὸ Α καὶ τὸ χρόνον καὶ μὲὴ εἶναι. εἰ τοίνυν ἐξί τι γενητὸν ἃ φθαρτόν, 
Β μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν, ἅπαντι δὲ τὸ Α ἢ ις ἀνάγκη τῦτο μεταξὺ εἶναι. ἔξω γὰρ τὸ Α τὸ ἀεὶ ὄν, τὸ 
τὸ Τ' καὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ, ἀνάγκη δὴ ᾧ μήτε τὸ Ὁ ὑπάρχοι δὲ Ἐ τὸ ἀεὶ μὴ ὄν, τὸ δὲ Τ' γινητόν, τὸ δὲ Δ φθαρτόν, 
μήτε τὸ Β, παντὶ ὑπάρχειν τὰ Τ' Δ. ἔξω δὴ τὸ Ἐ τὸ με. ἀνάγκη δὴ τὸ Τ' μεταξὺ εἶναι τῷ αὶ καὶ τοῦ Β, τῶν μὲν 
φαξὺ τῶν ΑΒ ἐναντίων γὰρ τὸ μηθέτερον. μέσον, τούτῳ δ γὰρ ὧι ἔςι χρόνος ἐπ᾿ ὑδένερον τὸ πέρας ἐν ᾧ ἢ τὸ Αὶ δὶ 
ἀνάγκη ἄμφω ὑπάρχειν τό τε Τ' καὶ τὸ Δ. παντὶ γὰρ ἃ ἦν Ἀττὸ Β ἦν' τῷ δὲ γιητῷ ὠνάγκη ἢ ἐνεργείᾳ εἶναι ἃ 
1ὸ Α ἢ τὸ Τὶ, ὥςε καὶ τῷ Ἐ' ἐπεὶ ἦν τὸ Α ἀδύνατον, τὸ ἢ δυνάμει, τοῖς δὲ ΑΒ ὑδετέρως. ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὡρισς 

Γ' ὑπάρξει. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῷ Δ. ὅτε δὴ τὸ ἀεὶ μιένον χρόνον καὶ ἔςαι καὶ πάλιν ὑκ ἔςαι τὸ Γ΄. ὁμοίως δὲ 
ὃν γενητὸν ὑδὲ φθαρτόν, ἔτε τὸ ἀεὶ μυὴ ὄν. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ καὶ ἐπὶ τῇ Δ φθαρτῷ. γενητὸν ἄρα καὶ φθαρτὸν ἑκάτερον. 
εἰ γενητὸν ἢ ἢ φθαρτόν, ὑκ ἀΐδιον. ἅμα γὰρ ἔξαι δυνάμενον ὠκολυθῶσιν ἄρα ἀλλήλοις φὸ γενητὸν: καὶ τὸ φθαρτόν. ἔςω 
ἀεὶ εἶναι καὶ δυνώμενν μὴ ἀεὶ εἶναι" τῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, δὴ τὸ ἐφ᾽ ᾧ Ἑ. ὠγέητεν; τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Ζ Ὑενητόν, τὸ δ ἐφ 
δέδεικται πρότερον. ἂρ οὖν εἰ καὶ ὠγένητον, ὃ ὃν δέ, τοῦτ᾽ ἢ ᾧ Ἡ: ἄφθαρτον, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Θ φδαρτόν., τὼ δὴ 20 δέ. 
ἀνώγκη ἀΐδιον εἶναι; ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἄφθαρτον, ὅν δέ, δεκταὶ ὅτι ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις, ὅταν δ᾽ ἥ ὕτω κείμενα ὡς 
λέγω δὲ τὸ ὠγέητον καὶ ἄφθαρτον τὼ κυρίως λεγόμενα, ταῦτα, οἷον τὸ μὲν Ζ καὶ -τὸ Θ ὠκολουθθντα, τὸ δὲ Ἐ 
ὠγέητον μὲν ὃ ἔςι γῦν, καὶ πρότερον κι ἀληθὲς ἤν εἰπεῖν καὶ τὸ Ζ μηθενὶ τῷ αὐτῷ, ἅπαντι δὲ ϑάώτερον, ὁμοίως δὲ 
τὸ μὴ εἶναι, ἄφθαρτον δὲ ὃ νῦν ὃν ὕςερον μὴ ἀληθὲς ἔξαι καὶ τὰ Ἡ Θ, ὠνάγκη καὶ τὼ ἘῊ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις. 

εἰπεῖν μιὴ εἶναι. ἢ εἰ: μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ καὶ 80 ἔξω γὰρ τῷ Ἡ τὸ Εὶ μὴ ὠκολσυϑῶν. τὸ ἄρα Ζ ἀκολουθή- 

τό τε ὠγόώητον ἄφθαρτον καὶ τὸ ἄφθαρτον ὠγόητον, ἀν- νεῖ" παντὶ γὰρ τὸ Εὶ ἢ τὸ Ζ. ἀλλὰ μὴν ᾧ τὸ Ζ, καὶ τὸ 
εἴγκη καὶ τὸ οὐἶδιον ἑκατέρῳ ἀκολουθεῖν, καὶ εἴτε τι ὠγών- ὃ. τῷ ἄρα Η τὸ Θ ἀκολουθήσει. ὠλλ᾽ ὑπόιειτο ὠδύνατον 

2. ὑπάρξειν Ἷ. ἢ ἐκεῖνο δ᾽ εἰ ἐκεῖνο Ε. 11 8. ὑπάρχειν ἘΜΠΙ͂ οὶ οοττ Ἐ. ἢ ἀ. ἡ οτὰ Ἐ. 1 5. μηδ᾽ ΤΙ. ἢ ἀὰ -- 6. τὸδ᾽ οτὰ ΣΕ. ἢ 
6. τοῦ Η. Ἰ{ δυνατὸν ἘΜ1ΔἵΙ͂. 11 ἰναντίον, οπηγθ50 οὗ, Η. ἐναντίον --- Ἴ. εἶναι ἴῃ Ἰάαγα «Ἔ. ᾿ 7. δυνατὸν Δ δὲ το Ἐ. || 9. τοῦ οτι Ε. 11 

10, εἴ οπὶ 27, μοβϑὶ ἀὰ ροπιηι Δ. 1 ἀεί ὥςε καὶ τὸ μὴ οταὰ Ε. ὥςε καὶ] ὥς εἰ ΕΗΔΩ͂. 1 12. ὅν ὁπ Ἐ--Π 13. ἕφξαι τὸ ὃ. ΕΡ 

ΜΓ. Μᾷιὰ, γὰρ α καὶ β' ΚΕ. Ἰ1-45. παπὶ Σ΄. Π-16. τὸ δπῖα Δ οπῖ 7, 1 17. τὰ] τὸ Ι. ἃ δὲ Ε΄. 11 20. γ ἢ τὲ « ἘΠῚ. 11 22. οὐδὲ 

φθαρτόν --- 23. γεητὸν οπὰ  δΓ ΖΚ ἡ 27. οὐδὲ ΕΖ. ᾿ δ᾽ οπι 25. 1} 24. καὶ -- εἶναι οπι ῥγυ- ΖΞ. 1 26. ἀγένητον Ε΄ 27. καὶ τὸ ἄφθαρ- 
τον . ᾿ 28. ὃ δὴ ἰςι ἘΞ. αὶ 30. εἰ οπὶ Ἐ. [ἀκολουθοῦσι ΕΗΖ. ἢ 32. τι οαἱ ἘΡΖΙΜ. 1 ἀΐδιον ἀγίνητον Ε΄. 

.(ς εἴτε] Ἔλσι Ἅ[. ἵὶ τι οπι ἘΗΖ,Μ. .1 ἀΐδιον τὰ Ἐ. " καὶ οπι ἢ. || 2. γὰρ. ροβὶ καὶ οὐ τσ Χ. ὶ 8. ἀγένητον Ἀ, ἢ καὶ -- 

ἀγένητον οι ρσ ἘΦ. Π δὲ] γὰρ Δ εἰ τε Ε. ᾿ ἡ, δέ 511. Δ ἢ γὰρ φθ. ἢ ἄφθαρτον οὐχ γν Ἐ. ἵ 6. τὸ ροξὲ καὶ στὰ ΕΠΖ. Ἱ ἀγένη- 
τὸν ὦ, ἢ 9. τὸ οπι ΕἾΤΑ. || .11.. γεννητὸν ΤΌ. ἡ 1.3... μαὶ ὁχὰ Ζ.. .΄ 14. ἔξιν ἢ γεοτόν τι ΔΙ. ἃ ἥ τι φῆ. Ε. ἢ 15. ἃ -- 16. Β τὸ 

οι Ε. "Ε17. τοῦ α ἀδὶ 8 ΕΗ, τῶν «β Δ, 1 18. ἢ οἷα ἘΡῚῚ ἢ 191 ἢ γοδὲ ἀνάγιη οἵω, Εν ἢ εἶναι Ὀπὶ ΕἾ, Ῥοβὲ δυνίμεν ρϑαὶξ 
1... Ὁ 28. τὸ Τ' οὰ ἘΦ. | 22. φθαρτοῦ οὐχ ἘΔ. { 23. ἀλλήλοις ροεὶ φθαρτόν ΜΙ, || "τὸ. μοσῖ' καὶ Ὁμι ΣῊ. Ἦ 25. τὰ} τὸ Μ. ἢ δὲ 
1. Ὁ 26. ἀκολουθοῦσιν 2. 1 δ᾽ ΤΊ δὴ ἘΦᾺ ἢ 27. τὸ μθ] τὰ μὲν ΗΖ. ἢ. τὸ Θ] τὰ 9 ΗΖ, Ὁ ΒΑΓ, ἢ τὸ δὲ Ἑ καὶ τὸ] τὰ δὲ ε κὼ τὰ 
ἯΖ. 28. ἄκωντα δὲ ϑάτερα 2... ἢ. ΞΘ ΘΡΡ ΒΕ ΘΕ Ἡθ ας ἸΠ τὸ ρτ Φ. ἢ πὲ... ἢ 30. 'ἔξι 27. {{-τὸ ζ ἄρα ἀκολουϑεῖ Ἐ. ἢ 
32. ἀκολουθεῖ Η͂. 
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εἶναι. ὁ δ' αὐτὸς λόγος. καὶ ὅτι τὸ Ἡ τῷ Ἐ. ἀλλὰ μὴν τὸ πολιὰ ἢ ὧν ἃ γινόμενον. τὸ δ᾽ ἄπωρογ χρόνον ἃ ἁπλῶς 
ὕτως. ἔχει τὸ ὠγένητον, ἐφ᾽ ᾧ Ἐ, πρὸς τὸ γενητόν, ἐφ᾽ ᾧ ἢ ἀπό᾽τιῦς χρύιου ἃ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπάρχει ὧν. 
Ζ, καὶ τὸ ἄφθαρτον, ἐφ᾽ ᾧ Ἡ, πρὸς τὸ φβαρτόε, ἐφ᾽ ᾧ ἀνάγκη τούυν. φύτει τὰ τοιαῦτα ὁτὲ μὲν εἶναι ὁτὲ δὲ μή. 
Θ. τὸ δὴ φάναι μηδὲν κωλύειν γινόμενον, τι ἄφθαρτον εἶ, τῶν δὲ τοιούτων αὶ αὐτὴ δύναμις τῆς ἀντιφάσεως, καὶ αὶ 

ναι καὶ ἀγένητον ἣν φθαρῆναι, ὥπαξ. ὑπαρχόσης. τῷ μὲν ς ὕλη αἰτία ποῦ εἶκαι καὶ μοί. ὥςφτ᾽ ἀνάγκη ἅμα ὑπάρχει 
τῆς γοέσεως τῷ δὲ τῆς φθορᾶς, ἀναιρεῖ. ἐξὶ τῶν δεδομέ- ἐνεργείᾳ ὠντωςείμεενῳ, -ὠλλὰ μὴν οὐῥέν. γ᾽ ἀληθὲς εἰπεῖν νῶν 
γὼν τι. ἢ γὰρ ὥπχειρον ἢ ποσόν τινα, ὡρισμένον χρέγον δύ. ὅτι ἐξὶ πέρυσιν, ὑδὲ πέρυσιν ὅτι γῦν ἐςίν. ἀδύνατον ἄρα μὲ 

γαται ἅπαντα ἢ ποιεῖν ἡ χάσχερν, ὅ. εἶναι ἢ μὴ (κι, καὶ ἔν ποτὰ ὕςερον ἀΐδιον. εἶναι" ἔξει. γὰρ ὕςερον καὶ τὰν τοῦ 

τὸν ἄπειρον διὰ τῶτο, ὅτι ὥριςαί πως ὁ ἄπειρος χρόγος, Ὁ μὲ εἶναι δύναμιν, πλὴν ὁ τῷ τότε μὴ εἶναι ὅτε ἔςιν (ὑπάρ- 

ἐκ ἔςι πλείων. τὸ δὲ πῇ ἄπειρον ὅτ᾽ ἄφειρρν ὅθ᾽ ὡρισμένον. (0 ΧΡ γὼρ ἐνεργείᾳ ὅν), ἀλλὰὼ τῷ. πέρυσιν καὶ ἐν τῷ παρεὰ- 
ὅτι τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ φημείῳ ἀεὶ ὃν πρότερεν ἐφθάῤη ᾿ θόντι. χρόγῳ, ἔξω δὴ Ὁ ἔχει τὴν δύναμιν ὑπάρχον ἐνεργείᾳ" 

ἢ μὴ ὃν ἄπειρον ἐχώετο; εἰ γὼρ. μηθὲν μᾶλλον, ἄπειρᾳ δὲ ἔφαι ἄραι. ἀλοιθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι ἐκ ἔς!. πέρυσιν. ἀλλ᾽ ὠδύ- 
φὼ σημεῖα, δῆλον ὅτι ἄπειρον χρόνον ἦν τι γενατὸγ καὶ γατρυ' ἀδεμίᾳ γὰρ δύναμις τῇ. γεγονέναι ἐς», ὠλλᾷ τοῦ 
φθαρτόν, δύναται ἄρα μὰ εἶαι τὸν ἄπειρον χρόνον; ἅμὰ εἶναι ἢ, ἔσεσθαι, ὁμοίῳς δὲ καὶ εἰ πρότερον ὃν ἀΐδιον ὕςερον 
γὰρ ἔξει ῥῥγαμιν τῷ μὴ εἶᾳι καὶ εἶναι, τὸ μὲν πρότερον, (5 μή ἐςιν" ἔζει γὰρ δύναμιν ᾧ ἐνεργείᾳ ὁκ ἔς ν. ὥς ὧν θῶ- 
εἶ φθαρτόν, τὸ δ᾽ ὕστερον, εἰ γεγατό. ὥστ' ἐὰν ὑπάρχεν μὲν τὸ δυγατόγ, ἀληϑὲς ἔς αι εἰπεῖν γῦν ὅτι τῷτ᾽ ἔς τ πέρυσι 
βῶμεν ἀδύνατῳᾳ, τᾷ- ἀρπυμίμινα ἃ ἅμα. ὑπάῤκειν. ἔτι δὲ χα καὶ ὅλως ἂ τῷ φαρελθόντι Χρόνῳ. καὶ φύσικῶς. δὲ καὶ μὴ 

“Ν᾽ ὁμοίως ἐν ἁπαντί, σημείῳ ὑπάρξει, ὥς .ἀπειρόν χρόνεν κρβόλου σκασῦσιν ἀδύγᾳτρν ἢ ἀΐδιον ὃν πρότερον φθαρῆναι 
τὖ' μὴ ἐἶαι καὶ τῷ κι, ἔξει ύναμων" ἀλλὰ δέδεοιται ὅτε ὕστερον, ἃ «πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἀΐδιον εἶναι. τὰ γὰρ 
ἀδύνατον τῦτο. ἔτι εἰ πρότερον ἡ δύναμες, ὑπάρχει τῆς ἔνερ- Ὁ φθαρτὰ ἠαὶ γενητὰ καὶ ἀλλοιωτὼ πάντα" ἀλλοιοῦται. ἃ 
Ὑγείας, ἅπανθ᾽ ὑπάρξει τὸν χρόνον, καὶ ὃν ἀγένητον ἦν, καὶ τοῖς ἐνωπίοις καὶ ἐξ ὧν συνίξαται τὰ φύσει ὄντα, καὶ ὑπὸ 

μὴ ὃν τὸν ὅπερον χρόνον, γίγνεσθαι δὲ δυνάμενον. ἅμα. δὲ τῶν αὐτῶν σύτῳν φθείρετῳι. 
ἤηκ ἣν καὶ τῷ εἶκφι δύναμυ εἶχε, καὶ τᾷ. τέτε μὴ εδαι καὶ Ὁ τ 
ὕξερον ἄπειρον ὦρα, χρόνον. φανερὸν δὲ καὶ ὥλλῳς ὅτι ἀδ-ὦ . ΟΘΟὃῬοιᾶωι. Β 
χάτὸν φθαρτὸν ὃν μὴ φθαρῆναί ποτε; ἀεὶ γὰρ ἔσται ἅμα. . - Ε Ἰὼ 
καὶ φθαρτὸν καὶ ἄφθαρτον ὠἠτελεχείᾳ, ὥςε ἅμα ἔςξαι ὃς ςὀ “Ὅτι μὲν οὖν οὔτε γέγονεν ὁ πῶς ὑρανὲς ἔτ᾽ ἐγδχεται 
γατὸν ἀεί τε εἶκι καὶ μὴ ἀεί. φθείρεται ἄρα πρτὲ τὸ φθαρῆναι, καθώπερ τοῖς φασιν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἔστιν εἷς καὶ 
φθαρτόν, καὶ εἰ γενητόν, γέγονεν" δυνατὸν γὼρ γεγόνόαι, ἀΐδιος, ἀρχὴν μὲν καὶ τελευτὴν ἀκ ἔχων τῷ παντὸς αἰῶνος, 
καὶ μὴ ἀεὶ ἄρα εἶναι. ἔςι δὲ καὶ ὥδε θεωρῆσᾳι ὅτι ἀδύνῳ- ἔχων δὲ καὶ περιέχων ὃ αὑτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον, ἔκ τε 
τον ἢ γενόμεγόν ποτε ἀφθαρτόν τι διαπελεῖν, ἢ ὠγώητον ὃν ἢ τῶν εἰρημένων ἔξεςι λαβεῖν τὴν πίςιν, καὶ διὼ τῆς δόξης 
καὶ ἀεὶ πρότερον ὃν φθαρῆναι, ὑδὲν γὰρ ἀπὸ αὖ αὐτομάτου τῇς παρᾷ τῶν ἄλλως λεγόντων καὶ γεννώντων αὐτόν" εἰ 
ὅτ᾽ ἄφθαρτον ὅτ᾽ ἀγένητον οἷόν τ᾽ εἶναι. τὸ μὲν γὰρ αὐτός γὰρ ὕτως μὲν ἔχειν ἐνδέχεται, καθ᾽ ὃν δὲ τρόπον ἐκεῖνοι 

μῳτόν ἐςι κοὶ τὸ ὠπὸ τύχης παρὼ τὸ ἀεὶ καὶ τὸ ὡς ἐλὶ γενέσθαι λέγεσιν ὧκ ἐνδέχεται, μεγάλην ἀν ἔχοι καὶ τῦτο 

2. ᾧ τὸ «1. 1 ᾧ τὸ ζ ΤΗ͂Σ. Ἰ 3. Καὶ -- ἢ οὗ - οἵ ἘΠ. 1 ἄφθαρτον Κ. ἃ. δὲ ΣΉ. ᾿ 1. δύνανται ἘῚ οὐ δύναται Ἐ. 1 
9. χρόνος οπι ΕΠ. 11 10. ὅτ᾽ ἄπειρον οταὰ Ὁγ Ἐ.. "ΠΕ 11. ἔφθαρται ΜΥ͂. 11 .1ἡ. τὸν οχχ ἘΠ. 1} 15. γὰρ] ἄρα ἘΖ,. 1 11. ἃ δύναται ΕΗ, 

εἱ δύνανται ἘΖ. ἢ ὑπάρχει, βδαρτα Ῥοϑβὶῖο ξ, 7. ᾿] 20. τοῦτο οπλ ΗΠ. || εἴ] εἴπερ ΕΗΖ. 1 21. ὑπάρχει 1. ᾿ ἕν ΗΖ. 1 22. δὲ οτὰ 
ἜΠΗ. ὶ δὰ) δὲ ΕΜ. ᾿ὶ 23. μὴ οἀά ἜΡΙΑ, ἢ 35. ἀὰ καὶ γὰρ ΜΙ͂. 1] ἕξαι τε ἅμα Ε΄. ἢ 26. καὶ ἄφθαρτον οπὶ μν Ἐ. ᾿ 28. κφϑαρ- 
πον ΕΔ. ᾿ὶ γε ονέναι Ἐ. 1 γεγονσαι οἷα ΤΕ. ᾿ὶ 29. ἄρα οαα ΣΗΙ͂. ᾿ὶ οὗτω ΗΙ. 1} 30. τι οσαὰ . |} 38. ἐς εἶναι Ε΄. || τὸ δίς ὡς 
«ἃ ΣΕ. 

4. τὸ ογκ Ξ. ἢ μνέμενον Ζ. ΠΠ 2. χρόνον οἴακα ΕΡΉΣ,. ἢ 5. αἰτία κηἰς αὶ ΕΖ, οτὰ ΡΥ Ε΄ ἢ ἅμα] καὶ ἅμα ΕΗ͂Σ. 1] 6. κὰ 
ἀστι-κείμοα ΓΗ. 1 1. ὅτι ἐκ ἔςι ΗΙ 11 Ἴ εἰ 10 εἰ 12. πέρισυ Ε΄. 1 8. καὶ οτχ ἘΠ. Ἰἰ 9. ὁ τὴν τῷ ἩΜΙ͂ αἱ τοαγρο Ε΄ " ὅτε ἔξ 

τ ἘῚ, 1 40. ἀλλ᾽ ᾿ν τῷ π᾿ καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι Ζ.. ἢ 14. ἐνέργειαν ΤΙ. Π 12. ἕξιν Η. 1 ἄρα εἰ οὐκ οτὰ ΚΕ. 1 14. εἰ καὶ Ε. ἢ 
45. ἰςυἿἹ ἔξαι ζ. ἢ ὡς 1. 1 ἰὰν ΜΉ, 1 16. πέρισυν Ε΄. || 48. ὕξερον φθαρῆναι Η. ᾿ 20. γοητὰ καὶ φθαρτὰ Η. 1 δὲ] δὲ ἐν Ε΄, δέ πως 

δ, ὁτὰ Ἐ. } 21. συνίξαγται 1.. 1 καὶ οχα 15, ἃ 26. οὖν οχᾳα 1. 1 21. φασί τιτες ΑΙ. 1 αὐτὸν οπι ΣΖ.. ! εἷς ἐξὶ Ἡ. 1 39. ἑαυτῷ 

ἜΣΣΩ. 1 30. λαμβάτειι ἘΠ. ἢ 84. τῆς παρὰ οτὰ 5. 1 ἄλλω ἈΞ ἡ 53. γοίσθαι οτὰ Κ. 

ΝᾺ2 
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ῥοπὴν εἰς πίςιν περὶ τῆς ᾿ἀθανασίας αὐτῷ. καὶ τῆς ἀϊδιότνρ: μι, ἐνδέχεται! τὸ τὸν ἐρημένν! ἔχειν τρόπον περὶ τῆς πρώτης 
τος. «διόπερ καλῶς ἔχει συμπείβειν ἑαυτὸν τὸς ἀρχαίως. καὶ 
μάλιςα πατρίους ἡμῶν ἀληθεῖς εἶναι λόγεος ὡς. ἔςιν ἀθέ- 
νατόν τι. καὶ θεῖον τῶν ἐχόντων μὲν κίνησιν, ἐχόντων δὲ τοι- 

φορᾶς, ὁ μόνοχ αὐτῷ περὶ τῆς αἰδιότητος ὕτως ὑπολαβεῖν 
ἐμμελέφερον, ἀλλὰ: καὶ τῇ: μαντείῳ τῇ περὶ τὸν θεὸν μόνως 
ἂν ἔχοιμεν ὅτως ὁμολογουμέως ἀποφαΐεσθαι, συμφιόνους 

οὕτην ὥς ε. μηθὲν εἶναι πόὰς αὐτῆς, ἀλλὰ μᾶλλον. ταύτην καὶ λόγους: ἀλλὼ τῶν “μὲν τοιότων λόγων. ἅλις ἔξω τὰ νῦν. 

ὧν ἄλλων πέρας" τό τε γὰρ πέρας τῶν περιεχόντων ἐστί, -- Ἐπειδὴ δέ τινές εἰσὶν οἵ. Φαση εἶναί τι. δεξιὸν καὶ ὦ ἀρι" 2 

᾽ αὕτη ἡ κυκλοφορία τέλειος ἦσα περιέχει" τὰς ἀτελεῖς. φτερὸ τὸ ἐρεῖ, καθάπερ οἱ κἀλύμενοι Πυθαγόρειοι (ἔξείων 
καὶ τὰς ἐχέσας πέρας καὶ παῦλαν, αὐτὴ μὲν: ὑδεμίαν ὑτ' γὰρ οὗτος ὃ λόγος ἐς), σκεπτέον "πότερον τοῦτον ἔχει τὸν 
ἀρχὴν ἔχουσα ὅτε τελευτήν, ἀλλ' ἅπαυςος ὅσα τὸν ἄπει. τρόπον ὡς "ἐκεῖνοι λέγουσιν, -ἢ "ἢ μᾶλλον ἑτέρως, περ δεῖ 
ρὸν χρόνον, τῶν δ᾽ ἄλλων τῶν μὲν αἰτία τῆς ἀρχῆς, φῶν (0 προσάπτειν τῷ τὸ παντὸς σώματι ταύτας τὼς ἀρχάς. εὖὐ- 

δὲ δεχομώη τὴν παῦλαν. τὸν δ᾽ ὁ ὑρανὸν καὶ τὸν ἄνω τόπον ᾿ θὺς γὰρ πρῶτον, εἰ τὸ δεξιὸν ὑπάρχει καὶ τὸ ριφεῤόν, ἔτι 

οἱ μὲν ἀρχαῖοι τοῖς θεοῖς  πόεμαν ὡς ὄντα μέδνον.:ἀθάναν.᾿ πρότερον τὰς. προνέρας. ὑπολόετέιν.- ὑπάρχειν ἀρχὰς ἐν 

τον" ὃ δὲ γῦν μαρτυρεῖ λόγος ὡς ἄφθαρτος κἀὶ ὠἀγέητος, αὐτῷ. διώῤιςαι δ): οὖν. περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ τὰς τῶν 
ἔτι δ᾽ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐς ἰν πρὸς ᾿ δὲ. ἰτότοις ζῴων κινήσεις διὼ τὸ τῆς φύσεως ᾿ οἰκεῖα τῆς ἐκείνων εἶναι" 

ἄπονος διὰ τὸ μηδεμιᾶς προσδεῖσθαι βιαίας ἀνάγκης, ἢ (5 φανερῶς γὰρ ἔν γε τοῖς ζῴοις ὑ ὑπάρχοντα φαύεται τοῖς μὰ ̓ 
κατέχει κωλύουσα φέρεσθαι πεφυκότα αὐτὸν ἄλλως" πᾶν 

γὰρ τὸ τοΐζτον ἐκίπονον, ὅσῳπερ. ὧν ἀϊδιώτερον ἢ, "καὶ: δια: 
θέσεως τῆς ἀρίςης ἀμοίρον. διόπερ ὅτε κατὰ τὸν τῶν πὰ- 
λαιῶν μῦθον ὑποληπτέον ἔχειν, οἵ φασιν ΓΑτλαντός τίνος 

πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω. δ᾽ οἷον τό τε δεξιὸν καὶ τὸ 

ἐριςερόν, τοῖς δ' ἔνια, τοῖς δὲ φυτοῖς τὸ ἄγω καὶ τὸ κάτω 
μόνον: εἰ δὲ δεῖ καὶ τῷ οὐρανῷ προσάπτειν τι τῶν τοιούτων, 
καὶ πὸ. πρῶτον, καθώτερ εἴπομεν, ἐν τοῖς ζῴοις ὑ ὑπάρχον εὖ- 

αὐτῷ προσδεῖσθαι τὴν σιτηρίαν". ἐδίκασι γὼρ᾽ καὶ εὔτον αἱ Ὁ Ἀσγον" ὑπάρχειν. ἐν αὐτῷ" Τριῶν: γὰρ ὄντων ὅκαφον οἷο οἷον ἀρχή 

συςήσαντες, τὸν λόγον τὴν αὐτὴν ἔχειν ὑπόληψν τοῖς ὕςε- 

ρεν' ὡς γὰρ περὶ βάρος ἐχόντων καὶ γεηρῶν ὡπαάντων τῶν 

ἄνω σωμάτων ὑπέξησαν αὐτῷ μυθικῶς ἀνάγκην ἔμψυχον. 
οὔτε δὴ τοῦτον τὸν τρόπον ὑποληπτέον, οὔτε διὰ τὴν δί- 

τις ἐςῖίν. λέγω δὲ τὰ τρία τὸ ἄνω. καὶ τὸ κάτω, καὶ τὸ 
πρόσθεν καὶ τὸ ντικείμιανον, καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερόν' 

ταύτας γὰρ τὰς -διας ἔσεις εὔλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασι 
τοῖς τολείοις πάσαξ. ὄςι δὲ τὸ μὲν ἄνω τῇ μήκες ἀρχή, τὸ 

γησιν θάττονος τυγχάνοντα φορᾶς τῆς οἰκείας ῥοπῆς ἔτι ἐ5 δὲ δεξιὸν τῷ πλάτυς, τὸ δὲ πρόσθεν τὰ βάθις. ἔτι δ᾽ ἀλ- 
συΐζεσθαι, τοσοῦτον χρόνον, καθάπερ ᾿Εμπεδυκλῆς. φυσίν. 
ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὑπὸ ψυχῆς εὔλογον. ἀναγκαζούσης μένειν 
32 ᾽ ᾿ “«“ “ φ ΠΣ Ν Υ:; Ν ἀΐδιον" ὁδὲ γὰρ τῆς ψυχῆς οἷόν τ᾿ εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν 

λως κατὼ τὰς κινήσεις" ἀρχὰς γὰρ. ταύτας λέγω ὅθεν ἁ ἀρ- 
χονται πρῶτον αἷ κινήσεις τοῖς ἔχεσιν. ἔςι δὲ ἀπὸ ὸ μὲν τοῦ 
ἄνω ἡ αὔξησις,᾿ ὠπὸ δὲ τῶν δεξιῶν ἡ ἡ κατὰ τόπον, ὠπὸ δὲ 

ἄλυπον καὶ μακαρίαν" ἀνάγκη γὼρ καὶ τὴν κίνησιν μετὰ τῶν ἔμπροσθεν ἡ ἡ κατὰ τὴν ἈθηΝΣ ,ἔμπρόσθεν γὰρ χω 
βίας ἧσαν, εἴπερ κινεῖσθαι πεφυκότος, τὸ Ξβρώτευ σώμωτος 30 ἐφ᾽ ὃ αἱ αἰσθήσεις. διὸ καὶ οὐκ ἐν ἅπαντι σώματι τὸ ἄνω 
ἄλλως κινεῖ συνεχῶς, ἄσχολον εἶαι καὶ πάσης ἀπηλλαγ- καὶ κατω καὶ τὺ δεξιὸν καὶ ἀριςερὸν καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ 
μέην ῥαςώνης ἔμφρονος, εἴ γε μηδ᾽ ὥσπερ τῇ ψυχῇ τῇ ὄπισθεν ζητητέον, -ἀλλ' ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν αὑτοῖς 
τῶν θνητῶν ζῴων ἐςὶν ἀνάπαυσις ἡ περὶ τὸν ὕπνον γιομώη ἔμψυχα ὄντω" τῶν γὼρ ἀψύχων ἐν οὐθενὶ ὁρῶμεν ἴθεν ἡ 

“ ΄ Υ γ᾽ } “17.2.2 -», ᾽ δ ΩΝ ΄, ΝΣ ᾿ ν΄ : - λ 
τοῦ σώματος ἄνεσις, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ᾿Ιξίονός τινος μοῦαν ἀρχὴ τῆς κινήσεως. τὰ μὲν γὰρ ὅλως ὁ κινεῖται, τὰ δὲ κι- 

κατέχειν αὐτὴν ἀΐδιον καὶ ἄτρυτον. εἰ δή, καθώπερ εἴπο- 35 νεῖται μὲν ἀλλ᾽ ὁ πανταχόθεν ὁμοίως, οἷον τὸ πῦρ ἄνω μό- 

1. τῆς ροδὶ καὶ οἵα ΕΖ. ᾿ 2. ἑαυτῷ Α͂. Π 3. μάλιςα τοὺς πατρίους Ζ..ὄ ἢ ἡμῖν ἘἩΠ. 1 ἁ. δὰ] μέντοι Α͂. 1 Ἴ. εοὐτὴ Υ͂. καὶ ἡ 
κυκλοφορία, ΟἿ ἐπ Π 8. παύλην Ζ, πάλιν Ε. ἢ αὕτη Ζ.. ἢ} οὔτ᾽ οτὰ ΚΞ. ᾿ 10. -τῶν μὲν -- ἀρχῆς οτὰ ργ Ε-. 113. ἀγένητος] ἀθά- 
τατος ΤΙ. [ 45. . ἢ 16. ἄλλως αὐτὸν ΤΥ. 1 18. ἄμοιρο μόριον Ε. Ἵ οἱδὲ ΓΗ͂. || τῶν παλαιῶν] παλαιὸν Κ΄. Π 22. ὥσπερ ΕΠ 
Ἧ΄. Τ᾿ γὰρ οὔὰ Ἔ ̓  25. ἐλάττονος ΕΖ,. Ἰ ἔς: "ΜῸ Ἰ 27..ὅτε ΕΖ. ᾿ὶ ὑκὸ τῆς ’ ῥυχῆν ΓΗ. 1 30. κινεῖσθαι] κινεῖ φυνσίω ΓΗΖΗ͂. ἢ 

81. ἄλλως καὶ χυεῖ ΣΉΖΙΜΟο ἃ 33. ἀνάπτευσις ΒΕ. 

4. τρόπον ἔχειν ΕῊ. {[2. ὑπολαμβάνεν ΓΙ. 1 3. τῶν θεῶν ἘΠ. ᾿ 5. τὸ ΕΖ. ἢ 6. ἐπὰὶ ΗΖ. 1 δέ οτα Ἑ. 11 8. ἐξὶν οὗτος ὅ 

λόγος Η. ἢ 9. ἢ οπι Ε. ἢ 10. σώματι καὶ ταύτας Μ. ἡ 42. πρότερον τὰς οτα Ε. Ἰ! ὑπάρχειν οὐχ Ε΄. ΠΠ 16. ἀριςερὸν καὶ τὸ δεξιὸν 

ἘΠΗ͂. τ 11. τὸ Ῥοβὶ καὶ οπὶ ΚΕ. ἢ 20. οἷον οπι Ε΄. ἢ 21. τὸ ἀπία κ᾿ οἱ δηῖθ πρ. οἱχ Ε.. {| 22. πρόσθιον ΕΖ. 1 25. δ᾽ ἔμπροσθεν ΕἸ 
ἯΜ. 1 217. αἱ κινέσεις πρῶτον ἘΠΖΙ͂. ἢ 29. γὰρ] δὲ Σ. ἢ 30. ὦ ΖΑ͂, || καὶ οπι Ε. ἢ 31. καὶ τὸ κάτω οἱ καὶ τὸ ἀριςερὸν οἱ καὶ τὸ ὄπισθον 

ἘΗΔΩΗ͂. || 32. ἰαυτοῖς ΓΗΗ͂. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Β. 

νὸν καὶ ἡ γὴ ἐπὶ τὸ μέσον. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τότοις λέγομεν τὸ 
ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ὠρις ερὸν πρὸς ἡμᾶς ἐπα- 
ταφέροντες" ἢ γὰρ κατὰ τὰ ἡμέτερα δεξιά, ὥσπερ οἱ μάν- 

λ »ε ΄, » κ .- ν»»ὔ ὩΣ τες, ἢ καθ᾽ ὁμοιότητα τοῖς ἡμετέροις, οἷον. τὼ τῷ ἀνδριαν- 
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ρίων ἁπάντων καὶ κινομένων τὸν ἅπαντα χρόνον, ὠλλαὰ νοεῖν 
Ὑ Ἀγ »  γ' Ν ᾿ ᾿ ν» ᾿Ἶ ὥσπερ ἂν εἴ τις, ἐν οἷς ἔχει τὸ δεξιὸν πρὸς τὸ ἀρις ρὸν δ)α-- 

δ -, 7, - “ ἠδ . μ᾿ φορὰν καὶ τοῖς σχήμασιν, εἶτα περιθείη σφαῖραν" ἔξει μὲν . 
γὰρ τὴν δύναμιν διαφέρυσαν, δόξει δ᾽ ἀ διὰ τὴν ὁμοιότητα 

ἊΝ ἃ -» »-“ -»“Ἢ » »ὝἪ 
τος, ἢ τὼ ἐναγτίως ἔχοντα τῇ θέσει, δεξιὸν μὲν τὸ κατὼ τὸ ς τῷ σχήματος. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τῷ 
ἡμέτερον ἀρις ερόγ, ἀρις ερὸν δὲ. τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον δεξιόν, 
[καὶ ὄπισθεν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἔμπροσθενῖ. ἐν αὐτοῖς δὲ 
τότοις ὑδεμίαν ὁρῶμεν διαφορών"" ἐὰν γὼρ ἀνάπαλιν ςραφῇ, 
τὰ ἐναντίω ἐρῶμεν δεζιὼ, καὶ ὠριςερὼ καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ 

κινεῖσθαι" καὶ γὼρ εἰ μηδέποτ᾽ ἤρξατο, ὅμως ἔχειν ἀναγ- 
ΟΥ̓ » Ὁ, τ ἂ γχ » αὶ ΄ λ » καὶον ἀρχήν, ὅθεν ὧν ἤρξατο, εἰ ἤρχετο κινέμενον, κἀν εἰ 

ςαΐη, κινηθείη ὧν πάλιν. λέγω δὲ μῆκος μὲν αὐτῷ τὸ κατὰ 

τοὺς -πόλους διάςημα, καὶ τῶν πόλων τὸν μὲν ἄνω τὸν δὲ 
ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. διὸ καὶ τῶν Πυθαγορείων ὧν τις θαυ- το κάτω" διαφορὼν γὼρ ἐν τότοις μόνοις ὁρῶμεν τῶν ἡμισφαι- 
μαάσειεν ὅτι δύο μόνας ταύτας ἀρχὰς ἔλεγον, τὸ δεξιὸν καὶ ρίων, τῷ μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους. ἅμα δὲ καὶ «εἰώθαμεν 
τὸ ὠριςερόν, τὰς δὲ τέτταρας παρέλιπον ἀθὲν ἧττον κυρίας λέγειν τὰ πλώγια ἐν τῷ κόσμῳ οὐ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, 
υὕσας" οὐθὲν. γὰρ ἐλάττω διαφορὰν ἔχει τὰ ἄνω πρὸς τὰ ἀλλὼ τὼ περὶ τὸς πόλες, ὡς τότε μήκυς ὄντος" τὸ γὰρ εἰς 
κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν πρὸς τὰ ὄπισθεν αὶ τὰ δεξιὰ πρὸς" τὸ πλάγιόν ἐςι τὸ περὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. τῶν δὲ πόλων 
γὼ ὠριςερὰ ἐν ἅπασι τοῖς ζῴοις. τὼ μὲν γὰρ τῇ δυνάμει .5 ὁ μὲν ὑπὲρ ἡμᾶς φαινόμενος τὸ κάτω μέρος ἐςΐν, ὁ δ᾽ ἡμῖν 
διαφέρει μόνον, τὼ δὲ καὶ τοῖς σχήμασι, καὶ τὸ μὲν ἄνω 
καὶ τὸ κάτω πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις ἐςὶν ὁμοίως ζῴοις καὶ 
φυτοῖς, τὸ δὲ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερὸν ἀκ  ὀυπάρχει, τοῖς φυ- 
τοῖς. ἔτι δ᾽ ὡς τὸ μῆκος τῷ πλάτυς πρότερον, εἰ τὸ μὲν ἄνω 

τὸ μήκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τῇ πλάτες, ἡ 
ἀρχὴ προτέρα, πρότερον ὧν εἴη τὸ ἄγω τῷ δεξί κατὼ γέ- 

γεσιν, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ πρότερον. πρὸς δὲ τό- 
τοῖς, αἰ τὸ μὲν ἄνω ἐςὶ τὸ ὅθεν ἡ κίνησις, τὸ “δὲ δεξιὸν ἀφ᾽ 

οὗ, τὸ δ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν ἐφ᾽ ὅ, καὶ ὕτως ὧν ἔχοι τινὰ δύ- 

ἄδηλος τὸ ἄνω. δεξιὸν γὰρ ἑκάςου λέγομεν, ὅθεν ἡ ἀρχὰ 
τῆς κατὰ τόπον κινήσεως" τῷ δ᾽ ὑρανῖ ἀρχὴν τῆς περιφο- 
ρᾶς, ὅθεν αἱ ἀνατολαὶ τῶν ἄφρων, ὦ ὅξε τῦτ᾽ ἀν εἴη δεξιόν, 
ἧ δ᾽ αἱ δύσεις, ἀρις ερόν. εἰ ὃν ἄρχεταί τε ἀπὸ τῶν δεξιῶν 

δὲ τῷ προτέρε τ καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ περιφέρεται, ἀνάγκη τὸ ἄγω εἶναι τὸν 
ἀφανῆ πόλον" εἰ γὼρ ἔςαι ὁ φανερός, ἐπ᾿ ἀριςερὼ ἔςαι ἡ 
κίνησις, ὅπερ οὔ φαμεν. δῆλον τοΐυν ὅτι ὁ ἀφανὴς πόλος 
ἐςὶ τὸ ἄνω. καὶ οἱ μὲν. ἐκεῖ οἰκῦντες ἐν τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμι- 
σφαιρίῳ καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ᾽ ἐν τῷ κάτω καὶ 

ταμειν. ὠρχῆς τὸ ἄνω πρὸς τὼς ἄλλας ἰδέας. διώ τε δὴ τὸ 25 πρὸς τοῖς ἀρις ροῖς, ἐναντίως ἢ ὡς οἱ Πυθαγόρειοι λέγυσιν" 
ταραλιπεῖν τὼς κυριωτέρας ἀρχὼς δίκαιον αὐτοῖς ἐπιτιμᾶν, 

Ι 4 » Κα ε 7 »)Ψ φ ἢ - καὶ διότι ταύτας ἐν ἅπασιν ὁμοίως ἐνόμιζον ὑπάρχειν. ἡμῦ 
δ᾽ ἐπειδὴ ὥρις αι πρότερον ὅτι ἐν τοῖς ἔχυσιν ἀρχὴν κινήσεως 
αἱ τοιαῦται δυνώμεις ἐνυπάρχουσιν, ὁ δ᾽ οὐρανὸς. ἔμψυχος 

ἐκεῖνοι γὰρ ἡμᾶς ἄνω τε ποιῶσι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει, τὸς 
δ᾽ ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀριςερῷ. συμβαίνει δὲ τἀναντίον. 
ἀλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφορᾶς, οἷον τῆς τῶν πλανήτων, 

ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐσμέν, ἐκεῖνοι δὲ 
καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν, δῆλον ὅτι ἔχει καὶ τὸ ἄνω, καὶ 30 ἐν τοῖς κάτω καὶ ἐν τοῖς ἀριςεροῖς" ἀνάπαλιν γὼρ τούτοις 

Ν ΄’ . Ἁ ἣς ν.» ον Ν ᾽ » :- 2 νι." ΄΄ δ ὝΈΘΥΣ: ,ὔ “, Χ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερὸν, δεῖ γὼρ ἀπορεῖν ἡ ἀρ ταν ανησθθε. ἐπτὶ διὰ τὸ ἐναντίως εἦαι τὰς φο- 
διὰ τὸ ὙΦ διβοδεε. εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ παντός, ὅπως ἔςαι ράς, ὥστε ᾿συμβαύει ἡμᾶς ὩἝ εἶναι πρὸς τῇ ἀρχῆ ἐκεῖ. 
τότε τὸ μὲν. δεξιὸν τὸ δὲ ἀριςερὸν ὁμοίων γ᾽ ὄντων τῶν τμν γους δὲ πρὸς τῷ τέλει. περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὰς διω- 

1. μὲν οπλ Ε. {Π2. καὶ τὸ κάτω ΣΉΚΩ. 1} κῶὶ τὸ ἀριφερὲν ἘΠ. | ἀναφέροντες ΤΠ’. 1 3. ἢ] εἰ Ε. Ἰ 4. οἷον] ὥσπερ ἘΠ. ἢ 

5. τὴν θέσιν ΠΗ͂. 11 μὲν γὰρ καὶ ἔμπροσθεν τὸ ΗΖ." ἢ 6. ἀριςερὸν καὶ ἔπισθεν ἀριςερὸν ΜῈ, |Ϊ τὸ κατὼ τὸ ἡμ. δεξιόν] τὐναντίον ΕΜ. ᾿ 1. καὶ 
-- ἵμπροσθεν οπι Ε. | ἐπίπροσθεν ἘΖΗ͂, δεξιὸν καὶ ἔμπροσθεν ΗΖ. ἢ 10. ὄπισθεν καὶ ἔμπροσθεν Ἐ. ἢ πυθαγορίων Ἐ,, αἱ εο]ει. [| θαυμάσεμν 
ἄν τις Ἧ. ᾿ 12. τὸ οἵχὰ ἘΣ. παρέλειπον Η, παρίληπον Ἐ. ἢ 138. ὅθεν ΜΗ. ᾿ τὸ ἄνω πρὸς τὸ ΗΙ. || 14. τὸ Η. ἢ ἔμπρ. πρὸς τὰ] 
ἔμπρ. καὶ τὸ Η, ἢ 15. πᾶσι Ψ. 1 16. μόνον διαφέρει ΕΗΖ. ᾿!- 18. τὸ 'Ῥοδὲ καὶ οτὰ Ε. [Ϊ 24. εἰς τὸ οοτν Ἐ,, οπι 2. ΠΠ ἔμπροσθεν 1» 
εἰ ργ Σ. [κἀν ΕΑ. ἢ ἂν οπι ἘΕΊΙ͂. 1 ἔχη Ἐ. ἢ 26. τὸ. ἄνω} τὰ ἄνω 1. ΠΠ26.. παραλείπειν Ε. ἵ{υ πνριωτάτας Κ΄. ἢ 21. .διὸ- Ἐ. 1] 

τᾶσιν ἮΝ 1 ἱνόμιζον δῖος ἐν Σ΄, |Π 28. ἐπὲ διώριραι ΕἘῊΜ.ΠἢΒ 29. ὑπάρχυσιν Ε. ἢ 80. ἔχει ροβὲ ὅτι. οπι ΕΠ. καὶ ροϑὶ ἔχει ὁπ 

Ἡ-. ἢ 33. αὐτοῦ ΕΝ. Ἐπ 
1... ἀλλ᾽ ἐνιοεὶν Η͂. καὶ. ἃ. δέξο. λΠ Ἡ 5. δὴ ἩΗ͂, οτὰ ἘΕ. ἢ 6. ἥμως -- τ. ἤρξατο ἘΠΕ Ἰ 7. κινόμενον] κινόμενον κινεῖσθαι ἘΗ͂Σ. Ι 

καὶ Ε΄. ἢ 8. ὧν οτἵὰ Ἐ. ἢ 9. τὸ -- τὸ Ε΄, Π 11. καὶ οτὰ Ε΄ 11 13. τὸ παρὰ ΕΗΖ. 1 14.. παρὰ ΕΗΖ. 15. πρὸς ΕἸ. ὶ 11. ἀρ- 

χὴ ἩΠΗ. ἡ 18. ἀςέρων Ἐ. 1 19. αἱ οι Ἐ. " τε οἷὰ ἘΗ͂. || 20. εἶναι τὸ ἄγω Η. 11 2ἀ. κατωτάτω ΠΗ͂. 11 26. τε δηὶδ Ὑὰρ Ἢ, ὁτὰ 

Ἑ. ᾿ 29. Ῥοβὲ καὶ οτὰ 15. {ἐσμέν οταὰ Ε΄. [[.80. ἐν ρηβὲ καὶ οπὰ Ε. ἢ τούτοις ἀρχὴ Ἐ,, ἡ ἀρχὴ τούτοις ΕΗΖ. ΙΙ.31. εἶναι οτγὰ Ἀ. ἢ 

32. συμβαύειν ΕΖ. 1 μὶν οπὰ Σ', |ἰ 33. διαςάσεις τῶν μ. Ε. ᾿ 
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στάσεις μορίων καὶ τῶν κατὰ τόπον ὡρισμένων τοσαῦτω 
εἰρήσθω. 

3 Ἐπεὶ δ᾽ ὑκ ἔςιν ἐναντία κίνησις ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ, 

σκεχτέν διὼ τί πλείος εἰσὶ φοραί, καίπερ πόρρωθεν πειρω- 
μένοις ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν, πόρρω δ᾽ ὑχ ὕτω τῷ τόπῳ, 

πολὺ δὲ μᾶλλον τῷ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς πέρι πάμ- 
«παν ὀλίγην ἔχειν αἴσθησιν. ὅμως δὲ λέγωμεν. ἡ δ᾽ αἰτία 
περὶ αὐτῶν ἐνθένδε ληπτέα. ἕκως ὅν ἐς ιν, ὧν ἐςὶν ἔργον, ἕνεκα 

τῷ ἔργε. θεὰ δ᾽ ἐνέργεια ἀθανασία" τῦτο δ᾽ ἐςὶ ζωὴ ἀΐδιος. 
ἊΣ τι ἣ 

ὥς ἀνώγκη τῷ θείῳ κίνησιν ἀΐδιον ὑπάρχειν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ οὐ- το 
»-“" »“ ,ὔ Νη Υ͂ ν» 

ρανὸς τοῦτος (σῶμα γάρ τι θεῖον), διὼ τὔτο ἔχει τὸ ἐγ- 
͵ »Ἢ ὰ ΄ὕ - ,ὔ ,»2, Ἀγ Ψ, ὁ 

κύκλιον σῶμα, ὃ φύσει κινεῖται κύκλῳ ἀεί διὰ τί ὃν ὑχ, 
»“» “ Ἂν “ δὲ Ζ “ 

ὅλον τὸ σῶμα τῷ ἧρανᾷ τοίδτον; ὅτι ἀνάγκη μένειν τι τοῦ 
,ὔ δ Α “ '; σώματος τῷ φερομένε κύκλῳ τὸ ἐπὶ τῇ μέσν, τότε δ᾽ οὐ- 

ΠΕΡῚ ΟΡ ΝΌΘΙΥ Β. 

τότων δ᾽ ἐξὶ κίνησις. ὅτι μὲν τοίνυν ἀναγκαῖον εἶναι γύασιν, 
ἐκ τούτων δᾶλον. εἰ δὲ γόεσιν, ἀναγκαῖον καὶ ἄλλην εἶναι 

“ιν ὅσες Ν Ἀ Ὁ ἔν 
φοράν, ἡ μέαν ἡ πλείους" κατὰ Ὑάρ τὴν τὸ ὁλι ὡσαύτως 
᾽ » βὰ Ν ον “ ΄ Ν Υ̓ Ἶ 
αναγκαιον ἔχειν τὰ ςοιχεία, τῶν σωμάτων πρὸς ἀλληλα» 

5 λεχθήσεται δὲ καὶ περὶ τότε ἐν τοῖς ἑπομένοις σαφέςερον. 

γὺν δὲ τοσῦτόν ἐς δῆλον, διὼ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγκύ- 
κλιά ἐςι σώματα, ὅτι ἀνάγκη γώεσιν εἶναι, γένεσιν δ᾽, εἴ- 
χερ καὶ πῦρ, τοῦτο δὲ καὶ τἄλλα, εἴπερ καὶ γῆν᾽ ταύτην 
δ᾽ ὅτι ἀνάγκη μώειν τι. ἀεί, εἴπερ κινείϊαθαΐ τι ἐεί. 

Σχῆμα δ᾽ ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν τὸν ὑρανόγ' τῦτο 
γὰρ οἰκειότατόν τε τὴ ὑσίων καὶ τῇ φύσει πρῶτον. εἴπωμεν 

δὲ καθόλου περὶ τῶν σχημάτων, τὸ ποῖόν ἐςι πρῶτον, καὶ 
ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἐν ςερεοῖς. ἅπαν δ σχῆμα, ἐπίπεδον ἢ εὖτ 

΄ ἢ Ἄ ΑΨΗΝΝ ) ΔΝ ΟΔΖ 

θύγραμμόν ἐςιν ἢ περιφερόγράμμον. καὶ τὸ μὲν εὐθύγραμ» 
δὲν οἷόν τε μένειν μόριον, ὅθ᾽ ὅλως ὕτ᾽ ἐπὶ τῷ μέσου. καὶ (5 μον ὑπὸ πλειόνων περιέχεται γραμμῶν, τὸ δὲ περιφερό- 
γὰρ ἂν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις ἦν αὐτῷ ἐπὶ τὸ μέσον" φύ- 

᾿ ’ " ᾽ ν ἃ ν΄ ν»} :. 7 Δ 
σει δὲ κύκλῳ κινεῖται" ὁ γὰρ ἄν ἦν ἀΐδιος ἡὶ κύησις" ὑϑθὲν 

γὰρ παρὰ φύσιν ἀΐδιον. ὕςερον δὲ τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ 
’ὔ ) Ν ,, ͵ ᾿ Σ » ενέ Ν ν ,ὔ φύσιν, καὶ ἔκςασίς τίς ἐςιν ἐν τῇ γενέσει τὸ παρὰ φύσιν 

γρώμμον ὑπὸ μιᾶς. ἐπεὶ δὲ πρότερον τὴ φύσει ἐν ἑκαάς ῳ 

γένει τὸ ἣν τῶν πολλῶν καὶ τὸ ἁπλοῦν τῶν συνθέτων, πρῶ- 
τον ἂν εἴη τῶν ἐπιπέδων σχμμάτων ὁ κύελος. ἔτι δὲ εἴπερ 

τέλειόν ἐξὶν Ὁ μηδὲν ἔζω λαβεῖν αὐτὰ δυνατόν, ὥσπερ ὥρι- 

αὖ κατὰ φύσιν. ἀνάγκη τοίνυν γῶν εἶναι" τῦτο γὰρ ἠρεμεῖ2ο ςαι πρότερον, καὶ τῇ μὲν εὐθείᾳ πρόσθεσίς ἐςιν ἀεί, τῇ δὲ 
»-» 7 

ἐπὶ τῷ μιέσα. νῦν μὲν ἦν ὑποκείσθω τῦτο, ὕςερον δὲ λεχθή- 
᾿Ὶ ,»»»ν ᾿ ᾿ ΝῚ ΕῚ »-»“Ἤ ΓΙ ἄ ΕἾ “Ἢ “ ᾿- 

σεται περί αὐτὸ. ἀλλά μὴν εἰ γήν, ἀνάγχῃ καὶ πὺρ εἰναι 
.-“ ΝῚ 2 ’ὔ ὕ θά. ΄, .ν 3, λ [) Ψ' ᾿ 

τῶν γὰρ ἐναντίων εἰ θάτερον φύσει, ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶς 

ναι Ψύσει, ἐάν περ ἥ ἐναντίον, καὶ εἶναί τιὴς αὐτῷ φύσιν" 

τῇ κύκλε ὑδέποτε, φανερὸν ὅτι τέλειος ἂν εἴη ἡ περιέχμσα 
τὸν κύκλον ὥς" εἰ τὸ τέλειαν πρότερον τῷ ἀτελᾶς, καὶ διὰ 

“ ,’ ὰ » » ,ὕ ε ΄, ε ΄ ταῦτα, πρότερον ὧν εἴη τῶν σχημάτων ὁ κύκλος. ὡσαύτως 
δὲ καὶ ἡ σφαῖρα τῶν ςερεῶν" μόνη γὼρ περιέχετωι μιᾷ 

αὶ γὰρ αὐτὴ ὕλη τῶν ἐναντίων, καὶ τῆς ςερήσεως πρότερον 35 ἐπιφανείᾳ, τὰ δ᾽ εὐθύγραμμα πλείοσιν" ὡς γὰρ ἔχει ὁ 
. αὶ κατάφασις, λέγω δ᾽ οἷον τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῖ. ἡ δ᾽ ἠρε- 
μία καὶ τὸ βαρὺ λέγονται κατὰ ςέρησιν κουφότητος καὶ 

᾿ ᾽ ἈΝ ᾿ ν Ν ψΨ, Α ἐκ » 3 Ν 

κιγησεως. ὠλλὰα μὴν εἰπερ ἔς πὺρ κω͵ὶ γὙη, ἀνωΎκἢ καὶ τὼ 

μεταξὺ αὐτῶν εἶναι σώματα" ἐναντίωσιν γὼρ ἔχαι ἔκαςον 

κύκλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οὕτως ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς ςερεοῖς. 
ἔτι δὲ καὶ οἱ διαιροῦντες εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων τὰ 
σώματα γεννῶντες μεμαρτυρηκέναι φαίνονται τούτοις" μένχν 
γὰρ τῶν ςερεῶν καὶ διαιρῦσι τὴν σφαῖραν ὡς ὑκ ἔχασαν πλεΐως 

τῶν ςοιχείων πρὸς ἔκαςον. ὑποκείσθω δὲ καὶ τῦτο νῦν, ὕς:ε- 3) ἐπιφανείας ἢ μίᾳν' ἡ γὰρ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαίρεσις ὃχ ὡς" 
ΜΝ ΄ τῶ 

γον δὲ πειρατέον δεῖξωι. τότων δ᾽ ὑπαρχόντων φανερὸν ὅτε 
ον» ἃ Μν" δὲ ἌΝ δὲ 4. ; » “« Γ ἰδὶ ὰ 
ἀνάγκη γένεσιν εἶναι διὰ τὸ μηδὲν οἷόν τ᾿ αὐτῶν εἶναι ἴδιον 

᾿ 4 ΛΟ 
“πάσχει γὰρ καὶ ποιεῖ τἀναντία ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ φθαρ- 

Λ ΓᾺ δ 4 Ν “ 
τικὰ ἀλλήλων ἐς. ἔτι δ᾽ ἐκ εὔλογον εἶναΐ τι κινητὸν ἀΐ- 

ὧν τέμνων τις εἰς τὰ μέρη διέλοι τὸ ὅλον, τῦτον διαιρεῖται 
ν , ΓΑ ἘΝῚ » Κ᾿ “᾿ » ΄ νι Ψ » 

τὸν τρόπον, ἀλλ ὡς εἰς ἕτερα, τῷ εἴδει. ὅτι μὲν ἕν πρῶτόν 

ἐςν ἡ σφαῖρω τῶν ςερεῶν σχημάτων, δῆλον. ἔς! δὲ καὶ 
κατὰ τὸν ἀριθμὸν τὴν τάξιν ἀποδιδοῦσιν ὕτω τιθεμένοις εὐ- 

, ΄ὔ δ Ψ, μ ΄ὔ Ἁ γ΄. Ἁ αὐ 
διον, οὗ μὴ ἐνδέχεται εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν ἀΐδιον" 35 λογώτατον, τὸν μὲν κύκλον κατὼ τὸ ἕν, τὸ δὲ τρίγωνον 

2. εἰρήσθωσαν Μ,ῖ. Ἵ ἀ.. εἰσὶν αἱ φ. Ι͂. ΠΠ 6. μ. τῶν τῶν καϑ᾿ αὑτὰ συμβ. Μῖ. 11 Ἴ. ἰλίγων Ἐ. Ἡ 8. ἐντεῦθεν ΤΙ. ἢ ἴργον ἔσν ΔΖ. ἢ 

40. ϑεῶ Ἡ2 εἰ μυ ΚΕ. ΠΠ 14. τοῦτον ΗΜ. ᾿ 13. τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα Ε΄. ἢ 14. τούτυ --- 45. μέσα ὁπ) ρν ΚΕ. ᾿Π 18. δὲ} γὰρ 
ἘΜ.Ὶἢ 19. καὶ --- 20. φύσιν οἵα ΕἸ, ᾿ἰ 21. δειχθήσεται ἘΠ. } 28. ὧν ΗΜ. Ἱ ἰναντίον Ε΄ 11 εἰ οα ΕΗΔΙ͂. ' 2ὰ, ὦν ἘΗΖΔΛΔΙ͂. ἃ 

ΟἿ, λέγεται ἘΦ. ᾿ὶ 30. πρὸς ἕκαςα 1, θχαὰ ργν Ε, [[ 3λ. εἰσὶν. ΕΔ, οἵα Ἐ. 1 κινητόν πὶ ἀΐδιον εἶναι Δ τὶ κινητὸν εἶναι ἀΐδιον ΤΙ. ἢ 8.5. εἴ. 

ψῶι τὰ τιλγρὶπε Ὲ, ροσὶ φύσιν Η. 
2. ἀνάγκη ΔΗ͂, ἀναγκαῖον γοδὶ εἶναι ΚΕ. {| ἀ. ἔχειν καὶ τὰ Ὁ. 1 1. τἶδι ΕΠ. Ἰ 8. τὰ ἄλλα ἘΕΡ. ᾿ὶ 9. εἴπερ καὶ κι ΣῊ. ᾿ τι δεῖ ἀεί 

1. Ἱ 10. σφαιροειδὲς ἀνάγκη ΕΖ. 11. τε ροϑὶ τῇ Τὶ οτὰ 5. ΠΠ 12. δὲ] δὲ πρῶτον Ε. 11 138. ἐν ροϑὲ καὶ ὁην ἘΞ. ᾿ ἃ οχὰ ΞΕ. ἢ 
44. καὶ τὸ -- 15. περιφερόγραμμον οὐαὶ Ῥυ . {ΠΟ 16. τῇ φύσει οπι 1. 117. τοῦ συνθέτου ΕἸΜο 1} 48. πὴ ΕΙ. ἡ 49. αὐταῦ λαβεῖν», 
τῶν αὐτοῦ λαβεῖν ἘΓΙΙ͂, λαβεῖν τῶν αὐτοῦ Χ.. 20. πρόϑεσίς Η. || τῷ} ἐπὶ Η. ἢ 22. κἂν ἄς 1 23. πρότερος ΕΝ. ᾿ 24. μόν γὰρ] 

Ἰκείνη γὰρ μόνη Δ. ἢ 81. ὅ)} ανει Ἐ. ἢ διαιρεῖ Ε΄. 1} 32. πρότερόν Κ΄. 1! 33. σωμάτων Ζ4. 1 ἐς, ὍΡΩ δ. Ι 34. ὅτω. αἱ Ε, || θεμένοις ἘΖ,. 1 

εὐλογώτερον . 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Β. 

κατὰ τὴν δύωδα, ἐπειδὴ δύο ὀρθαί" ἐὰν δὲ τὸ ἣν κατὰ τὸ 
τρίγωνον, ὁ κύκλος οὐκέτι ἔξαι σχῆμα. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν πρῶ- 

281] 

των, ἡ δὲ τῷ ὕδωτος ἐπιφάνεια σφαιροειδής ἐςιν, τὸ δὲ τῷ 
σφαιροειδεῖ συνεχὲς ἢ κείμενον περὶ τὸ σφαιροειδὲς καὶ αὐτὸ 

τοι σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος, πρῶτον δὲ σῶμα τὸ ἐν τῇ τοῖζτον ἀναγκαῖον εἶναι. ὥςε κἂν διὰ τότυ “φανερὸν εἴη ὅτι 
ἐσιχατῃ περιφορᾷ, σφαιροειδὲς ἂν εἴη τὸ τὴν κύκλῳ περι- σφαιροειδής ἐςιν ὁ ὀρανός. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε καὶ τῇ ὕδατος 
φερόμενον φοράν. καὶ τὸ συνεχὲς ὥρα ἐκείψῳ" τὸ γὰρ τῷ 5 ἐπιφάνεια τοιαύτη, φανερὸν ὑπόθεσιν λαβῶσιν ὅτι πέφυκεν 
φφαιροειδεῖ συνεχὲς σφαιροειδές. ὡσαύτως δὲ καὶ τὼ πρὸς ἀεὶ συρρεῖν γὲ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερον᾽ κοιλότερον δὲ ἐς! τὸ 
τὸ μέσον τύτων'" τὰ γὰρ ὑπὸ τῇ σφαιροειδυῦς περιεχόμενα τῷ κώτρε ἐγγύτερον. ἤχθωσαν οὖν ἐκ τῷ κότρε ἡ ΑΒ καὶ 
καὶ ἁπτόμενα ὅλα σφαιροειδὴ ἀνάγκη εἶαι" τὰ δὲ κάτω ἡ ΑΥΤ', καὶ ἐπεζεύχθω ἐφ᾽ ἧς ΒΤ', ἡ ἦν ἀχθεῖσα ἐπὶ τὴν 

τῆς τῶν πλανητῶν ἅπτεται τῆς ἐπανω σφαίρας. ὥς σφαι- βάσιν, ἐφ᾽ ἧς ΑΔ, ἐλάττων ἐςὶ τῶν ἐκ τῷ κώτρε" κοιλό- 

ροειδὴς ἂν εἴη πῶσα' πάντα γὰρ ἅπτεται καὶ συνεχῆ ἐςὶ 10 τερος ἄρα ὁ τόπος. ὥςε περιρρεύσεται τὸ ὕδωρ, ἕως ἂν ἰσα» 

ταῖς σφαίραις. ἔτι δὲ ἐπεὶ φαύεται καὶ ὑπόκειται κύκλῳ 

τεοριφέρεσθαι τὸ πᾶν, δέδεικται δ᾽ ὅτι τῆς ἐσχώτης τερι- 
σδῇ. ἴση δὲ ταῖς ἐκ τῷ κέτρυ ἡ ΑἙ. ὥς ἀνάγκη πρὸς ταῖς 
ἐκ τῷ κότρυ εἶναι τὸ ὕδωρ τότε γὰρ ἠρεμήσει. ἡ δὲ τῶν 

φορῶς οὔτε κενόν ἐςιν ἔξωθεν οὔτε τόπος, ἀνάγκη καὶ διὰ ἐκ τὸ κώτρου ἁπτομώη περιφερῆς" σφαιροειδὴς ἄρα ἡ τοῦ 

ταῦτα σφαιροειδῇ εἶναι αὐτόν. εἰ γὼρ ἔςαι εὐθύγραμμος, ὕδατος ἐπιφάνεια, ἐφ᾽ ἧς ΒΕΤ'. ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδής 

συμβήσεται καὶ τόκον ἔξω εἶναι καὶ σῶμα καὶ κώον. κύ- 15 ἐξιν ὁ κόσμος, δῆλον ἐκ τότων, καὶ ὅτι κατ᾽ ἀκρίβειαν ἕν- 
χλῳ γὰρ ςρεφόμενον τὸ εὐθύγραμμον οὐδέποτε τὴν αὐτὴν τορνος ὕτως ὥςε μηϑὲν μήτε χειρόκμητον ἔχειν παραπλη- 
ἐφέξει χώραν, ἀλλ᾽ ὅπε πρότερον ἦν σῶμα, νῦν οὐκ ἔξαι, σίιως μήτ᾽ ἄλλο μηθὲν τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινο- 
καὶ ὗ νῦν ὑκ ἔςι, πάλιν ἔςξαι διὰ τὴν παράλλαξιν τῶν γω- μένων. ἐξ ὧν γὰρ τὴν σύςασιν εἴληφεν, οὐδὲν οὕτω δυνα-, 
πῶν. ὁμοίως δὲ κἀν εἴ τι ἄλλο σχῆμα γόοπο μὴ ἴσας τὸν ὁμαλότητα δέξασθαι καὶ ἀκρίβειαν ὡς ἡ τῷ πέριξ σώ- 
ἔχον τὼς ἐκ τῷ μέσε. γραμμάς, οἷαν φακοειδὲς ἢ ὠοειδές" 2 μάῖον φύσις" δῆλον γὰρ ὡς ἐνάλογον ἔχει, καθάπερ ὕδωρ 
ὃ ἅπασι γὰρ συμβήσεται καὶ τόπον ἔξω καὶ κενὸν εἶναι πρὸς γῆν, καὶ τὰ πλεῖον ἀεὶ ἀπέχοντα τῶν φοιχείων. 
τὴς φορᾶς διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν" χώραν κατέχειν τὸ ὅλον. Ἐπὰὲ δ᾽ ἔςι διχῶς ἐπὶ τῷ κυκλῦ κιηθῆναι, οἷον ἀπὸ 5 
ἔτι δ᾽ εἰ τῶν μὲν κινήσεων τὸ μέτρον ἡ τῷ ὑρανὰ φορὰ διὰ τῷ Α τὴν μὲν ἐπὶ τὸ Β τὴν δ᾽ ἐπὶ τὸ Τ', ὅτι μὲν οὖν οὐκ 
τὸ εἶναι μόνη συνεχὴς καὶ ὁμαλὴς καὶ ἀΐδιος, ἐν ἑκάςῳ δὲ εἰσὶν ἐναντίαι αὗται, πρότερον εἴρηται. ἀλλ᾽ εἰ μηδὲν ὡς 
μέτρον τὸ ἐλάχιςον, ἐλαχίςη δὲ κύησις ἡ ταχίςη, δῆλον 25 ἔτυχε μηδ᾽ ὠπὸ ταὐτομάτα ἐνδέχεται ἐν τοῖς ἀϊδίοις εἶναι, 

ὅτι ταχίξη ὧν εἴη πασῶν τῶν κινήσεων ἡ τῇ ὑρανῇῷ κήησις, ὁ δ᾽ ὑρανὸς ἀΐδιος καὶ ἡ κύκλῳ φοραί, διὰ τα ποτ᾽ αἰτίαν 
ἀλλὰ μὴν τῶν ὠπὸ τῇ αὐτῷ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλαχίςη ἐςὶν ἡ ἐπὶ θάτερα φέρεται, ἀλλ᾽ ὑκ ἐπὶ θάτερα; ἀνάγκη γὰρ καὶ 
τῷ κύκλυ γραμμή" κατὰ δὲ τὴν ἐλαχίςην ταχίςη ἡ κίη- 

σις᾽ ὥς εἰ ὁ ὑρανὸς κύκλῳ τε φέρεται καὶ τάχιςα κινεῖ- 

» Ἄν» νι Ψν » » ““ » ΄ὔ [4 ᾿ μη λ τοῦτο ἢ ἀρχὴν εἶναι ἢ εἶναι αὐτοῦ ἀρχήν. ἴσως μὲν οὖν τὸ 
περὶ ἐνίων ἀποφαίνεσθαΐ τι πειρᾶσθαι καὶ τὸ περὶ πώντων 

ται, σφαιροειδῆ αὐτὸν ἀνάγκη εἶναι. λάβοι δ᾽ ἄν τις καὶ 30 καὶ τὸ παριέναι μηθὲν. τάχ᾽ ἀν δόξειεν εἶναι σημεῖον ἢ πολ- 

ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον ἱδρυμένων σωμάτων ταύτην τὴν πίςιν. 

εἰ γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ ἐςὶ περὶ τὴν γῆν, ὁ δ᾽ ἀὴλρ περὶ τὸ 
ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ περὶ τὸν ἀέρα, καὶ τὰ ἄνω σώματα κατὰ 

λῆς εὐηθείας ἢ πολλῆς προθυμΐας. ἀ μὲν δίκαιόν γε πᾶσιν 
ὁμοίως ἐπιτιμᾶν, ἀλλ᾽ ὁρᾶν δεῖ τὴν αἰτίαν τοῦ λέγειν τίς 

»-» -“ Ἃ 
ἐςιν, ἔτι δὲ πῶς ἔχων τῷ πις εύειν, πότερον ἀνθρωπίνως ἢ 

τὸν αὐτὸν λόγον' συνεχῆ μὲν γὰρ κ ἔςιν, ἅπτεται δὲ τό. καρτεριώτερον. ταῖς μὲν οὖν ἀκριβεςέραις ἀνώγκαις ὅταν 

1. ἐπὶ ΓΗ͂. ἢ ὀρθαὶ δύο ΕἾ,, δύο ὀρθὰς ἔχει ἩΓΜ. 1] τὸ ροβὶ κατὰ στὰ Ε. ᾿Ϊ 2. οὐκέτ] οὐκ ΕΖ. 1] ἀ. φερόμενον ΕΗΙΝ 1.8. τῆς 
σπὶ ἘΣ, ΠΠ πλανήτων Αἵ. "ἢ ἄνω φορᾶς ἩΗ͂. ἃ 11. ταῖς οι Ἐ. ἢ 13. δι᾽ αὐτὰ. Π 14. ἕξιν Ἐ. Ἱ εὐθύγραμμον Η. ᾿ 15. κα ἢ κα 
Ἧ1 ἕδαι ἴξων ΕΜ. 1 καὶ σῶμα καὶ] ἢ καὶ σῶμα ἢ καὶ ΜΗ͂. 1 16. φερόμενον ἢ]. Ἱ 11. δπι] ὕπω ΜΙ͂. 1 20. μέσι] κύτρν ἔπ ἢ 
31. ἅπασι Η͂. ΠΠ εἶναι καὶ κενὸν ἔξω Ε. 1 23. εἴ εἴπερ Ρ. ἢ μὲν τῶν ἹΙ͂. 1 τὸ οι ἩΜ. || 24. μόνη εἶαι ἩΠ. ἢ μόνην συνεχῆ 
καὶ ὁμαλῆ καὶ ἀΐδιον Ε΄ {ΠΟ 25. μέτρω Γ. Ἱ{ δϑλον ὅτι οτχα ἘΠ. ἢ 27. ἀπ᾽ αὐτῷ 1, ἀφ᾽ αὑτῷ Ἐ Η͂Ι͂. ἢ τ᾽ αὐτὸ Ἐ, ἐφ᾽ αὑτὸ ΜΙ, ἐφ᾽ 

ἑαυτὴ . ἢ 28. ταχίζη κύησις Ἐ, κίνησις ταχίζη Ζ.. { 29. τε οπὶ ΕΖ. ἢ 33. τὸν οπι Α͂. ἢ 31. αὐτὸν οτὰ Ξ. 
4. δής -- 2. κείμενον τὰ δυρτγα ᾿ϊυγαπι Ε΄. ΠΠ 2. κείμενον] κινύμενον 2. [ 8. ἀναγκαῖον τηαῦροὸ Ε΄. |Π εἶναι οτη Ε. ᾿ κα ΓΖΩ͂. καὶ 

τῦτο ἘΠ ἢ εἴ] ἂν εν ΕᾺ. ! 5. λαμβάνειν Ε. ἢ 6. ξὲὴ οπι σοῦ Ε. ἢ 8. 31] ἢ τὸ ΕΗ͂. "᾿ ἡ δῖ ἱπὴ ἦν ἡ Η-: Ἐ 9. {φ᾿ ἧς οχὰ 
ΤΕ:  ἈΔ)] αὶ αδ ΕΖ. ἢ 10. περιρεύσει καὶ Ἐ,, ἐπιρρεῦσαι Ἐ. ἢ 11. ἡ δε Ε, αἱ α«ε Η͂. ἢ 14. β8γε Ἡ, ἡ βεγ Ἡ, δεύτερον εγ Ἐ. ἢ 

μήτε οπι ἢ. ἢ 17. ἡπομένων ἘΖ. Ι 18. σύνθεσιν ΕΖ, εἴ τὺ Σ΄. 1:19. τῷ πρώτε πέριξ εἰ οοττ Τ΄. !|Π 23. τὸ Β] τῷ βὶ ἘΛΑ͂. 1 οὖν 
πὰ μὰ Ι 24. εἰ] 1... 11 25. μηδ 53. ΕΠ 21. φέρεται οἵα Ε΄. ᾿ 32. ἱἥην Δὲ. ἢ 384. καρτερώτερον ἘΡ ΗΑ. ἢ τὰς μὲν ὄν ἀχριβεςέρας 

ἀνύχας ΕΗΖ, 



6 

288 

τις ἐπιτύχῃ, τότε χάριν ἔχειν δεῖ τοῖς εὑρίσκυσι, γῦν δὲ τὸ 
φαινόμενον ῥητέον. εἰ γὰρ ἡ φύσις ἀεὶ ποιεῖ τῶν ἐνδεχομέ- 
γῶν τὸ βέλτιςον, ἔς: δὲ καθάπερ τῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας φο- 

ρῶν ἡ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα (θειότερος γὰρ ὁ ἄνω 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Β. 

ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ὅλως ὠμετάβλατον, τὸ δὲ κι- 
νῶν πολὺ μᾶλλον εὔλογον εἶναι τοιῶτον' τὸ γὰρ πρῶτον τῇ 
πρώτα καὶ τὸ ὡπλῦν τῷ ὠπλῇ καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ ὠγέ-. 
γήτον τῷ ὠφθάρτε καὶ ὠγενήτα κινητικόν. ἐπεὶ ὧν τὸ κινή- 

, Ν Ν ,ὔ ᾿Ὶ ΝῚ ,ὔ “ -“ Δ 
τόπος τῷ κάτω), τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ εἰς τὸ πρόσθεν τῆς 5 μάγον ἃ μεταβάλλει σῶμα ὄν, ὑδ᾽ ὧν τὸ κινῶν μεταβώλ- 
εἰς τύπισθεν ἔχει, εἴπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ὠριςερόν, κα- 

θώπερ ἐλέχθη πρότερον. καὶ μαρτυρεῖ δ᾽ ἡ ῥηθεῖσα ἀπο- 
ρία, ὅτι ἔχει τὸ πρότερον καὶ ὕςερον" αὕτη γὰρ ἡ, αἰτία 

λύει τὴν ἀπορίαν. εἰ γὰὼρ ἔχει ὡς ἐνδέχεται βέλτιςα, 

λοι ἀσώματον ὄν. ὥςε καὶ τὴν φορὰν ἀδύνατον ἀνώμαλον 
εἶναι. καὶ γὰρ εἰ γίνεται ἀνώμαλος, ἥτοι ὕλη μεταβάλλει 
καὶ ὁτὲ μὲν γύεται θάττων ὁτὲ δὲ βραδυτέρα πάλιν, ἢ τὰ 
μέρη αὐτῆς. τὼ μὲν ἦν μέρη ὅτι ἐκ ἔςιν ἀνώμαλα, φα- 

αὕτη ἂν εἴη αἰτία καὶ τοῦ εἰρημένα" βέλτιςον γὰρ κινεῖ- 10 νερόν" ἤδη γὰρ ὧν γεγόνει διάςασις τῶν ἄςρων ἐν τῷ 
σθαι ὡπλὴν τε κίνησιν καὶ ἄπαυςον, καὶ ταύτην ἐπὶ τὸ 

τιμιώτερον. : 
Περὶ δὲ τῆς κινήσεως αὐτῷ, ὅτι ὁμαλής ἐςτ καὶ οὐκ 

ἀνώμαλος, ἐφεξῆς ἀν εἴη τῶν εἰρημόων διελθεῖν. λέγω δὲ 

ἀπείρῳ χρόνῳ, τῷ μὲν θᾶττον κινεμών τῷ δὲ βραδύτερον' 
οὐ φαίνεται δ᾽ οὐδὲν ἄλλως ἔχον τοῖς διαςήμασιν. ἀλλὰ 

μὴν οὐδὲ τὴν ὅλην ἐγχωρεῖ μεταβάλλειν" ἡ γὰρ ἄνεσις 
ἑκάςν γίνεται δὶ ὠἀδυναμίαν, ἡ δ᾽ ἀδυναμία παρὰ φύσι. 

αὔτο περὶ τῷ πρώτε ὑρανᾷ καὶ περὶ τῆς πρώτης φορῶς" ἐν 15 καὶ γὰρ αἱ ἐν τοῖς ζῴοις ἀδυναμίαι πᾶσαι παρὰ φύσιν 
γὰρ τοῖς ὑποκάτω πλείες ἤδη αἱ φοραὶ συνεληλύθασιν εἰς εἰσίν, οἷον γῆρας καὶ φθίσις. ὅλη γὰρ ἴσως ἡ σύςασις τῶν 
ἧ. εἰ γὰρ ἀνωμάλως κινήσεται, δῆλον ὅτι ἐπίτασις ἔςαι ζῴων ἐκ τοιότων συνέςηκεν ἃ διαφέρει τοῖς οἰκείοις τόποις" 
καὶ ἀκμὴ καὶ ἄνεσις τῆς φορᾶς" ἅπασα γὼρ ἡ ἀγώμα- οὐθὲν γὰρ τῶν μερῶν ἔχει τὴν αὑτῷ χώραν. εἰ οὖν ἐν τοῖς 
λος φορὰ καὶ ἄνεσιν ἔχει καὶ ἐπίτασιν καὶ ἀκμήν. ἀκμὴ πρώτοις μή ἐςι τὸ παρὼ φύσιν (ὡπλᾶ γὰρ καὶ ἄμικτα 
δ᾽ ἐξὶν ἢ ὅθεν φέρεται ἢ οἷ ἢ ἀνὼ μέσον, οἷον ἴσως τοῖς τῶ καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ χώρῳ, καὶ ὑθὲν αὐτοῖς ἐναντίον), οὐδ᾽ ἂν 

μὲν κατὰ φύσιν οἷ φέρονται, τοῖς δὲ παρὼ φύσιν ὅθεν, ἀδυναμία εἴη, ὥς᾽ ἀδ᾽ ἄνεσις ὑδ᾽ ἐπίτασις" εἰ γὼρ ἐπίτασις, 
τοῖς δὲ ῥιπτουμένοις ἀνὰ μέσον. τῆς δὲ κύκλῳ φορᾶς οὐκ καὶ ἄνεσις, ἔτι δὲ καὶ ἄλογον ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον εἶ. 
ἔςιν ὅτε ὅθεν ἔτε οἵ ὅτε μέσον" ὅτε γὰρ ὠρχὴ ὅτε πέρας ναι τὸ κινοῦν, καὶ πάλιν ἄλλον ὥπειρον δυνατόν" ὑδὲν. γὰρ 
οὔτε μέσον ἐςὶν αὐτῆς ἁπλῶς" τῷ τε γὰρ χρόνῳ ἀΐδιος φαίνεται ὃν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν (ἡ δ᾽ ἀδυναμία 
καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαςος. ὥς᾽ εἰ μή ἐςὶν ἀκμὴ 25 παρὰ φύσιν), οὐδὲ τὸν ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ κατὰ 
αὐτῷ τῆς φορᾶς, ὑδ᾽ ὧν ἀνωμαλία εἴη" ἡ γὰρ ἀνωμαλίω 
γίγνεται διὰ τὴν ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν. ἔτι ἐπεὶ πᾶν τὸ κι- 
γούμενον ὑπό τινος κινεῖται, ἀνάγκη τὴν ἀνωμαλίαν γίγνε- 
σθαι τῆς κινήσεως ἢ διὰ τὸ κινοῦν ἢ διὰ τὸ κινούμενον ἢ 

φύσιν, ὑδ' ὅλως δυνατὸν καὶ ἀδύνατον. ἀνώγκη δ᾽, εἰ ἀνέη- 

σιν ἡ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον. ἀλλὰ μὲν ἀδ᾽ ἐπιτεῖ- 
᾽ Ἄ 

νειν ἀεὶ ἢ πάλιν ἀνιέναι δυνατόν" ὥπειρος γὼρ ὧν εἴη καὶ 
,2 . 2 ψ,. Ψ ν᾽ , ὠόριςος ἡ κίνησις, ἄπασαν δέ φαμεν ἔκ τινος εἷς τι εἶναι 

δι᾿ ἄμφω" εἴτε γὰρ τὸ κινοῦν μὴ τῇ αὐτῇ δυνώμει κινοῖ, 30 καὶ ὡρισμένην. ἔτι δ᾽ εἴ τις λάβοι εἶγαί τινα χρόνον ἐλά- 
εἴτε τὸ κινόμενον ἀλλοιοῖτο καὶ μὴ διωμένοι τὸ αὐτό, εἶτε χιςον, οὗ οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττονι κινηθῆναι τὸν οὐρανόν" 

ἄμφω μεταβάλλοι, οὐθὲν κωλύει ἀνωμάλως κινεῖσθαι τὸ ὥσπερ γὰρ ὑδὲ βαδίσαι ὑδὲ κιθαρίσαι ἐν ὁτῳοῦν χρόνῳ δὺυ- 
κινόμενον, ὑθὲν δὲ τότων δυνατὸν περὶ τὸν ὑρανὸν γενέσθαι" νατόν, ὠλλ᾽ ἑκάςυς ἐςὶ πράξεως ὡρισμένος ὁ ἐλάχιςος χρό- 
τὸ μὲν χὼρ κινόμενον δέδεικται ὅτι πρῶτον καὶ ἁπλὸν καὶ νὸς κατὼ τὸ μὴ ὑπερβάλλειν, ὅτως ὑδὲ κινηθῆναι τὸν ἐραν- 

4. ἔχειν ἐφ᾽ οἷς δεῖ Ε. 11 ἅ. τόπος ὃ ἄνω Ἐ, ὁ τόπος ὃ ἄνω Ζ0. ΠΠ 5. καὶ οτὰ 2. 11 ἔμπροσθεν Ε΄ 1 6. τὸ ὄπισθεν ἘΞ. ἢ ἔχει δὲ 
εἴπερ ἘΠ. ᾿ 8. καὶ τὸ ὕςερον ΣῊ. Ι 9. κάλλιςα ΚΕ. 10. εἴη ἡ αἰτία Η, ᾿ 11. τε οτὰ ἩΜΙ͂. 12. τιμιώτατον ἘΠ. ΠΟ 13. τῆς 

οἵα 1. {ὁμαλή 1. 11 ἀκ οπὰ 2. 1} 17. κινηθήσεται Ζ. 11 18. ἡ οτὰ ΕΠ. ᾿ὀ 19. καὶ ἐπίτασιν ἔχει Ε΄. [Ὀ20. οἷον οἵα 1. 1 ἴσως 

τον Ἐ. Ἰ 21. “11 ες ὃ ΕΖ. Ἱ 22. δὲ κὶὶ δί γε κ΄ Σ΄. ἸΠ οὐκ ἐςιν οπὰ Μῖ. ἢ 24, ἁπλῶς οτχὰ ἘΞ. ᾿ τὲ οτὰ ἢ. ἢ 25. αὐτὸ ἀκμὴ Ε΄. ἢ 

26. ἂν οαι ἘΡ. ὃ 21. καὶ τὴ» ἐπίτασιν ΕἘΉΔΙ͂. ᾿] ἐπὶ Ε, δ᾽ ἐκὰ ἩΜΙ͂, δ᾽ εἰ Ε. Ἰ 28. ἑμαλίαν 1. 1 γίγνεσθαι οτὰ ΗΗ, ἢ 29. κινοῦν εἷ- 

να ἢ Η. 1 30. κινεῖ 77, κινοίῃ Ε΄ Ἰ 31. τὸ αὐτὸ οτὰ Ε. ἢ 32. μεταβάλοι Η͂. ἢ κινεῖσθαι ἀνωμάλως Δ. 1 33. περὶ --- γενέσθαι ΟἿᾺ 
ρε Ἐ. 11 834. γὰρ οπι Κ. ᾿ 

δ. μεταβάλοι ΜΙ͂. 1 6. εἶναι ἀνώμαλον ΠΜΙ͂. {ΠΟ 1. ἀνωμάλως Ἐ. 1 8. θᾶττον ἘΠ. 10. ἀν ογα Ἐ. 11 ἐγεγόνει ΚΗΣΜ. ᾿ 45..}ν 
τοῖς ζώοις αἱ ἩΠΙ͂. || πᾶσαι οτὰ Δ. "ἃ 16. ἴσως οπι ΕΔ, ἀπῖθ ἐκ ρομυπὶ ΕΖΙ͂Ϊ. ᾿ 18. μερῶν αὐτῦ ἔχει Ζ. ἢ 22. ἄλογον καὶ (ϑρτα 
Ῥοδίϊο κατὰ) ἄπειρον Κ΄. ΠΠ εἶναι τὸ οοττ Ἐ. " 26. ἄλλως Ἐ. ΠΠ καὶ οπι Ε. Π 29. δ᾽ ἔφαμεν ΤΙ, γάρ φαμεν 1. 1] 30, δ᾽] καὶ Σ΄. ἢ 
82. γὰρ] ὅν Η. Ἱἱ κιθαρίσαι ἐδὲ βαδίσαι 511.. 1 33. ἔςιν ἑκάζης Η1.. 1 34. ὅτε Ἐ. 



ΠῈΡΙ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ ΒΕ. 

’ὔ ,ὔ ἃ 
υὸν ἐν ὁτῳοῦν χρόνῳ δυνατόν. εἰ οὖν τοῦτ᾽ ἀληθές, ἧς ἄν εἴη 

ἀὰ ἐπίτασις τῆς φορᾶς, εἰ δὲ μὴ ἐπίτασις, οὐδ᾽ ἄνεσις" 
ὁμοίως γὰρ ἄμφω καὶ θάτερον, εἶπερ τῷ αὐτῷ τε ἐπιτεί- 

, Ἄ ὶ Υ̓ ', ,ὔ δὴ λέ πται τώχει ἢ μείζονι, καὶ ὠπειρον “χρόνον. λείπεται - 

γεῖν ἐναλλὰξ εἶναι τῇ κινήσει τὸ θᾶττον καὶ τὸ βραδύτερον" 5 

τῶτο δὲ παντελῶς ἄχογον καὶ πλάσματι ὅμοιον. ἔτι δὲ καὶ 
τὸ μὴ λανθάνειν ἐπὶ τότων εὐλογώτερον" εὐάισθητότερα γὰρ 

τὰ παρ᾽ ἄλληλα τιθέμενα. ὅτι μὲν ἦν εἷς τε μόνος ἐςὶν οὐ- 
ρανός, καὶ τος ἀγόητος καὶ ἀΐδιος, ἔι δὲ κινέμενος ὁμα- 

λῶς, ἐπὶ τοσῦτον ἡμῖν εἰρήσόω. 
Ί Πρὶ δὲ τῶν καλουμέων ἄστρων ἑπόμενον ἄν εἴη λές 

10 ρεται. φαίνεται γὰρ ἅμα τοῖς πύκλοις καβιςάμενα 

280. 

᾿Ἐπὰὴ δὲ φαύεται καὶ τὰ ἄςρα μεθιςάμενα καὶ ὅλος 8 

ὁ οὐρανός, ἀναγκαῖον ἤτοι ἠρεμιόντων ὠμφοτέρων γίγνεσθαι 

τὴν μεταβολήν, ἢ κινεμώων, ἢ τῷ μὲν ἠρεμῖντος τῷ δὲ κι- 
; ΄’ὔ Α ΥΆ Σ -. ᾽ 7 - ΄ γουμένου. ἀμφότερα μὲν τοίνυν ἠρεμεῖν ἀδύνατον ἠρεμούτης 

γε τῆς γῆς" ὁ γὰρ ἂν ἐγίγνετο τὰ φαινόμενα. τὴν δὲ γὴν 

ὑποκείσθω ἤρεμεῖ. λείπεται δὴ ἢ ἀμφότερα κινεῖσθαι, ἢ 

τὸ μὲν κινεῖσθαι τὸ δ' ἠρεμεῖν. εἰ μὲν ἦν ὠμφότερα κινήσε- 
Υ͂. ἔπ, » οΥ, ΄ » ΟΥ̓ ΓΝ »“᾿ Ζι 

ται, ἄλογον τὸ ταὐτὰ τάχη τῶν ἄςρων εἶναι καὶ τῶν κύ- 

κλων" ἕκαςον γὰρ ὁμοταχὲς ἔςαι τῷ κύκλῳ καθ᾽ ὃν φέ- 
πάλιν 

εἰς τὸ αὐτό, συμβαίνει ἦν ἅμα τό τε ἄςρον διεληλυθέναι 

μι ἐκ τύων τε συνεστᾶσι “καὶ ἐν ποίοις σχήμασι καὶ τύες τὸν κύκλον καὶ τὸν. κύκλον ἐπινέχθαι τὴν αὐτῷ φοράν, δὲὴε- 
αἱ κινήσεις αὐτῶν... εὐλογώτατον δὴ καὶ τοῖς εἰρημέοις ἑ ἑπό- ληλυθότα, τὴν αὐτῷ περιφέρειαν. ἐκ ἔςξι δ᾽ εὔλογον τὸ τὸν 

μένον ἡμῖν τὸ ἕκαςον τῶν ἄςρων ποιεῖν ἐκ τότου τῇ σώμα- αὐτὸν λόγον ἔχειν τὰ ταχ» τῶν ἄς ρων καὶ τὰ μεγέθη τῶν 
τος ἐν ᾧ τυγχάνει τὴν φορὼν ἔχον, ἐπειδὴ ἔφαμέν τι εἶναι 15 κύκλων. τὸς μὲν γὰρ κύκλους ὑθὲν ἄτοπον ἀλλ᾽ ἀνωγκαῖον 
ὃ κύκλῳ φέρεσθαι. πέφυκεν ὥσπερ γὼρ οἱ πύρινα φάσκον- ἀνάλογον ἔχειν τὰ ταΐχη τοῖς μεγέθεσι, τῶν δ᾽ ἄφρων ἕκα.- 
τες εἶναι διὰ τοῦτο λέγουσιν, ὅτι τὸ ἄνω σῶμα πῦρ εἶναί ςον τῶν ἐν τότοις ἐθαμῶς εὔλογον. εἴτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ 
φασιν, ὡς εὔλογον. ὃν ἕκαςον συνεςώναι ἐκ τούτωγ ἐν οἷς τὸν μείζω κύκλον φερόμενον θῶττον ἔσται, δῆλον ὅτι κἀν 
ἕκαςον ἐς», ὁμοίως καὶ ἡμεῖς λέγομεν. ἡ δὲ θερμότης ἀπὶ μετατεθῃ τὰ ἄςρα εἰς τὸς ἀλλήλων κύκλους, τὸ μὲν ἔςαι 

αὐτῶν καὶ τὸ φῶς γόεται παρεκτριβομιόνου τῷ ἀέρος ὑπὸ Ὦ θᾶττον τὸ δὲ βραδύτερον: ὕτω δ᾽ ὑκ ὧν ἔχοιεν οἰκείαν κίνη- 
τῆς ἐκείνων φορᾶς. πέφυκε γὼρ ἡ κύησις ἐκπυρὸν καὶ ξύλα 
κοιὶ λίθους καὶ σίδηρον". εὐλογώτερον οὖν τὸ ἐγγύτερον τοῦ 
πυρός, ἐγγύτερον δὲ ὁ ἀὴρ οἷον καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων βε- 
λῶν᾽ ταῦτα γὰρ αὐτὰ ἐκπυρῦται οὕτως ὥςε τήκεσθαι τὼς 

σιν, ἀλλὼ φέροιντ᾽ ὧν ὑπὸ τῶν κύκλων. εἴτε ὠπὸ ταὐύτο- 
μάτου συνέπεσεν, οὐδ᾽ οὕτως εὔλογον ὥς᾽ ἐν ἅπασιν ἅμα 
τόν τε κύκλον εἶναι μείζω. καὶ τὴν φορῶν θάττω τῇ ἐν αὐὖ- 
τῷ ἄςρα" τὸ μὲν γὰρ ἕν ἢ δύο τῦτον τὸν τρόπον ἔχειν ὑθὲν 

μολωυβδίδας, καὶ ἐπείπερ αὐτὼ ἐκπυῤῦται, ἀνάγκη καὶ τὸν 25 ἄτοπον, τὸ δὲ πανθ᾽ ὁμαίως πλάσματι ἔορεεν. ἅμα δὲ καὶ 
κύκλῳ αὐτῶν. ἀέρα τὸ αὐτὸ τῦτο πάσχειν. ταῦτα μὲν οὖν 
αὐτὰ ἐκθερμαίνεται διὰ τὸ ἐν ἀφι φέρεσθαι, ὃς διὼ τὴν 

ἣν “ ’, ά “ »“» Υ͂ Ὁ .} .«“ “ληγὴν τῇ κινήσει γίγνεται πῦρ᾽ τῶν δὲ ἄνω ἕκας ον ἐν τῇ 

σφαίρᾳ φέρεται, ὥς᾽ αὐτὼ μὲν μὴ ἐκπυρίσθαι, τὰ δ᾽ ἀέ- 

ἐκ ἔςιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς ἔτυχεν, ἐδὲ τὸ πανταχὰ καὶ 

πᾶσιν ὑπάρχον τὸ ἀπὸ τύχης. ὠλλὰ μὲν πάλιν εἰ οἱ μὲν 
κύκλοι μένουσιν, αὐτὰ δὲ τὰ ἄς ρα κινεῖται, ταῦτα καὶ. 

ὁμοίως ἔςαι ἄλογα" συμβήσεται γὰρ θῶττον κινεῖσθαι τὰ 
ρος ὑπὸ τὴν. τοῦ κυκλικοῦ. σώματος τατον ὄντος ἀγώγκη 30 ἔξω, καὶ τὰ τάχ» εἶναι κατὰ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων. ἐπεὶ 
Φερομέης ἐ ἐκείνης ἐκθερμαίνεσθαι, καὶ ταύτῃ μάλιξα ἢ ὁ 

ἥλιος τετύχηκεν ἐνδεδεμένος. διὸ δ πλησιάζοντός τε αὐτοῦ 

καὶ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ὄντος γίγνεται ἡ, θερμότης. 
ὅτι μὲν ἦν ὕτε πύρινά ἐςιν ἔτ᾽ ἐν πυρὶ φέρεται, ταῦθ᾽ ἡμῖν 

εἰρήσθω περὶ αὐτῶν. 

τοίνυν ὅτ᾽ ὠμφότερα κινεῖσθαι εὔλογον ἔτε τὸ ἄς ρον μόνον; 
λείπεται τὸς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄςρα ἠρεμεῖν 
καὶ ἐνδεδεμένα τοῖς κύκλοις φέρεσθαι" μόνως γὰρ ὕτως ἀϑὲν 
ἄλογον συμβαίνει" τό τε γὰρ θῶττον. εἶναι τῷ μείζονος κύ- 

35 κλου τὸ τάχος εὔλογον περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐγδεδεμένων 

4. χρόνῳ ογα Ἐ. [ 8. τε οτὰ (Η͂. ἢ. 5. ἰνάλλαξιν (οπεῖϑεο εἶα.) ΕΔ 1 τὴν κύησιν εἰς τὸ 1. 11 8. τί οπν Τ. ΠΠ ἐξὶν οὐ Δ 1 ὁ 
ὑρανὸς Η1,ΜΠ. ἡ 13. δὲ ΕΖ. Ἰ 14. ἐκ τὸ αὐτὸ σώματος ΗΜ ἢ 15. ἐκὰ δὲ Ἐ. 1} 16. πέφυκε φέρεσθαι ΤΠ; 1:18. ὃν΄ οπν΄Ἐ. 11. 20. τὰ- 

βατριβομένον 1. ᾿ 21. καὶ τὰ ξύλα ΗἹ ἢ 22. σίδηρα Ἐ. ᾿ 23. ὁ οτὰ ΞΕ. || 24. αὐτά τε ἐκπ. Ε΄. ||. 25. μόλιβδιδας ἩΣΩ͂, μολυβδίνας 
ἘΠῚ τῷ οπὰ ΗΠ ἢ αὐταὶ ἐκπυρῦνται 1. 1} 26. ταυτὸ 27. 11 τῦτο οτὰ 1. ἢ 27. αὐτὰ οτὰ ΕΖ. ἃ ὃς} ὅσω 1.. 1} 28. δὴ Σ΄. ᾿ 30. κύ- 

χκλου Ε, κύκλω ΕΖ. ἢ 31. θερμαίνεσθαι Ε΄. ἢ 32. δὲ οχ ἩΜΙ͂. 1 33. ἡμῶν ΕΠ. 1" 1] καὶ ΕΞ 84. ἐδ ΕΖ. 

5. γε ογαὰ Ε. ἢ ὺὐδὲ γὰρ Κ΄ 1} ἡνόμενα Ζα ! 6. δὰ] δι΄ Ε, δ᾽ 51. ᾿ ἃ Ροβὶ δὴ οπι ἘΡ. ᾿ἰ 1. ἵν οαχ Κ΄. {κινηθήσεται Ζ,,) κινεῖται 
ἈΓΠὺ[,[ἘὌὃ52ὁ7ἁΣ 9. γὰρ δὴ ὁμ. ΕΖ. ἢ ἰςι Ε. Ἡ ὃ ἘῚ 12. τίχθαι ΕΠ. 1}.18. αὐτῷ οτχ ΕΗ.  1Δ. ἀςέρων Ε, 1] 15. ἀλλ] ἀλλὰ καὶ ΕΖ ἢ 
41. τῶν οαὰ ΕΗΗ͂. 1 18. μείζονα Ε΄. Ἰ 23. μείζονα (ϑυρτα ροβί!ό ὦ) Δ. ἢΠ βῶττον 2. 1 τῶν --- -- ἄφρων ΗΙ͂.. ἢ 28. μένουσιν οἱ αὐτοὶ 
αὐτὼ ΜΓ. ἢ τὰ αὐτὰ ΕΡΕΗΖΙΙ. || 831. ἄςρον] ἕτερον ἘΠ. 11 33. περιφέρεσθαι Ε΄. 1 γὰρ} γὰρ ὧν 1. ᾿ ὑδὶν ὕτως Κ΄, || 34. ἡ ώσω 4. καὶ 
85. τὸ δα τάχος οὐχ ΗΖ εἱ οοτν ΚΣ. 
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(ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ μεῖζον σῶμα θᾶττον φέρε- 
ται τὴν οἰκείαν φορών, ἕτως καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις" μεῖς 
Ὧον γὰρ τῶν ὠφαιρουμέων ὑπὸ τῶν ἐκ τῇ κόώτρου τὸ τοῦ 

͵ὕ Ὡ-  » ’, Σ “Ψ ,’ - 
μείζονος κύκλου τμῆμα, ὡς εὐλόγως ἔν τῷ ἰσῳ χρόνῳ ὁ 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΎΥ Β. 

ὅλος ὑρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι καὶ ὅκαςον τῶν ἄς ρων. πρὸς 
μὲν γὰρ τὴν ἐν τῷ. αὐτῷ κύησιν ἡ σφαῖρα τῶν σχημάτων 
χρησιμώτατον (ὕτω γὰρ ἂν καὶ τάχιςα κινοῖτο καὶ μαί- 

λιςα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον), πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρό- 

μείζων περιοισθήσεται κύκλος), τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν 5 σθεν ἀχρηςότατον' ἥκιςα γὰρ ὅμοιον τοῖς δι᾽ αὐτῶν κινητ 
ὑρανὸν διώ τε τῆτο συμβήσεται καὶ ὅτι δέδεριται συνεχὲς 
Ω 

τ᾽ ἄλλοι φασὶ καὶ ἡμῖν ὁμολογόμενον εἰπεῖν, ἐξ ἐκείνου γε 
Ἂ δὲ Ὁ: ἂν “' , ᾿. 

τὰ σώματος γεννῶσιν. τῇ δὲ σφαιροειδοῦς δύο κινήσεις εἰσὶ 

ὃν τὸ ὅλον. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ σφαιροειδὴ τὰ ἄςρα, καθάπερ οἵ 
τικοῖς᾽ ὑδὲν γὰρ ἀπυρτημένον ἔχει. ἐδὲ προέχον, ὥσπερ τὸ 
εὐθύγραμμον, ἀλλαὶ πλεῖστον ἀφέστηκε τῷ σχήματι τῶν 
πορευτικῶν σωμάτων. ἐπεὶ ὧν δὲῖ τὸν μὲν. ὑρανὸν. κινεῖ θαὶ 
τὴν ἐν αὐτῷ κίησιν, τὰ ἄλλα δ᾽ ἄστρα μὴ προϊέναι δὲ 

καθ᾿ αὑτό, κύλισις καὶ δίνησις. εἰϑ ἦν κινοῖτο τὰ ἄστρα 0 αὐτῶν, εὐλόγως ἂν ἑκάτερον εἴη σφαιροειδές" οὕτω γὰρῤ 
δι᾿ αὐτῶν, τὴν ἑτέραν ἂν κινοῖτο τότων" ἀλλ᾽ ἀδετέραν φαΐ. μάλιςα τὸ μὲν κινήσεται τὸ δ᾽ ἠρεμήσει. 
νεται. δινόμενα μὲν γὰρ ἔμενεν ἂν ἐν ταὐτῷ καὶ ἀ μετέ- Φανερὸν δ᾽ ἐκ τότων ὅτι καὶ τὸ φάναι ΕἾ Ρ φε9 
βαλλε τὸν τόπον, ὅπερ φαίνεταί τε καὶ πάντες φασίν... ἔτι ρομένων ὡρμονίαν, ὡς συμφώνων γινομένων τῶν ψόφων, 
δὲ πενγτα μὲν εὔλογον τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖσθαι, μόνος δὲ κομψῶς μὲν εἴρηται καὶ περιττῶς ὑπὸ τῶν εἰπόντων, οὐ 
δοκεῖ τῶν ἄςρων ὁ ἥλιος τῦτο δρᾶν, ἀνατέλλων ἢ δύνων, ι5 μὴν ἕτως ἔχει τἀληθές. δοκεῖ γάρ τισιν ἀναγλαϊον εἶναι 

καὶ ὅτος ὁ δι᾿ αὐτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπόςασιν τῆς ἡμετέ- 

ρας ὄψεως" ἡ γὰρ ὄψις ἀποτεινομένη μακρὰν ἑλίσσεται 
διὰ τὴν ἀσθένειαν. ὅπερ αἴτιον ἴσως καὶ τῇ ςἴίλβειν φαύνε- 
σθαι τοὺς ἀςέρας τοὺς ἐνδεδεμέώους, τὸς δὲ πλάνητας μὴ 

τηλικότων φερομένων σωμάτων γίγνεσθαι ψόφον, ἐπεὶ καὶ 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὅτε τοὺς ὄγκους ἐχόντων ἴσους ὅτε τοιούτῳ 

τάχει φερομένων" ἡλίου δὲ καὶ σελήνης, ἔτι τε τοσούτων 
τὸ πλῆθος ἄςρων καὶ τὸ μέγεθος φερομόώων τῷ τάχει τοι- 

ςίλβειν" οἱ μὲν γὰρ πλάνητες ἐγγύς εἰσιν, ὥς ἐγκρατὴς 20 αὐτὴν φορὼν ἀδύνατον μιὴ γίγνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν. τινα 
ἶσα πρὸς αὐτὸς ἀφοινεῖται ἡ ὄψις" πρὸς δὲ τὸς μένοντας 
κραδαίνεται διὰ τὸ μῆκος, ἀποτεινομένη πόρρω λίαν. ὁ δὲ 

͵ ἘΓΘΑΣ -φ"νκΚ . » ᾿ Ω 
τρόμος αὐτῆς ποιεῖ τὰ ἄςρου δοκεῖν εἶναι τὴν κίνησιν" οὐ- 

θὲν γὰρ διαφέρει κινεῖν τὴν ὄψιν ἢ τὸ ὁρώμενον.. ἀλλὰ μὴν 

τὸ μέγεθος. ὑποθέμενοι δὲ ταῦτα καὶ τὼς ταχνυτῆτας ἐκ 

τῶν ὠπος ἄσεων ἔχειν τὲς τῶν συμφωνιῶν λόγες, ἐναρμιό- 

γιόν ψεσι, Ὑύεσθαι τὴν φωνὴν φερομένων κύκλῳ τῶν ἄς ρων. 

ἐπεὶ δ᾽ ἄλογον ἐδόκει τὸ μὴ συνακούειν ἡμὰς τῆς Φωνῆς 
ὅτι οὐδὲ κυλίεται τὰ ἄςρα, φανερόν" τὸ μὲν γὰρ κυλιό- 25 ταύτης, αἴτιον τύτα φασὶν εἶναι τὸ γιγνομένοις. εὐθὺς ὑπερ- 
μένον στρέφεσθαι ἀνάγκη, τῆς δὲ σελήνης. ἀεὶ δῆλόν ἐστι 
τὸ καλύμενον πρόσωπον. ὥς «ἐπεὶ κινόμενα μὲν δι᾿ αὑτῶν 
τὼς οἰκείας κινεῖσθαι κινήσεις εὔλογον, ταύτας δ᾽ οὐ φαΐ. 

γεται κινόμενα, δῆλον ὅτι ὑκ ὧν κινοῖτο δὶ αὑτῶν. πρὸς δὲ 

Χχεῖν τὸν ψόφον, ὥςε μὴ διώδηλον εἶναι πρὸς τὴν ἐναντίαν 
σιγήν᾽ πρὸς ἄλληλα γὰρ φωνῆς καὶ σιγὴς εἶναι τὴν διά- 
νωσιν, ὥςε καθάπερ τοῖς "χαλκοτύποις διὰ συνήθειαν οὐ- 

θὲν δοκεῖ διαφέρειν, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ταὐτὸ συμβαΐζειν. 

τότοις ἄλογον τὸ μηθὲν ὄργανον αὐτοῖς. ὠποδῆναι τὴν φύ- 30 ταῦτα. δή, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐμμελῶς μὲν λέγε- 
σιν πρὸς τὴν κδησιν' οὐθὲν γὰρ ὡς ἔτυχε ποιεῖ ἡ φύσις, 

ὑδὲ τῶν μὲν ζῴων φροντίσαι, τῶν δ᾽ ὅτω τιμίων ὑπεριδεῖν, 
ἀλλ᾽ ἔοικεν ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν πάντα δὶ ὧν ἐνεδέχετο 
προϊέναι καθ᾽ αὑταί, καὶ ὅτι πλεῖςξον ὠποςῇσαι τῶν ἐχόν- 

ται καὶ μουσικῶς, ἀδύνατον δὲ -τῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. ὁ 
.) Ν » 7 ἌΡ᾽ εἰς ὴ ΓᾺ 3 ο γὰρ μόνον τὸ μηθὲν ὠκέειν ἄτοπον, περὶ Ὁ λύειν ἐγχειρῶσι 

τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ τὸ μηδὲν πάσχειν χωρὶς αἰσθήσεως. 

οἱ γὰρ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διακναίοσι καὶ τῶν ὠψύχιων 
τῶν ὄργανα πρὸς κύησιν. διὸ καὶ εὐλόγως ὧν δόξειεν ὅ τε σωμάτων τὸς ὄγκους, οἷον ὁ τῆς βροντῆς διίςησι λίθες καὶ 

4. φέρεται ϑᾶττον Η. ἡ 3; ἀφαιρουειρημένων Ἐ, ἢ ἐκ οτὰ Ε΄ || 4. κύκλον οην Ε. || 5. διεσπάσθαι. ΕΠΗ͂Μ. 1 6. διότι Ε, 1 7. ἐπειδὴ 
ἘΣ. 1.9. δὲ ογὰ ἈΙ͂. ᾿ 10. κινεῖται ΕΗ. "11. ἂν οτχ Ε. ἢ κινοῖτο ΠΗ͂. 11 ἀδετέραν εἶναι φ. τὲ Ε΄. Π 12. μὲν οτὰ 7. 1 ἂν ἔμενεν Ἐ, 
ὧν ἵμενεν Ε΄, ἕωεινιν ἄν Η, ἔμενεν 1. 11 μετέβαλε Η. ἵ{ .13. τὸν οταὰ ΕΗ͂. [ ὅπερ κινόέμενα φαύεται Ε΄. ἢ τε ογα ἘΖ. Π 14. κινείσθω κί. 

πσν ἘΝ 15, τοῦτο τὸ δινεῖσθαι δρᾶν ρτ Ε΄ [1 5] καὶ ΗΠ. ἢ 11. ἱλίσσεται Ζ 1} 18. ἴσως αἴτιον ΠΗ͂. 11 19. τοὺς ροβῖ ἀς, οτι 2. ᾿| 23. οὐ- 
δὲ ΑἹΙ͂. 11 25. κυλνόμενον Ε΄. Ἱ 28. χινήσεις κινεῖσθαι ΗΖΙ͂. 1 30. αὐτοῖς ὄργανον ΜΙ. ] 34. αὐτὸ Ε΄ ἢ ἐχόντων οτὰ ΚΕ. 

1. ὅλος οἵα 2. ἢ σῴαιρ. ἂν εἶναι ΜῸ 12. ταντῶ Ζ, ἑαυτῶ Η. 1 3. καὶ ροεὶ ἂν οἷα 27. ἢ ἀ. αὐτοῦ ΗΙ, αὑτοῦ Ε΄ 1 5. ἑαυτῶν 

1 6. προσεχὶς ἘΠ. ἢ 9. ἑαυτῶ Ε΄, τῷ αὐτῶ Ε. {ἄλλα οαχ ΗΠ. ἢ δ᾽ οτὰ ΣΕ. 1 προσιέναι δι᾿ ἑαυτῶν Ἐ 1 11. κινήσει 54 ΑΥ̓͂, ἢ 

18. δὲ] οοάίοθα τε ΠΠ τι] δὲ ΕΗΖΩΜ. Ἱ 19. τοσαύτην Ε΄ 1 21. ἔκ οπι ἘΞ || 23. γϑεσθαί φασι ΓΗ. 1 24. δυκεὲ ἘΠῚ ἢ τῆς φωτῇς 
οπὶ Ἐ. ἢ 25. γενομένοις Η, γινομένων ΠΙ͂, Ὑνόμενον Ἐ. 80. λέγεται] εἴρηται Ἐ. ἢ 32. τὴν αἰτίαν ἐγχειροῦση ΗΜ. ἢ 33. τὸ οἷα ἘΞ ἢ 
μηδὲ ΜΙ. Π 35. διΐςησι καὶ λίθους καὶ Ἡ. 
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τὼ καρτερώτατα τῶν σωμάτων.. τοσύτων δὲ. φερομένων, καὶ καὶ ταχίςην, τὼς δὲ τῶν ἄλλων βραδυτέρας τε καὶ πλείως 
Τῷ ψόφε διιόντος πρὸς τὸ φερόμενον μέγεθος, πολλαπλά- (ἕκαςον γὰρ ἀντιφέρεται τῷ οὐρανῷ κατὰ τὸν αὑτοῦ κυ: 
φιον μέγεθος ἀγαγκαῖον ἀφικχνεῖσθαί τε δεῦρο καὶ τὴν ἰσχὺν κλον), εὔλογον ἤδη τὸ μὲν ἐγγυτάτω τῆς ἁπλῆς καὶ πρώξ 

ἐμήχανον εἶναι τῆς βίας. ἀλλ᾽ εὐλόγως ὅτ᾽ ἀκόομεν οὔτε τὴς περιφορᾶς ἐν πλείξῳ χρόνῳ διιέναι τὸν αὑτῷ. κύκλον, 
πάσχοντα φαΐεται τὰ σώματα βίαιον οὐδὲν πάθος, διὰ 5 τὸ δὲ πορρωτάτω ἐδ ἐλαχίςῳ, τῶν δ᾽ ἄλλων ἀεὶ τὸ ἐγ- 
τὸ μὲ ψοφεῖν" μα δ᾽ ἐςξὶ τό τ᾽ αἴτιον τότων δῆλον, καὶ γύτερον ἐν. πλείονι, τὸ δὲ πορρώτερον ἐν ἐλάττονι. τὸ μὲν 
μαρτύριον. τῷν. εἰρημένων ἡμῖν λόγων, ὡς εἰσὶν ἀληθεῖς" τὸ γὰρ ἐγγυτάτω μάλιςα κρατεῖται, τὸ δὲ πορρωτάτω παγ- 
γὰρ τἱπορηθὲν καὶ ποιῆσαν 'τὸς Πυϑαγυρείους φάναι γνε- τῶν ἥκιστα διὼ τὴν ὠπόστασιν' τὼ δὲ μεταξὺ κατὰ λό- 
σθαι συμφωνίαν τῶν φερομένων ἡμῖν ἐστὶ τοιμήριον. ὅσα γον ἤδη τῆς ὠποστάσεως, ὥσπερ καὶ δερινύουσιν οἱ μοὺ- 
μὲν γὰρ αὐτὰ φῴεται, «ποιεῖ ψόφον καὶ πληγήν" ὅσα δ᾽ 10 θηματικοί. 
ἐν φερομέῳ ἐνδέδεται ἢ. ἐνυπάρχει, καθάπερ ἐν τῷ πλίῳ ΑΣΤῸῈ δὲ σχῆμα τῶν ἄςρων ἑάίαι σφ οειδὶ;". μά-41 
τὸ μόρια, ἀχ᾿ οἷδν τε ψοφεῖν, οὐδ᾽. αὖ τὸ πλοῖον, εἰ φές λις᾽ ἄν τις εὐλόγως ὑπολάβοι. ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ὅτι οὐ 
ῥϑιτο: ἐν ποταμῷ, καίτοι τὰς. αὐτοὺς "λόγους ὧν ἐξεή! λέ. πεφύκασι κινέϊσθαι δὶ αὑτῶν; ἡ δὲ φύσις οὐδὲν ὠλόγως 

γειι,.. ὡς. ἄτοπον εἰ μὴ φερόμενος ὁ ἱστὸς καὶ ἡ πρύμνα ουὐδὲ μάτην ποιεῖ, δῆλον ὅτι καὶ σχῆμα τοῖτον ὠπέδωκε 
ποῖ ψόφον πολὺν τηλικαύτης νεώς, ἢ πάλιν αὐτὸ τὸ 15 τοῖς ἀκινήτοις ὃ ἥκις ὦ ἐξὶ κινητικόν, ἥκιςα δὲ κινητικὸν ἢ 

πλοῖόν κινούμενον. τὸ δ᾽ ἔ μὴ φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ σφαῖρα διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κύησιν. ὥςε 
ψόφον" ἐν φερομένῳ δὲ συνεχὲς καὶ μὴ ποιοῦντι πληγὴν δῆλον ὅτι σφαιροειδὴ ὧν εἴη τὸν ὄγκον. ἔτι δ᾽. ὁμοίως μὲν 
ἀδύνατον ψοφεῖ. ὥστ᾽ ἐνταῦθα λεκτέον ὡς εἴκερ ἐφέριτε ἅπαντα καὶ ἕν, καὶ δὲ σελήνη δείκνυται διὰ τῶν περὶ τὴν 

τὰ σώματα τάτων εἶτ᾽ ἐν' "ἀέρος. πχήθει κεχυμόῳ κατὰ τὸ ὄψιν ὅτι σφαιροειδής" οὐ γὰρ ὧν ἐγύετο αὐξανομόη: καὶ 
χῶν εἴτε πυρός, ὥσπερ -πάντες φασί, ἀναγκαῖον. ποιεῖν 2 φϑίουσα τὰ μὲν πλεῖξα μηνοειδὴς ἢ ὠμφίκυρτος, ἅπαξ 
ὑπερφυῶ τῷ μεγέθει τὸν ψόφον, τούτου δὲ γινομένου καὶ δὲ διχότομος. καὶ πάλιν διὰ τῶν ἀςρολογικῶν, ὅτι ἐκ ὧν 
δεῦρ᾽ ἀφικνεῖσθαι καὶ διακναίειν. ὥς ἐπείπερ οὐ φαύεται ἦσαν αἱ τῷ ἡλίου ἐκλεήψεις μηνοειδεῖς. ὥς᾽ εἴπερ ἂν τοιοῦ» 
τῦτο συμβαῖον,. ὅτ᾽ ὧν ἔμψυχον ὅτε βίαιον φέροιτο φορὰν τον, δῆλον ὅτι καὶ τἄλλα ἀν εἴη σφαιροειδῆ. . . 
δὲν αὐτῶν, ὥσπερ τὸ «μέλλον ἔσεσθαι προνούσης τῆς φύτ - Δευοΐ δ᾽ ἀὠπορίαιν ὕσαιν, "περὶ ὦν: εἰκότως. ἂν ὁς σοῦ 12 

σεως, ὅτι. μὴ τῦτον τὸν τρόπον ἐχόσης τῆς κυήσεως οὐθὲν 25 ὠπορήσειε, πειρατέον λέγειν τὸ φαινόμενον, αἰδοῦς ἀξίων 

ἀν ἦν τῶν περὶ τὸν δεῦρο τόπον ὁμοίως ἔχον. ὅτι μὲν οὖν εἶναι νομίζοντας τὴν προθυμίαν μᾶλλον ἃ θράσους, εἴ τις 
σφαιροειδῇ τὼ ἄστρα καὶ ὅτι οὐ κινεῖτωι δὲ αὐτῶν, ες διὰ τὸ Φιλοειφίας ΔΝ καὶ μικρὰς εὐπορίας ἀγάπῷ, 
ρπται. περὶ ὧν τὰς μεγίσας ἔχομεν ἀπορίας. ἔςι δὲ πολλῶν ὅγ- 

14 Περὶ δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν, ὃν τὴν τρόπον ἕκαστον τῶν τοιότων ἀχ, ἥκιςα. θαυμαςόν, διὰ τύα ποτ᾽ αἰτίαν ἐκ 

κεῖται τῷ τὰ μὲν εἶναι πρότερα τὼ δ᾽ ὕστερα, καὶ πῶς 30 ἐεὶ τὰ πλεῖον ἀπέχοντα τῆς πρώτης φορᾶς κινεῖται" πλείῶς 
ἔχει πρὸς ἄλληλα τοῖς ὠποςήμασιν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρο: κινήσεις, ὀλλὰ τὰ μεταξὺ πλείςας. εὔλογον γὰρ ἂν δέ- 
λογίαν θεωρείσθω" λέγεται γὰρ ἱκανῶς.. συμβαύει δὲ κατὰ ἔέειεν εἶναι τοῦ πρώτου σώματος μίαχ κινουμένου φορὰν τὸ 
λόγον γίγνεσθαι τὼς ἑκώςου κινήσεις τοῖς ἀποςήμασι τῷ πλησιαίτατον ἐλαχίςας, κινεῖσθαι κυήσεις, οἷον δύο, τὸ δ᾽ 
τὰς μὲν εἶναι θάττους τὰς δὲ βραδυτέρας' ἐπεὶ γὰρ ὑπό- ἐχόμενον τρεῖς ἥ τιὰ ἄλλην τοιαύτην τάξιν. νῦν δὲ συμ- 

“«“ 
κειται τὴν μὲν ἐσχάτην τῷ ΤΊΣ περιφορᾶν ὡπλῆν τ᾽ εἶναι 35 βαίνει τἀναντίον" ἐλάττους γὰρ ἥλιος καὶ σελήνη ππρῦνται 

ΞῈ 

ἀρ ρνβοβλος Χ: Ι 3. μέρος σαν ΗΔ οἱ ϑοντ᾿ Κι Ἱ 8. ΕΓ ΎΡΝΣ Ι 9. ΤῈ Ι΄ ἐξὶ οαἡ ΚΞ. 1 10. " 
παϑ' αὑτὰ Ε΄ 1 Ὸ 12. αὐτὸ ΗΠ. ἡ 14. ἄτοπος 7. 1} 15. νὸς 21. 1 11.. ποιοῦν ΕΗΖ. 18. ἐφέροντο Ε΄. 1 90ι. ὑπερφυᾶ τῷ μεγέθει, 
τοαῖν ΗΛΙ. ἢ 21. τὸν γα Ἐ7. [ 22. εἴπερ ΗΔ. ἢ 23. ἂν οπὶ ΗΠ. ἢ 25. τῆς κοήσεως ἐχούσης: ΗΠ. 11 26. ἀν ἣν] οἷον Ἐ. ἢ δεῦρο} 
δεύτερον ΑΖ. 1 29. ἕκαςα ἘΛΥ͂, ἕιαφον αὐτῶν Ε. 1 30. κικῦῖται ἘΜΕΜ ἢ 81. περ] πρὲς ΖΗ. ἢ ἀςρολογίας Ψ. ἢ 38. περιφορὼν τοῦ δὐ-' 
ραοῦ ἴ. - 

4. τε σὰ Ἐ.Ὶ ΠὀΟ 38. τὸ τὰ μὲν ἔγγότατα ἘΞ 5. δὰ τὸ ὑγγύτατον Ε΄, τὸ ἐγγύτερον ἀὴὲ ἘΣ. ᾿ 11. ἀστέρων Η. ἴ.- 12 ὑπολάβοι 

ὀλξγως Ε. ̓  48. ἑαὐτῶν Ε΄. ᾿ 14. ἀποδέδωκε Κ΄. ἃ 16. μὴ δὲ ἂν ΤΙ. {ἔχειν ἐν ὄργανον 1. 1 41. σφαιροειδῆ δηλονότι ἄν εἴηὶ τὰ ἄστρα 
χατὰ τὸν ὄγκον Ἡ. ᾿ἰ 20. 3] καὶ Ε΄. || 22. μηιοειδής Μ..} εἴπερ ἐξὶν ἐν Ε. ἵ 24. ἀποριῶν ὑσῶν Ε΄. ἢ ὧν οτὰ Ἐ. || δςισθν δηῖς εἰκότως 
Ἡ. Ἰ 21. ψῶν ΤΙ. 11 28. ἔτι ΕΖ. ἢ 31. κοέσεις) πων Ε.ῚῚ ὧν ὑτὰ Ἡ. ̓ἱ ἔἶναι δόξει ΕΠ. Ἰὶ 35. γὰρ ὃ ἥλιος καὶ ἢ σ. κυεῖν 
τῷ ἘΉΗ͂. 

Οο2 
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κινήσεις. ἢ τῶν πλανωμώων ἄςρων ἔνια’ καΐτοι πορρώτέρον 
τῷ μέσου καὶ πλησιαΐτερον τῷ πρώτου σώματός εἰσιν αὐὖ- 
τῶν. δῆλον δὲ. τοῦτο περὶ ἐνίων καὶ τῇ ὄψει γέγονεν" τὴν 
γὰρ σελήνην ἑωράκαμεν διχότομον μὲν ἦσαν, ὑπελθοῦσαν 

δὲ τὸν ἀςέρα τὸν ἴΑρεος, καὶ ἀποκρυφθέντα μὲν κατὼ τὸ 

μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα δὲ κατὰ τὸ φανὸν καὶ λαμπρόν, 
ὁμοίως δὲ καὶ. περὶ τὸς ἄλλες ἀςέρας λέγουσιν οἱ πάλαι 
τετηρηκότες ἐκ πλείςων ἐτῶν Αἰγύπτιοι καὶ Βαβυλώνιοι, 

παρ᾽ ὧν πολλὰς πίστεις ἔχομεν περὶ ἑκάστου τῶν ἄς ρων: 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Β. 

πώτερον. διὸ δεῖ νομίζειν καὶ τὴν τῶν ἄςρων πρᾶξιν εἶαι 
τοιαύτην οἷα περ ἡ τῶν ζῴων καὶ φυτῶν' καὶ γὰρ ταῦθα 
αἱ τῷ ἀνθρώπου πλεῖξαι πράξεις" πολλῶν γὰρ τῶν εὖ δύ- 
ναται τυχεῖν, ὥςε πολλὼ πράττει, καὶ ἄλλων ὅνεκα. τῷ 

5 δ᾽ ὡς ἄριςα ἔχοντι ἐθὲν δεῖ, πράξεως". ἔςι γὰρ αὐτὸ τὸ ἧ 
ἕνεκα, ἡ δὲ πρᾶξις ἀεί ἐςιν ἐν δυσίν, ὅταν καὶ Ὦ ἕνεκα ἧἦ 

καὶ τὸ τότου ἕνεκα. τῶν δ᾽ ἄλλων ζῴων ἐλάττους, τῶ. δὲ 
φντῶν μικρά τις καὶ μία ἴσως" ἃ γὰρ ὦ τί ἐςιν Ὁ τύχᾳ 

ἄν, ὥσπερ καὶ ἄνθρωπος, ἢ καὶ τὰ πολλὰ πατα “πρὸ ὁδῦ 

τὔτό τε δὴ δικαίως ἀπορήσειεν ὧν τις, καὶ διὰ τίνα ποτ᾽ 10 ἐςὶ πρὸς τὸ ἄριςον. τὸ μὲν ὅν ἔχει καὶ μετέχει τῷ ἀρίστε, 
αἰτίαν. ἐν μὰν τῇ: πρώτῃ φορᾷ τοσῦτόν ἐςιν ἄςρων πλῆθος 
ΑΥ̓͂ .-“ ᾿ - 7 " - ἈΠ᾿ -“ “ ᾿ 

ὥςε τῶν ἀναριθμήτων εἶναι δοκεῖν τὴν πᾶσαν ταΐξιν, τῶν δ᾽ 

ἄλλων ἕν χωρὶς. ἔκωςον, δύο δ᾽ ἢ πλείω ὁ φαύεται ἐν τῇ 

τὸ δ᾽ ἀφικνεῖται ἐγγὺς. δι᾽ ὀλέγων, «τὸ δὲ διὰ αὐλλῶν, τὸ 
δ᾽ νδ᾽ ἐγχαιρεῖ, ἀλλ᾽ ἱκανὸν. εἰς, τὸ- ἐγγὺς τὰ ἐσχώτου ἐλ- 
θεῖν, οἷον εἰ ὑγίεια “τέλος. τὸ μὲν δὴ «ἀεὶ ὑγιαίνει, τὸ. δ' 

αὐτῇ ὀδεδεμένα φορᾷ: περὶ δὴ τότων ζητεῖν μὲν καλῶς ἰσχνανθέν, τὸ δὲ δρᾳμὸν. καὶ ἰσχνανθέν, τὸ δὲ καὶ ἄλλο. τι 

ἔχει καὶ τὴν ἐπὶ πλεῖον σύνεσιν, καίπερ μικρὰς ἔχοντας ι5 πρᾶξαν τῷ δρωμεῖν ἕεκα, ὥςε πλείους αἱ κινήσεις. ἕτερον 
ἀφορμὰς καὶ τοσαύτην ἀπόςασιν ἀπέχοντας τῶν περὶ αὐτὰ δ᾽ ἀδυνατεῖ πρὸς τὸ ὑγιᾶναι ἐλθεῖν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δραμεῖν 

συμβαινόντων" ὅμως δ᾽ ἐκ τῶν 'τοιότων θεωρθσιν ἀδὲν ἄλο- μόνον ἢ ἰαχνανθῆναι᾽" καὶ τότων θάτερον. τέλος αὐτοῖς. μά- 
Ὑον ὧν δόξειεν εἶναι. τὸ γῦν ὠπορόμενον. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὡς περὶ λιςα μὲν γάρ ἐκείνου τυχεῖν ὦριςον πᾶσι τῷ τέλους" εἰ δὲ 
σωμοίτων αὐτῶν μόνον, καὶ μονώδων τάξιν μὲν ἐχόντων, μή, ἀεὶ ἄμεινόν ἐξὶν ὅσίᾳ ἀν ἐγγύτερον ἢ τοῦ ἀρίςου. καὶ 
ἀψύχων δὲ πάμπαν, διανοούμεθα" δεῖ δ᾽ ὡς μετεχόντων δια τοῦτο ἡ μὲν γὴ ὅλως ὁ κινεῖται, τὰ δ᾽ ἐγγὺς ὀλίγας 
ὑποχαμβάνειν πρώξεως καὶ ζωῆς" ὕτω γὰρ ὁθὲν δόξει πατ κινήσεις" ὁ γὰρ ἀφυκνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον; ἀλλὰ μέχρι 
ράλφγον εἶναὶ τὸ συμβαῖνον. ἔοικε γὰρ τῷ μὲν ἄριςα: ἔχοντι ἕτου δύναται τυχεῖν τῆς θειοτάτης ἀρχῆς. ὁ δὲ πρῶτος οὐ- 
ὑπάρχειν τὸ εὖ ἄνευ πράξεως, τῷ δ᾽ ἐγγύτατα διὰ ὀλίγης ρανὸς εὐθὺς τυγχάνει διὰ μιᾶς κινήσεως. τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τῇ 

᾿ καὶ μιᾶς, τοῖς, δὲ πορρωτάτω διὰ πλειόνων, ὥςπερ ἐπὶ σώ- πρώτου καὶ τῶν ἐσχάτων ἀφοινεῖται μέν, διὰ πλειόνων δ᾽ 
ματος τὸ μὲν ὑδὲ γυμναζόμενον εὖ. ἔχει, τὸ δὲ μικρὰ πε- 25 ἀφικνεῖται κινήσεων. περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ὅτι κατὰ μὲν 
ριπατῆσαν, τῷ δὲ καὶ δρόμου δεῖ. καὶ τάλης καὶ κονίσεως, 

'πάλιν δ᾽ ἑτέρῳ ἐδ’ ὁποσαῦν πονῶντι τῦτό. γ᾽ ἀν ἔτι, ὑπάρξαι 
τἀγαθόν, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι. ἔςι δὲ τὸ κατορθῶν χαλεπὸν ἢ τὸ 
πολλὰ ἢ ἐὸ πολλάκις, οἷον μυρίος ἀςραγάλες Χίς βαλεῖν 

τὴν πρώτην μίαν ἴσαν: φορὼν πολὺ πλῆθος συνέξηκεν ἄς ρων; 
τῶν δ᾽ ἄλλων χωρὶς ἕκαςον εἴληφεν ἰδίας κινήσεις, δι᾽ ὃν 

μὲν ἄν τις πρῶτον εὐλόγως οἰηθεήη τῦθ᾽ ὑπάρχειν" νοῆσαι 
γὰρ δεῖ τὴς ζωῆς καὶ τῆς ὠρχῆς ἑκάςης πολλὴν ὑπεροχὴν 

ἀμήχαγον, ἀλλ᾽ ἔνω ἢ δύο ῥᾷον. καὶ τάλιν ὅταν τοδὲ μὲν δέῃ 80 εἶναι τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας, εἴη. δ᾽ ὧν ὅδε συμβαΐ 
τδ᾽ ἕνεκα ποιῆσαι, τᾶτο “δ᾽ ἄλλοὺ καὶ τῦτο΄ ἑτέρου, ἐν μὲν νουσα κατὰ λόγον" ἡ μὲν γὼρ. πρώτη μία σα πολλὰ κι- 

ἑνὶ ἢ δυσὶ ῥᾷον ἐπιαυχεῖν, ὅσῳ δ᾽ ἂν διὰ πλειόνων, χαλε- γεῖ τῶν σωματων τῶν θείων, αἱ δὲ πολλαὶ οὖσαι ἕν μόνον 

2, αὐτῶν εἰσὶν ΕΣ 1 ἅ. σελήνν»] ὕλην ἣν Ἐ᾿ 1 ὑπεισελθῦσαν Ε΄, ΠΠ ὅ. τῶν ἀςέρων τὸν τῦὸ ΓΗ͂, τῶν ἄςρων τῷ Ζ. ἢ ἄρεως ἯἍἵΙ͂. Π ἀποκρυ- 

φέντα ἘΠῚ 6. φανερὸν Ἡ. Π 7. οἱ παρατετηρηκότις ΓΗ͂. Ἱ 8. πλείςων αἰτωλῶν ἐτῶν Ἐ. 110. δὴ οἷα ἘΠ. 1} καὶ ὅτι διὰ Η͂. ἢ 

11. φορᾷ οτὰ Ε΄. ᾿ἰ 12. τῶν δ᾽] ἐπὶ δὲ τῶν ΗΜ. ἢ 13. δ] τε Ζ ᾿ 14. δὴ] μὲν δὴ 2, δὲ ΣῊ. ἵ 15. πλέον Ζ, πλείω Σ᾿ ἢ 
ἔχοντα ἀφορμὼς 7, ἀφορμὰς ἔχοντας Η. [{16. ἀπέςασιν ογχὰ 1. 17. δ᾽ ἐκ τῶν τοιύτων] ἐκ τῶν δὲ ΕΖ. 18. εἶναι οτὰ ΕΠΗ͂. ὃ 
49. αὐτῶν μόνων Κ᾽, μόνον αὐτῶν ἩΖΔΙ͂. || 20. πάντη Α͂. 1 21... δόξειεν εἶναι παράλογον ΤΙ, παράλογον εἶναι δόξειε Ε΄, ἂν παράλογον εἶναι: δό- 
ξεε Α͂. 1{-: 28. εὖ οπν ἘΞ. 11.234... πορρώτατα Α͂, πορρωτέρω ἘΠ. ἢ 25. ἔχεν ἘΠ. μικρὰ καὶ π. . ΠΠ 26. τὸ Ζ.. 11 πάλης δεῖ καὶ δρό- 

μου ἘΜ, πάλης καὶ δρόμου Ζ. ἢ κινήσεως ΕΠ. ᾿ 28. τὸ οτχ Ε. Π τὸ πολλὰ] τὰ πολλὰ ἘΖΙ͂. "ἢ 29. κώους Η εἰ τρργρὸ Ζ, χίους 
ἢ κώους ΕΖ. || βάλλειν ΚΞ. 1 30.. 2] καὶ Η- 1 32. ἢ] καὶ ΕΗΖ. 1 δύο Ἀ7. ἢ ἰάδιν ἘΠ. 

1. νομίζειν ογτὰ Ἐ. ἵ 2. καὶ τῶν φυτῶν Ἐ. ἢ 3. τῶν οτὰ Ε. ᾿ά. πράττειν ΕΠ. 1 5. ὡς] ἴσως Ε. Π αὐτῶ ΓΗ Π τὸ οσὰ Ἑ. 
6. ἐξὶν ογὰ Ε,, δηΐς, ἀεί ροηυοῖ ΣΙ. 1 9. καὶ ὁ ἄνθρωπος ΕΗΖ. 1] καὶ ἃ Ε΄ Ἰ τὰ ἄλλα πολλὰ Η͂, τὰ ἄλλα Ε΄, τἄλλα Η. ἢ; ὅδους 

Ρν ἘΠῚ 12. οὐδ᾽ οἵὰ Ε. ἐγχωρεῖ 1. 1} 43. εἴ εἰ ἡ ΜΠ. 1 δὴ οπι ἘΠ. ᾿ 14. ἰσχναθὲν ἈΦ. ἢ 10. ἀὰ] γε. 1 ὅσον 25. ἵ 

21. μίχρις ΚΗΚΩ͂. ἢ 22. ὅτου] ἵ Δ, οτὰ Ἐ. ἢ 23. ἐν τῷ μέσῳ ἘΜ. || 235. μὶν μετὰ Ε. ἢ" 26. τὴν οπι ργ Ε. || 27. ἰδίας εἴληφε 
Δ 1 29. δεῖ ζωῆς τῆς ἑκάφης καὶ τῆς, ἀρχῆς π. Ἧ. ἢ 30. πρὸς τὸς ἄλλας τὴς πρώτης Ε΄, Π ἦδὲ] ἡ Ἐ. 1| 32. τὸ θεῖον Η͂. 
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ἑκάςη" τῶν. γὰρ πλαγωμέων ἂν ὑτιῶν πλείους. φέρεται φο5 τὸ πῦρ. ἔτι: δ᾽ οἶνγγε Πυθαγόρειοι. καὶ διὰ τὸ μάλιςα “ρασ- 
ρς. ταύτῃ τε ἵν ἀνισαΐξει: ἡ φύσις καὶ -ποιεῖ τινὰ τῶζιν, ἥκειν: φυλάττεσθαι τὸ. κυριώτατον τῇ παντός" τὸ δὲ μέσον 
τῇ μὲν μιᾷ φορᾷ πολλὼ ἀποδοῦσα σώματα, τῷ. δ᾽. ἐνὶ εἶναι τοίστον" ὃ Διὸς φυλακὴν. ὀνομάζουσι, τὸ ταύτην ἔχον 

σώματι πολλὼς φοράς" «καὶ ἔτι διὰ τόδε ἣν ἔχουσι. σὥμα τὴν χώραν πῦρ, ὥσπερ τὸ μέσον ἁπλῶς λεγόμενον, καὶ τὸ 

αἱ ἄλλαι φοραί, ὅτι πολλὰ σώματα ᾿κινοῆσιν αἱ. πρὸ -τὰς 5 τοῦ μεγέθους μέσον καὶ τοῦ πράγματος δι: μέσον καὶ τῆς 
τελευταίας καὶ τῆς ἕν ἄστρον ἐχούσης" ἐν πολλαῖΐξ: γὰρ φύσεως, καίτοι καθάχερ ἐν τοῖς ζῴοις. οὐ ταὐτὸν τοῦ ζῴου 
σφαίραις ἡ τελευταία, σφαῖρα: ἐνδεδεροη φέρεται... ἑχάώςη καὶ τῷ σώματος μέσον, ἕτως ὑποληπτέον μᾶλλον καὶ περὶ 
δὲ σφαῖρα: σῶμα τυγχάνει. ὄν." ἐκείνης “ὧν ὕκ κοινὸν, ἢ τὸ τὸν ὅλον ὁραχόν. διὰ. μὲν ὅν. ταύτην τὴν αἰτίαν ἀϑὲν αὐτοὺς 

ἔργον᾽ αὕτη μὲν γὰρ ἑκαΐςῃ ἡ ἴδιος φύσει φορά, αὕτη. δὲ δεῖ θορυβεῖσθαι περὶ τὸ πᾶν, ἐδ᾽ εἰσάγειν φυλακὴν ἐπὶ τὸ 
οἷον πρόσκειται. παντὸς δὲ πεπερασμῶν σώματος. πρὸς πε- 10 κώτρον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ζητεῖν τὸ μέσον, ποῖόν τε καὶ πῇ πέ- 
περααμέον ἡ δύναμίς ἐς ν.᾿ ἀλλὰ: περὶ μὲν: τῶν τὴν ἐγκῴε φυκεν»" ἐκεῖνα μὲν γὰρ: ἀρχκὰ τὸ. μέσον καὶ τίμιον, τὸ δὲ τῷ 
κλιου. φερομένων κίνησιν. ἄφρων. ἐρηται ποῖ. ἅττα. κατά τε τόπου μέσον ἔοικε τελευτῇ. μᾶλλον ἢ ἀρχῇ" τὸ μὲν γὰρ 
τὰν οὐσίαν ἐςὶ καὶ: κατὼ τὸ. σχῆμα, ΩΣ Εἰ δον "πῆς ὌΠ ὁριζόμενον. τὸ: Μέσον, τὸ ἃ: τὁρίζο τὸ πέρας. τιμιώτερον δὲ 
καὶ τῆς τάξεως αὐτῶν. ὁ. ἦς πὸ περιέχον καὶ τὸ: πέρας; ἢ ἡ τὸ δεραδσόβιενον: τὰ μὲν γὰρ 

152, ̓  Λοιπὸν δὲ: ποὶ τῆς γῆς ἐπε, δ τὲ τυγχάνει ἸΒΕΡΘΙ 45 ὕχη «τὸ δ᾽ ὑσία, τῆς τυ φατεῶς. ἐς ιν. - περὶ μὲ ὄν τῷ τόπου 
καὶ πύτερον τῶκ ἠρεμάντων ἐςὶν ἢ τῶν. κοουμέκων, καὶ περὺ τῆς. γῆς ταύτην ἔχουσί τινες. τὴν δύξαν, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 
τῷ σχήματος αὐτῆς. περὶ μὲν. ἕν τῆς θέσεως. ὁ τὴν αὐτὴν μονῆς καὶ κινήσεως" ὁ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅπαντες ὑπο- 
ἅπαντες ἔχουσι. δόξαν, ὠλλιὰ τῶ». πλείςων ἐπὶ τοῦ μέσσα λαμβάνουσιν, ἀλλ᾽. ὅσοι μὲν μηδ᾽ ἐπὶ τὰ μέσου κεῖσθαί 

κεῖσθαι λεγόντων, ὅσοι τὸν. ὅλον ὀρανὸν πεπερασμένον ενδαί φασὶν αὐτήν; κινεῖσθαι κύκλῳ περὶ τὸ μέσον, ὁ μόνον δὲ 
φασιν, ἐταντίως. οἱ περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν, καλόμενοι δὲ: Πυθαὶ 20 ταύτην; ἀχλιὸ: καὶ τὴκ ὠκτίχθονα, καθώπερ᾽ εἴπομεν πρότε- 

γόρειοι λέγουσιν" ἐπὶ μὲν γὰρ. τὸ μέσου πῦρ. εἶναί. φασὶ, ρον. ἐνίοις δὲ δοκεῖ καὶ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι 
τὴν δὲ γῆν ἣν τῶν ὥςρων ἔσαν, κύκλῳ φερομένην περὶ τὸ φέρεσθαι περὶ τὸ μέσον, ἡμῖν. δὲ ἄδηλα διὰ τὴν ἐπιπρόσθη.- 
μέσον νύκτα τε καὶ ἡμέραν ποιεὴν ἔτι δ᾽ ἐναντίαν ἄλλην σιν τῆς γῆς. διὸ καὶ τὼς τῆς σελήνης ἐκλείψεις πλείους ἢ 

ταύτῃ κατασκευάζουσι «γῆν» ἣν. ἀντίχθονα ὄνομα καλῦσιν, τὼς τοῦ ἡλία γίγνεσθαί φασιν" τῶν γὰρ φερομένων ἕκαςον 
ἀ πρὸς τὰ φαινόμεγα. τὸς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ζητῶντες, 25 ἀντιφράττειν αὐτήν, ἀλλ᾽ ὁ μόνον τὴν. γῆν. ἐπεὶ γὼρ ὧν ἔςιν 
ἀλλὼ πρός τιας λόγους καὶ δόξας αὐτῶν τὰ φαινόμενα ἡ γὴ κώτρον, ἀλλ᾽ ἀπέχει τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς: ὅλον, οὐ- 
προσέλκοντες καὶ πειρώμενοι ᾿ συγκοσμεῖν. “πολλοῖς δ᾽ ἀν θὲν κωλύειν οἴονται τὰ φαμνόμενα συμβαίνεὶν ὁμοίως μιὰ 
καὶ ἑτέροις συνδόξειε μὴ δεῖν τῇ Ὑὴῇ τὴν τῷ μέσου χώραν κατοικοῦσιν ἡμῖν ἐπὶ τὸ κέτρε, ὥφπερ κἂν εἰ ἐπὶ τῇ μέσε 
ἀποδιδόναι, τὸ πις ὃν ἐκ ἐκ τῶν. φαινομένων ἀθρῶσιν ἀλλὰ ἦν ἡ ὙΠ᾿ οὐθὲν γὰρ οὐδὲ νῦν ποιεῖν ἐπίδηλον τὴν ἡμίσειαν 

μᾶλλον ἐκ τῶν λόγων.. τῷ γὰρ τιμιωτώτῳ οἴονται προσή- 3) ἀπέχοντας ἡμᾶς. διάμετρον. ἔνιοι δὲ καὶ κειμένην ἐπὶ τοῦ 
πεῖν τὴν τιμιωτάτην ὑπάρχειν χώραν, εἶναι δὲ πῦρ μὲν γὴς κῴτρε φασὶν αὐτὴν ἴλλεσθαι περὶ. τὸν διὰ παντὸς τεταμῶνον 

τιμιώτερον, τὸ δὲ πέρας τῶν. μεταξύ, τὸ δ᾽ ἔσχατον καὶ πόλον, ὥσπερ: ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται. παρωυπληδίως δὲ 
τὸ μέσον πέρας" ὥς ἐκ. τότων ἀναλογιζόμενοι ὑκ: οἴονται καὶ περὶ τὸ σχήματος ὠμφισβητεῖται" τοῖς μὲν γὰρ δυκεῖ 
ἐπὶ τῷ μέσου κεῖσθαι τὴς σφαίρας αὐτήν, ἀλλὼ μᾶλλον εἶναι σφαιροειδής, τοῖς δὲ πλατεῖα καὶ τὸ σχῆμα τυμπα-: 

1. φορὰς φέρ. ῬῚ Π 2. ἂν ἰσάζῃ τε καὶ φύσις καὶ ποι Ζ.. 1} 38. φορᾷ ογὰ Ἑ. ἢ ἀποδιδρῦσα Ἐ . ᾿ ἀ.. τόδε] τὸ Ἔ; Ἰ]. ὅ. αἱ οτὰ ΣΕ. 
σφκῖραι ΕΠΗ͂. 11 8.. σῶμα τι τυγχάνει ἘΠΗ͂. 1 ἰκεθαις Ἐν 1} εἴη ποινὸν Η, "νυ Ἕ. " 9. αὐτὴ Ι͂, 1 ἡ ογτὰ Ἐ.}} ἀΐδιος Ε. ἘΞ «ὐται Ε. ἢ 

10. “ροσκενταὶ Ἑ. 12. ὁποῖ᾽ Δ, ἢ τὰ οι ΓΗΜΙ͂, 1 13. καὶ περὶ] περί. τε ΕἸ, ἢ 15. ποῦ Ης- ᾿ 18. ἔχόυσιν ὥπαντες ΕἸΠΗ͂. ἢ 
24. ταύτην Ε΄. ᾿Π ὄνομα οπι ΕΜΖΩ͂. || 26. δόξας καὶ λόγους ΕΠ. 1 31. ειμιωτέραν ΠΩ͂. 1 ὑαάρχει εἶναί. Ε΄, οχαὰ .Η. .1} γῆς μὲν Η. ἢ 
32. τῶν τοῦ Ε. ἢ 33. τὸ οπὲ Ε. || 34. τῆς σφαίρας κεῖσθαι ἘΠ. || αὑτῆς ΕἘῊΗ͂. |1 μᾶλλον] μὴν ρν Ε΄. 

4. γη4] τε Ἐ, οτὰ Δ. 1} τὸ] τοῦτο 1. 1} 5. καὶ τὸ τῷ ΕΛ. ἢ 6. τοῦ σώματος καὶ τοῦ ζώου ΜΙ, τὸ “τοῦ ζώου καὶ τὸ τοῦ σώματος 

ἯἩ,, τὸ τεῦ ζώον καὶ τοῦ σώματος Ζ. ἢ 1, τὸ μέσον Ε. 1 9. ἐπὶ] περὶ ᾿ν ΕΞ 1 10. τι .-ΕΗ͂. αὶ 11. γὼρ οτὰ Ε. " 12. τελευτὴ -- 
ἀρχή Αἵ. ἢ 16. πφὶ οπι 1. [Π.- 17. πάντες ΕΗΖΙ͂. ἃ λαμβάνονσιει Ἐ. 1 49. φασὶν αὐτὴν κινεῖσθαι 'στα. Ε΄. [{π 24. τοιαῦτα, σώματα Σιι 
22. δὲ οτα ΕΗΖ, ἢ ἐπιπρόσθεσιν ἘΠ. ἢ 25. μόνην 1. 11. 26. εὐθὶη] ὅθεν 7. 1} 21. σἷον τε (δαρτα. ροβίῖ5 αι) ΠΥ. ἢ μὴ] καὶ μὴ Ζ, ᾿ 
28. κἀϊ “καὶ Τ-. ἢ εἰ οὗχ ΕΔ. 11 τοῦ οὐχ ΜΖ. ἢ 29. οὔτε Ε..ἢ 30. ἀπεχόντων. τῆς διαμέτρου ἘΠΗ͂, ἀπέχον τῶν τῆς διαμέτρου. Η.. ἢ 

παὶ οτα Ε. ἢ 31. ἴλλεσθαι καὶ κρεῖσθα; ΜΙ, εἰλσθαι καὶ κιπεῖσθὰ, ΟΡ, εἰκεῖσθα, ἈΠ. ||. τεταγμένον 24. 1 38. σχήματος: αὐτῆς ̓ ῆ 

Ζ. 1 ναι δοκεῖ ἘΩ͂. 
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νσειδής" ποίοται δὲ τεκμήριον ὅτι δύνων καὶ “ἀνατέλλων ἁ 

ἅλιος εὐθεῖαν καὶ ὁ περιφερὴ τὴν ἀπόκρυψιν φαΐεται. ποιέ-: 
μους ὑπὸ τῆς γῆς, ὡς δέον, εἶπερ ἦν σφαιροειδής, περι- 
φερὴ γύεσθαι τὴν ἀποτομήν; ὁ προσλογιζόμενοι τό τε ἀπό- 
φημα τῷ ἡλίν πρὸς τὴν γὴν καὶ τὸ τῆς περιφερείας μέγε: 4 
θος, ὡς ἐν τοῖς. φαινομένοις μικροῖς κύκλοις εὐθεῖα φαίνεται 
πόρρωδεν. διὰ μὲν ὅν -ταύτην τὴν φαντασίαν ἐδὲν αὐτὸς ἀπιπ 
ςεῖν. δεῖ μὴ κυκλοτερῆ τὸν ὄγκον εἶναι. τῆς γῆς" ἀλλ᾽ ἔτι 
προστιθέασι, καὶ φασὶ διὰ τὴν ἠρεμίαν ἀναγκαῖον τὸ σχᾶ- 

ΠΕΡΙ ΟΥ̓ΡΑΝῸΟἊῸ Β. 

ἐςιν. ἔτι. δ' ὥσπεριἀὴρ ὕδατος κουφότερον, καὶ γῆς ὕδωρ, 
ὥςε. πῶς οἷόν. τε-τὸ κουφότερον κατωτέρω κεῖσθαι τῷ βαρυ- 
τέρου τὴν. φύσιν; ἔτι δ᾽ εἴπερ ὅλη πέφυκε μένειν ἐφ᾽ ὕδα- 
τος, δῆλον ὅτι καὶ τῶν. μορίων ἕκαςον" νῦν δ᾽ οὐ ᾧφαύεται 
τῦτο γιγνόμενον, ἀλλὼ. τὸ τυχὴν μόριον φέρεται. εἰς βυθόν, 
καὶ θᾶττον τὸ μεῖζον. ἀλλ᾽ ἐοίκασι μέχρι τινὸς ζητεῖς, ἀλλ 
ὑ μέχρι περ ὃ δυνατὸν. τῆς ἀπορίας: πᾶσι γὲρ ἡμῶν τοῦτο 

ἀύνηθες, μὴ. πρὸς τὸ πρῶγμα. ποιεῖσθαι. τὴν ζήτησιν ἀλλὰ 

πρὸς. τὸν τἀναντία λέγοντα" καὶ γὰρ αὐτὸς ἐν αὐτῷ Ὁπτεῖ 

μα τῦτ᾽ ἔχειν αὐτήν. καὶ γὰρ δὴ οἱ περὶ τῆς κινήσεως καὶ 10 μέχρι περ ἂν ὃ μηκέτι ἔχῃ ἀντιλέγειν αὐτὸς αὐτῷ. διὸ δεῖ 
» » , , ξ χ: Ὁ ᾿ ᾿ 

τῆς μονῆς εἰρηβένοι τρόποι πολλοὶ τυγχάνουσιν. τὰ μὲν οὖν 
᾽ “" “ ᾿ ν ᾿ ὔ ἘΝ, ᾽ 

ἀπορῆσαι πᾶσιν ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν" ταχα γὰρ ἀλυαυτέν 
ς -δὶ ὍΔΕ ΨΥΒΟ αὶ δα: ΔῈ. ὦ ᾿ς κι πο ΝΕ ἈΡΡΝ, 

βᾶς ἱαγοίῶς τὸ μῇὸ σαυμαςεῖν. πῶς ΠΌΤΕ ὙΊΧροΥ. μὲν μβορίον 

τῆς γῆς, ὧν μετεωρισθὲν ἀφεδῇ, φέρεται καὶ μένειν Ὡς ἐθέ: 

τὸν μέλλοντα. καλῶς ζητήσειν ἐνς ατικὸν εἶναι διὰ τῶν οἷ» 
’ὔ » ’,ὔ 3. -“" ΄ ," ».Ἀ ᾽ τρί ΡΟΝ ὁ Ξ κείων ἐνς ἄσεων τῷ γένει, τῦτο. δ᾽ ἐςὶν ἐκ τὰ πάσας τεθεω- 

ρηκώι τὼς διαφοράς. ᾿Αναξιμένης δὲ. καὶ᾿ Ἀναξαγόρας καὶ 
Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φασι. τοῦ. μένειν αὐτήν 

λει, καὶ τὸ πλεῖον ἀεὶ θᾶττον, πᾶσαν δὲ τὴν γὴν εἴ τις (4 οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ᾽ ἐπιπωματίζειν τὰν ἀέρα. τὸν--κάτωθεν,. 
; , 7 ΐ ὰ έ το .ᾳΨ ».» -- “ Υ ΄ ΟΝ ΄ Υ̓ »-“ ὕ ΚΝ “-“ 
ἀφείη μετεωρίσας, οὐκ ἀν φέροιτο. νῦν δ᾽ ἠρεμεῖ τοσοῦτον ὅπερ φαώεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτωκ ποιεῦν ταῦτ 
βάρος. ἀλλὰ μὴν καὶ εἴ τις τῶν φερομένων μορίων αὐτῆς, τὰ γὼρ καὶ πρὸς τὸς ἀνέμαης ἔχει δυσκινήτως διὰ τὴν ἀντές 
πρὶν πεσεῖν, ὑφαιροίη τὴν γῆν, οἰσθήσεται κάτω μηθενὸς ρεισιν. ταὐτὰ: δὴ τεῖϊο ποιεῖκ τῷ πλάτει φασὶ τὴν Ὑὴν πρὸς 

ἀντερείσαντος.. ὥςε τὸ μὲν ἀπορεῖκ εἰκότως. ἐγένετο φιλο. τὸν. ὑποκείμενον ἀέρα" "τὸν δ᾽ οὐκ ἔχοντα, μεταςῆναι τότοι 
σόφημα πᾶσιν' τὸ δὲ τὰς περὶ τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον 20 ἱκανὸν ἀθρόον τῷ κάτωθεν. ἠρεμεῖν, ὥσπερ. τὸ ἐν ταῖς κκλιῖν 
ἀτόπυς εἶται δοκεῖν τῆς ἀπορίας θαυμάσειεν ἄν τις. οἱ μὲν ψύδραις ὕδωρ. ὅτι--δὲ δίνατας πολὺ: βάρος φέρειν ἀπο» 

γὰρ διὰ ταῦτα ὥπειρον τὸ κάτω τῆς γὴς εἶδαί φασιν, ἐπ’ λαμβανόμενος καὶ μένων ὁ ὠήρ, τεκμήρια πολλὰ λέγου- 
Υ ψΝ ...» “ -΄ » ΄,ὕ ς- : “ ν Ψ' Η Ά Ν ἈΝ ὅν “ ““, Σ. ἄπειρον αὐτὴν ἐρριζῶσθαι Χέγοντες, ὥσπερ Ἐενοφανης ὁ. Κο- σιν. πρῶτον μὲν ὧν εἰ μὴ πλατὺ τὸ σχῆμα τῆς γῆς ἐςΐ, 
λοφώνιος, να μὴ πράγματ᾽ ἔχωσι ζητῆντες τὴν αἰτίαν’ διὸ διὰ τῶτα μὲν ἀκ ἀν ἠρεμοῖ,. “καίτοι τῆς μονῆς ὁ τὸ πλά- 
καὶ. Ἐμπεδυκλῆς ὕτως ἐπέπληξεν, εἰπὼν ὡς “εἴ περ ἀπεί- 25 τος αἴτιαν ἐξ ὧν λέγεσιν, ἀλλὼ τὸ “μέγεθος. μᾶλλον. διὰ 
ρόνα «γῆς τε βάθη καὶ δαψιλὸς αἰϑήρ, ὡς διὰ πολλῶν δὰ 

γλώσσης ῥηθώτα ματαίως ἐκκέχυται ςαμαάτων, ὀλίγον τοῦ 
παντὸς ἰδόντων." οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ὕδατος κεῖσθαι. τοῦτον γὰρ ἀρ- 

᾿ 7 ιει- Ν ΄ Ὗ » α΄ 
χαιότατον παρειλήφαμεν τὸν λόγον, ὁν φασιν εἰπεῖν Θα- 

γὰρ τὴν ςενοχωρίαν ὑκ ἔχων τὴν παροδὸν ὁ ἀὴρ μένει. διὰ 
τὸ πλῆθος" πολὺς. δ᾽ ἐςὶ διὰ τὸ ὑπὸ μεγέθες. πολλῖξ “ἐτω- 

πολαμβανεσθαι τοῦ τῆς “γῆς. ὥςε τῦτο μὲν ὑπάρξει, χἄν 
σφαιροειδὴς μὲν ἡὶ ὙΥ ἢ, τηλικαύτη δὲ τὸ μέγεθος" μενεῖ 

λῆν τὸν Μιλήσιον, ὡς διὰ τὸ πλωτὴν εἶναι μένουσαν ὥσπερ 39 γὰρ κατὰ τὸν ἐκείνων. λόγον. ὅλως. δὲ πρός γε. τοὺς οὕτω 
ξύλον ἥ τι τοίζτον ἕτερον. (καὶ γὰρ τότων ἐπ᾿ ἀέρος μὲν οὐ- 
θὲν πέφυκε μένειν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὕδατος), ὥσπερ οὐ τὸν αὐτὸν 

λόγον ὄντα. περὶ τῆς γῆς καὶ τῷ ὕδατος τῷ ὀχῶντας τὴν γὴν". 
οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυκε μένειν μετέωρον, ἀλλ᾽ ἐπί τινός 

λέγοντας περὶ τῆς κινήσεως οὐ περὶ μερῶν ἐξὶν ἡ ἀμφισ- 
βήτησις, ἀλλὰ. περὶ ὅλε τινὸς καὶ παντός. ἐξ ἀρχῆς γὰρ 
διοριςἐον. πότερόν ἐς. τις τοῖς σώμασι φύσει κύησις ἢ ἀδὲ: 
μία, καὶ πότερον φύσει μὲν ἀκ ἔςι, βίῳ δ᾽ ἔς. ἐπεὶ δὲ 

: , καὶ] ἀλλ᾽ ΕΠ. ὶ ἀ.. τὴν ἀποτομὴν γίεσθαι Ε΄ 11. αὐτοῖς Ε. 1 9. ἀνάγκη Ε. Π 10. δ οἱ ἘΠ: {|12. ἀλογωτέρας. ἹἕΙ͂ εἰ 

τὸ Ε εἱ "ς Ε. 1 14. ἐὼν ΕΉΠΪΖ. ἢ 16. ἀφίη ἯΙ, ἀφίει Ζ. ΤῸ 11. κἂν ἩΖΩ͂Σ, "' 18. ὑφαφόῖ Η. ἢ 19. ἔγφατο Ε' καὶ 30. κερὶ τὰς 
ἘΣ. ΠΤ τούτων ΜΙ͂. 1 22. ἱπ᾿ -- 23. λέγοντες οπι ΕΠ... ἢ 24. ἔχωσι οτὰ 27. . 25. ὡς οτκχ ΕΖ,. 26. δὴ οτα΄ ΠΗ͂. || 27. γλώσση Ε΄. 

ἐγκέχυται Ε΄. ἢ 28, εἰδότων 7. ἢ γὰρ οτα Ε. 29. ὅν οἵα Ε. | φασὶ ιμὲν εἰπεῖ Η͂. ᾿] τὸν ϑαλῆν Ε΄. || 84. ἀλλ᾽ ἐπί τινος] ἐπί τι- 
υὸς δέ Ε. . ἐτΑν τι - ᾿ ᾿ Ἷν 

ὦ. οἴονται ΕΡ. ΠΠ κεῖσθαι ροβὲ φύσιν Ε. ΠΠ ἃ. ἕκαφον αὐτῆς. τὖν ἘΠΙ. Ἷ Ά. φέρεται μόριον Ε΄. ΠΠ 9. ὅτος Ζ. 140. μηδὲν 3. 1} 
ἔχει 1. ἢ 411. καλῶς ζητήσειν οἵα τ Κ΄. ἢ οἰκείως ἘΠ. ἢ 1ἀ. αἴτιον τοῦ μένειν αὐτήν φασιν Ἐ. 15. οὐδὲ γὰρ ΑΖ. ᾿ ἐπιπωμάζεν 

ρν Ἑ. ἢ τὸν ροβξ' ἀέρα '“οπι ΚΕ. [. 46. ὥσπερ. Η-. ᾿ 11. γὰρ οπι Ε΄. 1| δυσκνήτως ἔχει Ε΄. Κ 48. ποιεῖν δῃίς τὴν ΕἸ. [1 φασὶ τα Ἐ. ὃ 

49. ἔχοντα. πν μ. 1.. .1 20. ἀϑρόως ΕΖΙ͂, ἀϑρόω ἘΖ,. 1 22. καὶ -- ἀήρ οἵὰ Ε΄, ὁ οπι Ἀ. ||. 23. δέ ́οἵὰ ἘΣ. } 28. ἠρεμεῖ ΜΙ, ἠρεμοῖς 

Ἐ. Ἀγ. 25. αἱτιον] μόνον αἴτιόν ἐςιν ἘΠΗ͂. ἢ 21. τὸ οτα ἘΡ. ἢ ἐςὶν ὁ ἀὴρ διὰ ΕΗΖΙ͂. ᾿ ἀπολαμβάνεσθαι: ΕΗ͂. ᾿ 28. ὑπάρχει Κ᾽, ὑπάρξοι ἥ-.ῖ 

29. ἡ "Υἱ οἵὰ ἘΜ, ροδὶ ᾧ ρομῖξ ζᾧ. ἢ μένει ΕΣΕ. 1 30. γε ὁπι ἘΠ2...}} 831. ἀδὶ ΒΕ, [δ ἱ μορίων. ἘΠ. ᾿} 32. τινος δλυ Σ΄. ἢ 88. τις 
οἵὰ ἘΣ. πος ἄν ς 
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περὶ τότων : διώρις αἱ πρότερον ὅσα κατὰ τὴν παρῦσαν δύνα: ἕξει πρὸς ἡμᾶς, “ἔτι δὲ καὶ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται. διὰ τίν! αἷν 
μὲν εἴχομεν, ᾿χρηςέον ὡς ὑπάρχοσιν. εἰ γὰρ μηδεμία φύ- τίαν;- ᾧ γὰρ διά γε τὴν δύην.. εἰ δὲ τῦτο φέρεσθαί πε πέ- 
σετι κύησίς ἐφξὶν αὐτῶν, ὑδὲ βίαιος ἔς αι" εἰ δὲ μή ἐςὶ μήτε ᾧυκεν, δῆλον ὅτι καὶ τὴν γῆν οἰητέον. ἀλλὰ μὲν οὐδὲ τῇ 

φύσει μήτε. βίᾳ, ὅλως ὑδὲν κινηθήσεται" περὶ γὰρ τούτων δύῃ γε τὸ βαρὺ καὶ τὸ Ἔν ὥριςαι, ἀλλὰ τῶν πρότερον 
ὅτι ἀναγκαῖον συμβαίνειν, διώριφοιι “πρότερον, καὶ πρὸς 'τός 9 ὑπαρχόντων βαρέων καὶ »έφων τὼ τς εἰς. τὸ μέσον ἔρχε- 
τοις ὅτι ἐδ'. ἠρεμεῖν ἐνδέχεται" ὥσπερ “γὰρ 'κίησις ὑπάρχει ται, τὰ δ᾽ ἐπιπολαζει διὰ τὴν. κίνησιν. ἦν ἄρα καὶ πρὶν γε- 
ἢ βίᾳ ἢ φύσει, ὅτω καὶ ἡρεμία. ἀλλὰ μὴ εἴ γέ ἐςε κϑη- γνέσθαι τὴν δίνην. βαρύ τε. καὶ κοῦφον, ἃ τίνι διώριςο καὶ 
σίξ τις κατὰ φύσιν, οὐκ ἀν ἡ βίαιος εἴθ φορὰ μόνον οὐδ᾽ πῶς ἐπεφύκει φέρεσθαι ἢ πῇ; ἀπείν "γὰρ ὄντος ἀδύνατον 
ἠρέμησις" ὥς εἰ βίᾳ νῦν ἡ Ὑὴ μέρει, καὶ συνῆλθεν ἐπὶ τὸ εἶναι ἄνω ἢ κάτω, διώριςαι δὲ τούτοις τὸ βαρὺ καὶ κῶφον. 

μέσον φερομέη διὰ τὴν δῥησιν' ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν πάντες 10 οἱ ἢ τε ἦν. πλεῖξοι περὶ τὼς αἰτίας ταύτεξ: ὀο τολμι εἰσὶ 
Χέγουσιν ἐκ τῶν ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ περὶ τὸν ἀέρα ̓ συμβαρόν: δέ τιες οἷ. διὰ τὴν ̓ ὁμοιότητώ φασιν αὐνὴη μάτιν, ὥστε 
ἴων" ἐν τότοις «γὰρ. ἀεὶ φέρεται τὰ μείζω καὶ τὼ βαρύτερα, τῶν. ἀρχαίων ᾿Αναξίαικγδρος" μᾶλλον μὲν ψὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ 
τρὸς «τὸ μέσον τῆς δίνης. διὸ δὴ; καὶ τὴν. γήν πάντες ὅσος κἄτω καὶ εἰς τὰ χλώγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ τῷ μέσν 
τὸν οὐρανὸν γεννῶσιν; ἐπὶ τὸ μέσον συνελθεῖν φασύ" ὅτι δὲ ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσιχατα ἔχον" ἅμα δ᾽ ἀδύς 
μῴει, ζητῆσι τὴν αἰτίαν, καὶ λέγασιν οἱ μὲν τῶτον τὸν τρό- 45 νατον εἰς τἀναντία ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν" ὥς ἐξ ἀνάγκης 

πον, ὅτι τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς αἴτιον, οἱ δ᾽ ὥὧσ- μιν. τῦτο δὲ λέγεται κομψῶς μέν, ἀκ ἀληθῶς δέ" κατὰ 
περ ᾿Ἐμπεδυκλῆς, τὴν τῷ ὑραΐξ φορᾷν κύκλῳ περιθέουσαν γὰρ τῶτον. τὸν λόγον. ἀναγκαῖόν ἅπαν, ὅ τι ὧν τεθᾷ ἐπὶ τῇ 
καὶ βῶττον φερομένην τὴν τὴς γῆς. φορὰν κωλύειν, καθάπερ μέσυ, μένειν, ὥςε καὶ τὸ πῦρ ἠρεμήσει" τὸ γὰρ εἰρημένον 
τὸ ἐν τοῖς κυαάθοις ὕδωρ" καὶ γὰρ τῦτο κύκλῳ τοῦ: κυώθου ὑκ: ἴδιόν ἐς: τῆς γῆς. ἀλλὰ μὴν ἀδ᾽ ἀνῳγκαῖον: ὁ γὰρ μό- 
φερομένὰα πολλίκις κάτω τῷ χαλκῷ ᾿γνόμενον. ὅμως. ὁ φές Ὦ νον φαύεται. μένουσα: ἐπὶ τοῦ μέσου, «ἀλλὰ: καὶ φερομένη 
μται κάτω πεφυκὸς φέρεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. καί. πρὸς τὸ μέσον. ὅπε γὰρ ὁτιῶν φέρεται μέρος αὐτῆς, ἀναγ- 
τοι μήτε τῆς δίνης κωλυύσης. μήτε τῷ πλεΐτυς; ἀλλ᾽ ὙΈΡᾺΣ καῆον ἐγταῦθα, φέρεσθαι καὶ τὴν ὅλην" οὗ δὲ φέρεται κατὰ 
θόντος τῷ ἀέρος, ποῖ ποτ᾽ οἰσθήσεται: “πρὸς μὲν γὰρ τὸ μές. φύσιν, καὶ. μώει ἐνταυθοῖ κατὰ φύσιν. οὐκ ἄρα διὰ τὸ 
σον βίᾳ, καὶ μέει βίᾳ" κατὰ ̓ φύσιν δέ γε. ἀναγκαῖον. ἐΚ. ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα" τοῦτο μὲν γὰρ πᾶσι κοινόν, .. 
ναί τινα αὐτῆς φοράν, αὕτη ὅν πότερον ἄνω ἢ κάτω, ἢ "πῷῪ 25 τὸ δὲ φέρεσθαι πρὸς τὸ. μέσον ἴδιον τῆς. γῆς.. ἄτοπον δὲ καὶ 
ἐςίν;. εἶναι μὲν γάρ. τινα ἀναγκαῖον" εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον τοῦτο μὲν ζητεῖν, διὰ τί ποτε μόει ἡ γὴ ἐπὶ τῷ μέσε, τὸ 
κάτω ἥ ἄν, ὁ δ᾽ ἄνω ἀὴρ μὴ κωλύει: τὴν ἄνω φοράν, ὁδὶ δὲ πῦρ μὴ πεν διὰ τί ἐκὶ τοῦ ἐσχάτου. εἰ μὲν γὰρ κὠ- 
ἂν ὁ ὑπὸ τῇ γῇ κωλύοι τὴν κάτω" τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐ- κείνῳ φύσει τόπος ὁ ἔσχατος, δῆλον ὅτι ἀναγκαῖον εἶναί 
τῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἴτια τοῖς αὐτοῖς. ἔτι δὲ πρὸς: Ἔμπε- τινα καὶ τῇ γῇ φύσει τόπον" εἰ δὲ μὴ ταύτῃ τος ὁ τόπος, 
δυκλέα κἀν. ἐκεῖνό τις εἴπειεν. ὅτε γὼρ τὰ ςουχεῖα διειςήκει 30 ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγκην μένει τὴν τῆς ὁμοιότητος, ὥσπερ ὃ 
χωρὶς ὑπὸ τοῦ νείκας, τίς ἡ αἰτία τῇ γὴ τῆς μονὴς ἦν; οὐ χερὶ τῆς τριχὸς λόγος τῆς ἰσχυρῶς μὲν ὁμοίως δὲ πάντῃ 
γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν. δίνην. ἀτόπον: δὲ καὶ τὸ μὴ τεινομέης, -ὅτε οὐ διαρρωγήσεται, καὶ τῷ πεινῶντος καὶ δὺν» 
συννοεῖν ὅτι πρότερον μὲν διὰ τὴν δίνησιν ἐφέρετο τὰ μόρις ψῶντος σφόδρα μὲν ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐδωδίμων καὶ πο- 
τῆς γὴς πρὲς τὸ μέσον" νῦν δὲ διὰ τίν᾽ αἰτία πάντα τὰ βά- τῶν ἴσον ἀπέχοντος (καὶ γὰρ τῶτον ἠρεμεῖν ἀναγκαῖον), ἴν- 
ρος ἔχοντα φέρεται πρὸς αὐτήν; ὁ γὰρ ἥ γε δίνη πλησια- 35 τητέον αὐτοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς μονῆς ἐπὶ τῶν ἐσχάτων. 

2. ἔχομο Ἡ. ᾿ἱ φυσραὶ ἘΖ. 11 8. ἐδ ἡ ἘΠῚ. ἢ ἰςΐν Η. δ] γὰρ Γ΄. Ι 4. 20} τε γὰρ δὴ ΠΗ͂Ι. ! 6. γὰρ} γὼρ καὶ ἘΪΗ͂, ογὰ 
Ἐ-Ι, 1. γε] μὴ Ζ. οτα Ἐ. ἢ τις κήησις μ" ! 9. συνῆλθον ΜΙ. 1 10.. ἅπαντες Η,͵ πάντες δῖα γὰρ 1. 111. ὑγροῖς φερομένων καὶ 
ΤΏ. 1 13. δὴ οαα ΡΗΜ. ᾿ καὶ οἵα Ε. ΠΠ 14. συνειλεῖν Ε΄, ἢ 16: πλάτος αὐτῆς καὶ Ε. ΠΟ 18. θάττω Ζ. 1} τὴν] ἢ τὴν ἘΡ. ἢ 
420. γιγνομένν ΖΑ͂. ἢ 22. κωλύσης Ε΄ ᾿ 24. βίᾳ ἧλθε. καὶ Η, ἢ βία] καὶ Ε. Ἱ γε οτὰ ἘΚ. κὶ 26. δὴ Ἐ. ἢ 328. τὴν γῆν ΗΙ. 29. ἕμκ. 

κἀκεῖνο τις ἂν ΕΠΙ͂Μ. ἢ 30. εἴποι ΕΗΖ. Ἵ ἰςηκεὶ Ἐν 1 841. ἡ οπν ἘΠ. Ἱ 84. δὲ δὴ διὰ 1. 11 835. δίησις ἘΠ. 
2. γὰρ δή γε διὰ ΣῸ ἃς τὸ ροβῖ καὶ οτὰ ἘΖ.. 1} - 6. δέησιν Δ. ΠΠ 1. δίνην τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ κῦφον ΕΗΖ. ᾿ διώριςαι ΣῪΗ͂Σ. ἢ 

8. πέφυκε Η. ᾿ 9. ἄνω ἢ] τὸ ἀήν κα τὸ ΣΉΜ. ᾿ καὶ τὸ κῦφον ΓΗ͂. ᾿1 13. προσήκειν ἘΠ. Ἷ τὸ οτῃ Ε΄ 1] 15. τὸ ἐνατών ἘΖ. 
49, ἐς] ἐπὶ Ε. 1|- μὴν οπι Η ἃ ἐκ ἘΠ. ἢ 20. ἐπὶ τοῦ μέσου μένουσα ΜΙ͂. 1 φερομένη --- 21. ὁτιῦν οτὴ ρς Ε. 21. πρὸς} ἐπὶ ΣΕ, ἢ 
μόριον ἘΣ. ἢ 22. καὶ οτὰ Ε. ΠΠ φέρεταί τι κατὰ Η. ἢ 28. μένειν Ι͂. ! πταῦθα ἘΜ. ᾿ 29. μηδὲ ἈΙ͂, μήτε ΖΦ, ἐδὲ Ἐ. 1 30. μὲ- 
πρ Ζ.. 1] τὴν οἷα ΓΗ. || 32. διψῶντος καὶ πεινῶντος ΕΜ. 
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θαυμαςὸν δὲ καὶ τὸ περὶ μὲν τῆς μονῆς ζητεῖν, περὶ δὲ τῆς μιᾶς Φφορῶς ἔξω. τὰς πρώτης σφαίρας, -ὥξε καὶ τὴν γῆν 
φορᾶς αὐτῶν μὴ Ὀπεῖν, διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὸ μὲν ἄνω φέρεται ἀναγκαῖον, εἴτε περὶ τὸ μέσον εἴτ᾽ ἐπὶ τοῦ μέσου κειμώη 
τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον μηδενὸς ἐμποδίζοντος, ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ φέρετφι, δίο κινεῖσθαι φοράς. τότα δὲ φυμβαάνοντος ἀναγ- 

ἀληθές ἐςι τὸ λεγόμενον. κατὰ συμβεβηκὸς μέντοι τοῦτ᾽ καὶὸν γίγνεσθαι παρόδες καὶ τροπὼς τῶν ἐνδεδεμένων ἄφρων, 
ἀληθές, ὡς ἀναγκαῖὰν μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου πᾶν. ᾧ. μηθὰν 4 τῶτο- δ΄. ὁ. φαίνεται γιγνόμενον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ταὐτὰ κατὰ τὸς 
μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει.: ἀλλὰ διά .γς ᾿ αὐτὸς ἀνατέλλει τε καὶ δύεται τόπους αὐτῇς. «ἔτι δ᾽ ἡ φορὼ 
αὔτον τὸν λόγον οὐ μενεῖ. ἀλλὼ κυηθήσεται, οὐ μέντοι ὅλον τῶν μορίων. καὶ ὅλης αὐτῆς καὶ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ, μέσον τῇ 

ἀλλὰ διεσπασμένον. ὁ γὰρ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ παντός ἐς ν᾿ διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τυγχώνει κειμένη νῦν ἐπὶ 
τ πυρός" ἀνώγκη γὰρ τεθὲν μέεν ὁμοίως ὥσπέρ τὴν γῆν τῦ κέντρε" διαπορήσειε δ᾽ ἄν τις, ἐπεὶ ταὐτὸν ἀμφοτέρων 
ὁμοίως γὰρ ἕξει. πρὸς τῶν σημείων τῶν ἐσιχαΐτων ὁτίῶν" ἀλλ' 10 ἐξὶ τὸ μέσον, πρὸς Ἐ τῆι φῴεται τὼ βάρος ἔχοντα καὶ 
ὅμως. οἰσθάρεγαι ὠπὸ τῇ μέσυ,. ὥσπερ καὶ: φαύεται φε φερό- τὼ μόρια τῆς γῆς “κατὰ φύσιν πὅτερον ὅτι τῇ. παντός ἐξι 
μένον, ἂν μήτι κωλύῃ, πρὸς τὸ ἔσχατον" "πλὴν οὐχ ὅλον μέσον, ἢ διότι τῆς γῆς. ἀνάγκη δὴ πρὸς τὸ τοῦ παντός: 
πρὸς ἣν σημεῖον (τοῦτο. γὰρ ἀνωγκαῖον μόνον συμβαίνειν ἐὰ καὶ γὰρ τὰ κῦφα καὶ τὸ πῦρ εἰς τὐναντίον φερόμφα τοῖς 
τὸ λόγε τῷ περὶ τῆς ὁμοιότητος) ἀλλὰ: τὸ ̓ ἀγάλογον μόριον βιίρεσι πρὸς τὸ ἔσχατον φέρετφι τὸ περιέχοντος. τόπου πὸ 
πρὸς τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, λέγω δ᾽ οἷον τὸ τέταρτον 15 μέσον. -συμβέθηκε᾽ δὲ ταὐτὸ μέσον εἶναι τῆς γῆς καὶ. τοῦ 
μέρος πρὸς τὸ Τέταρτον μέρος τοῦ περιέχαντος" ὀὐθὲν γὰρ 
ξιγμὴ τῶν. σωμάτων ἐςΐίν.. ὥσπερ δὲ κἀν ἐκ μεγάλε συνέλ-: 

72 5, Ἔσο. ἣν Ἄγ: . Ἑ 
θοι πυκνέμενον εἰς' ἐλάττω τόπον, ὅτω κἀν ἐξ ἐλάττονος. εἰς 
μείζω. μανότερον γιγνόμενον", ὥςε κἀν ἡ γῇ τοῦτον. τὸν τρό- 

Ἁ 
παντός" φέρεται γὰρ καὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ 

κατὰ συμβεβηκός, ἧ τὸ μέσον ἔχει. ἐκ τῷ τοῦ παντὸς 
μέσῳ. ὅτι δὲ φέρεται καὶ πρὸς τὸ τῆς γὴς μέσον, ση- 
μεῖον ὅτι τὰ φερόμενα. βάρη ἐπὶ ταύτην ὁ παρ' ἄλληλα 

πον ἐκινεῖτο ὠπὸ τῷ μέσα διά γε τὰν τῆς. ὁμοιότητος -Αόγον; 290 φέρεται ἀλλὼ πρὸς ὁμοίας γωνίας, ὥςε πρὸς ἕν τὸ μέσον 
εἰ μὴ φύσει τῆς γῆς ὅτος τόπος ἦν. ὅσα μὲν οὖν τυγχάνει 

ὕὔ . ἤ ,» Ὁ ες 7 λ ΄ περί τε τῇ σχήματος αὐτῆς ὑπάλαιβαίιμεια, καὶ περὶ τό- 
του. καὶ: μονῆς καὶ κινήσεώς, σχεδὸν. ταῦτ᾽ ν᾽ 

14. . “μεῖς δὲ λέγωμεν πρῶτον πότερον ἔχει κίνησιν ἢ τας 

φέρεται, καὶ τὸ τῆς γῆς. φανερὸν τοΐυν ὅτι ἀνάγκη. ἐπὶ 
τὸ μέσου εἶναι τὴν γὴν καὶ ἀκὄητον, διά τε τὰς εἰρημέ- 
γας αἰτίας, καὶ διότι τὰ βίᾳ ῥιπτούμενα ἄνω βάρη κατὰ 
δαρίθμην πάλιν φέρεται εἰς ταὐτό; κἀν εἰς ἄπειρον ἡ δύ- 

γει" καθώπερ γὰρ εἴτομεν, οἱ μὲν. αὐτὴν ἕν τῶν ἄς ρων ποι- 25 γωμις ἐκριπτῇς ὅτι μὲν ὅν ὅτε κινεῖται ὅτ᾽ ἐκτὸς κεῖται τῇ 

ὥσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσοι. θώότες ἴχλεσθαι καὶ κινεῖσθαί φαςι 
αᾳερὶ τὸν πόλον μέσον. ὅτι δ᾽ ἐςὶν ἀδύνατον, - δῆλον χαβοῦ- 

᾽ Ἁ ε ν έ Ψνγ Ν ν -“᾿ ᾿» 

σιν ἀρχὴν ὡς εἴχερ φέρεται εἴτ᾽ ἐκτὸς οὖσα τῷ μέσε εἴτ 

ἐκὶ τοῦ μέσε, ἀναγκαῖον αὐτὴν. βίᾳ. κινεῖσθαι ταύτην τὴν 

μέσου, φανερὸν ἐκ τούτῳν' πρὸς δὲ τούτοις δῆλον ἐκ τῶν 

εἰρημένων τὸ αὗτιον. τῆς μονῆς, εἰ γὰρ φύσει πέφυκε ᾧε- 
ρέσθαι πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον, ὥσπερ φαίνεται, καὶ τὸ 
πῦρ ὠπὸ τὸ μέσου πάλιν πρὰς τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ἔνε- 

κίνησιν" οὐ γὰρ αὐτὴς γε τῆς γῆς ἐςίν" καὶ γὼρ ὧν τῶν 30 χθῆναι ὁτίῶν μόριον. αὐτῆς ἀπὸ τῷ μέσν μὴ .βιασθέν" μία, 
μορίων ἔκαςον ταύτην εἶχε τὴν φορῶν γῦν δ᾽ ἐπ᾿ εὐθείας 
πώντα. φέρεται πρὸς τὸ. μέσον. διόπερ ὑχ, οἷάν τ᾿ ἀΐδιον εἷς 

,,““““4“.» ᾿ ᾿ δ ρκιτ να ἊΣ; τώ σον εἰ 
γαὶγ βίαιόν γ᾽ οὖσαν καὶ παρὼ φύσιν" ἡ δέ γε τῇ κόσμν 
τάξις ἀϊδιός ἐςιν. ἔτι πάντα τὰ φερόμενα τὴν φορὰν τὴν 

γὰρ: φορὰ τῷ ἑνὸς καὶ ἁπλῆ τὸ ἀπλθ, ἀλλ᾽ ὄχ αἱ ἔναν- 
τίαι" -ὁ δ᾽ ὠπὸὲ τὰ μέσου τὴ ἐπὶ τὸ μέσον ἐιαντίῳ. εἰ τοῖ- 
νυν ὁτιὸν μόριον ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ὠπὸ τῷ μένον, Φαα- 
ρὸν ὅτι καὶ τὴν ὅλην ἔτι ἀδυνατώτερον" εἰς ὃ γὰρ τὸ μό- 

ἐγχύκλιον ὑπολειπόμενω φαίνεται καὶ κινούμενω πλείους 35 ριον πέφυκε φέρεσθαι, καὶ τὸ ὅλον ἐνταῦθα πέφυκεν" ὥς᾽ 

4. μὲν οτα Ε΄. ἢ 2. ὕινα ποτὲ αἰτίαν Η. ἢ 3. δ δὲ κάτω ΣΕ. ΗΠ ἅ. ἀληθές γε ἐξὶ Ε΄. 1} τοῦτ᾽] τὸ Ἐ, τοῦτό γε ἩΙ͂. 1} 5. πᾶν [4] 

παρὰ γε ΕΒ. ᾿ 6. γε διὰ ΠΗ. ἵ 8. διασπώμενν ΓΗ͂. ᾿ 9. τεθέντος ΓΗ͂. ἱ μένειν μὲν ἑμοίως Η.. 1} 16. τὸ οτὰ Ε΄. [ 17. συνέλθη 
. 1 19. μεῖζον Ε. {{|21. τῇ Υἢ ἘΞ τος ὁ τόπος ΗΠ, ὁ τόπος τος ΛΙ͂, ὁ τόπος Ε΄. ||. 22. ὑπολαμβανομένν . ἢ 25, γὰρ οἵα ΚΕ. ἢ 

ἄφρων εἶναι χ. ἘΠ. 1 26. εἰλεῖσθαι Η,, οτὰ Ἐ. || φασίν απὶο 27. ὅτι Κ΄. 1 27. μέσον πόλον ΕΗΖΙ͂. ᾿ 29. κινεῖσθα, βίᾳ ἯΙ ἢ 30. ἐςὶν 

ἡ κίνησις" καὶ Ζ. 11 38. γ7τὲ ΕῊ. 1 γε οἵὰ Η. 1} 34. ἐςιν οἵὰ ΕΖ. ἢ τὴν φορὰν οτὰ Ε. 
4. σφαίρας] φορᾶς Η, οἵα ἘΠ. 1 ἀ. πάροδον ΜΙ, κάραδον Ἐ. 1 5. φαίνεται ογα Ἐ. ᾿ἰ 8. διὰ οπχ ΕἸ, ἢ γὰρ τοῦτο Ε. 1 »οὰ} 

κᾶν εἰ Ε].. 11 9. δ᾽ οπὶ ΕΖ. 10. πρὸ} χῶς ΠΗ͂. 1 14. βάρεσι τῆς γῆς πρὸς ΕΗΠΗ͂. ᾿ 18. καὶ σαι Ε΄ 1 20. μέσον μόνον φ. Ζ. ἢ 
21. ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ε. ἢ 24. ταυτὸν Ζ,, τὸ αὐτὸ ΣΙ. ἢ 25. ἰκρίπτη ΠΗ͂. ᾿ὶ 28. πρὸς τὸ μέσον πάντοθεν ΠΗ͂. ὥσπερ καὶ φ. Η. ἵ 8239. πάώ. 
λιν ἀπὸ τὸ μέσν 127. 11] 30. ἰσασϑέν Ἐ. ᾿ὶ 834. ἀδυνατώτερον ἀῃϊα καὶ Σ΄, αιίο ἔτι Π. || 35. πεφ. φέρ.] φέρεται Η. 
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ὄτιρ ἀδύνατον κινηδῆναὶ μὴ ὑπὲ κρείττονος ἰσχρύας, ἀνώγεὲ τὸ τνμέσον ἔχαυσοι, ἢ πέφυκε. κινεῖσθαι καὶ νῦν. τὸ μὲν ἔν 
καὶὸν ἂν εἴη μένειν αὐτὴν ἐπὶ τῷ μέσου. μαρτυρεῖ δὲ τός ὠπορόμενὸν τῦτ᾽ ἐςίν" ἰδεῖν. δ᾽ ἀ χαλεπὸν μοιρὸν ἐπιτείναν- 

τως καὶ, τὰ παρὰ τῶν μαθηματριῶν λεγόμενα περὶ. τὴν τας, καὶ διδλόντας πῶς ἀξίμεν ὁποσονῖν μέγεθος φέρεσθαι 
ἀστρολογίαν" τὰ γὰρ φαινόμενα συμβαΐύει μεταβαλλόν- πρὸς τὸ μέσον, βάρος ἔχον. δῆλον γὰρ. ὡς ὑχὶ μέχρι τοῦ 
τῶν τῶν σχριμάτων. οἷς ὥριςμε. τῶν ἄςρων ἡ τάξις, ὡς ἐπὶ 5 ἅψασθαι τοῦ κέντρου τὸ ἔσχατον, ἀλλὰ δεῖ κρατεῖν. τὰ 
ὸ μέσου κειμένης τῆς γῆς. περὶ μὲν ἦν τῇ τόπνε καὶ μο- πλέον ἕως ἂν λάβη τῷ αὐτῷ. μέσῳ τὸ μέσον". μέχρι τότου 
ς καὶ κινήσεως, ὃν. τρόπον ἔχει, τοσαῦται εἰρήσθω περὶ γὰρ ἔχει. τὴν ῥοπήν. ὑδὲν τούυν τοῦτο διαφέρει λέγειν ἐπὶ 
αἰὐτὴς.. σχϑίμνω δ' ἔχειν σφαιρρειδὲς ἀναγκαῖον αὐτήν" ἕκωα- βώλου καὶ μόρίου τῷ τυχόντος ἢ ἐπὶ ὅλης τῆς γῆς" ὁ γὰρ 
φὸν γὰρ τῶν Ἱμορίων βάρος ἔχει. μέχρι πρὸς τὸ μέτον, καὶ διὰ μικρότητα “ἢ μέγεθος εἴρηται τὸ συμβαῖνον, ἀλλὰ 
τὸ ἔλαττον. ὑπὸ «Ὁ μείζονος ὠθούμενον ἀχ οἷδν τε κυμαΐς το κατὰ παντὰς τῷ ῥοπὴν ἔχοντος ἐπὶ τὸ μέεον:. ὥς εἴτε ὕλη 
νειν, ἀλλὰ συμπιέζεσθαι μᾶλλον. καὶ συγχωρεῖν. ἕτέρολα πόθεν ἐφέρετο εἶτε κατὰ μέρος, ὠνωγκαῖοα μέχρι. τούτου 
ἑτέρῳ, ἕῳς ἂν ἔλθῃ ἐχὶ τὸ μέζον, δεῖ δὲ νοῆσαι τὸ λεγός φέρεσθαι ἕως ἂν παγταχόθεν ὁμοίως λάβη: τὸ μέσον, ἀνι- 
βπον ὥσπερ. ὧν εἰ γιγνομένης. τρόπον ὃν καὶ τῶν φυσιολό- σαζομώων τῶν ἐλαττόνων ὑπὰ. τῶν: μειζόνων τῇ προώσει τῆς 
γὼν λέγουσί τινες γενέσθαι. πλὴν ἐκεῖοι μὲν βίαν αἰτιῶν. ῥοπῆς. εἴτ᾽ ἦν ἐγένετο, τῦτον ἀναγκαῖόν γενέσθαι τὸν τρόπον, 
ται τῆς κάτω φορᾶς" βέλτιον δὲ τιθόαι τὠληθές, καὶ 4 ὥςε φανερὸν ὅτι φφιαιροειδὴς ἡ γώεσις αὐτῆς, εἴτ᾽ ἀγώητος 
φαναι τοῦτο 'συμβαύειν διὰ τὸ φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ ἀεὶ μέουσα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν ὅνπερ κἂν εἰ "γιγνομώ 
βάρος. ἔχον πρὸς τὸ μέσον. . ἐν᾿ δυναίμει. οἦν ὄντος τῷ μίγ- τὸ πρῶτον ἐγένετο. κατὰ ταῦτόν τε δὴ τὸν λόγον: ἀναγκαῖον 

ματὸς. τὰ διακριγόμενω" ἐφέρετο ὁμοίως πάντοθεν πρὸς τὸ εἶναι τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς αὐτῆς, καὶ ὅτι πάντα φέρεται 
μέκιν. εἴτ᾽ Ἦν ὁμοίως ἀπὸ τῶν. ἐσχάτων διῃρημένα τὰ μό- τα βαρέα. πρὸς ὁμοίας “γωνίας, ἀλλ᾽ ὁ παρ᾽ ἄλληλα" τῶτο δὲ 
μα συνήχθη πρὸς τὸ μέσον, εἶτ᾽ ἄλλως ἔχοντα, ποιήσει Ὁ πέφυκε πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδές. ἢ ἦν ἐςὶ σφαιροειδής, 
ταὐτόν, ὅτι μὲν ἦν ὁμοίως γε παγταχόθεν ἀπὸ τῶν ἐσχά- ἢ φύσει γε σφαιροειδής. δεῖ δ᾽ ἔκαςον λέγειν τοίῶτον εἶναι 
τῶν “φερομιώων πρὸς ἕν τὸ μέσον ἀνωγκαῖο; ὕμοιον γίγνε: ὃ φύσει βόλεται εἶναι καὶ ὃ ὑπάρχει, ἀλλὰ μὴ ὃ βίῳ 
σϑαι πάντῃ τὸν ὄγκον, φανερόν". ἴσου γὰρ πάντῃ προστι: καὶ παρὼ φύσιν. ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν φαινομέων κατὰ τὴν 
βεμμένου -ἴσον ἀνώγκη ὠπέχειν τῷ μέσου τὸ ἔσχατον" τῦτο αἴσθησιν οὔτε γὼρ ἀν αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις ταιαύτας 
δὲ τὸ σχῆμα σφαίρας ἐς». οὐδὲν δὲ διοίσει πρὸς τὸν λό- 25 ὧν εἶχον τὼς ἀποτομάς" νῦν γὰρ ἐν μὲν τοῖς κατὰ μῆνα 
γον, ἐδ’ εἰ μὴ πανταχόθεν ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ μέσον σχυηματισμοῖς πάσας λαμβάγει τὼς διαιρέσεις (καὶ γὼρ 
Ἰὰ μόρια αὐτῆς. τὸ γὰρ πλεῖον ἀεὶ τὸ πρὸ αὐτῷ ἔλαττον εὐθεῖα γύεται καὶ ἀμφίκυρτος καὶ κοί), περὶ δὲ τὼς 
προωθενν ἀνωγκαῖον μέχρι τοῦ μέσου τὴν ῥοπὴν ἐχόντων ἐκλείψεις ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὁρίζουσαν γραμμήν, ὥστ᾽ 
ἀμφοῖν, καὶ τοῦ βαρυτέρου προωθοῦντος μέχρι τούτου τὸ ἐπείπερ ἐκλείπει διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιπρόσθησιν, ἡ τῆς γῆς 
ἕλαττον βάρος. ὃ γὰρ ἄν τις ἀπορήσειε, τὴν αὐτὴν ἔχει 30 ὧν εἴη περιφέρειαι τῷ σχήματος, αἰτία σφαιροειδὴς ἦσα, ἔτι 
τήροις λύσιν" εἰ γὰρ ὕσης ἐπὶ τῷ μέσου καὶ σφαιροειδῶς δὲ διὰ τῆς τῶν ἄςρων φαντασίας ὁ “μόνον φανερὸν ὅτι πε- 
τῆς γῆς πολλαπλάσιον βάρος ἐπιγόοιτο πρὸς θάτερον ἡμι- ριφερής, ἀλλα καὶ τὸ μέγεθος Ὡς ὅσω μεγάλη" μεριρᾶς. 
σφαίριον, ἐκ ἔςαι τὸ αὐτὸ μέσον τῷ ὅλε καὶ τὸ τῆς γῆς. γὰρ γιγνομώης μεταστάσεως ἡμῖν πρὸς μεσημβρίαν. καὶ 
ὥςε ἃ ἡ μενεῖ ἐπὶ τὰ μέστ, ἢ εἴπερ, ἠρεμήσει γε καὶ μὴ ἄρκτον ἐπιδήλως ἕτερος γίγνεται ὁ ὁρίζων κύκλος, ὥςε τὰ 

ὥ. αὐτὴν μένειν ΕΕΖ. 1 8. καὶ οτὰ ΤΙ. ᾿ὶ 4. οἷρ] οἱ. Σ΄. 11 6. οὖν οτα Ε. ἢ 7. δὴ ὃν γὰρ Ἐν, ὃν καὶ . ἢ 9. μερῶν ἘΠΙ͂Ι. ἴ 
410. ἐκ οἴονται Ἐ. 1 12. ἐπὶ τὸ μέσον ἔλθη Ε΄ ᾿ 13. γνγν. τὸν τρι ἘΕΗΛ. |ἰ 1ᾷ. γυέσθαι τιές ΗΝ 1 μὴν τὴν 3. ἢ. ἢ 16. φύσει Κ΄ ἢ 
41. μήματος) βαρέος ἘΖ.. αὶ 21. γἦ τὸ ἘΦ οἵα ΗΜΙ͂. ᾿ 22. φερόμειον Ἐ. 1 ὃν οἵὰ Ἐ. ἢ τὸ οἷ ἘΔ. ᾿ μέρος Η. ᾿ 24. ἀνάγκη 
ἀχέχειν ἴσον Η. ἵ 25. σφαῖρα 1. εἰ ἰοτίακεε Ἐ. ᾿ὶ 26. συνέλθοι Ἐ. ᾿ 27. πλέον Ζ. { τὸ οἷα Ἐ. ᾿ὶ 28. προσωθεῖν Ἐ. ᾿ 239. προσωθῶν» 
το ἘΡΗΖ. ἃ 31. τὸ μέσον Ἐ, τῶ μέσω οοττ Ι͂. || 32. πολλαπλασίως Ἐ. ἰ! ἐπιγίγνοιτο ᾧ. 84. γῶ τε Ε. ᾿ μὴ οἷλ ΞΕ... 

4. Π 1.2. Π᾿ 2. ἐπιςήσαντας ΕΗ. 1 3. πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι Τ. ἡ ἀ. ὁ Ἐ, 15. κρατεῖν] 954 λαβεῖν τιαῦρο Ε. ἢ 6. πλεῖν 
ἘΠ. κ᾿ αὐτῶ ΜΙ. Ἱ γὰρ τότου 1. {Π 1. τὴν οὐχ ἘΦ. ἢ διαφέρει τῦτο ἘΦ. 1 ἐπὶ τὸ β. ΕΠ. 1 8. ἅ] καὶ ρτ. ἘΠ 11. τοῦον ἈΞ, τυ- 
χὸν (ταρτα ροδὶῖο ποθεν) Σ΄, || 12. ἄν οτὰ ,Μ87ῖ. ἢ λάβοι Ἐ, 1 ἀναγκαζομένων Ζ. ἢ 13. τῆς ῥοκῆς οἵα Ἐ. ἢ 14. εἰ οὗν Η. ἢ 16. ἐὴ 

ὡατιλεῖ μ. ΕΗΜ. || κἀν εἴἢ καὶ ἘΖ. 411. τὸ] ἂν τὸ ζ.. ἢ τέ] δὲ 42. 11 δὴ οἷ ΗΠ. 19. πρὸς τὰς ὁμοίας ἘΦ. ᾿ἱ 21, γε οπὰ 

ἘΣ. κ δ γὰρ ΑἹἵΙ͂ ἢ 22. καὶ ὑπάρχειν (οταίδεο ἃ) ἘΠ. ἢ 24, ἂν οὰ ἘΞ. 1 25. μὲν γὰρ 'ν ΕΗ. ἡ 28. διορίζονσαν Ε΄. ἢ 
834. δὲ οαι Δξ, || τὰς Ἐ, πιοβοῖο δὰ οὐστ.. ἢ περιφερής} σφαιροειδής. ΗΙ, 1] 38. γἀ] δὲ 41. ἢ ἡμῖν μεταβάσεως ΕΗ. 
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ὑπὲρ κεφαλῆς ἄςρα: μέγαλην. ἔχειν τὴν μεταβολήν, καὶ λριώσεις καὶ τὼς εἰς ἄλχηλια μεταβάσεις)», φανερὸν ὅτι τὴν 

μὴ ταὐτὰ φαύεσθαι πρὸς ἄρκτον. τε καὶ μεσημβρίαν με. πλείστην συμβαΐει τῆς περὶ φύσεως. ἱστορίας περὶ σωμάτων 
ταβαῤουσιν" ἔγιοι γὰρ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ μὲν ἀςέρες ὁρῶνται καὶ εἶπει“ πᾶσαι γὰρ' αἱ ψυσικαὶ ὑσίαι ἢ σώματα ἢ μετὰ σω» 

περὶ Κύπρον, ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον δὲ χωρίοις ἀχ ὁρῶνται, ματων γίγνονται καὶ μεγεθῶν. τοῦτο δὲ. δῆλον ἔκ τε τῇ δω» 

καὶ τὰ διὰ παντὸς ἐν τοῖς πρὸς. ἄρκτον φαινόμεθα Τῶν 5 ρίσθα» τὰ ποῖά «ἐς, φύτει,: καὶ ἐκ. τὴς καθ᾿ ἴκας ὦ θεωρίας, 
ἄφρων ἐγ ἐκείνοις τοῖς τόποις. ποιεῖται δύσιν. ὥς" “ὁ μόνον ἐπ ποὶ μὲν ἕν τῷ πρώτου τῶν ςοιχείων εἴρηται, καὶ ποῖδν τι 
τύτων δῆλον περιφερὲς ὃν- τὸ σχῆμα τῆς γῆο, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν, καὶ ὅτι ιἰἄφθαρτον καὶ ὠγέντον" λοιπὸν δὲ περὶ 
σφαίρας ἐ μεγάλης" ὦ γὰρ ἂν ὕτω ταχὺ. ἐπίδηλον ἐποίει τοῖν: δυοῖν εἰπεῖν. ὥὦμα, δὲ συμβήσεται περὶ τότων λέγουσι 
μεθιςαμώοις οὕτω βραχι- διὸ τοὺς ὑπολαμβάνοντας συν- καὶ περὶ ψενέσεως καὶ φϑορᾶς διασκέψασθαι" γύεξις. γὰρ 
«ἴπτειν τὸν περὶ τὼς Ἡρακλείους ςήλας τόπον τῷ περὶ τὴν το ἤτοι τὸ πἀρώπαν ἐκ ἔςιν, ἢ μόνον ἐν τότοις τοῖς ςοιχείοιξ 

᾿Μνδικήν, οεαλιτῶτον. τὸν τρόπον εἶναι τὴν θάλατταν μίαν, μὴὲ καὶ τοῖς, ἐς τούτων ἐσύ." αὐτὸ δὲ τῦτο πρῶτον ἵγὼς ᾿Ξϑεωρην 
λίαν ὑπολαμβάνειν ἄπιςα δοκεῖν" λέγεσι δὲ τειμαιρόμεενοι πέω, πότερον ἔςιν ἢ ἐκ ἔς». οἱ μὲν ἦν πρότερον Φιλοσοφής 
καὶ τοῖς ὑέφάσια ὅτι περὶ" ἀμιφοτβονες ποὺς τόπους τοὺς σαντες χερὶ τ: ἀληθείας κιὶ πρὸς οὖς νῦν λέγομεν ἡμέ 
ἐσχατεύοντας τὸ γένος. αὐτῶν ἐςίη, ὡς τῶν ἐσχάτων διὰ τὸ λόγους καὶ: πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν; οἱ μὲν “γὰρ αὐτῶν 

συνείπτειν ἀλλήλοις τοῦτο πεπονθότων.. καὶ τῶν μαθηματι- (5 ὅλως ἀνεῖλον γένεσιν καὶ φθοράν' ὑθὲν γὼρ ὅτε γίγνεσθαί 
πῶν ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται τῆς περιφε- φασιν ἔτε φθείρεσθαι τῶν ὄντων, ἀλλὰ μόρον δοκεῖν ἡμᾶς 
ρεΐας, εἰς τετταράκοντω λέγουσιν εἶνωι. μυριάδας σταδίων: οἶον' οἱ περὶ Μέλισσόν. τε καὶ Παρμενίδην, ἔς εἰ καὶ τἄλλα 
ἐξ ὧν τρεμδιροβ τος ὦ μόνον σιφαιροειδῇ τὸν ὅγκον ἀναγ λέγουει καλῶς, ἀλλ᾽ οὐ φυσσιῶς «γε δεῖ. γμίσαε Χέγειν" 
καῖον εἶναι τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ μὴ δ ἊΣ τὸ τῶν ἀλ- τὸ γὰρ εἶναι ἅττα, τῶν ὄντων. ἀγέπητα καὶ ὅλως ἀκόητα 
λων ἄφρων ἐν : : : 20 μᾶλλόν ἐς ιν ἑτέρας καὶ προτέρας ἢ ἢ τῆς Φυηκῖς σκέψεως, 

. ὩΣ ἐκεῖνοι δὲ διὰ τὸ μηθὲν μὲν ἄλχο παρὼ τὴν τῶν αἰσθητῶν 

Γ οὐσίαν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τοιαύτας δέ τινας νοῆσαι πρῶ» 

" ᾿ : τοι φύσεις, εἶπερ ἔςαι τις γνῶσις ἢ, φρόνησις, ἦ ἤτω μετχο 
Περὶ μὲν ὄν τῷ μὰν ἐρανοῦ τῶ τῶν μερῶν, ἔτι δὲ νεγκαν ἐπὶ ταῦτα τὸς ἐκεῖθεν λόγυξφι: ἕτεροι δέ τινος ὥσπερ 

περὶ τῶν ἐν αὐτῷ φαινομώων ἄςρων, ἐκ τίνων τε συνες σι 25 ἐπίτηδες τὴν ἐναντίαν τότοις ἔσχον δύβαν. εἰσὶ. γάρ τινες οἷ 
καὶ ποῖ᾽ ἅττα τὴν φύσιν ἐςΐ, πρὸς δὲ τύότοις ὅτι ἀγένητα ᾧασιν οὐθὲν ἀγόητον εἶναι τῶν πραγμάτων, ἀλλὼ πάντα 
καὶ ἄφθαρτα, διεληλύθαμεν πρότερον. ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει γίγνεσθαι, γενόμενα δὲ τὰ μὲν. ἄφθαρτα διαμένειν τὼ δὲ 
λεγομένων τὰ μέν ἐφιν ὑσίαι τὰ δ᾽ ἔργα καὶ πάθη τότων πάλιν φθείρεσδαι, μάλιστα μὲν οἷ περὶ Ἡσίοδον, εἶτα καὶ 
(λέγω δ᾽ οὐσίας μὲν τά τε ἁκλῶ σώματα, οἷον πὺρ καὶ τῶν ἄλλων οἱ πρῶτοι φυσιολογήσαντες. οἱ δὲ τὼ μὲν ἄλλα 
γὴν καὶ τὰ σύςοιχια τότοις, καὶ ὅσα ὧδε τότων, οἷον τόν τε 39 πάντα γύεσθαί τέ φασι καὶ ῥεῖν, εἶναι δὲ παγίως ὑθέν, ἣν 

σύνολον ὑρανὸν καὶ τὼ μόρια αὐτῷ, καὶ πάλιν τά τε ζῷα δέ τι μόνον ὑπομώειν, ἐξ οὗ ταῦτα πώντα.- μετασχηματί- 
καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια τύότων, πάθη δὲ καὶ ἔργα τάς ἕεσθαι πέφυκεν" ὅπερ ἐοίκασι βούλεσθαι λέγειν ἄλλοι τε 
τε κινήσεις τὼς τούτων ἑκάστου καὶ τῶν ἄλλων, ὅσων ἐςὶν πολλοὶ καὶ Ἡράκλειτος ὁ ᾿Εφέσιος. εἰσὶ δέ τοῖς οἱ καὶ 

αἴτια ταῦτα. κατὼ τὴν δύναμιν. τὴν ἑαυτῶν, ἔτι δὲ τὰς ἀλ- πᾶν σῶμα γενητὸν ποιοῦσι, συντιθέντες καὶ διαλύοντες εἰς 

ΧἽ; ὑκὲρ τῆς κ΄ . 8 3. 1Δρ] μὲν γὰρ ἘΞ 5. τὼ οπι ἘΞ. ἢ φιινόμενα, οτὰ ὈΓ .5. μοδὶ ἄφρων ροπὶξ τιδυρὸ Σ΄ ἢ 10. τὼς οπὶ Ζω, 
τὸς -- τῷ τς ἴῃ Ἰΐωγα. Ε,, ΠΠ ἡρακλεὸνς “7. 1 12. δὲ οχὰ Ἐ. ΠΠ 13. ἀμφ. τὺς ἐσχατεύοντας τόπους ΚΗ, ἀμφ. τοὺς τέπους τοὺς ἐσχείτους 
ὄντας Ἐ7... ἵ 15. μαθητικῶν Ἐ. }} 16. ἕσοι]. δὲ ὅσοι ΕΗΖ. ἢ 17. τεσσαράκοντα ἈἹΙ͂. ἢ ςαδίων ογὰ Ε. ἢ 20. ἀςέρων Ε. ᾿ἰ 24. οὖν οἱι 
Δ. 1 25. φερομένων ΕΖ. 26. ὁποῖα ἩΠΩΜ [ἱ{ ὅτι] καὶ ὅτι Ε΄. 1 21. ἐπὶ Ἐ᾿ 11 28. εἰσιν ΕἸΜ  ᾿ τότων ογὰ Ἐ. ἢ 29. τε οἵὰ ἢ. ἢ 
οἷον οτὰ .. Ϊ 80. τὰ] ὅσα ἘΙ͂. ἢ 33. τὰς οἵα Ε. 1 ἄλλων καὶ τῶν Ε. ἢ 34. ταῦτα τὼ στοιχεῖα, κατὰ ἘΖΑ͂. 1] τὴν ἀπὶς δύναμιν 
οὐὰ Ι͂. - 

1. μεταβολὰς ΗΊ. Ι 2. ἱφορίαν Ε, ἢ 5. ἴςε οἵα Ε. ἢ 6. τι οπι Κ΄. ἢ 8. δυεᾶν Ζ. {Γ 14. πρότερον Ε. ἴ ἴσων] ὅτων Σ΄. Ι 42. 

πρότεροι φιλεσοφήσαντες. ἩΠΗ͂, φιλοσοφήσαντες πρότερον Ε΄ {Π13. νῦν οτὰ Ἐ. ᾿14. λόγους καὶ πρὸς ἡμᾶς καὶ ρυ Ε΄. ΠΠ καὶ πρὸς “ἀλλήλους 

οτὰ ὑγ ..- 15. ὅλως ον ΖΦ, ροδὶ ἀνεῖλον ροπυπὶ “ΠΩ͂. ᾿ 16. δοκεῖ Ἐ. Ἡ 411. οἱ οἵα Ζ. Π] 19. ὄντων ὅλως ἀγ. ἘΠ. { 21. μὲν οἵα 
ἘΞ παρὰ]. διὰ Η͂. 11 22. πρῶτον νοῆσιι ΗΠ. ᾿ἱ 23. κι ἩΛΔΙ͂. ἡ τις οἵὰ Ἐ. ᾿ 34. τινες οτὰ Ε΄ ἢ 26. φασιν ὅτι ἐθὲν ΣΦ Π 80. γι» 
νέσθαι Ἐ. 1 τέ οπὶ ἘΔ. Ιὶ 31. πάντα ταῦτα ἩΜΙ͂. | 32. πέφυκεν" ὅπερ βόλεται καὶ ἐν τῶ τιμαίω πρκγματείκ." ὅπερ γε Ἐ. 1 βύλεσθαωι 
οτὰ Ζ, Ροϑὶ λέγειν ρομὶϊ Ζ΄. | 33. καὶ αἰίεγυτι οἵα ΕἾ, δῃίδ οἱ ροπιαὶ ἩΙ͂. 
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ἐείπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων. ἀερὶ. μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἕτερος ταί τινὸς εἶναι. πὸ δὰ βαρύτερον ἢ κουφότερον ἴσως οὐκ 

ἔξω λόγος" τοῖς δὲ τοῦτον τὸν τρόπον λέγουσι καὶ πώτα ἀνώγκη βαρὺ ἢ κῦφον εἶναι, ὥσπερ"καὶ τὸ μὲν μέγα μεῖν 
τὰ σώματα συνιστῶσιν. ἐξ ἐπιπέδων ὅσα μὲν ἄλλα συμ- ἴον, τὸ δὲ μεῖζον ἡ πάντως μέγα" πολλὰ γάρ ἐςὶν ἃ μὲ᾿ 
βαΐύνει λέγειν ὑπεναντία τοῖς μαθήμασιν, ἐπιπολῆς ἔστιν κρὰ ὄντα ἁπλῶς ὅμως μείζω τινῶν ἑτέρων ἐς. εἰ δὴ ὃ ἂν 
ἰδεξν᾽ καΐποι δίκαιον ἦν ἢ μὴ κινεῖν ἢ πιςοτέροις αὐτὰ λό- 5 βαρὺ ὃν βαρύτερον. ἢ, ἀνάγκη βάρει μεῖζον εἶναι, καὶ τὸ 
“μαίς χινεῖν τῶν ὑποθέσεων, ἔπειτα δῆλον ὅτι τῷ αὐτῷ λόγου βαρὺ ἅπων διαιρετὸν ὧν “εἶης ἡ δὲ ςιυγμὴ ἀδιαίρετον ὑπό: 
ἐστὶ στερεὰ μὲν ἐξ. ἐπιπέδων συγκεῖσθαι, ἐπίπεδα δ᾽ ὃς κεῖται. ἔτι εἰ τὸ μὰν βαρὺ πυκνόν ππι, τὸ δὲ. κῦφον μανόν, 
ραμιμιῶν, ταύτας δ᾽ ἐκ στιγμῶν" οὕτω δ᾽ ἐχέντων οὖς ἔς δὲ πυκιὸν μαγξ διαφέρον τῷ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ πλεῶν ἔνυ» 
ἀνάγκη: τὸ τὰς γραμμῆς μέρος γραμμὴν εἶναι. περὶ δὲ τότ. πάρχειν. εἰ οὖν ἐστὶ στιγμὴ βαρεῖα. καὶ κούφη, ἔςαι καὶ 
τῶν ἐπέσκεπται πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὅτι 1 πυκνὴ καὶ μανή. ὠλλὰ τὸ μὴν. πυκνὴν. διάιρετώ, ἡ δὲ 
ἐκ -ςιν ἀδιαίρετα μήκη. ὅσα δὲ περὶ. τῶν. φυσικῶν σωμά- ςιγμὴ ὶ ἀδιαίρετος. “εἶ δὲ πᾶν τὸ βαρὺ ἢ μαλιυρίδε ἢ σκλορὸν 
τῶν ὠδύνατα. συμβαύει «λέγειν τοῖς ποιοῦσι τὰς. ιὠτόμους ἀνάγκη εἶναι, ῥᾷδιον ἐκ τούτων. ἀδύνατόν. τε ᾿συναγωγεῆε. 
ἡραμιμάς, ἀπὶ μικρὸν ϑεωρήσωμεν καὶ νῦν" σῷ μὲν γὰρ μαλακὸν, μὲν γὰρ τὸ εἰς ἑαυτὸ ὑπεῖκον, σκληρὸν δὲ. τὸ μὰ 
ἐπ᾽. ἀκεύων ὠἀδύνωτα συμβαίνοντα καὶ. τοῖς. φυσικοῖς, ἀκο- ὑπεῖῦκον, τὸ δὲ ὑπεῶκον. διαιρετόν. ἀλλὰ μὴν ἀδ΄. ὅς. μὴ 
λουθήσει, τὰ δὲ τύτοις ἐπ᾽ ἐκείνων οὐχ ἅπαντα διὰ τὸ τὼ 15 ἐχόντων βώρος ἔςαι βάρος, τό τε “γὰρ. ἐεὶ πόσων. συμβής 
μὲν ἐξ ἀφαιρέσεως λέγεσθαι τὰ μαθηματυιά, τὰ δὲ ἀμ: σεται τοῦτο καὶ ἐπὶ ποίων, πῶς διοριῶξσι μὴ βουλόμενοι 
σραὶ ἐκ- ταρασθέγειρρ, πολλὰ δ᾽ εὶν ἃ τοῖς ἀδιαιρέτοις οὐχ πλάττειν; καὶ εἰ πᾶν. μεῖζον βάρος βάρους βάρει,. συμ 
οἷός “τε ὑπάρχειν, τοῖς δὲ φυσικοῖς ἀναγκαΐῶν,. οἷον εἴ τί βήσιται: τκαὶ ἔκαςον τῶν ὠμερῶν βάρος. ἔχειν" εἰ γὰρ αἱ 
ἐξιν ἀδιαίρετον: ἐν ἀδιαιρέτῳ γὰρ διαιρετὸν ἀδύνατον ὑπάρ- τέτταρερ, ςιγμαὶ. βάρος ἔχουσι; τὸ. δ᾽ ἐκ πλειόνων ἢ «ταδὶ 
χει, τὰ δὲ πώφη διαιρετὼ πάντα διχῶς’ ἢ γὰρ κατ᾽ εἶδος Ὧ βαρέος ὄντος βαρύτερον, τὸ δὲ βαρέος βαρύτερω. ἀνάγκη 
ἢ κατὰ συμβεβηκός, κατ᾽ εἶδος μὲν οἷον χρώματος τὸ βαρὺ εἶναι, ὥσπερ καὶ τὸ λευκῷ λευκότερον λευκόν, ὥστε 

Ἀεακὸν καὶ τὸ μέλαν, κατὰ συμβεβηκὸς δέ, ὧν ᾧ ὑπάρ- τὸ μεῖζον μιᾷ στιγμῇ! βαρύτερον ἔσται. ἀφαιρεθώτος τοῦ 
χαι ἢ διαιρετόν, ὥςε ὅσα ἁὡπλῶ τῶν παθημάτων, πάντ᾽ ἴσυ. ὥςε καὶ ἡ μία ςιγμὴ βάρος. ἔξει. ἔτι εἰ μὲν τὼ ἐπί» 
ἐςὶ διαιρετὰ τἄτον. τὸν τρόπον. διὸ τὸ ὠδύνατον ἦν τοῖς τοιό.ν πεδὰ μόνον κατὼ γραμμὴν ἐνδέχεται. συντίθεσθαι, ἄτοπον" 
τοῖς ἐπισκεκτέον. εἰ δὰ τῶν ὠδυνάτων ἐςὶν ἑκατέρου μέρους 15 ὥσπερ γὼρ καὶ γραμμὲ πρὸς γραμμὴν ἀμφοτέρως συντίς 
μηδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ἔχειν βάρος, τὰ δ᾽ αἰσθητὰ θεται, καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, δεῖ" καὶ ἐκίχε: 
σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔχει, οἷον ἡ γὙῊ καὶ τὸ δὸν ἐπιπέδῳ τὸν αὐτὸν τρόπον. -γραμμεὴὴ δὲ δύναται γραμμῇ 
ὕδωρ, ὡς κἠν αὐτοὶ φαῖεν, εἰ ἡ. ςιγμὰ μηδὲν ἔχει. βάρος, συντίθεσθαι κατὰ γραμμὴν. ἐπιτιθεμένην, ὁ μὴν. προστιθεμέι 
δῷλον ὅτι ὑδ᾽ αἱ γραμμαί, εἰ δὲ μὴ αὗται, ἐδὲ τὰ ἐπξ νην. ἀλλὰ μὴν εἴ γε καὶ κατὰ πλάτος. ἐνδέχεται συντίθε» 
πεδα ὥς ὑδὲ τῶν σωμάτων οὐθέν. ἀλλὰ μὴν ὅτι τὴν ς!- 30 σθαι, ἔξαι τι σῶμα ὃ ὅτε ςοιχεῖον ὅτε ἐκ ςοιχιῶμν συντι» 

μὴν ὀχ, οἷόν τε βάρος ἔχειν, φανερόν. τὸ μὲν γὰρ βαρὺ θέμενον ἐκ τῶν ὕτω. συντιθεμένων ἐπιχέδων.. ἔτι εἰ μὲκ πλήν 
ἅπαν καὶ βαρύτερον καὶ τὲ κῦφον καὶ κουφότερον -ἐνδέχε- θει βαρύτερα τὰ σώματα τὰ τῶν. ἐπιπέδων, ὥσπερ ἐν τῷ 

2. ἔξαι Τ. ᾿ τὸν τρόπον τῦτον Ἐ᾿, τοιῦτον τρόπον ΔΙ, || 3. ξυμβαδει Ἡ. ἵἱ ἁ. ἐξεκιπολῆς ἘΞ ἢ ἔςιν οπλ ΗΖ, ᾿1 5. ἦν οι ἘΓΡΉΗ͂. ἢ 

6. ἔκωτα δὶ ὃ. ἘΠ. ἢ 8.. ὅτω δ] ὧν ἕτως ΠΗ͂. ἢ 12. ξυμβαῤει ΗἨ21..1} 13. θεωρόσομεν 1...}} 14. ξυμβαίνοτα ΠΑΙ͂. ". 46. μαϑη- 

τικὼ Ἐ. ἢ 18. τι] τε Ζ. ἢ 19. διαιρετὸν ΜΜῸ ἡ 20. πάντη . ἡ 81. ξυμβεβηκός Α͂. 11 τό τε λ. Ε΄ 1! 32. καῇ καὶ ἘΖ. ΤΡ ξυμβεβηκέᾳ 
ἩΑ͂Υ. ᾿. ἱπάρχη. ΕΗΖ, μὴ ὑπάρχει Ἐ, 11}. 23. ᾧ. οταὰ Ἐ. 1 ἁπλᾶ δὶ πώντ᾽ Η. ἢ παθημάτων] παθητῶν σωμάτων ἘΔ 1} 34; τὸν ογὰ 
Ἐ. ἡ 25. μέῤους οτκ Ἐ. 1] 26.. βάρος ροϑὲ ἔχειν οτυ Ι͂. ἢ 27. ἢ Ῥοδὲ σώματα οἵα Ἐ. ἢ ἔνια] τοι ΠΗ͂. ἢ ἔχειν Ἐ. Ἀ. 28. “πὸ πον 
φαῖεν ἂν εἰ ΜΙ͂. ἴ καὶ μὲν ς. ΕΞ. 1 ἔχοι Α͂. ᾿ὶ .29. μὴ] μηδ᾽ ΠΙ͂. ἢ εὐτὰ ΜΙ, αὗται δηλονότι Ε΄ ἢ} 32... καὶ τὸ κῶφον οἷα Σ. ἐσ: 

ὥ. καὶ] γὼρ Ε-. 1" μὲν οτχ Ἑ. ᾿ 3. τῶν ΕΗΖ. || μέγα ἀνάγκη π. Ἐ. ἢ ἀ. ὅμως οα ΗΠ. ᾿ τινῶν οτὰ ἘΦ. ἢ δ] δὲ ΕΖ. ᾿ 
5. 7 εἰ δὲ Ε. ᾿ἰ καὶ οπα ἘΦ. ΠΤ. τι οἵαὰ ἘΠ. ᾿ μανόν τί ἰςι, τὸ δὲ π. μ. διαφέρει Ε. || 8. πλείω Ε΄. 1 9. ἔφα] ἔξ ἘΜ. 4 

καὶ ἐπ. ὃ 11. εἰ δὲ πᾶ ἐπαν Ε΄ καὶ οτὰ Κ. ἢ σκληρὸν ἢ μαλακὸν ΤΙ. 42. ξυπκίγεν ΚΙ. 1 13.. μὲν. ογὰ 7. ἢ αὑτὸ Η, 
αὐτὸ ΕΑ. 1| σκχικηρὸν “δὲ τὸ μὴ ὑπεῖκον ροδὶ. 44. διαιρετόν ἈΠ... .ἢ 15. τό τε καὶ ΕΗ͂. ἢ 15 εἰ 1]. ξυμβέσεται ΗΠ. ἡ 16: ἐπὶ 

Φτ ΤΕ. ἢ ποίων ἃ πῶς ΕἩΠΑ͂, ἀαλὶο ΚΕ. 1] 418. ἀβαρῶν ΓΙ͂. 1] 19. τέεσαρες ΓΗ͂. ᾿ τοδὶ ἀυδίατι Ἐ. || 20. τὸ] δ Ζ.. ιτὴ δὲ βι- 

βέος βαρύτερον οἵα Ἰ. ᾿ὶ 21. ὥςε, καὶ τὸ Ἐ. [.25. καὶ οαχ Ε. ἢ 86. δεῖ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπίχεδον ἐπιπέδὼω Ἀ, δεῖ καὶ ἐπέπεδεν τρόπον 
ἝΞ. 1} 28. ἐπιτιθεμίνη ὦ μὴν προστιθουμένη ΑἹ. ᾿ 29. μὴν οτα ἘΠ. Ἰὶ συντίθεσδαι δέχεται ἘΝ '»νδ. ξυντ. Η͂. ἢ" 30. δψτι. Ἐν Ἐκ τῶν. ςς 

Ἐ-. τὶ 32. τὰ απίς τῶν οπι ΕΗΖ. 
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τιμαίῳ διώρισται, δῆλον ὡς ἔξει καὶ τὴ γραμμὴ καὶ ἡ 

ςξιγμὴ βάρος. ἀνάλογον γὰρ πρὸς ἄλληλα ἔχουσιν, ὥσπερ 
καὶ πρότερον εἰρήκαμεν. εἰ δὲ μὴ τῶτον διαφέρει τὸν τρόπον 
ἀλλὰ τῷ τὴν μὲν γῆν εἶαι βαρὺ τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, ἔςαι 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓́ΡΑΝΟΥ Γ΄ 

πρῶτον ἠρεμοῦν ἢ εἰς ἄπειρον. ἰέναι, ὅπερ. ἀδύνατον" εἰ δὲ 
κινούμενον ᾿τὸ κωλῦον φέρεσθαι, καβάπερ φησὶν ᾿Ἐμπεδο- 
κλῆς τὴν γὴἔῆν ὑπὸ τῆς δίνης ἠρεμεῖ, πῇ ἀν ἐφέρετο, «ἔπει» 
δὴ εἰς ἄπειρον ἀδύνατον" οὐθὲν γὰρ γέγνεται ἀδύνατον, τὸ 

καὶ τῶν ἐπιπέδων τὸ μὲν κῦφον τὸ δὲ βαρύ. καὶ τῶν γραμν- αὶ δ᾽ ἄπειρον διελθεῖν ἀδύνατον. ὥς’ ἀνώγκη ςὔναΐ τι τὸ ᾧ- 
μῶν δὴ καὶ τῶν ςιγμῶν ὡσαύτως" τὸ γὰρ τῆς γὴς ἐπίπε- 
δὸν ἔςαι βαρύτερον ἢ φὸ τοῦ πυρός. ὅλως δὲ συμβαύει ἢ 
μηδέν ποτ᾽ εἶναι “μέγεθος, ἢ ἢ δυνασθαί γε ἀναιρεθῆναι, οὐμεὶ 

ὁμοίως ἔχει ςιγμὰ μὲν πρὸς γραμμήν, γραμμὴ δὲ πρὸς 

ρόμενον, κἀκεῖ μὴ βίᾳ μέειν ἀλλὰ κατὰ φύσιν. εἰ δ᾽ ἐξὴ 
ἠρεμία «κατὰ φύσιν, ἔςι καὶ κῥησις κατὰ φύσιν ἡ εἰς τῷ» 
τὸν τὸν τόπον φοραί. διὸ καὶ. λευκίππῳ καὶ Δημοκρίτῳ; 
τοῖς λέγουεθι ἀεὶ κινεῖσθαι τὼ Ἀμτὰ σώματα ἐν τῷ κενῷ 

ἐπίπεδον, τοῦτο δὲ πρὸς σῶμα" πάντα γὰρ εἰς ἄλληλα (0 καὶ τῷ ὠπείρῳ, λεκτέον τύα κίνησιν καὶ τίς ὁ κατὰ φύσο 
ἀναλυόμενα εἰς φᾷ πρῶτα ἀναλυθήσεται" ὥς᾽ ἐνδέχοιτ᾽ “ὧν 

ςιγμὼς μόνον εἶναι, σῶμα δὲ μηθέν. πρὸς δὲ τότοις καὶ εἰ 
ὁ χρόνος ὁμοίως ἔχει, ὠναιροῖτ᾽ ὧν ποτε ἢ ἐγδέχοιτ᾽ ἀναιρε» 
βῆναι" τὸ γὰρ γῦν τὸ ἄτομον οἷον ςιγμᾶ γραμμῆς ἐς. τὸ 

αὐτῶν. κύησις. εἰ γὰρ ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλου κινεῖται βίᾳ τῶν 

ςοιχείων, ἀλλεὲ καὶ κατὰ φύσιν ἀνάγκη τινὰ εἶναι κίνησιν 
ἑκάςου, παρ᾽ ἣν ἡ βίαιός ἐς ιν" καὶ δεῖ τὴν πρώτην κοῦσαν 

μὴ βίῳ κινεδ, ἀλλὰ κατὰ φύσιν" εἰς ἄπειρον γὰρ εἶσιν, 
᾿ : ᾿ “" »Ἢ ᾽ ΨΩ δ᾽ αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσι τὸν οὐρα- 15 εἰ μή τι ἔςαι κατὰ φύσιν κινῦὴν πρῶτον, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ πρό- 

γόν" ἔνιοι γὰρ τὴν φύσιν ἐξ ἀριθμῶν συνιςἄσιν, ὥσχερ᾽ τῶν 
Πυθαγορείων τινές" τὰ μὲν γὰρ φυσικὼ σώματα: φαΐεται 
βάρος ἔχοντα καὶ κουφότητα, τὰς δὲ μονάδας ὕτε' σῶμα 

-. Φ) Υ Υ͂͵ χοιεῖν οἷόν τε συντιθεμένας ὅτε βάρος ἔχειν. 

τιὴν Θίᾳ κινούμενον κινήσει. τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο συμίβαύειν 
ἀναγκαῖον κὧν εἰ καθάπερ ἐν 
ψενέσθαι τὸν κόσμον ἐκινεῖτο τᾷ ςοιχεῖα, ὠτώκτως. ἀνάγκη 
γὼρ ἢ βέκιον εἶναι: τὴν κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν. εἰ δὲ κατὰ 

τῷ Τιμαίῳ γέγραπται, πρὶν 

. Ὅτι δ᾽ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν κύησιν τοῖς ἁπλοῖς σώ- Ὁ φύσιν ἐκινεῖτο, ἀνάγκῃ κόσμον εἶναι, ἐάν τις βέληται θεω» 
μασι φύσει τινὰ κᾶσιν, ἐκ τῶνδε. δῆλον. ἐπεὶ γὰρ κούμενα 
φαίνεται, κινεῖσθαί γε ἀναγκαῖον βίᾳ, εἰ. μὴ. οἰκείαν ἔχει 

κίνησιν" τὸ δὲ βίᾳ καὶ πκερὼ φύσιν ταὐτόν. ἀλλὰ μὴν εἶ 
χαρὰ φύσιν ἐς τις κύησις, ἀνάγκη εἶναι καὶ κατὰ φύσιν, 

μεῖν ἐκιςήσας" τό τε γὰρ πρῶτον κινῶν ἀναγκη κινεῖν αὐτό, 
κινούμενον κατὰ φύσιν, καὶ τὰ 'κσούμινα μὴ βίᾳ, ἐν τοῖς 
οἰκείοις ἠρεμῶντα, τόποις, ποιεῖν ἥνπερ ἔχουσι νῦν τάξιν, τὰ 
μὲν βαρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον, τὰ δὲ κουφότητα ὠπὸ τῷ 

παρ᾽ ἣν αὕτη" καὶ εἰ πολλαὶ αἱ καρὰ φύσικ, τὴν κατὰ 25 μέσου" ταύτην δ᾽ ὁ κόσμος ἔχει τὴν διάταξιν. ἔτι. δὲ το- 

φύσιν μίαν" κατὰ φύσιν μὲν γὰρ. ἁπλῶς, παρὰ φύσιν δὲ 
ἔχει πολλὰς ἕκαστον. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἠρεμίας δῆλον" 
καὶ γὰρ ἠρεμεῖν ἀναγκαῖον ἢ βίᾳ. ἢ. κατὰ φύσιν". βίᾳ δὲ 
μέύει Ἶ καὶ φέρεται βίᾳ, καὶ κατὰ φύσιν Ὁ κατὰ φύσιν. 

-“"᾽"΄ 2 ; Υ͂ ,ὔ . ν ἃ» ,ὕ ἾΨ' σῦτον ἐπανέροιτ᾽ ἄν τις, πότερον δυνατὸν ἃ ὀχ, οἷόν τ᾿ ἣν κι’ 
γούμενα ἀτάκτως καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ 
Φ- ,ὔ Ἁ ᾿Ξ “ κ ., ΄, ὧν. συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα, λέγω 
δ᾽ οἷον ὀςᾶ καὶ σάρκας, καθάπερ Ἐμπεδυκλῆς φησὶ γάε- 

ἐπεὶ ἕν φαύεταί τι μόον ἐπὶ τοῦ μέσου, εἰ μὲν κατὼ. φύ- 30 σθαι ἐπὶ. τῆς φιλότητος" λέγει γὰρ ὡς πολλαὶ μὲν κόρσαι 
στ, δῆλον ὅτι καὶ ἡ φορὰ ἡ ἐνταῦθα, κατὰ φύσιν αὐτῷ" ἀναύχενες ἐβλάςησαν. τοῖς δ᾽ ἄπειρα ἐν ἀπείρῳ. τὰ κινού- 

εἰ δὲ βίᾳ, τί τὸ φέρεσθαι κωλῦον; εἰ μὲν ἀρεμῶν, τὸν. αὐ- μενα ποιοῦσιν, εἰ μὲν ἣν τὸ κινοῦν, ἀνάγκη μίαν φέρεσθαι 
Ν Υ , ,» ν ἃ Ά ΄ » Ν , Υ»»" ἩΡΒΗΣ α 7, 2 ἈΠ Ύ Ἀ τὸν κυκλήσομεν λόγον᾽ ἀνάγκη γὰρ ἥ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ φοράν, ὥς᾽ ὑκ ἀτάκτως κινηθήσεται, εἰ δ᾽ ἄπειρα τὼ κι- 

1. φιγμὰ καὶ ἡ γραμμὴ ΗΖ. 11 5.. βαρὺ τὸ δὲ. κῦφον Ε΄. ἢ 6. τῶν οτι . 1 ὡσαύτως. καὶ γὰρ τὸ Ἐ. ἢ 1. ξυμβαύα ἩΠΙ͂. ἵ ἃ 
οὔκ Ε. ἢ 8. ἐχείχερ Η. ||. 9. ὁμείως γ᾽ ἔχει Ε. 1 ςτγμὴ] μονὰς ἘΠ. ἢ 10. ἅπαντα ΗΠ. ἵ εἰςἾ πρὸς ἩΠΗ͂. 1 14. ᾿νδέχεται ς. 
Ἐ. 1 418. ἔχοι Ε. {{ ἱνδέχαιτ᾽ ἄν. ἀπιρῆσθαι ΕἼ. | 15. ξυμβαΐει ΕΥ̓͂. |} συνιςᾶσι ταὶ συτιςῶσι Ἐ,, ισυτιςῶσι Ζ. ἢ 16. ὥσπερ καὶ τῶν. ἢ 
48. σώματα Ἐ. 1 19. συτιἐθεμένας. Ε, ξυντεθεμέκας. Η, ξυττιθεμένας Η͂. 1 20. ἀ-άγκη. Ε΄. ἢ. ὑπάρχειν καὶ κι ΕΗΖ. 1 231. φύσει τοὰὼ 

πᾶσιν οτὰ ρὲ ἙΕ. ἰϊ ἐπειδὶ ΕΜ... 1 γὰρ οι ΕἸ. 1|.42. 76] τε Η. 1] κίνησιν ἔχει Ἐ. ᾿ 28. δὲ οχα 1. [ἱ ταυτό Σ΄. || 24. καὶ κατὰ φύ- 
σιν ἐδαι ἈἵΙ͂. ἢ 25. αἱ οὰ ΣΗ͂. τ πολλὰ Ε. ! 28. δὲ οἵα Ε. 1 29. ΡΘΕ αι δε Ι ὧ κατὰ φύσιν οπι τὲ Ε. ἢ 31. αὐτῷ 
Ἐ. ἢ 30..τί οἵα Ἐ. . . ἊΣ Ξερ “δὰ : ι 

4. ἰύα.} εἶναι Ζ. 1 2. μπεδωιλῆς φεσέ ΗΑ. Ι 5. ἀδύνατον οτα ΑΓ. [ 10. κὸν τῷ Ρ. 12. τιηὰ οπὰ Ε. ἢ 43. ἩΠΕΣ Ἐπ 

ἩΗ. 1 κινξσαν] κπο- Α͂. 11. ἀλλὰ καὶ κατὰ ΕΠ. ᾿ὶ εἶσνἾ ἰςν ἹΥ͂. 1 15. ἴςι Ἐ. ἢ τὸ οτα Ἐ. Ἷ πρῶτον ΗΜ. ἢ .16. 
μεῖον βίᾳ ΕἸΜ, βίᾳ φερόμενον ΤΙ. ἢ δ᾽ αὐτὸ ΜΙ. 1 ξυμβαίνειν ἩΙ͂. 1 20. βέλοιτο Ε. ἢ 223. νῦν ἔγουσι Ζ, ἢ 34. μὲν γὰρ βάρος ΖΞ: ἘΠ 
κουφύτητα ἔχοτα ἀπὲ ἈΜΖΙ͂. Ἰὶϊ -25. διάστασιν Ἐ. ἃ 26. δυνατὸν ἃ οτὰα Ἐ. "27. τοιαύταῷ μίξως οἵα Ἐ. 128. ξυνστάμενι Δ. ἢ 

39. Ὑνεσθαί φῆσι ΑΜ. ἃ 30. πολλῶν ΗΖ, ἢ 32. φέρεσθαι μίαν Ἐ. 
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γεῦστα,, -καὶχτὼς: φορᾶς, ἀγωγπκαΐον: ἀκεφευς ἔλατο εἰ γὰρ τὸν; ὁ δ αὐτὸς χόγες. καὶ «ἐπὶ χυφότητοξ. ἔτι: δ᾽ εἰ. ἦφαι Ἧ 
πειραϑρετι; τραΐξις τες. ἧς αἱ..κὶ μὰ πῷ μέψθυν: «ὸξς σῶμα κιρόμενον μήτε κεφότητα. μήτε βάρος ἔχον, ὀνάγι 
τὸ κὐτὸ ἡ -ὠπαξία συμβωύειν. ἐδὲ νγὼρ-νῦν" εἰς "τὸ αὐτὸ “φώς τῶτο Θίᾳ κιεῖσθαι; βὲν δὲ κοούμενον ἄπειρον ποιεῖν τὴν κί- 
μαι πάντα,. ἀλλὰ τὰ συγγενῆ. μένον. ἔτι -τὸ ἀτάκτως γησίν. «ἐπεὶ γὰρ. δίναμές τις. ἡ κινοῦψα,, τὸ. δ' ἔλαττον καὶ 
ἐθν:ἐξὶν: ἕτερον ἢ: πὸ ̓ φαριὶ φύσι" ἡ. γὰρ τάξις. ἡ ἀἰκεία ας τὸ ᾿κυφότεροῃ ὑπὸ πῆς αὐτῆς. δυνάμεως πλεῖον κρηθάσεται; 

᾿φῶν αἰσθητῶν, ψύσις ἐξύν.. ἀλλὰ ὑμὴν "καὶ τῶτοιάτοπόν καὶ κεκινήσθω -τὸ μὸν: ἐφ᾽ ᾧ-τὸ (Α΄, τὸ -ἀβαρές, -τὴκ Τ' Β, τὸ δὲ 
ὠδύνετον, τὸ! ἀπείρου ἄτακτον ἔχειν κϑησι" ἔφε γὼρ ἡ φύλ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Β, τὸ. βάρος ἔχον, ἐν τῷ. ἴσῳ χρόνῳ τὴν Τ' Δα 
ἐς ἐχείνρ τῶκ πραγμῴτων οἷαν. ἔχει» «φῷ -πλείν καὶ. τὸν διαμρεθένταφ. δὴ τοῦ (βάρος. ἔχοντος σώματος ὡς ἡ Τ' Ἐ πρὸς 
πλείω χρόνον" -συμβαύειν ἂν αὐτοῖς τὐναντίον τὴν μὲν ἀτω- τὴν Τ'Δ, συμβήσεται τὸ ἀφαιρόμενον ὠπὸ τῷ βάρος ἔχρν- 
ξιαν εἶναι κατὼ «φύσιν;: τὴν δὲ τάξιν καὶ: τὸν κόσχιον. παρὼ 10 τος σώματος τὴν. Τ' Ἑ φέρεσθαι ἐν τῷ ἴδῳ χρόνῳ, ἐπείπερ 
φύσιν" καίτοι ἐδὲν ὡς ἔτυχε γίγνεται τῶν κατὰ φύσο. ἔοικα τὸ. ὅλον. ἐφέρετο: τὴν Τ' Αοὶ τὸ- γὰρ. τάχος ἔξει τὸ τοῦ ἐλάτο 

δὲ τοῦτό γε: αὐτὸ καλῶς ᾿Αναξαγόρως λαβεῖν" ἀξ ἀκινήτων τόνας πρὸς: τὸ τῷ. μείζονας ὡς τὸ μεῖζον σῶμα πρὸς τὸ ἔλατ- 
γὰρ ἄρχεται κοσμοποιεῖν. πειρῶνται δὲ καὶ οἱ ἄλλδε αὺγς τον. ἶσον ἄρα. τὸ ̓ἀβαρὲς. οἰσθήσεται; σῶμα καὶ τὸ βάρος 
κρήοντές πως. πάλιν κινεῖν: καὶ διωκρίνειν. ἐκ διες τὐτωων: δὲ καὶ ἔχον. ἐγ τῷ. αὐτῷ -χρόκῳ: . τῦτο -δ’ ἀδύνατον" ὥς ἐπεὶ παν- 
κισαμιένων οὐκ εὔλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν. . διὸ καὶ Ἔμκεδο- 15 τὸς τὰ “προστεθέντος μεῖζον. κετήφεται  διάςημω τὰ ἀβαρές, 
κλῇς παραλείπει" τὴν. ἐπὶ τῆς: φιλότητος" ἃ γὰρ ἂν ἠδύνατο, ἄπειρον ἂν. φέῤοετο... φανερὸν οὖν ὅτε ἀνάγκη πῶν σῶμα 
συξῇσαι “τὸν οὐρανὸν. ἐκ κεχωρισμένων μὲν κατασκευάζων; βάρος ἔχερ ἢ, κουφότητα τὸ διωρισμένον: ἐπεὶ δὲ φύσις μῷ 
σύγκρισιν δὲ παιῶν: διὰ. τὴν φιλότηται" ἐκ διακεκριμένων γὰρ ἔς ἡ. ἐγ. αὐτῷ ὑκάρχεσα κινήσεως ἀρχή, δύναμις δ᾽ ἡ ἐν 
συνέξηκεν δ᾽ κόσμος. τῶν ςοιχείων. ὥς᾽ ἀνωγκαῖον. γύεσθώε ἄλλῳ ἢ ἄλλο, κϑησις δὲ ἡ μὲν κατὰ: φύσιν ἡ δὲ. βίαιος 

ἐξ ἑνὸς. καὶ :συγκεκριμένε. ὅτι μὲν υτσύυν .ἐξὶ ᾿φυσροή-τις κί. ἢ πᾶσα,,: τὴν «μὲν κατὰ φύαιν,, οἷον τῷ. λίθῳ τὴν κάτω, θῶτ- 
γησιὶς ἑκάςν τῶν σωμάτων, ἣν. οὐ βίᾳ κινοῦνται οὐδὲ παρὰ τὸν ποιήσει. τὸ κατὰ δινάμι, τὴν δὲ παρὰ φύσιν ὅλως 

φύσιν, φαπρὸε ἐκ τούτων" ὅτι δ᾽ ἔνια ἔχειν ἀναγκαῖον τῥο- αὐτή. πρὸς ἀμφότερα δὲ ὦ πόμι ὀργάνῳ χρῆται τῷ ἀῤι: 

πὴν βάρυς. καὶ. ̓ξουφάτητος, ἐκ τῶνδε ὄχλον, κινεῖσθαι μὲ πέριραὰ γὰρ τος καὶ καφος εἶναι καὶ βαρύς. τὴν μὲν ὦ 
" ̓φαμεν ἀναγκαῖον: εἶπαι" εἰ δὲ ὦ μὴ ὅξε φύσει: ὑπ τὸ ἄνω ποιήσει ̓φορεν ἧ χοῦφος, ὅταν ὡσθῇ καὶ λάβῃ τὴν 
κισούρκενον,. ἀδύγωτον.-κινεῖσθαι. ἢ πρὸς τὸ μέσον ἢ ὠπὲ πριν ἐἀρχοὶν ἀπὸ τῆς δυνάμεως, τὴν δὲ κὠτω πάλιν ἢ βαρύς" 
μέσου. ἔφω γὰρ τὸ μὲν ἜΦ᾿ εὖ .Α, ἀβαρές,- τὸ δ᾽ ἐφ᾽ οὗ ΒΒ ὥσπερ γὰρ ἐἀφώψασα Ταραδίδωσιν ἑκατέρῳ. διὸ καὶ ὁ 
βάρος. ἔχων,. ἐπνίχῥω. δὲ τὸ ὸ ἀβαρὸς τὴν ΓΔ, τὸ δὲ Β ἐν τ τα Ή τοῦ κινήσαντος φέρεται τὸ βίᾳ κινηθέν. εἰ 
τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν Ἐ Ε΄ μείζω. γὰρ. οἰσθήσεται τὸ βάρος γὰρ μὴ τοιοῦτόν τι τὸ σῶμα ὑπῆρχαν, οὐκ ἂν ἥν ἡ βίᾳ 

ἔν. ἐὰν δὴ θιαιρεθῇ. τὸ οα τὸ. ἔχον βάρος ὡς ἡ ΤῈ κύησις. καὶ τὴν κατὼ φύσιν δ᾽ ἑ ἑκάφυ κῥησιν συνεπουρίζει 

«ρὸς. τὴν ΓΔ (ὡυκασὸν. «γὰρ ἕτως ἔχειν πρός τι τῶν ἐχ αὐὖν 30 τὸν αὐτὸν τρόπον. ὅτι μὲν ἵν ἅπαν ἢ κῦφον ἢ βαρύ, καὶ 
τῷ “μορίων, εἰ. τὸ ὅχον. φέρεται τὴν ὅλην τὴν ΓΕ, τὰ μές ᾳῶῴς αἱ ταρὰ φύσιν ἔχασι κινήσεις, ἐκ τέτων φανερόν, ὅτι 

μιαν εἰκάγκη. ἐν΄ ἯΠ αὐτῷ͵ “ρόνῳ τὴν. Τ' Δ. φέρεσθαι. ὥςε δ᾽ ἔτε πάντων ἐςὶ γώεσις ὅθ᾽ ὡπλῶς ὑθενός, δῆλον ἐκ τῶν 

ἴσον οἰσθήσεται τὸ ἀβαρὲς καὶ τὸ βάρος ἔχον" ὅπερ ἀδύνα- προειρημένων" ἀδύνατον γὰρ παντὸς σώματος εἶναι γένεσιν, 

μνᾶ; ποπερασμένα ΕΕΥ̓͂.. 1} σις οτα. ΤΙ. ἢ .Δ} τυ Ε. 1} τὸ Ε, οἵα Ἐ. 1 ἀ. ξυγγεῆ ἩΖΗ͂. Ἰ 6. τῶν αἰσθητῶν οτα. Ἐ. ἢ ἰξὶ φύσις Ζ. ἢ 
ἢ. τὴ. τὸ τὸ Ε΄, τόγε ἩΜῸ ἢ 4] τις Η͂, ἀὰ Ε. ἰ 9. πλεώτα Ζ... ἢ ξυμβαδει ΗΙ͂. ᾿ αὐτὸ Ε΄. 1 11. καίτοιγε Ε. 1 12. καλῶς] καὶ 

ὁ ΖΣ.  λαβ.] ἔχειν Ὲ,, λαβῶ καλῶς 1 α 13. κρίνσετερ Ἐ. 1 1Δ. τε Ε. ἢ 16. ἀπολείπει ΕΗ. ἢ ἀδὲ Ε΄ ἢ 11. ξυςῆσαι ἩΠΙ͂. ᾿ 18. ξύγ- 
πρισν ἩΠ. [ 19. διέξηκεν Ἐ, ξυνίςηκεν ἨΔ. ἢ ἡσέσθαι Ἡ. 11 20. τοίννν] ἦν ΕΗ. ᾿ὶ 22. φανερὸν ἐκ Ὁ1] ὑκ τ. δῆλον Η. 1{ ἔχειν ἔπτια 

ΣΦΙ. 11. 23. καυφότητα, 27. 1} δε τ. δῆλον] φανερὸν ἐκ τ. Πἴ. ἃ 26. βάρος Ἐ. || 21. βάρος οτα Ἑ. ᾿ϊ 28. μεῖζον ΖΑ͂. 1] 82. φέρε- 

σθαι τὴν γὸ ἩΜΙ͂. ᾿ὶ 33. ἔχον βάρος ζ.. 

4. ἐπὶ] ἔτι 272. 11 δ᾽ εἴ δὴ Ε. 11 2. ᾿βάρος μήτε κυφότητα Εἰ 3. ποιεῖ τὴν κι ἘΜΩΗ͂, τὴν κι ποιεῖν Ε΄ 1 5. τὸ οτὰ Ε΄ 1 ἀπὸ Ἐ. ἢ 
αὐτῆς οτὰ Ε. " 6. ᾧ τὸῇ ἃ ΗΟ ἢ δὲ ε ἘΘῚ 1. τὸ ροκὶ ᾧ οπὰ ΚΕ. |} 8. δὴ] ὅν ΕΗΖ. ἢ" ὡς ἡ -- 10. σώματος τα ταᾶτρο Ε. ἢ 
9. ξυμβέσεται Η. 11.::10, φέρεσθαι Ροϑὶ χρόνῳ ΚΕ. ἢ 14. τὸ δοιὰ τῷ ὁπὰ 7. || 13. τῷ οτὰ Ε. 1 15. προτεθέντος ἘΕΗ͂Σ,. ᾿ κινηθήσεται 

ῬΉΑΙ. ᾿ὶ 16. τᾶν ὠλιθ᾽ ἀνάγκη ἩΔΙ͂, ροϑὶ σῶμα Ζ, οαι Ε, || 17. τὸ οἷα ἘΠ. ̓  μὲν οπι ΕΖ. "ἢ 18. ἵν ροβὲ δ᾽ οπι Ε. ἢ 19. ἄλλω Η͂ 
εἰ ρε 2. ἢ ἡ δὲ -- 20. φύσιν οτὰ “ον Ἐ. ἢ 19. βία ΕΗ εἰ το Ε. αὶ 20. τὴν μὲ] ἡ μὲν το Ε. " θάττω ἘΜ. Ἱ 22. αὐτήν Ἑ. 

ΛΑ. ὅ:αν -- 35. δυάμεως οπὶ 27... 1.25. κάτω ἷν ἀέρι πάλιν γε Ε΄. ἢ 86. ἰφάψαςα Ε. ᾿ὶ 21. βίᾳ] παρὰ φύσιν ΕΗΖΙ͂ εἴ ἡς Ε. εἰ γὰρ -- 
29. κδησις ογὰ Κ΄. ἢ 28. ἡ οἵα Ε. |] 29. ἐπυρίζει Ε, 1} .30.. αὐὔτῷ Ζ. || 8315 κυύσεις ἔχυσιν ἐν τύτοις ΣΉ. ᾿ὶ 38. εἰρημίτων ἘΜ. ᾿ ὥπαστος Κ΄. 
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εἰ μὴ τὰ κενὸν εδαί τι δυνατὸν. κεχρρίσμόδν" ἐν ᾧ γὼ ὅτων ὥκως εν), ἀέρα. δὲ, καὶ πῆρ, μῆγῥμα; κότων. καὶ τῶν ἄχ. 
ἔξει τόπῳ τὸ γρέμενον, εἰ: ἐγένετο, ἐν τούτῳ πρότερον τὸ ἅων δπερμοίέων πάντων: εἶναι γὰρ -ἑκώτερον. αὐτῶν ἐξ ἀρ» 

κενὸν ἀναγκαῖον εἶναι σώματος “μηθενὸς ὄντας. ἄλλο μὰν ρώτων- ὁμοιομάβῶν «πάντων ἀθροισμιένων»: διὸ «καὶ γέγνεεθαι 

γὰρ ἐξ. ἄλλι. σῶμα γίγνεσθαι: δυνατάν, οἷαν ἐξ ἀέρος. πῦρ; πάντ' ἐφ τότων' τὸ γὰρ αὖρ: καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει 

ὅλως δ᾽ ἐκ μηδενὸς. ἄλλε προυπαρχοντος μεγέθες. ἀδύνατ ς ταὐτό, ἀπεὶ δ ἐςὶ παντὸς φυσίκα. «ὠματὸς κῴγησις. οἰκεία, 
τον". μείλιςα μὲν γὰρ. ἐκ δυνάμει-τὐὺς. ὄντος σώματος ἔνερα τῶν ὃὲ- κοήσαριν αἱ ὑμὲν ἁπλαῖ, αἱ δὲ μικταί, καὶ αἱ μὴ 

ἐείᾳ γύοιτ' ἂν σῶμα. : ὠλλ᾽ εἰ τὲ δυνάβει. ὃν αὐ δα μηδέ μικτὰλ τῶν μικτῶν αἱ δὲ ὠπλαὶ τῶν ἁπλῶν εἰσί, φανερὸν 

ἐςιν ὥλλο σῶμα ἐρβά πρότερον, κενὸν ἔξαι κεχρωρι. ὅτι ἔσας ἄττα σώματα ὡπλ: εἰσὶ γὰρ καὶ καύσεις ὡσλαὺ 
σμώον. " ὥςε, δᾶλον καὶ ὅτι ἔςι. ςοιχεῖα καὶ διὰ τί ἐς ον. 

Λοιπὸν δ᾽ εἰπεῖν τίνωκ- πὲ ἐςὶ ν γόνιε φώμιδτωνς, ΒΞ -Πότερον δὲ. πεπερασμώνα: ἢ ἄπειρα, "καὶ εἰ πεκερασ- ἡ. 

διὰ τί ἐςιν. ἐκὲὶ οὖγ ἐν ἅπασισ ἡ. γνῶσις: διὰ τῶν πρώτων, μόώ, πόσα σὸν ἀριθμόν; ἑξόμενον ἂν εἴη σκοπεῖν. . πρῶτον 

πρῶτα δὲ τῶν. ἐνυπαρχόντων τὰ ςοιχεῖα, σκεπτέον ποῖω μὸν οὖν ὅτι οὐκ ἔςιν. ἄπειρα καθάπερ οἰούτώξιτωρς, ιδοωραν 

χῶν τοιύτων σωμοίτων ἐςὶ ςοιχεῖα, καὶ διὰ τί ἐςιν, ἄπεπτα τέον; καὶ πρῶτον ποὺς πάντα τεὸ ὁμοιομερῆ σοιχεῖα ποιοῦ. 
μετὼ τκῦτα πόσα τε καὶ ποῖ᾽ ἅττα. τῦτο δ᾽ ἔςαι φανερὸν Ἰα4. καθάξερ.᾽ Αὐαξαγάρας... ἀβεὶς γὰρ τῶν ὕτως: ἀξιούντων 
ὑποθεμένοις τίς ἐςὶν ἡ τῷ ςοιχεῖς φύσις.. ἔξω. δὰ ςουχεῖον ι5 ὀρθῶς λαμβάνει τὸ τοιρχροεῖον" ὁρῶμεν. γὰρ πολλὰ καὶ τῶι 
φῶν σωμάτων, εἰς ὃ τἄλλα σώματα διαιρεῖται, ἐνυκοίρχον μωκτῶν σωμάτων εἰς ὁμοιομερῆ. διαιρούμενα, λέγω“ δ᾽ οἷοε 
δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. : τῶτο -γὼρ ποτέρως, ἔτε ἀμφισβητήσ!. σάῤκα. καὶ ὀς ὦ καὶ ξύλον καὶ: λίθον; ὥς". εἴπερ τὸ σχόϑετα 
μον. αὐτὸ δ᾽ ἐςὶν ὠδιαίρετον εἰς ἕτερα: τῷ εἴδει" τοῦτον γάρ αὐκ ἔς! ςοιρχζεῖον, ὀὐχρ ἅπαν ἔς αἱ- τὰ ὁμιοιορεερὲς ς οἰλράῖονν 
ξὶ τὸ ςοιχεῖον ἅπαντες καὶ ἐν ἅπασι βαύλογτάι λέγειε.. αἱ ἀλλὰ τὸ ἀδιαίρετον -εἰς ἕτέρα «τῷ εἴδει, καθάπερ εἰρηται 
δὴ τὸ εἰρημένον ἐςὶ φοιγζεῖεν,. ιἀναΐγκη: εἶναι ἅττα: τοιαῖῖτα 20 αρότερον: ἔτι δ᾽ τἀδ'᾽ ὕὅτως εἰνονίχυ τὸ κορχέῶν. ἀτάγχᾷ 

τῶν σωμάτων. ἐν μὲν γὰρ σαρκὶ καὶ ξύλῳ καὶ ἑκάςῳ τῶν ποιεὴν ἄπειρα". πώντα γαρ: ταὐτὰ ᾿ἀποδοδήσεται καὶ πεπε- 
τοιότων «ἔχες: δυνάμει τῦρ καὶ γῆ᾽ φωερὰ γὼρ ταῦτα ἐξ ρασμέκν ἦ ὄντων, ἐών τις λάβῃ: “τὸ αὐτὸ γὰρ ποιήσειν κἀν 
ἐκείνων ἐκοιρινόμενα.. ἀν δὲ πυρὶ σὰρξ ἢ ξύλον οὐκ ἐυπάρ: δύο ἢ τρία μόρον ἧ. τοιαῦτα, καθώπερ ἐπιχειρεῖ καὶ Ἔμπε- 
χυσιν, ὅτε κατὼ δύναμιν ὅτε κατ᾽ ῥέργειαν" ἐξοιρίνετο γὰρ δοκλῆς, ἐπεὶ γὰρ καὶ ὡς αὐτοῖς συμβαύφι μὰ πάντα ποκῦ 
ἄν. ὁμοίως δ᾽ ὑδ᾽ εἰ ἕν. τι μόνον εἶη τοίζτον, ἀδ᾽ ἐν ἐκείνῳ" Ὡς ἐξ. ὁμιοιομεερῶν (αρόσωχον γὼρ ὅκ ἐκ προσώπων. ποίῶσιν, ἐδ 
οὐ γὰρ εἰ ἔςαι σὰρξ ἢ ὀςὸν ἢ τῶν ἄλλων ὁτῶν, ἔπω φα- ἄλλο τῶν κατε φύσιν ἐσχχηματισμένων ἐθένγ, φανερὸν ὅτι 

τέον ἐνυπάρχειν δυνάμει, ἀλλὼ προσθεωρητέον τίς ὁ τρόπος πολλῷ βέλτιον πεπερασμένας ποιεῖν τὼς ἀρχας, καὶ ταύτας 
τῆς γενέσεως. ᾿Αναξαγόρας δ᾽ Ἐμπεδοκλεῖ ἐναντίως λέγει ὡς ἐλαχίςξας πάντων: γε τῶν αὐτῶν μελχόντων δεόωυσθαι, 
«ερὶ τῶν ςοιχείων. ὁ μὲν γὰρ. πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ σύξοιχα καθάπερ. ἀξιοῦσι καὶ οἱ ἐν τοῖς μαθήμασιν" ἀεὶ γὰρ τὰς πε- 
τούτοις ςοιχεῖώζ φησιν εἶναι τῶν σωμάτων καὶ συγκεῖσθαι 30 περασμέας. λαμβάνασιν ἀρχρὶς ἢ τῷ εἰδει ἃ τῷ ποσῷ. ἔτι 

πάντ᾽ ἐκ τούτων, ᾿Αναξαγόρας δὲ τὐταντίον". τὰ γὰρ ὁμοισ. εἰ: σῶμα σώματος ἕτερον λέγεται κατὰ. τὰς οἰκείως - δια» 
μερὴ ςοιχαῖα (λέγω δ᾽ οἷον σάρκα καὶ ὑςῖν κωὶ τῶν. το. φοράς, αἱ δὲ τῶν σωμάτων διαφοραὶ πεπερασμέναι (δὲα- 

4. τι εἶναι Ε. ΠῚ 2. τὸ] τὸ νν ἘΦ. Π γενόμενον Ζ. ἢ εἰ ἐγένετο ἘΠ.ν, ὅτε ἐγίνετο ἘΠΗ͂, εἰ ἔγέγετο ὅτε ἐγίνετο ἩΗ͂. ἡ 3. εἶτα ροϑὶ 

Ὡ. πρότερον ἩΖΙ͂. ἢ 3. ἱνόντος ΜΙ͂. 11 ἀ. γύγνεαϑαι σῶμα Ἐ, σώματος γίνεσθαι. ἨΔ. ἢ ἀϑύνατον Ἐ. 11 5. ὥλλκ οτι ΗΛΙ. ἢ 6. μὲν οπὰ ἘΖ. 1 
“δρ ὧν ἐκ 2... 1| 7. ἀλλ᾽ -- σῶμα οτὰ τι Ἐ. ἢ 8. ἐξὶ ΕΗΖ. ' 10. σωμάτων οτλ Η, βηϊα γένεσις ροπῖς ἘῚ ΠΠ 44. ἐν οπὰ 1. ἢ.13..ταὺ- 
ὅτων οπὶ ΚΕ. [[ἐξὴ οπὶ 7, δπίο τῶν ροιὶὲ δ. ἢ 14. ὁπόσα ΕῊΖΣ. ἱ τείοτα ΖΩ͂. ἃ ὁποῖα 1. 1} 15. τί ἘΦ. 1 δὴ τὸ ς. ὦ 1 

41. 12}} δὲ Ε΄. 1 ὁποτέρως ΗΠ. ἃ 18. ἕτερον ΠΙ͂. | 19. τῶν ςοιχείων ΠΗ͂. Πυ πάντες τε καὶ ΠΗ͂. 1 20. ἅττα εἶνα: τῶν σωμάτων τοῦ» 

αὖτα Η, ἅττα τῶν σωμάτων εἶναι τοιαῦτα ΠΗ͂. 21. καὶ ἐν ἑκάςῳ ἩΜΙ͂. 1 22. ἔςι ΕΖ. Π ταῦτα] τὰ τέδε Η, τὰ τοιέδε Α͂. 11 23. ἢ 

καὶ Ε΄ 11 ἐνυπάρχει Ἐ. ἢ 2ὰ, ὅτε κατ᾽ ἐνέργειαν οἵχλ ΡΓ Ε΄, Ῥοβϑὲ ἐνυπάρχυσιν ροηιπὶ ἩΙ͂. ᾿ 25. ἐδ᾽ ἐν] ὑθὲν Ε. Π 26. δὲ γὰρ ἘΩ͂. 
21. προθεωρητέον ἮΝ. ᾿ὶ 28. ἱναντίως ἐἱμπεδοκλεῖ ΕΗΖ. ᾿ 30. ξυγκεῖσθαι Η. ἢ 341. πᾶν ἩΠΙ͂. 11 .32. δ δὴὲ Ε: Ποἷαν ξύλα σάρ- 
κα ἔ. ; 

1. μήματα ἘΠ. 1 2. αὐτῶν διάτερον ΗΞΙ͂. ἢ ἀοράτων τῶν ὁμ. Ἑ. ἢ 3. ἘΘΕΕΣ ΑἹἵΙ͂.  γωέσϑαι Ἐκ. ἢ 15. δὲ παντὸς τῷ φνσικῆ 
σώματός ἔςι Ε΄. ᾿Π 1. εἰσὶ οπι Ἐ. 1 9. ςοιχεῖον Η͂. 11 10. εἰ οπι Σ΄. 8. τὰ. οτα. Ε. ᾿ὶ 14. καθάπερ' καὶ ἀναξ. ἘΠ. 16. ὁμοωμερῇ 

μερῃ Ἐ. ἘΠ117. ἰςα καὶ ξύλα Ζ΄. ἢ εἴπερ] ἐπὶ Ε. 1 19. ἕτερον." ἢ 20. θ᾽ Η οἱ τολγρο Σ᾿. οπι ἘΦ. 1} τὸ σπλ ΖΞ. ᾿ 21. ἀποδοδή» 

σεσθα Ἐ. ̓ ἰ 22. ἅν ἘΣ. 1 23. ἐγχειρεῖ ἘΦ. 1} 2Δ. γὰρ οι 7. 1} ξνμβαίει ΗΔΙ͂. 1 25. προδώπν -- Εν} 26. μακρῷ Σ΄. ἢ 28. «“᾿ 
τῶν] σστὼν Ἐ. || 29. τὰ ἘΜΔΙ͂, οἵα 1». 1 πεπερασωιένα ἘΗΖΑΙ͂, αἰ 31. σῶμα οτχὰ Ε΄. ὡς ρας, Τῶν δεν ὅν 



, ΒΕΡΑ γΟ ΠΡΊΑΟΝ Ὁ Ψ: Κα 308 

φύβουαι γὰρ. ποῖς .αἰρθητοῖς, ταύτω δὲι πεκέμωται". "ϑχριδὺ γρώμμών; ἡ. δὲ σφαῖρα: ἐξ ὀκτῶ. μορίων. ἀνάγκη, γὰρ, εἶπ 
τοῦτα δειχῶναι); φομρὴντῦτε παὶ. ῷ ξοιλρεῖα ὠνρκιροσες ναί τινας -ἀρχρς: τῶν σχημιίτων. : ὥςε εἴτε μέω εἶπε: δύα εἴτο 
πιρασμώα: εἶναι. ἀλλα μὴν οὐδ᾽. ὡς ὅτεροί' τοις λέγουσιν “«λιίς, 'καὶ τὰ ᾿ἁπλᾷ σώματα. τοσαῦτα ἔςαι τὸ πλῆθος. 
δδὸν Δεύχιχπός τε. καὶ Δημόκριτος ὁ ̓Αβδηρίτης, ιεὔλργα τὸ ὅτε δ᾽ εἰ ἑκάξῳ μὲν τῶν ςουχείων ἐξέ τις οἰκεία κύησις, καὶ 

συμβαίοχτα". φασὶ γὰρ ἐξδαι:τὰ πρῶτα μεγέθη αχάθει μὲκ 4 ἡ τοῦ ὠπλιν σαῤδατοφ' ἁπλῆς. μή εἰσε. δ᾽ αἱ ἁπλαῖ. κινέσεις 
ἄπειρα. ἡμεγῴεὶ δὰ ὠδικίξετα.,. «αικὶν ἔτι ἐζαδνὸς τχολλα τγήγνεν ἄχειρο: διὰ σὰςρμήτε τῶς ἀτλᾶς φορὰς τλῴους εἶναι. δυζὸ 
σόκι οὔτε ἐκ. ποχλῶκ. ἦε; ἀἐλλεὶ τὴρτραύτωκ φυρεπλοκῆ. καὶ μλήνε τοὺς τόπους. ἜΞῸσε, ἀκ ἂν εἶ. ΠΣ Υ ὕτως πάυν τὰ 
περιπλέξει πάντα ψενγῶσθιει.. φρόπον γούρ φῆ κα) λοι ὑκίπίς φερχεῖα. Ὁ 0 

τοὶ ὄντα ποιοῦσιν ἀριθμοὺς καὶ ἐξ ἀριθμῶν" καὶ γὰρ εἰ μὴ - - Ἐπὲ δ᾽ ἀνώγκη ἡ πετιρώβοι τι τὰ φοιχεῖα, λοιπὸν σαὶ ϑ 
σαφῶς δηλῖαιν, ὅμως τῦτο βόλονται λέγειν: καὶ πρὸς τόν 40 ὑμδα πότερον πλείω ἔςαι: ἢ ἦν. ἔδιοι γὰρ ὃν μόνον ὑπο-:- 
τος ἐχοὶ. δια φέρει, τὶ ιαὠμάτι σχήρρώκιν,.«ὠπειρονδὲ ἀῷὼ τίθινταις καλιφρῦτα οἷ- μὲν ὥδφρε υἱ: δ᾽. ἀέρα, οἱ δὲ πῦρ, οἱ 
στοίματαώπειρα, καλιτὰ ἁπλῷ σώμκτά ἤχῳ ασοεἶκαι. πιὸ δ᾽ ὕδατος «μὲν χεπ ότεμον ἀέρας -δὲ πυκνότερον, ὃ περιέχεις 
δὲ καὶ: τί ὡρώςυ. τὸ σιχῆμκου πῶκτς οἰκεῖον, ἰὐθὲν ἐξιδκύρμγαῖ, φασὶ πάντας τὸς ὑρανὸς. ἄπειρον ὄν. ὅφοι. μὰν ἶν τὸ ἂν τοῦς 
ἀλλὼ μόνον. τῷ πυρὰ τὴ φαῖροῦ ἀπέδωκαν". ὠξα. δὲ κα το, ποιοῦσιν: ὕδωρ ἧ- ἀέρα! ἢ ὕδιστος μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ 
ὕδωρ καὶ τἄλλα: μεγέθει Ἀαὶ ᾿βιοιρότηττ διαῖλλονς ὡς αὖσειν ε5 πυχνότερεν;. εἶτ᾽ ὡς «τούτσο "πυκνότητι καὶ μανότητι τἄλλα 

αὐτῶν. τὴν ψύσεν: οἷον τπαρσπερμέαν παΐγτων “τῶν «ςοὐχείων» γεννῶσιν, τοι λανθάννεινιαὐτοὶ αὐτὸς ἄλλο τι πρότερον τοῖξ 

πρῶτον. μὲν υὖν καὶ τούτοις. πιοὐτὸν ὡμάρτῃμκα: τὸ μὰ πεαεκ ςοιχείου “ποιοῦντος, ἔςι γὰρ ἡ μὲν ὃς τῶν τορχείων. γόεσιᾳ 
ρασγμέρας. λαβέ: -τῶσ' ἀρχραῖρ. ἐζὼ: ἄκμντα. σαὐτὰ λέγειν: σύγδεσις, "ὥς φάσιν, ὁ δ᾽ εἰς τὼ ςοιχεῖν διάλυσις, ὥς" 

ὅτι. δ᾽ εἰ. μα ἄπειροι τῶν σαμίάτων. πὶ. διαφοραί, ὅπλα δ ὅγρ ἀνάγκη ̓  πρότερον εἶναι τῇ φύσει σὸ λεπτορορέςερον. " ἐπεὶ ὅν 
ἐκ ἔφαι τὰς οιχοεῖκ ἀσεραὶ πρὸς δὲ: "πότοις. ̓ἀνώγκη:- μάχοζα φασὶ πάντων τῶν ἘΌμΕτον τὸ πῦρ. λεπτότατον εἶναι, πρῶ- 
σὅκι. ταῖς μαθηματικαῖς ἐκιςήμαις. ἄτομα. “ὠὡματαλέγω- τὸν ὧν. εἴ τῇ: φύσει τὸ πῦρ. διαφέρει δ᾽ ὑθέν" ἀνάγκη γὰρ 
τας, καὶ πολλὰ τῶν ἐνδόξων καὶ τῶνχφαινομένων κατὼ τὴν ὧν τι τῶν ἄλλων εἶναι πρῶτον, καὶ μοὶ τὸ μέσον. ἔτι δὲ τὰ 
αἴσθησιν ἀναιρεῖ!, περὶ ὧτ εἴρηται. πρότερον ἐκ τοῖς περὶ χρό- μὰν πυκνότητι καὶ μανότητι τἄλλα γεννῶν οὐθὲν διαφῴει ἢ 
νου καὶ κινήσεως... ἅμα δὲ. καὶ ἐχανσία. »έγειν οὐτὸσ ιαὐτοῦ χοχτότητι καὶ καχύτητε" τὸ. μὲν γὰρ λεπτὸν μανέν; τὸ δὲ 

ἀναύγκη" "ἀδύνατον! γὰρ ἀτόμων ὄντων τῶε ̓ς οὐχρείων. μεγέθει 25 παχὸ ᾿βσύλονται᾽ εἶναι πυκνόν. “πάλιν δὲ τὸ' λεπτότητι καὶ 
αὶ μοκρότητί τδ)ιι φέρειν: νὠέρῳ καὶ: γὴν παϊ ὕδωρ". οὐ γὰρ παχύτητι ταὐτὸν καὶ τὸ μεγέθει καὶ - μικρότητι". Χεπτὸν 
οἷόν τ' ἐξ ἀλλήλων. γίγνεσθαι" τὑπξολαίψες. γὰρ ὠεὶ τὰ μέ; μὲν γὰρ τὸ μιιρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές" τὸ γὰρ 
γιξα σώματα ἐκκριτόμάνα,, φασὶ δ᾽ οὕτω. γίγνεσθαι ὕδωρ ἐπεκτεινόμενον ἐπὶ πολὺ λεπτόν, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐκ μικρῶν 
καὶ ἀέρα καὶ γῆν" ἐξ ἀλλήλων: ἔτι οὐδὲ κατὰ τὴν τούτω; μερῶν συνεξές. ὥς αὐτοῖς συμβαύει μεγέθει καὶ μικρότητι 
ὑπόλογψο δίξεαν ἀν ἄπειρα γίγνισθαι-τὼ τοιχαῖα, ̓ εἴκεᾷ 30 διαιρεῖν τὴν τῶν ἄλχων ὑσίαν. ὕτω δὲ διοριζομένοις. ἅπαντα 
τὰ μὲν σώματα διαφέρει. σχήμεισι;. τὼ δὲ “χήματα πάντα. συμβήσεται λέγε πρός τι, καὶ οὐκ ἔςαι ἁπλῶς τὸ μὲν 

σύγκειται ἐκ: φ ερκλέ ὡς ρων ἘΛΎΉΒδΝΣ ω εὐθυ- ῃ τὸ δ᾽ ὕδωρ τὸ δ᾽ ἀήρ, ἀλλὰ τὲ αὐτὸ πρὸς μὲν τόδε 

4. πεπερασμύα ἩΠΗ͂. ἢ 2. φανερὸν ογχ Ἐ. ἢ ἀνάγκη ροβὲ ὅτι δὶ ροεὶ ναι ἩΠΗ͂. ΠΠ 3. ὡς δ᾽ ἕτεροι Η. Ἷ ἀ. τε οπι Κ΄. 1 5. ξυμ- 

βαίεντα ΗΛΙ. ἢ 1. ξυμπλοκᾷ Η. .[. 9. ἐπαλλάξει ἘΜ. ᾿ γενιίσθαι Δ. ἢ γ4}] δέ ἘΣ. ἢ 13. καὶ τί οπὶ ΕΉΠΜ ἢ ἱκάςυ ροεῖ 
ἤριαο ῬοηΐΣ Ζ., οπὲ 15. (1 τὸ 'Ὅπι ΕΣ Ι͂. 1 τῶν ςφϑιχείων οτα᾿ Ε΄ {Π- ὑκέτι διώρισαν Κ᾿, ὑδὲν ἔτι διώρισαν ΠΙΙ͂. ἢ ι. μόνω ΕΗΗ͂. ἵ 

σμικρότητι ΕΖ, ἢ 16. ἁπάντων ἩΜ. || τῶν οσαὰ Ε. Ἱ 17. ταντὸ καὶ τούτοις Η, ταντὸ καὶ τούτοις ἔοικεν ἀκολουθεῖν ἘΑ͂. ] πεπερασμέ- 

Ὁ μαι Ἢ ἢ 18. πάτα ταυτὰ. Ε, "“ἄπωτα ταντὰ ΖΦ. ἢ 19. σχημάτων ΕΖ. ἢ 21.. μαθητικαῖς Ἐ. ἢ ἐπιςήμαις] ἀνώγκαις Α͂, {{-22. τῶν Ῥοβὲ 
καὶ οἷἱ ΣΉΗΖΙ͂. αὶ 23... πρῶτον 1. ἢ 25. τῶν οἵὰ Ε-. ἃ 26... σμικρότητι 5’. ΠΠ ὕδωρ καὶ γῆν Ε΄ Π 27. οἴονται Ἐ΄ ἢ ἐπιλείψει ΑΙ. 1 κἰὼ- 
ΗΖ. 1. 28. ὑριρηόμιωα 7... ἃ 29. ᾿ἔτι δ᾽ ὑδὲ ΗΛΙ. ! 30. ἐπὼ ἘΔ. [} 84. διαφ. τοῖς σχ. ἩΔΙ͂. ἢ 32. ξόγκοται Η, ξύγκεινται Ἀ. ἢ 
τὰ} καὶ τὰ ΓΜ. 

2. τῶν οὰ Ἠ. ἢ 8. ἁπλᾶ]. αὐτὰ Ζ. ̓ 4, βάζω Κ: ᾿ τυκμίυῇ γυβάτων Κ, Ι 5. «ἢ «Ὁ' ΜΙ. ἢ 6. διῶ 1. 1. ἀπείρυς εἶναι 
ἐπ 252. ὃ ὅτων ὡς ΗΠΜ. 1.9. «τὰ ςοιχεῖά, ὁτὰ ῬᾺ ΠΠ 10. πρότερον Ζ.. Π δ] ὅδ. ἢ 14. τότων ΕἸ. Ἱ 15. μανότητι καὶ πυκνότητι ΣῊ, 
ματόφατον καὶ πυκνότατον 7. ἢ 16. 'ὕτοι ὃν λ.᾿ ἘΞ Η.18. ξύνϑεσις ΗΜ. ἢ 21. φύσει τὸ λεπτομερέφερον τὸ Δ΄. ᾿Π 33. πυκνότατον καὶ μανό- 
τατον Δ. "ὶ 26. καὶ τὸ σμοζρότητι Ε,, «καὶ τὸ μεχρότητι ἩΖΑ͂. 1 21. σμικρομερὴς Ε. 1 29. συνεγώς ΣΉΣΗ. ! ἔνμβαίει Η, ξυμβαδειν ἩΥ͂. 1 
σμεκρότητι Ἐ᾿. 81. ξνμβήσεταλ ἩΝ, συμβαδεὶ Ἐ΄ 1 τὸ μὲν ἁπλῶς ἜΣ: : ᾿ 

τ 
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πῦρ, πρὸς δέιτι ἄλλο. ὠήρ, ὅπεῤ συμβαίνει καὶ τοῖς “πλαύς φὸιχρεῖδν. ὡσαάτως: δὲ καὶ τὸ τὸ πυῤὲς καὶ ὅχως τῶν. λέν 

μὲν τὰ ςουχεῖα λέγουσι, μεγέβει. δὲ᾽ καὶ φιρερότητε διαφιές: πεαμμρερέρων. αἰ δὲ διοιερετόν; τοῖς: ρὸν σιχηριὰτίζουσε τὰ 

μὲν. φάσκυσιν". ἐπεὶ γὼρ. τῷ ποσῷ διώρις αι -ξκαςον,. ἔξαε πὺρ συμβήσεται μὴ. εἶναι τὰ τοῦ τυρὸς μέρος. πῦρ διὼ τὸ 
Ἵις: λόγος πρὸς ἄλληλα, τῶν μεγεθῶν, ὥςε τὼ τῦτον ἔχονται μιὰ συγκεῖσθωι. τὴν. πυραμάδαι ἐς ιπυραμέδωκ; ἔτι δὲ μὲ 

τὸν λόγον πρὸς λληλά: ἀνάγκη τὸ μὲν ἀέρα εἶναὶ. τὸ -δὲ 5 πῶν σῶμα τἶαι ἢ ςοιχαῖον-ἢ τὰκ ςφοιχείων. (τὸ γὼρ. μέρος 
αῦρ. τὸ δὲ “γὴν τὸ δ᾽ ὅδωρ, διὰ τὸ ἐυπάρχαν ὁ ἐν ταῖς μαξα εὖ πυρὸς οὔτε πῦρ: οὔθ᾽ ἔσερον. πουροῖϊε. οὐδόν), ποὺς δὲ τῷ 
ζστι: τὸς τῶν ἐλαττόνων λόγες. ὅσοι δὲ πῦρ ὑποτίθενται πὸ μεγέθες διορίξνσι πράτερόν πὶ τῇ ςιοὐχεῖν ςουχεῖοι εἐἶται, καὶ 
ςοιχεῖον, τοῦτο μὲν διαφεύγουσιν, ἄλλα δ᾽ αὐτοῖς ἀναγ- αὐτ᾽ εἰς. ἀπέρων: βαδίζειν, αἴτερι ἅπαν σῷμα διαιρετὸν καὶ 
᾿καὶὸν ἄλογα. συμβαΐνειν.. ἱ μὲν γὰρ αὐτῶν σχῆμα περι- τὸ' μικρομερέςαωτον ςοὐχεῖόν. ᾿ ἔτι δὲ καὶ τούτοις συμβαίνει 
ἄκτοσι. τῷ πυρί, καθάπερ οἱ τὴν πυραμίδα ποιδῦντες, καὶ 10 λέγειν ὡς. ταὐτὸν πρὸς: μὲν τόδε. πῦρ ἐςὶ πρὸς ἄλλο᾽. δ᾽ 
χούτωντ-οἱ μὲν ἁπλουςέρως λέγοντες ὅτι: τῶν μὲν. σχρμοίτως ἀήρ, καὶ πάλιν ὅδιρι καὶ -ῇ.: Ἰμοινὸν: δὲ. πᾷσιυν. ὠἀμείρτημα 

τμητικώτατον ἡ. πυραμίς, τῶν δὲ σωμάτων. τὸ πῦρ, οἱ δὲ τοῖς τὰν τὸ ςοιρχεϊονύποτιθεμένοις τὸ -μέων βαάνην' κίσησων πον» 
κομαψοτέρως τῷ λόγῳ προσάγοντες. ὅτί τὰ μὲν σώματω εἶν. -φυσίχήκ, καὶ πάντων τὴν τιὐτήν.. -ὁρῶμεν. γὰρ πᾶν: τὲ 
τάντα σύγκειται ἐκ τοῦ λεπτομερεφάτου, σὼ δὲ σχήματα φυσρεὸν: ξεμα κιβαφωβ. ὅκα ἐρχίν: εἰ ἵν ἅπαντα τὼ ἀροῦν 
τὼ φερεὼ ἐ ἐκ τῶν ᾿πυραμέδων,- ὥς᾽. ἐπεὶ τῶν. μὲν σωμάτων (5 ματῶ ἕν. τί ἐς, ̓πεέντων --ἃ «ἄν: ες μία; κίνητις" καὶ ταύτην 

τὸ πῦρ λεπτότατον, τῶν δὲ. :σγρημώτων ἡ ἡ πυραμὶς ΡΟΝ :βμαηκιαῖι ὅσπερ ὧν πλείων τγέγνηται," κυεῖσθαι μάλλχον, 

μερέξατον καὶ πρῶτον, τὸ δὲ πρῶτον σχῆμώ τοῦ πρώτου ὥτπερ καὶ τὸ: πῦρ ὅσῳ. ἂν: πχεῖον: γίγνηται, φέρεται. θᾶτα 

δώματος, πυραμὸὲς ἂν εἴη. τὸ πῶρ.- οἱ δὲ περὶ μὲν -σχλά-: τῶι ἄνω τὴν. τοὐτῷ φοράν. συμβαίνει δὲ. πολλὰ κάτω φέρε» 
ματος οὐδὲν -ὠποφαύονται, λεπτομερέςατον δὲ μόνον ποι». σθαι θῶττον. -ὥφε: διώ τε ταῦτα; καὶ πρὸς ττύτοις ἐπεὶ διώ- 
οὖσιν, ἔπειτ ἐκ᾽ ταύτε συντιθεμών. φασὶ γίρεσθωι τῶλλα Ὁ ρις -πράτερον ὅτι. πλείους αἱ φυσικὼ κροήφεις,. δῆλον ὅτι 
καξάπερ ἂν εἰ συμφυσὼμένου ψήγματος. ̓ ἀμφοτέροις ἂὲ ἀδύγατον ὃν ἐδαι: τὰ ςουχαῖον, ἐπεὶ (δὲ ὅτε: ἄπειρα, ὅτε. ἦν, 
ταὐτὰ συμβαύει Δυσιχερᾷ". εἰ ἱ μὲν γὰρ ἄτομον τὸ “πρῶτον «λείω. ἀναύγκη εἶχαι καὶ. πεπερασμένα. :- ὃς 
σῶμα ποιοῦσι, πάλιν. ὅξουσιν αἱ πρότερον εἰρημένοι λόγοι - Ἐπισκεττῶν δὲ βαμλς πότερον υἰϊδιά ἐςν ἃ «γπί. δ 

«ρὸς: ταύτην τὴν ὑπόθεσιν. ἔτι οὐκ. ἐγδέχεται. τῦτο. λέγων μενα. φθείρεται". τούτου «γὰρ. δειλοθέστοξ. φανερὸν .ἔς᾽αε καὶ 
φυσικῶς ᾿βελομόας. θεωρεῖν. εἰ γὰρ. ὦπαν σῶμα σώματι 5 πόσ᾽ ἅττα καὶ παῖά: ἐξιν.. ἀΐδια “μὲν οὖν: εἶναι. ἀδύνατον" 
συμβλητὸν κατὰ τὸ ποσόν, ἔχει «δ᾽ ἀγάλογον τὰ μεγέθᾳ ὁρῶμεν γὰρ καὶ: πῦρ καὶ ὥδωρ. ταὶ ὥκαξοκ τῶν ἁτλῶν σωκ 
τὰ τε- τῶν ὁμοιομερῶν πρὸς ἄλληλα καὶ τὼ τῶν. ςοιχείων, μιώτων. διώλυόρχενονι, «ὠκάηγκο" δὲ. ἢ, ὠπειραν. εδαὶ ἢ ἴςασῆα 
οἷον τὰ τῷ παντὸς ὕδατας πρὸς τὸν ἅπαντα ἀέρα καὶ τοῦ τὴν διάχυσιν. εἰ μὰν ἦν ὥπειρον, ἔςαι καὶ ὁ χρόνος ὁ τᾶς 
ςοιχείου πρὸς τὸ ςοιχεῖον, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, διαλύσεως ἄπειρος, καὶ πάλιν ἁ τῆς συγθέσεως" ὥκαςον 

ὁ δ᾽ ἀὴρ πλείων τοῦ ὕδατος καὶ ὅλως τὸ λεπτομερέςερον 80 γὰρ ἐν. ἄλλῳ- χῤόνῳ, διαλύεται καὶ συντίθεται τῶν. μορίων. 
τοῦ παχυμερεςέρου, Φανερὸν ὅτι καὶ τὸ ςορχεῖον ἔλαττον ὥς συμβήσεται ἔξω τῷ. ὠπείρν χρόνε. ἄλλον εἶκαι ἄπειρον, 
ἔξαι τὸ τῷ ὕδατος ἢ τὸ τῇ ἀέρος, εἰ ὧν, τὴ ἔλαττον μέγε: ὅταν ὅ τε τῆς. συνθέσεως. ὦπειρος ἦ καὶ ἔτι τότε πρότερος 
θοὸς ἐνυπάρχει τῷ μεῖζονι, διαιρετὸν ὧν εἶ) τὸ τοῦ ἀέρος ὃ τῆς διαλύσεως. ὥςε τοῦ ὠκείρου ἔξω γίγνεται ἄπειρον" 

ς Σ, ῊΣ χΑ 

4. τι οὰ ἩΜΙ͂. ᾿ 2. βάρ ϑοπε Ε. κ 4, ἔχοντα ἜΝ τὸν ΣΗ. Ἵ 6. ὑπάρχει , ἈΚ. ΠῚ ἀϑοΣ ΄. λασοένων ἩΖ.Ψ 9. Ἰὰς 

βαίαν ΠΗ͂. ἱ 11. ἁπλούξερον ἘΣ. ἢ λύγνσιν Ἐ. 1 μὴν οἵα Δ. ἢ. 12. τμητικωτάτη 1, τμυητωοώτερον Αἵ. 1} 15. τῶκ φοῖὲ ἐξ οἷα ΕΖ. 
46. μικρ.} λεπτομερέξατον ἘΦ. !Π 17. καὶ τὸ πρῶτον ΑΖ. .}} 18, μὲν οἵα 1... {Π 19. μόνον τὸ ςοιχεῖον πἐριῶσιν Ε΄ [20 γέγρεσθαί φασι ΕΑ, 
φασι Ἰσέσθαι Ζ. ᾿ὶ 21. συμφνομένα ΕΖ, ξυμφνομένν ἩΖΙ͂. ἢ 22. ξυμβανει Η͂. ἵ. μὲν θα Η. [Π- 23. πεύόσουσι 2. 3ὰ.. πρὸς τὴν 

αὐτὴν ὑπ. ΕΗΖ. ᾿ 45. φυσικῶς βγλομένοις Ε, βαλομίννς φυσι: Ε. Π «ἢ ἀὰ Ε. ἢ 26. τὸ οαχ Ἐ, ἢ 88. τὰ] τὸ Εὶ Η 88: καὶ ὅτι ΑΓ. 
ὅλως οἵὰ Ἐ, 1] λεπτομερέξατον ἘΠΙΖΩ͂Ι͂. 11 31. τῷ οἵὰ 1. 1 παχυμερεςάτη ἘΖ,, μεγαλομερεςέρα ΗΖ. ΠΠ 82, τὸ ἀκιίίδ ὕδκτος Ὀπὶ ΖΦ. 

8. ξυμβ. ΗΜ. 1} 5. ἢ αὐϊς ἐκ οὐχ Ἐ. ἢ τὸ πυρὸς μέρος ΕῊΔΙ. 1 9. ξυμβ. ἨΩ͂. 1 10. μὶν οπι ΜΖ. ἢ ἐςί οτὰ ΞΕ. ἢ 13. μό- 
νον ποιεῖν κύησιν ἩΜΙ͂. 1 13. τὸ οἵα ΗΠ. ἵ 16, πλείν ΗΖ. ᾿ὶ γύπται ἘΠ, 1} 11. καὶ τὸ χῦρ ὅσῳ οπι Ἑ. ἢ ὦ)] περ ἂν .2..ὄ 1 πλείω 

ἘΡΖ. ᾿ 18. ἄνω -- 19..,ϑᾶττον ογχαὰ Τρ ᾿ 18. ἑαντῦ ΕΖ, ἢ, θᾶττον φέρεσθαι κάτω Η͂, δ 30. αἱ φομὴ καὶ φ, δ) ἢ. 24. Ν᾽ οπὶ Ἔ ὃ 
τὸ οτὰ Ἐ. ! ἐπειδὴ ΗΖ. | 22. ἀνάγκη τλεω ΕἩΖΙ͂. || πεκερασμένα τὰ ςοιχάῆα ΜΠ 11. 23.. πότερογι τη, .Ε. ἃ γοόμωα Ζ. 

24. φθείρεται οτὰ Ε. ἢ. γὰρ] δὲ Ἐ. 1] ἔξαι καὶ ογα ἯΙ. 1 25. πῶς Δ. Ἱ καὶ ποῖ' ἄττα «ΗΠ. Ἢ 26. 'χολ. τὸ αὖρ κὼ τὸ ὕδωρ ΕΖ. ἢ 
21. ἢ ροϑὲ δὲ οπι Ε. || 28. ἄπειρος Κ. ΠΠ 30. ἄλλῳ] ὅλω 27, ἢ] ξυντίθεται ΜΙΑ͂Ι. 1}. 31... ὅπειρον ́ ἄνφι ΕΓ 1 32. εα ΗΜ, ΟΝ πρότεροι 
τότυ ἘΖ,, τέτῳ πρότερον ἈΙ͂. ἢ 33. τοῦ οἵὰ Ε. [ γίγνεσθαι; ἘΗΖΔΩΗ͂Ι. 
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: : : 
ὅπερ ἀδύνατον. εἰ δὲ ςήσεταί πε ἡ διάλυσις, ἦτοι ἄτομον πος παρὼ τύτους. οἱ μὲν ὧν περὶ ᾿Εμπεδοκλέα καὶ Δημό- 
ἕξαι τὸ σῶμα ἐν ᾧ ἴξαται, ἢ διαιρετὲν μὲν ἃ μέντοι δι- κριτον λανθάνουσιν αὐτοὶ αὑτὸς ἀ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποι- 

αἱρεθησόμενον ὑδέποτε, καθάπερ ἔοικεν ᾿Ἐμπεδυκλῆς βέλε- 

σθαι λέγειν. ὦτομον μὲν ὃν ὑκ ἔςαι διὰ τὸς πρότερον εἰρη- 
μένες λόγες' ἀλλὰ μὴν ὑδὲ διαιρετὸν μὲν ἐδέποτε δὲ διω- 

λυθησόμενον. τὸ γὼρ ἔλαττον σῶμα τῇ μείζονος εὐφθαρ- 
᾽,ὔ , 2 ν Ψ Ἁ ΝῚ ν» Ἁ ᾽ὔ τότερόν ἐςιν. εἴπερ οὖν καὶ τὸ πολὺ φθείρεται κατὰ ταύ- 

τὴν τὴν φθοράν, ὥςε διαλύεσθαι εἰς ἐλάττω, ἔτι μᾶλλον 

τοῦτο πάσχειν εὔλογον τὸ ἔλαττον. δύο δὲ τρόπος ὁρῶμεν 

ὄντες ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν' ἐνυπάρχον γὰρ ἕκωςον ἐκ- 

κρίνεσθαί φασιν, ὥσπερ ἐξ ἀγγείς τῆς γενέσεως ἔσης ἀλλ᾽ 

5 οὐκ ἔκ τινος ὕλης, οὐδὲ γίγνεσθαι -μεταβάλλοντος. ἔπειτα 
Δ - ΣᾺ Δ Υ. Ν ’ὔ ΝῚ ᾿ ἊΝ 

κἂν ὅτως ὁδὲν ἧττον ὥλογα τὰ συμβαίνοντα. τὸ γὰρ αὐτὸ 

μέγεθος ὁ δυκεῖ συμπιληθὲν γίνεσθαι βαρύτερον. ἀνάγκη δὲ 

τῦτο λέγειν τοῖς φάσκυσιν ἐκκρίνεσθαι τὸ ὕδωρ ἐκ τῷ ἀέρος 
᾿ ὔ Υ ἈΝ Υ̓͂ Ω ᾽ ΄, ,ὔ ἐνυπάρχον" ὅταν γὰρ ὕδωρ ἐξ ἀέρος γένηται, βαρύτερόν 

φθειρόμενον τὸ πῦρ' ὑπό τε γὰρ τῷ ἐναντίς φθείρεται σβεν- 10 ἐςιν. ἔτι δὲ τῶν μεμιγμένων σωμάτων ὧκ ἀνάγκη χωρισθὲν 
ὶ ΑΝ χτεὺ ε. , “ δ ,ὔ 

γύμενον, καὶ αὐτὸ ὑφ᾽ αὑτῷ μαραινόμενον. τῦτο δὲ πάσχει 
Ἧ » “ ΕΥ 

τὸ ἔλαττον ὑπὸ τῷ πλείονος, καὶ θῶττον, ὅσῳ ὧν ἢ ἔλατ- 
“,.».ν . . ᾿ ν᾿ ν ἰὰς »-» τον. ὥς᾽ ἀνάγκη φθαρτὰ καὶ γενητὼ εἶναι τὰ ςοιχεῖα τῶν 
΄, » ὶ δ᾽ ἡ ,᾽, καὶ 2 Η , Ἃ») 

σωμάτων. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ γενητά, ἦτοι ἐξ ἀσωμάτε ἢ 
, 

εκ σω- 

θάτερον ἀεὶ πλείω τόπον ἐπέχειν" ὅταν δ᾽ ἐξ ὕδατος ἀὴρ 
γέηται, πλείω καταλαμβάνει τόπον" τὸ δὲ λεκτομερές ε- 
ρον ἐν πλείονι τόπῳ γίγνεται. φανερὸν δὲ τῦτό γε καὶ ἐν τῇ 

μεταβάσει" διατμιζομένου γὰρ καὶ πνευματουμένου τοῦ. 

ματος ἔςαι ἡ γένεσις, καὶ εἰ ἐκ σώματος, ἤτοι ἐξ ἄλλε 15 ὑγρᾷ ῥήγνυται τὰ περιέχοντα. τοὺς ὄγκους ἀγγεῖα διὰ τὴν 

ἢ ἐξ ἀλλήλων. ὁ μὲν ἣν ἐξ ἀσωμάζτε γεννῶν λόγος ποιεῖ 

γεννώμενον κενόν. πᾶν γὼρ τὸ γινόμενον ἕν τινι γύεται, καὶ 

ςενοχωρίαν. ὥς εἰ μὲν ὅλως μή ἐς! κενὸν μηδ᾽ ἐπεκτείνε- 

ται τὼ σώματα, καθάπερ φαοὶν οἱ ταῦτα λέγοντες, φα- 
ἤτοι ἀσώματον ἔςαι ἐν ᾧ ἡ γόεσις, ἢ ἔξει σῶμα" καὶ εἰ νερὸν τὸ ἀδύνατον" εἰ δ᾽ ἔςξι κενὸν καὶ ἐπέκτασις, ἄχδηγον 

» “΄»ἢ , Ψ ᾽ “͵,ἂΨ ἂν» ΄ ν  » 2 ἐεὶ , , ᾽ , Ν 7) 
μὲν ἔξει σῶμα, δύο ἔςαι σώματα ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ, τό τὸ ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμε- 
τε γιγνόμενον καὶ τὸ προύπάρχον' εἰ δ᾽ ἀσώματον, ἀνάγκη 20 νον. ἀλλ᾽ ἀνάγκη καὶ ὑπολείτειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, 

κενὸν εδαι ἀφωρισμένον. τοῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται εἴπερ ἐν τῷ πεπερασμώῳ μεγέθει μὴ ἐνυπάρχει ἄπειρα 

καὶ πρότερον. ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἐκ σώματός τινος ἐγχωρεῖ γί. μεγέθη πεπερασμένα. ὅταν γὰρ ἐκ γὴς ὕδωρ γόηται; 
Ν -“ ΄ Ν Υ̓͂ ἣν ,, 3 7 7] “ “ [4 Ι Κ ε , γεσθαι τὰ ςοιχεῖα" συμβήσεται γὰρ ἄλλο σῶμα πρότερον ἀφήρηταί τι τῆς γῆς, εἴπερ ἐκκρίσει ἡ γένεσις" καὶ πάλιν 

Ὡμ - ͵ “ δ᾽ ᾽ δἶ ζ ,ὔ μ ,ὔ ΄ ᾿ » ε «- ’΄ ) ὲν ᾶ᾽ ἐεὶ “ν᾿; 
εἶναι τῶν ςοιχείων. τῦτο δ᾽ εἰ μὲν ἔχει βάρος ἢ κουφότητα, ὅταν ἐκ τῆς ὑπολειπομένης, ὡσαύτως, εἰ μὲν ἦν ἀεὶ τοῦτ 
-“ ὔ δι ’, δ᾽ Γ - Ἂχ ν Ὦἦ ἔ ᾿ ὸ “ Υ͂ ᾽ ΄, ὰ τῶν ςοιχείων ἔςαι τι, μηδεμίαν δ᾽ ἔχον ῥοπὴν ὠκίνητον ἔς αι 25 ἔςαι, συμβήσεται ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν 

Ἁ ΄ςΟ -“ δὲ ὃν ὑκ ἔ ᾿ ,ὔ ἣν 75 .Φ᾿. Ν ἐπεὶ δὲ τῦτ᾽ ἀδι Σ ὃν ἀεὶ γί ῈΣ ᾽ Λ “ 
καὶ μαθηματικόν" τοίτον δὲ ὃν ὧς ἔςαι ἐν τόπῳ. ἐν ᾧ γὰρ ἐπεὶ δὲ τῦτ᾽ ἀδύνατον, ὑκ ὧν ἀεὶ γίγνοιτο ἐξ ἀλλήλων. ὅτι 
ἠρεμεῖ, ἐν τότῳ καὶ κινεῖσθαι δυνατόν. καὶ εἰ μὲν βίᾳ, παρὰ μὲν ἕν ὑκ ἔς: τῇ ἐκκρίσει ἡ εἰς ἄλληλα μετάβασις, εἴρη- 

φύσιν, εἰ δὲ μὴ βίᾳ, κατὰ φύσι. εἰ μὲν ὃν ἔςααι ἐν τόπῳ, ται. λείπεται δ᾽ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίγνεσθαι. 
(που ἔς ὧν ᾿ςοιχείων" εἰ δὲ μὴ ἐν τό δὲν ἐξ τῦτο δὲ διχῶς" ἢ γὰρ τῇ ἵ θάώπερ ἐ χαΐ που ἔξαι τι τῶν ᾿ςοιχείων" εἰ δὲ μὴ ἐν τόπῳ, οὐδὲν ἐξ τῦτο χῶς" ἢ γὰρ τῇ μετασχηματίσει, καθάπερ ἐκ 

» “καὶ λ Ν 7 ὁ Δ ἀρ ν δ ἂν. » ὦ ἡ γ ἃ . , ΑΔἌ[ι »- ,ὔ αὐτοῦ ἔςαι" τὸ γὰρ γινόμενον, καὶ ἐξ δ γίγνεται, ἀνάγκη 30 τῷ αὐτῷ κηρξ γίγνοιτ᾽ ἂν σφαῖρα καὶ κύβος, ἢ τῇ διαλύσει 
ἅμα εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε ἐξ ἀσωμάτου γίγνεσθαι δυνατὸν τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα, ὥσπερ ἔνιοί φασιν. εἰ μὲν ἦν τῇ μετα- 
ὑτ᾽ ἐξ ἄλλε σώματος, λείπεται ἐξ ἀλλήλων γίγνεσθαι. σχηματίσει γίνεται, συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης ἄτομα λέγειν 

Ν 

Πάλιν οὖν ἐπισκεπτέον τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων τὰ σώματα" διαιρετῶν γαὰρ ὄντων οὐκ ἔςαι τὸ τοῦ πυρὸς 
γεοέσεως, πότερον ὡς Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Δημόκριτος, μέρος πῦρ, οὐδὲ τὸ τῆς γῆς γῆ, διὰ τὸ μὴ εἶναι μήτε τὸ 
ἢ ὡς οἱ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύοντες, ἢ ἔξιν ἄλλος τις τρό-35 τῆς πυραμίδος μέρος πάντως πυραμίδα μήτε τὸ τῇ κύβου 

Ν 

Ί 

4. συςήσεταί ἸΗ͂. Ἱ Ἴ. κατὰ οτὰ ἩΊ. 1 8. τῦτο μᾶλλον ΗΊ, μᾶλλον τὸ Ἐ. ἢ 11. ὑφ᾽ ἑαυτῇ Ε΄, ὑπ᾽ αὐτῷ ΠΥ. 411. γεντὸν ἩΗ͂. ἢ 
χτο.} ἢ ΤΕ. ἢ 15. ἢ ΓΗ͂. 1 11. γενώμενον οι ἘΜ. 1 ἔν τοὶ γίγνεται οχὰ ἜΒΗΖ. {καὶ οαὰ ἘΓΗΖΙ͂Ι. 18. 9] ὅ Ἂν ΞΕ. 1" ἢ 

ἕξει σῶμα οἵα Ἑ. ᾿ 19. ἴςα] ἔξει ΚΖ. 1 ἅμα ροβὶ δύο ΕΖ, ροβῖ αὐτῷ Ε΄ 1 22. κῶὼ οπι ΕΜ. ἢ τινος] ἑνὸς ἩΠΗ͂. Π γενέσϑαι 
Ἐ. ἃ δ4. ἕξει ἘΜ. 1 25. ἀκ. ἴςαη ἀκ. ἐξςι ΕΕ. [ἰ 26. μαθητικὸν Ε. Ἰ 271. καὶ δηῖα εἰ οτὰ “7. 29. καί που οτὰ 7. ἢ ἐδέ τι ἐξ 

Ε. ἢ 35. εἰς οπι ΗΖ}. 1] ἔςιν οἱὰ Κ. 

1. περὶ οπὶ Ἐ. ᾿ 2. ἑαυτοὺς Ε΄. ἢ ἔτε ἘΖ,. || 5. οὐδὲ] οὐ Ἐ΄, ὦ Ζ.. 1Π 6. καὶ (βαρτα ροβίϊο κἀν) ΕΖ. ΠΠἾ. ξυμπιληϑὲν ἩΛΑ͂. 1] 
9. ὑπάρχον Ε. 10. δὲ καὶ τῶν Ε. 13. μείζονι ΓΗ͂Με γε οτὰ ΗΠ. ΝΥ 1λ.. πνευματιζομένου Η, πνευμα Ἐ. ἃ τὸ οπὶ Ζ.. 
45. ἀγγεῖα οτα Ἐ. ἢ 18. τὸ] ὅτι Ζ. ἢ 20. ἀλλ᾽ ἀνάγκη] ἀνάγκη δὲ Ε Η͂ΙΙ. -" 21. μυπάρχη Ζ. ΠΠ 22. μεγέθη ογὰ ἘΕ. 1 24. ὡσαύ-. 

τως ροβὶ ὅταν ΠΗ͂. ἢ ἵν οτι ΓΕ. ἢ 25. πεπ. ἀεὶ ὑπάρχειν Ἐ. [1 27. ἡ οπι Δ. ἢ ἄλλα Ε. 1 28. δὲ Ἡ. ἢ 30. γίγνοιτ᾽ ἂν οτὰ 

ῬΟῸῚ 31. ὥσπερ] καθάπερ ΓΗΔΙ͂. ἢ 31. ἵν ἐν τῇ Ε΄. 11 32. γείνογται Ἐ. ἢ 33. ἴςι ΗΊ. ἢ 34. μήτε ογὰ ἈΗ͂. 1} 35. πάντως οπι ΣΙ. ἢ 
τὸ οἷχά Κ. 

Ν 94 
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᾿ κύβον. εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει, πρῶτον μὲν ἄτοπον ςοιχείου, διὰ τὸ πᾶν εἶναι ἢ ςοιχεῖον ἢ ἐκ ςοιχείων, ἢ ὧχ 
τὸ μὴ πάντα γεννῶν ἐξ ἀλλήλων, ὅπερ ἀνάγκη λέγειν αὐ. ἅπαν σῶμα δὶαιρετόν. 

τοῖς, καὶ λέγουσιν. ὅτε γὰρ εὐλογον ἕν μόνον ἄμοιρον γε- Ὅλως δὲ τὸ πειρᾶσθαι τὰ ὡπλᾷ σώματα σχηματί-8 
γέσθαι τῆς μεταβάσεως, ὅτε φαίνεται κατὰ τὴν αἴσθησιν, ἵειν ἄλογόν ἐςι, πρῶτον μὲν ὅτι συμβήσεται μὴ ἀναπλη- 
ἀλλ᾽ ὁμοίως πάντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα. συμβαίνει 5 ρῆσθαι τὸ ὅλον" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἐπιπέδοις τρίχα σχήματα 
δὲ περὶ τῶν φαινομένων λέγουσι με ὁμολογούμενα λέγειν 
τοῖς φαινομένοις. τότου δ᾽ αἴτιον τὸ μὴ καλῶς λαβεῖν τὰς 
πρώτας ἀρχάς, ἀλλὰ πάντα βόλεσθαι πρός τινας δύξας βος" ἀνάγκη δὲ πλείω τύτων λαμβάνειν διὰ τὸ πλείω τὼ 

δοκεῖ συμπληρὸν τὸν τέπον, τρίγωνον καὶ τετράγωνον 

ἐξάγωνον, ἐν δὲ τοῖς ςερεοῖς δύο μόνα, πυραμὶς καὶ κύ- 

, Ἀ Ψ Ν Υ͂ ’ ὡρισμένας ἀνάγειν. δεῖ γὰρ ἴσως τῶν μὲν αἰσθητῶν αἰσθη- «ςοιχεῖα ποιεῖν. ἔπειτα φαίνεται πάντα μὲν τὰ ἁπλᾶ σώ- 
’, “5. “Ἀ2 ΝῚ ν ᾿ ,ὕ ,. Ἁ 

τάς, τῶν δὲ ἀϊδίων ἀϊδίας, τῶν δὲ φθαρτῶν φθαρτὰς εἶναι ᾿ὸ ματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπῳ, μάλις« δὲ τὸ 
τὰς ὠρχάς, ὅλως δ᾽ ὁμογενεῖς τοῖς ὑποκειμένοις. οἱ δὲ δια 

ὔ τὴν τύτων φιλίαν ταὐτὸ ποιεῖν ἐοίκασι τοῖς τὰς θέσεις ἐν 

τοῖς λόγοις διαφυλάττουσιν' ἅπαν γὰρ ὑπομένσι τὸ συμ- 
»“» ς Η “κ᾽ Η ,ὔ 2 ;ὔ 2.» ᾿ βαῖνον ὡς ἀληθεῖς ἔχοντες ἀρχάς, ὥσπερ οὐκ ἐνίας δέον 

ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ. διαμώειν μὲν ἦν τὸ τὸ ςοιχείου σχῆμα 

ἀδύνατον" οὐ γὰρ ἄν ἥπτετο πανταχῇ τῷ περιέχοντος τὸ 

ὅλον. ὠλλὰ μὴν εἰ μεταρρυθμισθήσεται, ὑκέτι ἔςαι ὕδωρ, 

εἴχερ τῷ σχήματι διέφερεν. ὥς ε φανερὸν ὅτι ἀκ ἔςιν ὡρισ- 

κρίνειν ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, καὶ μάλιςα ἐκ τοῦ τέλους. 15 μώα τὰ σχήματα αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἔοικεν ἡ φύσις αὐτὴ τοῦτο 

τέλος δὲ τῆς μὲν ποιητικῆς ἐπιςήμης τὸ ἔργον, τὴς δὲ φυ- σημαύνειν ἡμῖν, ὃ καὶ κατὰ λόγον ἐς ν᾿ ὥσπερ γὰρ καὶ ἐν 
“ Ἀ ’ὔ ᾽ Ὶ ’ Ἁ Ἁ ν -. μὰ δὲ λ δεῖ νι ς ’ὔ - " σικῆς τὸ φαινόμενον ἀεὶ κυρίως κατὰ τὴν αἴσθησιν. συμ- τοῖς ἄλλοις, ἀὠειδὲς καὶ ἄμορφον δεῖ τὸ ὑποκείμενον εἶγαι 
ὔ δ᾽ ἌΝ , Ν »ν - καὶ Ψ ΕΣ ν Ἀ ὦ , ε ’, 3 »Ἢ βαίνει δ᾽ αὐτοῖς μάλιςα, τὴν γὴν εἶναι ςοὐχεῖον, μόνην μάλιςα γὰρ ἂν ὕτω δύναιτο ῥυθμίζεσθαι, καθάπερ ἐν τῷ 

ἄφθαρτον, εἴπερ τὸ ἀδιάλυτον ἀφθαρτόν τ᾽ ἐστὶ καὶ στοι- Τιμαίῳ γέγραπται, τὸ πανδεχές. ἕτω καὶ τὰ ςοιχεῖα δεῖ 

χεῖον" ἡ γὰρ γῆ μόνη ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα. ἀλλὰ Ὁ νομίζειν ὥσπερ ὕλην εἶναι τοῖς συνθέτοις" διὸ καὶ δύναται 

μὴν οὐδ᾽ ἐν τοῖς διαλυομένοις ἡ τῶν τριγώνων παραιώρησις μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα χωριζομένων τῶν κατὰ πάθη 

εὔλογος. συμβαύει δὲ καὶ τῦτο ἐν τῇ εἰς ἄλληλα μετα- διαφορῶν. πρὸς δὲ τύτοις πῶς ἐνδέχεται γέγνεσθαι σάρκα 
βά διὰ τὸ ἐξ ἀνί ὦ χληθ ᾿ , ἔτι δ᾽ νιν. ἃ ς κ“ “ “ ἍΜ. ̓ ς. δ νΣ» ν» » 
ώσει δια, τὸ ἀνισῶν τῳ σαλησει συγεςζαγαὶ τριγωγνων. ΐἿ καὶ οξὺν ἡ ὑτιὸν σωμκῶα τῶν συνέχων; ντε γαρ ἐξ αὐτῶν 

ἀνάγκη τοῖς ταῦτα λέγουσιν ἐκ ἐκ σώματος ποιεῖν γέεσιν" “ , ; -ν Ν ΌΝ Ἂ , ᾿ 2 - τῶν ςοιχείων ἐγχωρεῖ διὰ τὸ μὴ γίγνεσθαι συνεχὲς ἐκ τῆς 

ὅταν γὼρ ἐξ ἐπιπέδων γέηται, ὑκ ἐκ σώματος ἔς αι γεγο- 25 συνθέσεως, ὅτ᾽ ἐκ τῶν ἐπιπέδων συντιθεμένων" τὰ γὰρ ςοι- 
γός, πρὸς δὲ τότοις ἀνάγκη μὴ πᾶν σῶμα λέγειν διαιρετόν, 
ἀλλὰ μάχεσθαι ταῖς ὠκριβες άταις ἐκιστήμαις" αἱ μὲν γὰρ 

ΝῚ Ἁ ὔ ’ ε 7 ε καὶ τὸ νοητὸν λαμβάνουσι διαιρετόν, αἱ μαθηματικαί, οἱ 

δὲ ὑδὲ τὸ αἰσθητὸν ἅπαν συγχωρῦσι διὰ τὸ βόλεσθαι σώ- 

χεῖα γεννῶται τῇ συνθέσει καὶ ὁ τὰ ἐκ τῶν ςοιχείων. ὥς" 

ἐάν τις ἀκριβολογεῖσθαι βόληται καὶ μὴ ἐκ παρόδου τὸς 

λόγους ἀποδέχεσθαι τὸς τοιότους, ἀναιρῶντας ὄψεται τὴν 

γώεσιν ἐκ τῶν ἔντων. ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὰ πάθη τε καὶ 
ν τς ἡ" »,» νι ἣ» “- ς- Ν ὔὕ ) Ν , ον ᾿ , 

ζειν τὴν ὑπόθεσιν. ἀνάγκη γὰρ ὅσοι σχῆμα ποιῶσιν ἑκάστι 30 τὸς δυνάμεις καὶ τὰς κινήσεις ἀσύμφωνα τὰ σχήματα 

τῶν ςοιχείων καὶ τότῳ διορίζουσι τὼς ὁσίας αὐτῶν, ἀδιαΐ- 
-“, ,», , “ Α 7ὔ Δ » ͵ὕ ρετω ποιεῖν αὐτά" τῆς γὰρ πυραμίδος ἡ τὴς σφαίρας διαι- 

4 », Κ᾽ Ν ΄, “- Ὰ , ρεθείσης πως οὐκ ἔσται τὸ λειπόμενον σφαῖρα ἢ πυραμίς. 
Δ Χ » -“ “ ὥςε ἡ τὸ τῷ πυρὸς μέρος ὁ πῦρ, ἀλλ᾽ ἔςαι τι πρότερον τῷ 

, 

τοῖς σώμασιν, εἰς ἃ μάλιστα βλέψαντες οὕτω διένειμαν. 
Φφ εἶ Ν “ ὔ Ν 
οἷον ἐπεὶ τὸ πῦρ εὐκίνητόν ἐς! καὶ θερμαντικὸν καὶ καυς νεόν, 

ε » 2 , ΣΝ - ε , ΩΣ 
οἱ μὲν ἐποίησαν αὐτὸ σφαῖραν, οἱ δὲ πυραμίδα" ταῦτα 

Ἁ ᾽ ὕ ὲ δι Ἁ δ» ὔ μὴ ΝΣ 
γάρ εὐκινητότατα μὲν διὰ τὸ ἐλαιχίςων ἅπτεσθαι καὶ ἥκι- 

4. δέ τις τῇῦ 1. ἄτομον Ε. ᾿ἰ 2. πάντα μόριον γ. ᾿ν Σ΄. 11 3. μόνον] μόριον ΕΛ. "ἃ 5. ἅπαντα ἘΉΪ. ᾿ 6. δὴ Ζ. ᾿ μὴ οι 
ΑΓ. ᾿ ἀνομολογέμοα ΗΠ. 1 9. διωρισμένας ΗΖ. 11. οἷ εἰ ΕΗ. 13. φυλάττουσιν ΗἩΜΙ͂. 1 411. ἀὲ τὸ φ. Ζ. {[ΠΠ18. τὴν γᾶν μά- 

λιξα ΣΉΜ. ἢ 19. ἀἄδ. καὶ ἀφθ. Ε. ἢ τῇ Ὑ᾽ Η, οπι “ΜΠ. 1 21. λυομένοις Ἐ. || 24. ὑκ ἐκ οπὶ Ε. [[| σωμάτων ποιεῖν τὴν γίνεσιν Ε΄, ἢ 
25. σωμάτων Γ΄ ᾿ 26. λέγε»] εἶναι Σ΄. 1 28. μαθητικαί ἘΡ. 1 30. σχηματοποιῶσιν ἕκαςον Ε΄. Ἷ 34. τῷ Ροβὶ τὸ οπι Κ. 

1. ςτιχείων] ςοιχείκ Ἐ. 1] 6. καὶ δῃῖδ τετρ. οπὰὶ ἢ. ἢ 7. μόνον Ἐ. 1 9. πάντα οπι Η. [ 12. ἐδὲ γὰρ ἩΜΠΑ͂. ἃ 13. μεταρρυϑμίσεται 

Ῥγ ΣΟῚ ἔςν Α. 15. αὐτοῦ) τούτων Ῥ᾽ αὐτῶν 1.}}7ῖ. 1 αὐτῶν (βαργὰ ροκίίο ὃ) Σ΄. ΠΠ 16. ὃ δὴ καὶ ΕΗ. 1} καὶ ροβὶ γὼρ οὐχ ἘΠ. ἢ 
ἐν οἵα Κ᾿ 18. ὧν οπι 227. } μεταρρυθμίζεσθαι 1.. {ἢ 19. ὅτω δὲ καὶ ΠΗ͂. 1] 20. συνϑ. αἰσθητοῖς. διόπερ ἩΠΗ͂. ' 21. κατὰ τὰ τ. ΓῊΣ. ἢ 
22. γίγνεσθαι κατὰ σ. ΜΙ͂. ᾿ἰ 23. ὁτιῶν τῶν σωμάτων ἔτε ἨΠΙ͂. {{ 26. ἀ τὰ] ἐκ αὐτὰ 11. 1] - 28. τὸὺς τοιότες] τῷ ςοιχείς αὐτὸς 7., τῷ ςοιχ εἰν 

αὐτῷ Ἐ. 1 ὄψεται γένεσιν Ε΄, τὴν γένεσιν ὄψεται ἩΜΙ͂. ᾿ 29. ἐκ τῶν ὄντων οπι Ε. ἢ καὶ οαχ Ε, |ἰ τὰ οπι Σ΄. {τε οτὰ 4. ἢ 30. τὰς 

δι ἃ. οπι . || ἀξύμφωνα ΗΜ. Ἷ τοῖς σώμασι τὰ σχήματα ΜΙ. 11 34. εὐκυητότερα Ἐ. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ ΓΤΓ.ι: 

,ὔ στα βεβηκέναι, θερμαντικώτατα δὲ καὶ καυστικώτατα, 
᾽, διότι τὸ μὲν ὅλον ἐςὶ γωνία, τὸ δὲ ὀξυγωνιώτατον, καίει 

Δ λ Ψ΄. - ’ὔ « ΄ὕ “ Χ Ψν δὲ καὶ θερμαίνει ταῖς γωνίαις, ὡς φασίν. πρῶτον μὲν οὖν 
Ἁ ,ὔ κατὰ τὴν κύησιν ὠμφότεροι διημαρτήκασιν" εἰ γὰρ καὶ 

ἔςιν εὐκινητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων, ἀλλ ὁ τὴν τοῦ 
-“ Ύ 

πυρὸς κίνησιν εὐκίνητα" ἡ μὲν γὰρ τὰ πυρὸς ἄνω καὶ κατ᾽ 
- ᾽ὔ 

εὐθεῖαν, ταῦτα δ᾽ εὐκίνητα κύκλῳ, τὴν καλουμένην κύλι- 

σιν. ἔπειτ᾽ εἰ ἔςιν ἡ γῆ κύβος διὰ τὸ βεβηκόαι καὶ μέ- 
ΦΦ ᾽ “ “ 

τειν, μένει δ᾽ ὑχ Ὁ ἔτυχεν ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὑτῆς τόπῳ, ἐκ δὲ 
-» ᾿ Ἕ πΨ 
τῷ ἀλλοτρίου φέρεται μὴ κωλυομένη, καὶ τὸ πῦρ δὲ καὶ 

Ύ -“ -“ 
τὰ ἄλλα ὡσαύτως, δῆλον ὅτι καὶ τὸ πῦρ καὶ ἕκαςον τῶν 

ψ ᾽ " “-,»"7 ΄ , -» Υ ἃ ςοιχείων ἐν μὲν τῷ ἀλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρα ἔσται ἢ πυ- 
ραμίς, ἐν δὲ τῷ ̓ οἰκείῳ κύβος. ἔτι δ᾽ εἰ θερμαίνει καὶ καίει 
ΝΥ - δὶ Ἂς Ἁ ΄ - »᾿ Ἁ - τὸ πῦρ διὰ τὰς γωνίας, ὥπαντα ἔςαι τὰ ςοιχεῖα θερμιαν- 

τικώ, μᾶλλον δ᾽ ἴσως ἕτερον ἑτέρου" πάντα γὰρ ἔχει γω- 
,ὔ ,ὔ γίας, οἷον τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ δωδεκάεδρον. Δημοκρίτῳ 

- » τ ΄, ᾿ ΄ « »,) 
δὶ καὶ ἡ σφαῖρα ὡς γωνία τις οὖσα τέμνει ὡς εὐκίνητον. 

ὥςε διοίσει τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον, τῶτο δ᾽ ὅτι ἔς ι ψεῦδος, 
φανερόν. ἅμα δὲ συμβήσεται καὶ τὰ μαθηματικὰ σώ- 
ματα καίειν καὶ θερμαΐίνειν' ἔχει γὰρ κἀκεῖνα γωνίας, 

Ύ 
καὶ ἔνεισιν ἐν αὐτοῖς ἄτομοι καὶ σφαῖραι καὶ πυραμίδες, 

Υ 
ἄλλως τε καὶ εἰ ἔςιν ἄτομα μεγέθη, καθάπερ φασίν. εἰ 

7 γὰρ τὰ μὲν τὰ δὲ μή, λεκτέον τὴν διαφοράν, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἁπλῶς ϑὅτω λεκτέον ὡς λέγουσιν. ἔτι εἰ τὸ καιόμενον πυ- 
-“ »“ » - ἂ ᾽ 
μβῦται, τὸ δὲ πῦρ ἐςὶ σφαῖρα ἢ πυραμίς, ἀνάγκη τὸ καιό- 25 
μένον γίγνεσθαι σφαίρας ἢ πυραμίδας. τὸ μὲν οὖν τέμνειν 

Ἂ, Ἁ "σ᾽ Ψ Ἂν , » »- ὔ καὶ τὸ διαιρεῖν ὅτως ἔξω κατὰ λόγον συμβαῖνον τῷ σχή- 
ματι" τὸ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιεῖν πυραμίδας 
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ὁμόφυλα, συγκρύει δὲ τὰ ὁμόφυλα" καὶ ἡ μὲν σύγκρι- 
σις καθ᾿ αὑτό ἐςι (τὸ γὰρ συνορίζειν καὶ ἑγῶν τῇ πυρός), 
ἡ δὲ διάκρισις κατὼ συμβεβηκός (συγκρῖνον γὰρ τὸ ὁμό- 
φυλον ἐξαιρεῖ τὸ ἀλλότριον), ὥστ᾽ ἢ πρὸς ἄμφω ἐχρῆν 

-“ ἃ “. 
5 ἀποδοῦναι ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνειν. πρὸς δὲ τούτοις, 

λ Ἁ ν Ν “ ᾿ ἐπεὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία τῇ δυνάμει, ἀδύ- 
᾽ - » “ δον ντρθνο ει ῥα ᾧ ΟΝ, τ γατον ὠποδοῦναι τῷ ψυχρῷ σχῆμά τι δεῖ γὼρ ἐναντίον 

- ν».» ,ὔ » Δ ΓΜ ΠῚ 7 2 ,7ὔ ν 
εἶναι τὸ ὠποδιδόμενον, οὐθὲν δ᾽ ἐναντίον ἐςὶ σχήματι. δὶ 

Ὶ ,ὔ ῃ ὔ ΥΡΝΝ , “ Ἀ ,ὔ 
καὶ πάντες ἀπολελοίπασι τοτο Καίτοι προσῆκεν ἢ πάντα 

10 ὠφορίσαι σχήμασιν ἢ μηδέν. ἔσιοι δὲ περὶ τῆς δυνάμεως 

αὐτῷ πειραθέντες εἰπεῖν ἐναντία Ἀέγεσιχ͵ αὐτοὶ αὑτοῖς. φασὶ 

γὰρ εἶναι ψυχρὸν τὸ μεγαλομερὲς διὰ τὸ συνθλίβειν καὶ 
μὴ διιέναι διὰ τῶν πόρων. δῆλον τοίνυν ὅτι καὶ τὸ ϑερμὸν 
᾿Ὶ Ψ Ἁ ,ὔ » 2.» Ν [4 ἀν εἴη τὸ διιόν. τοιοῦτον δ᾽ ἀεὶ τὸ λεπτομερές. ὥςε συμ- 

45 βαίνει μικρότητι καὶ μεγέθει διαφέρειν τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ 
,ὔ Υ 

ψυχρόν, ἀλλ᾽ ὁ τοῖς σχήμασιν. ἔτι δ᾽ εἰ ἄνισοι αἱ πυρα- 
δι ε ΄. Ἀ μ »"ν »“,» δ᾽ ν Ἀ . ΩΣ 

μίδες, αἱ μεγάλαι ἀν εἶεν ὁ πῦρ ἀδ᾽ αἴτιον τὸ σχῆμα τῇ 
7 ᾽ Ν ᾽ ΄ μ4 , "ν᾽ »" ΄, 

καίειν, ἀλλὰ τἀναντίον. ὅτι μὲν οὖν ὁ τοῖς σχήμασι δὶα- 
,, ἊΝ -“ χὰ “ ᾽ ἐὰν 1 φέρει τὰ ςοιχεῖα, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων" ἐπεὶ δὲ κυ-. 

20 ριώταται διαφοραὶ σωμάτων αἴ τε κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰ 

ἔργα καὶ τὰς δυνώμεις (ἑκάςε γὰρ εἶναί φαμεν τῶν φύ- 
4 , ε ,ὔ “ ᾿Ὶ γ᾿ Α σει καὶ ἔργα, καὶ πάθη καὶ δυνάμεις), πρῶτον ἀν εἴη περὶ 

, μι ΄, “ ͵ ν, « “ 
τότων λεκτέον, ὅπως θεωρήσαντες ταῦτα λάβωμεν τῶς ἑκα- 

ςου πρὸς ἕκαςον διαφοράς. 

ΔΑ. 
Περὶ δὲ βαρέος καὶ κόέφε, τί τ᾽ ἐςὶν ἑκάτερον καὶ τίς 

ἃ τὴν σφαῖραν σφαίρας παντελῶς ἄλογον καὶ ὅμοιον ὥσ- ἡ φύσις αὐτῶν, σκεπτέον, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἔχουσι τὰς 

περ εἶ τις ἀξιοίη τὴν μάχαιραν εἰς μαχαίρας διαιρεῖν ἢ 30 δυνάμεις ταύτας. ἔςι γὰρ ἡ περὶ αὐτῶν θεωρίω τοῖς περὶ 
τὸν πρίονα εἰς πρίονας. ἔτι δὲ γελοῖον πρὸς τὸ διαιρεῖν μό- κινήσεως λόγοις οἰκεία" βαρὺ γὰρ καὶ κῦφον τῷ δύνασθαι 
κν ἀποδῖῶναι τὸ σχῆμα τῷ πυρί" δοκεῖ γὰρ μᾶλλον συγ: κινεῖσθαι φυσικῶς πως λέγομεν. ταῖς δὲ ἐγεργείαις ὀνόματ᾽ ΄ 

χρίνειν καὶ συνορίζειν ἢ διακρίνειν. διακρίνει μὲν γὰρ τὰ μὴ αὐτῶν ἃ κεῖται, πλὴν εἴ τις οἴοιτο τὴν ῥοπὴν εἶναι τοιοῦτον. 

4. δὲ καὶ καυςικώτατα οὐχ Ἐ΄. 3. ὡς οχχ ἘΠ. Ἴ 5. σωμάτων ρτ Ε΄. ἸΠ 1. κύκλῳ οτχῦ ἘΖ. [{κύλησιν Ἐ, κύησιν ἈΙ͂. ἢ 9. δ᾽ ἀ 
πανταχῇ ἀλλ᾽ ΕἼΣ. || 13. εἾ δ 1. {Π 14. ἔςαι ροϑὶ ςοιχ. Ε΄ 1 τὰ] δὲ τὰ Ε-. ΠΠ 15. ἕτερον οπι Ε. [[16. δυδ] δυδι καὶ πυραμίς Ε, 
δνδ. καὶ ἡ πυραμίς ΗΖ. Ἰ 17. τέμνει ὡς εὐκίνητος ΜΙ, καίει ΕΖ. 11 18. τῦτο δ᾽ ὅτ] διότι δὲ Ε, Π ἔςαι Ζ, οτὰ ἩΠΗ͂. 1 ψενδὶς Ε. 1} 

19. μαθητικὰ Ἐ. Ἰ 21. ἄτομοι καὶ κύβοι καὶ σφ. Ε΄, ἄτομοι κύβοι καὶ σφ. ΗΙ. 1 22. καθάπερ φασίν οἵα ἘΖ. 11 23. γὰρ] δὲ ΕΖ, ἢ 

2Ά.. ὡς λέγονσιν οπι Ἐ. Ἷ 25. δὲ οι Ἐ. 1 ἰξὶ ροϑὲ σφαῖρα Ε΄, οπὰ Η. ἢ τὰ καιόμεα Ε΄. Π 26. τὸ οι ἘΖ. {υ27. ὅτως οτὰ ΣῊ 

Ἢ. Ἰ 28. πυραμίδας ποιεῖν ΓΗ͂. ἢ 29. σφαίρας ταᾶγρο Σ΄. ᾿ἰ ὡς εἴπερ τις ΤΗ͂. 1] 30. ἀξιοῖ Ε΄ 131. γελοῖον τὸ πρὸς τὸ ἨΔ. ἢ 32. τὸ 

πὶ ΖΠΗ͂. 1 33. καὶ συνορίζειν οπχ 7. 11 διακρίνειν οπχ Ε. ᾿Π διακρίνει] διακρίνειν ΕΗΖ. Ϊ 

1. συγκρίνειν ΓΖ. ἢ 2. ξυνορίζειν ἩΔΙ͂. ἡ ἀ. χρὴν ΠΙ͂, χρὴ Η.. ἢ 1. τι οτὰ Ἑ. Ἰ δεῖ γὰρ} διὰ τὸ δεῖν μὲν ΕΗ. "8. μηδὲν Ε΄. ἢ 
ἰστὶ] ἐναι ΕΠ. ἢ 9. ἀπολείπουσι Ε. ἢ 41. ἑαυτοῖς Ε. 1 12. ψυχρὸν εἶναι ΚΕ. Ἰ 13. τὸ οι Η. ἵ 14. ἀὴ] ἄν εἴη Ἐ, οἵα Η 

Ἡ. ἡ 15. σμοιρότητι Κ΄, καὶ μικρότητι Ἐ-. 1 ψυχρὸν καὶ τὸ θερμὲν Ε΄ ἢ 18. τοῦ ἱναντίου Ε΄. 1 διέφερε ργ Ζ. || 20, διαφοραὶ τῶν σωμά- 
των ἘΜΖΩ͂Ι. ἢ τὰ πὶ χάθη οἵὰ Ἐ. ἢ 21. τὰς οταὰ Ε. ἴ 28. τ᾽ οπ; ἘΞ. τίς] πῶς Η. 31. τὸ Ε. 
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308 ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Α, 

διὰ δὲ τὸ τὴν φυσικὴν μὲν εἶναι πραγματείαν περὶ κινή- κουφότερον. οὕτω δὲ διελθόγτες οἴονται διωρίσθαι καὶ περὶ 
σεως, ταῦτα δ᾽ ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς οἷον ζώπυρ᾽ ἅττα κινήσεως, τῷ ὡπλῶς κύόφου καὶ βαρέος" ὁ δὲ λόγος αὐτοῖς ἐκ ἐφαρ- 
τάντες μὲν χρῶνται ταῖς δυνάμετιν αὐτῶν, ὁ μὴν διωρίκασί μόττει. δῆλον δ᾽ ἔςαι τοῦτο μᾶλλον προελθῦσιν. λέγουσι 

Ὑε, πλὴν ὀλίγων. ἰδόντες ἔν πρῶτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων γὰρ τὸ κουφότερον καὶ βαρύτερον οἱ μὲν ὥσπερ ἐν τῷ Τι- 

εἰρημένα, καὶ διαπορήσαντες ὅσα πρὸς τὴν σκέψιν ταύτην 5 μαίῳ τυγχάνει γεγραμμένου, βαρύτερον μὲν τὸ ἐκ πλειό-- 

διελεῖν ἀναγκαῖον, οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν εἴπωμεν νων τῶν αὐτῶν συνεστός, κουφότερον δὲ τὸ ἐξ ἐλαττόνων, 

περὶ αὐτῶν. λέγεται δὴ τὸ μὲν ἁπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον, ὥσπερ μολίβδου μόλιβδος ὁ πλείων βαρύτερος καὶ χαλχῦ 
τὸ δὲ πρὸς ἕτερον" τῶν γὰρ ἐχόντων βάρος φαμὲν τὸ μὲν χαλκός. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοιοειδῶν ἕκας ον" 
εἶναι κεφότερον τὸ δὲ βαρύτερον, οἷον ζύλου χαλκόν. περὶ ἐν ὑπεροχὴ γὰρ τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἔκας ὅν ἐς ιν. τὸν 

μὲν ἦν τῶν ἁπλῶς λεγομένων ἐδὲν εἴρηται παρὼ τῶν πρό- 10 αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ξύλου μόλιβδόν φασιν" ἔκ τινων γὰρ 

τερον, περὶ δὲ τῶν πρὸς ἕτερον" ὁ γὰρ λέγουσι τί ἐς τὸ 

βαρὺ καὶ τί τὸ κῦφον, ἀλλὰ τί τὸ βαρύτερον καὶ κουφό- 

τερον ἐν τοῖς ἔχουσι βάρος. μᾶλλον δ᾽ ἔςαι δῆλον τὸ λε- 
γόμενον ὧδε, τὰ μὲν γὰρ ἀεὶ πέφυκεν ἀπὸ τοῦ μέσου φέ- 

“ ;» “« ν ,ὔ Ἀ ’ ἘΜ σ΄. . » τῶν αὐτῶν εἶναι πάντα τὰ σώματα καὶ μιᾶς ὕλης, ἀλλ 
οὐ δοκεῖ. ὕτω δὴ διωρισμένων ὑκ εἴρηται περὶ τῇ ἁπλῶς 
΄, ᾿ έ  ὴν ν δ ᾿ “, ἐλ» .ΎΥ κόφου καὶ βαρέος᾽ νῦν γὰρ τὸ μὲν πῦρ ἀεὶ κέφον καὶ ἄνω 

“ Ν Ν ΄ὔ ΄ ΝῚ δὴ φέρεται, ἡὶ δὲ γῇ καὶ τὰ γεηρὰ πάντα κάτω καὶ πρὸς τὸ 
Ν Ν Ὶ ΄ ΄, »“ 77 ,ὔ ρεσθαι; τὰ δ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ μέσον. τούτων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ 15 μέσον. ὥς ὁ δι᾿ ὀλιγότητα τῶν τριγώνων ἐξ ὧν συνες ἄναι 

τῷ μέσου φερόμενον ἄνω Ἀέγω φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πρὸς φασὶν ἔκαςον αὐτῶν, τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι πέφυκεν" τό 
Ν Υ̓ Χ Ν Χ “ “ ν - ἀ ᾿ ΄ Ἄ τὸ μέσον. ἄτοπον γὼρ τὸ μὴ νομίζειν εἶναί τι ἐν τῷ ὑρανῷ τε γὰρ πλεῖον ἧττον ὧν ἐφέρετο καὶ βαρύτερον ἂν ἦν ἐκ 
Ἀπ Ψ ΙΝ ΄ , γ “ , μ᾿ “ Ν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, καθάπερ τινὲς ἀξίῶσιν" ὁ γὰρ εἷς πλειόνων ὃν τριγώνων. γῦν δὲ φαίνεται τοὐναντίον" ὅσῳ γὰρ 

ΝΥ Υ Ν 4 ͵ὔ ͵ὔ : Ἀ ΄, , γ᾿ »» ναι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω φασίν, εἴπερ πάντη ὅμοιός ἐςι, ὧν ἢ πλεῖον, κουφότερον ἐς! καὶ ἄνω φέρεται θᾶττον. καὶ 
ὶ 46. 5. Ψ ᾿ ἐφ “΄ ν» Δ τᾷ Ν , Ὡς » Δ7 “ “ ΑῚ δὲ καὶ πανταχόθεν ἀντίχους ἔςαι πορευόμενος ἕκαςος αὐτὸς 20 ἄνωθεν δὲ κάτω τὸ ὄλιγον οἰσθήσεται θᾶττον πῦρ, τὸ 

αὑτῷ. ἡμεῖς δὲ τὸ τῷ παντὸς ἔσχατον ἄνω λέγομεν, ὃ καὶ 
Ἁ Ν ».Ἀ Υ “« ΄ »“ ψ. α »» κατὰ τὴν θέσιν ἐςὶν ἄνω καὶ τῇ φύσει πρῶτον" ἐπεὶ δ᾽ ἐς 

τι τῷ ὑρανᾷ ἔσχατον καὶ μέσον, δῆλον ὅτι ἔςαι καὶ ἄνω 

καὶ κάτω, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοὶ λέγεσι, πλὴν ἀχ ἱκαγῶς. 

πολὺ βραδύτερον. πρὸς δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάσσω 

ἔχον τὰ ὁμογενῆ κουφότερον εἶναί φασι, τὸ δὲ πλείω βα- 
ρύτερον, ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ ἐκ τῶν αὐτῶν εἶναι 

τριγώνων, ἀλλὰ διαφέρειν ὀλιγότητι καὶ πλήθει, διὸ τὸ 
τότου δ᾽ αἴτιον ὅτι νομίζουσιν ὑχ ὅμοιον εἶναι πάντῃ τὸν 25 μὲν αὐτῶν εἶναι κουφότερον τὸ δὲ βαρύτερον, ἔςαι τι πλῆ- 

ὡρανόν, ἀλλ᾽ ἕν εἶναι μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμῶς ἡμισφαίριον, ἐπεὶ θος ἀέρος ὃ βαρύτερον ὕδατος ἔςαι. συμβαίνει δὲ πᾶν τὸ- 
προδυπολαβόντες καὶ κύκλῳ τοίδτον, καὶ τὸ μέσον ὁμοίως ναντίον᾽" ἀεί τε γὰρ ὁ πλείων ἀὴρ ἄνω φέρεται μᾶλλον, 
ἔχειν πρὸς ἅπαν, τὸ μὲν ἄνω φήσουσιν εἶναι, τὸ δὲ μέσον καὶ ὅλως ὁτιῶν μέρος ἀέρος ἄνω φέρεται ἐκ τῷ ὕδατος. οἱ 

κάτω. ἁπλῶς μὲν ἕν κῦφον λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον καὶ μὲν ἦν τῦτον τὸν τρόπον περὶ κέφου καὶ βαρέος διώρισαν" 

πρὸς τὸ ἔσχατον, βαρὺ δὲ τὸ ἁπχῶς κάτω καὶ πρὸς τὸ ἢ τοῖς δ᾽ ἐχ ἱκανὸν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν, ἀλλὰ καΐπερ ὄντες 
ἀρχαιότεροι τῆς νῦν ἡλικίας καινοτέρως ἐνόησαν περὶ τῶν 

νῦν λεχθέντων. φαύεται γὰρ ἔνια τὸν ὄγκον μὲν ἐλάττω 

τῶν σωμάτων ὄντα, βαρύτερα δέ. δῆλον ἦν ὡς ὄχ ἱκανὸν 

μέσον" πρὸς ἄλλο δὲ κἔφον καὶ κουφότερον, ὃ δυοῖν ἐχόν- 

τῶν βάρος καὶ τὸν ὄγκον ἴσον κάτω φέρεται θάτερον φύ- 
σει θᾶττον. 

Τῶν δὴ πρότερον ἐλθόντων ἐπὶ τὴν περὶ τότων σκέψιν 
σχεδὸν οἱ πλεῖςοι περὶ τῶν ὅτω βαρέων καὶ κέφων εἰρή- 35 ἴσα γὰρ ἄν ἣν τὸν ὄγκον. τὰ δὲ πρῶτα καὶ ἄτομα τοῖς 

» » , Σ "» ν ,ὔὕ μὲν ἐπίπεδα λέγουσιν ἐξ ὧν συνέστηκε τὰ βάρος ἔχοντα 

ν ,ὔ τὸ φάσκειν ἐξ ἴσων συγκεῖσθαι τῶν πρώτων τὰ ἰσοβαρῆ" 

ὔ -΄ ᾽7 », 3, ,, ΄,ὔ ᾽ 2 

κάσι μόνον, ὅσων ἀμφοτέρων ἐχόντων βάρος θάτερόν ἐστι 

4. μὲν οἵχλ ἘΞ. ἢ κῥησιν Ἐ. 12. αὐτοῖς Ε. 1 ἅττα τῆς κυ. ΕΗ. 1 3. οὐ μὴ] πλὴν οὐ ἘΖ. ΠΠ 10. οὐδὲν ροβὲ πρότερον Ω͂, ἢ 
12. τί τὸ ροϑὲ καὶ οπὰ Ε. [[ καὶ τί τὸ κουφότερον Ε΄. ἢ 13. ἐςὶ Ε΄. {δ λέγομεν ΕΖ. ἢ 16. λέγομεν Ε. 1 17. τι εἶναι Τ. ᾿ 238. καὶ 

Ῥοϑὲ ἔςαι οπι 227. }} 24. ὅπερ Ε, ὡς ὅπερ Δ. ᾿ὶ 26. μένον οἵὰ ΗΠ. 1 30. κάτω] καὶ τὸ ρν ΕΞ. 31. δυεῖν Ζ.. Π 32. ἴσον ἔγκον Τ' ἢ 
84. ἐλθόντων ροβὲ σκέψιν Ε΄ 1 3.5. κύφων τε καὶ βαρέων Ε΄. || 36. μόνων Ε΄. 1 ὅσον 1.. 

1. ὡρίσθαι Ε, Ἰ 3. μᾶλλον τῦτο ἩΔΜΙ͂. ᾿ὶ 6. συνεςὼς ΕἼΣ, συνεςηκὸς ΗΠ. 1 1. μολίβδον οτὰ Ε. Ἰ|᾿ πλείων] πλειόνων Ἐ. ἢ 

8. τῶν ἄλλων οπὶ Ε΄. || ὁμοειδῶν ΕΠ. 1 10. δὲ Η. 11 ξύλου] ξύλον καὶ Ε. Ἰ 12. δὲ Ε΄. 17. τε ογὰ 1. || ὧν πλέον ἧττον ἘΞ, ὧν 

πλεῖον ἧττον 1. Π ἄν οχχα ΗΜ. 1 18. τρίγωνον Ε. ᾿ 21. ἐπειδὴ Ε. 1 22. ἔχον δηϊθ κουφότερον ΠΗ͂. ἃ ὁμοιογεῆ ἘΜ 123. πῦρ 
καὶ ὕδωρ ΓΗΜ. 1| 25. βραδύτερον Ε. 1 27. μᾶλλον φέρεται ἄνω Ε. ΠΞ 29. τὸν τρέπον τῦτον ζ.. ΠῚ 31. ταῖς ἡλικίαις ΚΗΜ. ἢ 33. δὲ 

βαρύτερα ΕΗΖΔΔΙ͂. 1 ὡς οἵα Ε. 



ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ [Δ. 

, πο Ν ΠΝ ΓΝ. ποτ ᾿ τῶν σωμάτων, ἀτοπον τὸ φάναι" τοῖς δὲ στερεὼ βιῶλλον 
ἀν»; ᾿ ᾿ ͵ 1 προς 

ἐνδέχεται λέγειν τὸ μεῖζον εἶναι βαρύτερον αὐτῶν: τῶν δὲ 
» ΄ ᾽ ΕΝ “ ΄ ΓᾺ ἘΝ οἶτον ἅς συνθέτων, ἐπειδήπερ ὁ φαίνεται τῦτον ἔχειν ἕκαςον τὸν τρό 

μ ΄, » ΝᾺ ᾿ 8, ᾿ 0; ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα ὁρῶμεν ἐλώττω τὸν ὀγκον 
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φήσυσιν, ὅξαι τι. πλῆθος γῆς ὕτως ὀλέγον ἐν ᾧ ςερεὺν ἔξιαι 
ἔλαττον ἢ ἐν πολλῷ πλήθει πυρός. ὁμοίως δὲ κἀν τῷ κενῷ 
δὶ ΄ ΒΩ, : ΡΨ; “» ε “ ΄ ᾿ ορίσωσιν, ἔςαι τι κουφότερον τῷ ἁπλῶς κόφου καὶ φέρο- 
πὰ ἀεὶ ἄνω αὐτὸ φερόμενον ἀεὶ κάτω: τῦτο δὲ ἀδύνατον" 

ὄντα, κάϑάπη εἰμ χαλοόν, ἕτερον τὸ “αἴτιον οἴδγταί τὲ ὅ 18 ̓γὰρ ἁπλῶς κέφον ἀεὶ κουφότερον τῶν ἐχόντων βάρος 

καὶ λέγουειν ἔ ἔνιοι" τὸ γὰρ κενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον" κὸυ- 
φίζειν τὰ σώματά ἐφρν καὶ ποιεῖν ἔστιν ὅτε "τὰ αὐ 

κουφότερα πλεῖον γὰρ ἔχειν κενόν, διὰ τῶτο γὰρ καὶ τὸ 
ἔγχον εἶναι μέζω δυγκεμεα ̓ πολλάκιφ ἐξ ἴσων φερεῶν ἢ 

καὶ κάτω Φερομιέων, τὸ δὲ κουφότερον ἐκ ἀεὶ κῦφον διὰ 
τὸ λέγεσθαι καὶ ἐν᾿ τοῖς ἔχουσι βάρος ἕτερον ἑτέρου κεφό- 
τερον, οἷον. γὴς ὕδωρ: ἀλλὰ μὴν ὑδὲ τῷ τὸ κενὸν ἀνάλογον 
ἔχειν πρὸς τὸ πλῆρες ἱκανὸν λῦσαι τὴν λεγομένην νῦν ἀπο- 

καὶ ἐλαττόνων. ὅλως δὲ καὶ παντὸς αἴτιον εἶναι τῷ κουφο- 10 ρίαν; συμβήσεται γὰρ καὶ τῦτον τὸν τρόπον λέγυσιν ὡσαύ- 
τέρου τὸ πλεῖον ἐνυπάρχειν κενόν. λέγουσι μὲν ὅν τῦτον τὸν 

, » -“ - ἐν νς Κ ς, ςτὸ 
τρόπον, ἀνάγκη δὲ προσθεῖναι τοῖς ὅτω διορίζουσι μὴ μόνον 
τὸ κενὸν ἔχειν πλεῖον, ἂν ἤ κουφότερον, ἀλλὰ δαὶ τὸ. ςε- 

ρεὸν ἔλαττον" εἰ γὼρ ὑπερέξει τῆς τοιαύτης ἀναλογίας; ὧν 

τως τὸ ἀδύνατον. ἐν γὰρ τῷ πλείονι πηρὶ καὶ ἐν τῷ ἐλατ- 

τοῦ τὸν ικὐτὸν ἔξει λόγον τὸ ςερεὸν πρὸς τὸ κενόν. φέρεται 
δέ γε θῶττον τὸ πλεῖον ἄνω πῦρ τῷ ἐλάττονος, καὶ: κάτω 

δὲ. πώλιν ὡσαύτως ὁ «πλείων χρυσὸς καὶ ὁ μόλιβδος "ὁμοίως 
᾿ " Ἄς: Ψ' »“ 

ἔςαι κουφότερον. διὰ γὰρ τῶτο καὶ τὸ πῦρ εἶναί φασι κυ- 15 δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἔκαςον τῶν ἐχέντων βάρος. ὑκ ἔδει δὲ 
’ 2 . Ε ,ὔ Ἂ »ν “ φότατον, ὅτι πλεῖςον ἔχει κενόν. συμβήσεται ἦν μικρᾷ πυ- 

ἂν ς ἂῚ - γ Ν Ἁ - ἱς ρβὸς πολὺν χρυσὸν πλεῖον ἔχοντα τὸ. κενὸν εἶναι κουφότερον, 
Ἁ ΄ “ Ἢ εἰ μὴ καὶ ςερεὸν ἔξει πολλαπλάσιον" ὥςε τῦτο.- λεκτέον. 

ὰ .-" , ᾿ 
ἔνιοι μὲν οὖν τῶν μὴ φασκόντων εἶναι κενὸν οὐδὲν διώρισαν 

τῦτο συμβαίνειν, εἴπερ τύτῳ διώριςαι τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. 

ἄτοπον δὲ καὶ εἰ διὰ τὸ κενὸν μὲν ἄϑω φέρονται, τὸ. δὲ κε- 

γὸν αὐτὸ μή. ἀλλὰ μὴν εἴ γε τὸ μὲν κενὸν ἄνω πέφυκε 
φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πλῆρες, καὶ διὰ τῦτο τοῖς ἄλλοις 

περὶ κούφου καὶ βαρέος, οἷον ᾿Αναξαγόρας καὶ ᾿Ἐμπεδο- 29 αἴτια. τῆς φορᾶς ἑκατέρως, οὐθὲν περὶ τῶν. συνθέτων ἔδει 

κλῆς᾽ οἱ δὲ διορίσαντες μέν, οὐ φάσκοντες δὲ εἶναι κενόν, 

ἐδὲν εἶπον διὰ τί τὰ μὲν ἁπλῶς κοῦφα τὼ δὲ βαρέα τῶν 
΄ ι Ἁ ᾿ Τ᾽, ΎΥ͂ Ἁ ,, ψ σωμάτων, καὶ φέρεται τὰ μὲν ἀεὶ ἄνω τὰ δὲ κάτω. ἔτι 

δὲ περὶ τὸ ἔνια μείζω τὸν ὄγκον ὄντα κυφότερα τῶν ἔχατ-: 

σκοπεῖν δια τί τὰ μὲν κῦφα τὼ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων, 
ἀλλὰ περὶ τότων αὐτῶν εἰκεῖν διὰ τί τὸ μὲν κῦφον, τὸ δ᾽ 

ἔχει βάρος" ἔτι δὲ τί τὸ αἴτιον τῇ μὴ διεςαάναι τὸ πλῆρες 
καὶ τὸ κενόν. ἄλογον δὲ καὶ τὸ χώραν τῷ κενῷ ποιεῖν, ὥσς. 

ΝΕ ᾿- : . -. »Ἥ»5ὉῸῦϑᾷχ ΑΨ ὦ 
τόνων εἶναι σωμάτων δὲν ἐπεμνήσθησαν, ὑδὲ δῆλον πῶς ἐκ 5 πῷ ἐκ αὐτῷ χώραν τινὰ ὄσαν' ἀνωγκαῖον δ᾽ εἴπερ κινεῖται 

τῶν ερηβέων ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις, συμβήσεται 

λέγειν αὐτοῖς. ἀναγκαῖον ̓δὲ καὶ τοῖς τἀν τῆς τοῦ πυρὸς 
κουφότητος αἰτιωμένοις τὸ πολὺ κενὸν ἔχειν σχεδὸν ἐν ταῖς 
αὐταῖς ἐνέχεσθαι δυσχερείαις. ἔλαττον μὲν “γὰρ ἔξει ᾿ς ερεὸν 

τὸ κενόν, εἶναι αὐτί τινὰ τόπον, ἐξ ὃ μεταβάλλει. καὶ εἰς 

ὅν. πρὸς δὲ τότοις τί τῆς κινήσεως αἴτιον; ὁ γὰρ δὴ τότγε 
ἜἜΞΞΨΞΕΟΙ . , 5... ᾿ , 

κενόν" οὐ γὰρ αὐτὸ κινεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεόν. 

ὡσαύτως δὲ συμβαύει κἄν τις ἄλλως διορίζῃ, μεγέθει καὶ 

τῶν ἄλλων σωμάτων, καὶ τὸ κενὸν πλεῖον" ἀλλ᾽ ὅμως ἔςαι ἢ σμικρότητι ποιῶν βαρύτερα καὶ κυφότερα θάτερα τῶν ἑτέ- 
τι πυρὸς πλῆθος ἐν ᾧ τὸ ςερεὸν καὶ τὸ πλῆρες ὑπερβάλλει 

τῶν περιεχομένων ςερεῶν ἕν τινι μικρῷ πλήθει. γῆς. ἐὰν δὲ 
-“ Ν , ὅῳ πες 5», εὰ}ἙαΝ τ ἁ. δ 

φῶσι καὶ τὸ κενόν, πῶς διοριοὺσι τὸ ὡπλῶς βαρύ; ἢ γὰρ 
" - Δ " ᾿ ἥ - 

τῷ πλεῖον ςερεὸν ἔχειν ἢ τῷ. ἔλαττον κεγόν. εἰ μὲν ἦν τῶτο 

ρων, καὶ ἄλλον ὁντινῦν τρόπον κατασκευάζων, μόνον δὲ τὴν 
ἘῸΝ τὰν μι ᾿." ΄ὔ Δ ,ὔ ἢ ε ,ὔ 

αὐτὴν ὕλην ἅπασιν ἀποδιδές, ἡ πλείους μὲν ὑπεναντίας δὲ 

μόνον. μιᾶς μὲν. γὰρ οὔσης οὐκ ἔςαι τὸ ἁπλῶς βαρὺ καὶ 
κῦφον, ὥσπερ τοῖς ἐκ τῶν τριγώνων συνις ὥσιν" ἐναντίας δέ, 

4. τὸ οπὶ ΕΠ. ἢ 2. εἶναι καὶ β. Ε΄. Ἰ δὲ τῶν Ἐ. ἢ 3. ἔχον Ι͂. ἢ ἴκαςον γοβὲ τοῦτον ροπίξ Ἐ, οὐἹ Ὁ. {|ᾧ. ἀλλὰ --- 11. τὸν 
τρόπον οτὰ Μ΄ || 6. τὰ σώματα κουφίζειν ἘΠ. 8. γὰρ καὶ] δὲ καὶ ΕΉΪ. ἢ} 9. ἔχειν μείζονα ΕΗ. ἢ 10. καὶ δῖε ἐλ, οὐ ΕΚ. ἢ 

48. εἰ μὴ ροβὶ ςερεὸν Ζ.. 1} καὶ τὸ ς. Ε. " 22. τῇ τὲ Ε. 1 23. τῇ ὁ ἩΜΙ͂. ἢ" 3. ὄντα] ἔχοντα Δ, τὰ ΕΖ. ἢ} 25. δὲ] οἱ δὲ Ε. ἢ 

ὅχως Η2}77. 11 26. ὁμολογόμενον Ε΄. Ἱ 27. αὐτός Ε. ἢ τῆς οπι Ε. ᾿ 29. ζε τὸ ἐν ἩΜ. κα 51: ̓ὑπερβάλη ΗΠ. ἵ 32. ΣΉΝ. Η 

33. καὶ -- διοριῦσι οπὶ Ε-. ᾿Π γάρ τοι τῷ πλεῖξον Ε΄. || 3ἡ. τῦτοῇ ὅτω Σ΄. - 

1. ὦ τὸ ς. ΕΖ. Ἡ 2. κοῦ οπὶ Ε. ἢ 3. τῦ οπι Ε. [|| ἀ. αὐτὸ] τὸ ΡΉΙΜ. ᾿ 5. κῦφον οπι Ε. ἢ ἀὰ] ἵκαι ἀὰ Μ΄ αἰὰ καὶ Ζ, οἵα 

Ἐ. Ἰ 8. ὕδυρ γῆς ΕΗ͂. 1 τῷ οτὰ Ε. ἢ 9. νῦν οπὰ Ε. 1 11. πλέονι 1.. 1} ἐν οπὶ ΕΗ. 1 12. λόγον ἔξει 1.. Π πρὸς] καὶ Η͂. ἢ 
43. σα οὐ ΕΗΜ. ἢ θᾶττον ροΞῖ πῦρ ΗΜ.  1ἀ. πάλιν] θᾶττον Ε΄. 1} μόλνβδος Ε΄. Π 15. καὶ ἐπὶ τῶν Ε΄. [Π- 16. καὶ τὸ κῦφον ἩΜΙ͂. ἢ 

41. καὶ] κάν ΗΠ. 11 φέρεται Η,, φέρηται ΠΗ͂. ᾿' 18. φίρεσθαι πέφυκε Ἐ. || 20. ἑκατέρας οπι Ε. ἱ 21. βαρέα τὰ δὲ κοῦφα ΡΉΗΛΙ. ἵ 

23. ἔχει τι βάρος Ε. ἢ 24. κισὸν ἀεί. ἄλογον Ἐ. τῷ -- 25. χώραν τα τῆᾶγρὸ Ε. [|25. αὐτὸ ΕἩΠΙ͂ εἰ το Ε. ᾿ 26. τινὰ αὐτῷ ΕΗ 

ἩἹ΄ ἢ 21. τί τὸ τῆς Ἐ. ἢ κινήσεως τὸ αἴτιον ΗΠ. ἢ γε οτὰ Ε΄ {| 29. κἀν εἴ τις ἄλλος Ζ.. || 30. μικρότητι ΤΕ. 1 81. καὶ] κἄν ΣΗΖΙ͂Ι. [ 

32. μὶν οἵα Σ΄. ΠΠ ἐναντίας Ἐ. 1] 33. γὰρ μὶν Κ΄. 



816 ΠΕΡῚ ΟΥ̓́ΡΆΑΑΝ ΟΥ Δ. 

2 Ὁ Ἄρεος Ἄδι ς δᾶ “ ᾿ Ἄλλες λ..» ὡς ͵ὔ .« γ ἕ ͵, ἃ ν. εν 

καθάπερ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλῆρες, οοὐμ ἔςαι τὰ μεταξὺ τῶ, φθαι.: καὶ ταύτῃ μᾶλλον ἄν τις ὑπολάβοι ὃ ἔλεγον οἱ ἀρ- 
- »“"- Ρ. ᾿ ΄ Ν ς, - Ν Ν »" 

ὡπλῶς βαρέων καὶ κούφων διὰ τίν᾽. αἰτίας. βαρύτερα. καὶ χαῖοις ὅτι τὸ ὅμοιον φέροιτο πρὸς τὸ ἕμοιον. τῦτο γὰρ ὁ 
5 »- » ᾿ ,ὕ μ. - » 

κυφότερα ἀλλήλων καὶ τῶν ἁπλῶν ἐς». τὸ δὲ μεγέθει καὶ συμβαίνει πάντως" οὐ γὼρ ἐάν τις μεταθῇ τὴν γὴν οὗ νῦν 
᾿ . “ ε ᾿ ῃ ͵ ὰ " Χ ᾽ 

μεοκιρότητι διορίζειν πεπλασμένῳ μὲν ἔσικέ μᾶλλον τῶν πρότ ἡ σελήνη, οἰσθήσεται τῶν μορίων ἕκαςον πρὸς αὐτήν, ἀλλ᾽ 
ἦ .“ ν᾿ νιν ζ 

τερον, ὅτι. δ᾽. ἐνδέχεται καθ᾽ ἔκαφτον ποιεῖν διαφορὰν τῶν 5 ὅπε περ καὶ γῶν. ὅλως. μὲν ὃν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἀδιαφόροις 
, Ψ ΄ὔ ᾽ ᾿ Ψ ἀν ῳοῦς (- Ν τν ἐφ. ὧν ΄, 2. Κ " Ἂ  ,δν 
τεττάρων στοιχείων, -ἀσφαλεστέρως ἔχει πρὸς τὰς ἔμπρο- ὑπὸ τῆς, αὐτῆς κινήσεῳς ἀνάγκη τῦτο συριβάζειν, ὥσθ᾽ ὅτε 
σϑεν ἀπορίας, τὸ δὲ μίαν ποιεῖν φύσιν τῶν τῷ. μεγέθεὶ διώ- πέφυκεν ἐν πὶ φέρεσθαι μόριον, καὶ τὸ πᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ τό- 

ἐλ το ἐν πο τς :Ν , - , “ν ἜΤ ΆΆΚΈΙ , , ἢ , ν 
φεράντων ἀναγκαῖον ταὐτὸν. συμβαίνειν τοῖς μίαν ποιοῦσι! πος ἐςὶ τὸ τοῦ περιέχογτος πέρας, περιέχει δὲ πάντα τὰ 

Ἶ ΡΝ “ ὶ ἐν δι γ᾿ ΄ , " ᾿ -“ 
ὕλην, καὶ μήθ᾽ ἁπλῶς εἶναι μηθὲν κοῦφον μήτε φερόμενον κινέμενα ἄνω καὶ κάτω τό τε ἔσχατον καὶ τὸ μέσον, τῦτο 

ἃ ε Ἀ ὔ ᾿ " ᾿ Ν Ν -“ 

ἄνω, ἀλλ᾽ ἢ ὑςερίχζον ἢ ἐλθλιβόμενον, καὶ πολλὰ μικρὰ το δὲ “τρόπον. τινὰ γίγνεται τὸ εἶδος τῇ περιεχομένα, τὸ εἰς τὸν 
γ. 2 , 7 " ᾽ Δ »“ Ψ .-,.»᾿ Ψ. ͵7ὔ » λον ᾽ν Ἀ ᾿ 

ὀλίγων μεγάλων βαρύτερα, εἶναι. «εἰ δὲ τοῦτο ἔσται, συμ- αὑτῷ τόπον φέρεσθαι πρὸς τὸ ὅμοιόν ἐςι φέρεσθαι" τὰ γὰρ 
ΧΑ » Ἢ ,ὕ “ ΄, » ᾿ΑΝ ᾿ ᾽ ᾿ 

βήσεται πολὺν ἀέρα καὶ πολὺ πῦρ ὕδατος. ἐναι βαρύ- ἑξῆς ὅμοια, ἐςιν ἀλλήλοις, οἷον ὕδωρ ἀέρι καὶ ἀὴρ πυρί, ἀνά- 
-“ -“ ᾽ . Υ 

τερα. καὶ γῆς ὀλίγης. τοῦτο δ᾽ ἐςὶν ἀδύνατον. -τὰ μὲν ἦν παλιν-δὲ λέγειν τοῖς μὲν μέσοις ἔςι, τοῖς δ᾽ ἄκροις ᾧ, οἷον 
ἔ »-»“ Η ς »" Ν “" " 2 Ἂς Ν 

παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα ταῦτα. καὶ τοῦτον Ἀέγεται τὸν ἀέρα, μὲν ὕδατι, ὕδωρ δὲ γῇ" ἀεὶ γὰρ τὸ ἀνώτερον πρὸς τὸ 
᾿ . Ν ν : 

τρόπον. ΄ : εν ἢ . ἀφιύφ᾽ αὐτὸ, ὡς εἶδος πρὸς ὕλην, οὕτως ἔχει πρὲς ἄλληλα. 
Ν .« Ἶ ͵7ὔ ΟΝ οἢ ΔΛ Ν Ν ," »“ γ 

3... ὩἩμεῖς δὲ χέγομεν πρῶτον διορίσαντες περὶ Ὁ μώλιςα τὸ δὲ ζυτεῖν διὰ τί φέρεται τὸ πὺρ ἄνω καὶ ἡὶ γὴ κώτω, 
, ὦ» διὰ τί τὰ μὲν ὦ έ Σ δὲ καὶ » .,ν 7. Ὶ διὰ τί τὸ ὁ .  ὰ “ Ὶ 
ἀπορθσί τινες, διὰ τί τὼ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ κάτω τῶν τὸ αὐτό ἐς! καὶ διὰ τί τὸ ὑγιαςὸν ἀν κινῆται καὶ μετα- 

Ν Ν Γ2 . Σ 

σωμάτων ἀεὶ κατὰ φύσιν, τὼ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω, μετὼ βάλλῃ ἣ ὑγιαςόν, εἰς ὑγίειαν ἔρχεται ἀλλ᾽ ὑκ εἰς λευκό- 
ἢ ᾿ ΄ ᾿ ἜΔΕΙ, Ἶ δ 

δὲ ταῦτα περὶ βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν. συμβαϊνόντων τητα. ὁμοίῳς. δὲ καὶ τάλλα πώντα τὰ ἀλλοιωτά. ἀλλὰ 
Ε] Ν ’,ὔ δ Ν 7: ΒΥ - ᾿ 2 τὸ λ Ν )} ἥπ τ » ν 2 , ᾿ς πὴ ᾽ ὔ ᾿ 3 

περὶ αὐτὼ παθημιῴτων, διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἔκαςον. γίνεται. ᾿περὶ 2 μὴν καὶ τὸ αὐξητὸν ὅταν μεταβῴλλῃ ἣ αὐξητόν, οὐκ εἰς 

μὲν ἕν τῇ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτῷ τόπον ἔκας ον. ὁμοίως ὑπα- ὑγίειαν ἔρχεται ὠλλ᾽ εἰς μεγέθες ὑπεροχήν. ὁμοίως δὲ καὶ 
έ Υ̓ Ὶ ὶ Ν Υ « ὰ Α " εὖν Ν Α Ω -“ -“ Ν δ᾽ 3 -“ - 

ληπτέον ὥσπερ καὶ περὶ τὰς ἄλλας γενέσεις καὶ μετα- τότων ἕκαςον τὸ μὲν ἐν τῷ ποιῷ τὸ δ᾽ ἐν τῷ ποσῷ μετα- 
Β λ. ὔ 2 ) Υ Σ - ε ἱ ΄ὔ - ΑἿ Ν ᾿Ω Β ́ ὶ » ΄ Ν Ἅ, ,-“ , ᾿ Ν δὲ Β , 

ολάς. ἐπεὶ γάρ εἰσι τρεῖς αἱ κινήσεις, ἡ μὲν κατὰ μ' ἄλλει, καὶ ἐν τόπῳ τὰ μὲν κοῦφα ἄνω 'τὰ δὲ βαρέα 
- Ἁ » κ᾿ ς δὲ Ν ὔ Ἂ ἃ ἢ ᾽ 7 ᾿ς Ρ Ἂ, " ; .: κ“» δὶ - Ψψ Σ Α “- 

γεθος, ἡ δὲ κατ᾽ εἶδος, ἡ δὲ κατὰ τόπον, ἐν ἑκαςῃ τού- κάτω, πλὴν ὅτι τὰ μὲν ἐν αὑτοῖς δυκεῖ ἔχειν ὠρχρὶν τῆς 
Ν Ν εν» 19} .Σ »“»“ ἊΣ Ψ᾿ ᾽ Ν .“ ᾿ ΄ δὲ Ν ἘΎΡ,. Ν “ Ν δ᾽ δ 

Τῶν τὴν μεταβολήν θβώμεν γινομένην δκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ 25 μεταβολῆς, λέγω δὲ τὸ βαρὺ Χαὶ τὸ χουῷον, τὰ οὐ, 
» ὦ ν ν. ᾿ : ᾽ Ἀ Ν - - Ἂν. Η ᾽ φῳ-- ν ς Ἀ Χ Ἁ ᾽ Ρ ἅ Ἂ »κ 

ἐιωντία: καὶ τὰ γμεταξὺ καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν τῷ τυχόντε ἀλλ᾽ ἔξωθεν, οἷον,τὸ ὑγιαςὸν καὶ τὸ αὐξητόν. καίτοι ἐνίοτ 
. ν τ 2. ΝΌΟΝ νν ν Ν ᾿ -» ἢ ΡΝ , ἐν -» , 

μεταβολὴν ὄσαν᾽ ὁμοίως δὲ δὲ κινητικὸν τὸ τυχὸν τῷ τυ- καὶ ταῦτα ἐξ αὑτῶν μεταβάλλει, καὶ μικρᾶς γενομένης 
Ν Ν : Ω 

χόντος" ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ἀλλοιωτὸν καὶ τὸ αὐξητὸν ἕτερον, ἐν τοῖς ἔξω κινήσεως τὸ μὲν εἰς ὑγίριαν ἔρχέται τὸ δ᾽ εἰς 
΄ ὶ τ ἷῳ ὃ αἱ Ν Ψ - , Ν ,», ἃ δῚ κ᾿ Ἂ νι» δ γ: τς νι ες ἈΝ Α ΕἾ ΄ὔ δὶ ὔ 

οὕτω καὶ τὸ ὠλλοιωτικὸν καὶ τὸ αὐξητικόν. τὸν αὐτὸν δὴὲ αὐξην᾽ καὶ ἐπεὶ ταὐτὸν τὸ ὑγιαςὸν καὶ τὸ γόσε δεκτικόν, 
ἊΨ - Ψ ὶ ἐν Ν ,, Α ΝΥ ΣΝ ἣν -Φφ΄Ξ ε- Ψ' » .« ὔ ,4Ν - 

τρόπον ὑποληπτέον καὶ τὰ κατὰ τόπον. κινητικὸν καὶ κινη- 30 ἐαν μὲν κινηθῇ ἢ ὑγιαςόν, εἰς ὑγίειαν φέρεται, ἐὰν δ᾽ ἧ 
ΝῊ 7 Ν Ν 4 » ͵ὔ » Ὡ- ᾽ ν ἡ κ ΄ὔ Σ ’ὔ, .«.. Δ Ν Ν ᾿ Ν κεν ΄ 

τὸς οὐ τὸ τυχὸν εἶναι τὸ τυχόντος. εἰ οὖν εἰς τὸ ἄνω καὶ νοσερόν, εἰς νόσον. μᾶλλον δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κέφον τότων 
Ν Ψ; . "Ὶ τ ᾿Ὶ Ὶ Ν ον ἐν: 3 ε δ .-“-, Γὰὰ Ν Ω Ν Ν Ν ν , “Ἢ 

τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βᾳρυντικὸν καὶ τὸ κουφιςίκάν, ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν φαίνεται τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ ἐγγύτατα τῆς 
Ν ΄ εἰ ν-» ε ἢ 

χινητὸν δὲ τὸ δυνάμει βαρ καὶ κἄφον, τὸ δ᾽ εἰς τὸν αὖ- ὑσίως εἶναι τὴν τότων ὕλην". σημεῖον δ᾽ ὅτι ἡ φορὼ ἀπολε- 
“ 7ὕ ὔ ΚΑ τ, » Ν .- -« Ἀ, » ͵ ᾿ ἜΦΗΝ ἃ ᾿ ,ὔ .- ,7ὔ ΄ 7 

τῷ τόπον φέρεσθαι ἔκαςον τὸ εἰς τὰ αὐτῷ εἶδος ἐς φέρε. λυμένων ἐςί, καὶ γενέσει ὑςάτη τῶν κινήσεων, ὥς: πρώτη 

1. καὶ τὸ πλῆρες ΕΖ. Π 2. τίνα .) αἰτιαν 2, 1 ἀ. προτέρων Γ΄ 5. διαφορὼς ΕΖ,. ἰ 6. τεσσάρων ΕΠΗ͂.  ἀσφαλίςερον Ε΄ ἴ 

Ἴ. τῷ ὃλ μίαν ποιῆντι ΗΖ. τῷ οἰἰαπι 1. } 9. μηδὶν εἶναι ΗΠ, εἶναι μηδὲ Ε. 1 μηδὲ Η͂. 1 10. ὑςεριζόμεον ΕΗ͂. 12. ἀέρα πο- 
λὺν 2. 1} βαρύτεμον ΠΗ͂, 1 13. ἐσὶν οπα Ε΄. ᾿| 16. λέγωμεν πρῶτον Ε΄, πρῶτον λέγωμεν Η, πρῶτον λέγομον ΓΜ. 118. καὶ ρμοβὲ δὲ οτὰ 

ΕΗΠ. ἃ 420. ἕχαςα ΕἩΗΜ. 1 21. ἑκντῷ ΤΙ. ἱ 23. αἱ οτὰ ἩΠΙ͂. ᾿ 24. καὶ δὲ κατὰ τόπον, ἡ δὲ κατ᾽ εἶδος ἩΜΙ͂. ᾿ 25. τὴν οτγὰ Ε΄. ἢ 

26. καὶ εἰς τὰ ΕΠ. ἃ τυχὸν τῷ οπι Ε. [Π τυχόντι τὴν μ. Ε΄. || 271. κινητικὰ Ε΄. 130. κινητὸν καὶ καητικὸν Ἐ᾽, κιπιτικὸν καὶ τὸ κιτητὸν 

ἘΔ. ᾿ 31. εἐ ὄν εἰς] εἰσ ὄν ΔἹἵΙ͂, εἰ ἦν ΕΗ, 1 32. κινητικὰ Ε΄ 1] τὸ ροβὶ καὶ οἷα ΜΠ, ᾿ 33. κινητικὸν Δ. 1Π καὶ οτχρ 2. {[ 84. τόπον 
οὐαὶ 4... {{ ἔκαξον --- φέρεσθαι οτα Ε. ἰ εἰς τὸ] εἰς αὐτὸ. ἢ. . . Ἂ : 

1. μᾶλλον οχὴ Ε. ἢ 2. φέρεται ΕΖ. 1 Ἰ. ἦν οπὶ Ε. {μόριον φέρεσθαι Ε΄. Δ 8. τὸ οπι ΔΖ, | 10, τὸν αὑτῷ οτὰ Ἑ. 11. τρόπον 

Ἅ{. 112. ἱφεξῆς ΕΗ 147. ἢ ἀὴρ) ἔτος ΕΗ. ἢ 13. μὲν οπι ΕΗΖ. ᾿ 14. γὰρ οπιὶ ἘΞ. [ἀνωτέρω Ε΄. Ἱ 16. τὸ πῦρ φέρεται ἄνω ἡ δὲ 

ἢ ΗΜ. 19.. τὰ οχχά ἘΡ. ἢ 21. καὶ οαὰ ΠΗ͂Ι. ἢ 24. ἰν οπὶ Ε, || 25. δὲ Ε΄ 1 τὸ ροβὶ καὶ οπὶ ΕΖ. 1 26. καὶ] ἢ Η, ἃ Α͂. 

27. ἰαυτῶν Ε. ᾿ 28. ἔξωθεν Ε΄ 1 29. αὔξησιν ΕΗ ΖΔΙ͂. ᾿ ταυτὸ Ἐ. 1 τὸ ροβὶ καὶ οὔχ Ε. ἢ 30. ὑγιαντὸν ΤΙ. {εἰς} ἐφ᾽ ΠΙΖΑ͂. ἢ 
31. εἰς νόσον οτχ Ε. ᾿ καὶ κῦφον ΕΗΖΩ͂. 11 32. αὐτοῖς Ε΄ ᾿ 33. ἀπολελυμόη ΕΖ. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓́ΡΊΑΝ ΟὟ Δ. 

ἂν εἴη κατὰ τὴν ὑσίαν αὕτη κύησις. ὅταν μὲν οὖν. γἴγνηται 

ἐξ ὕδατος ἀὴρ καὶ ἐκ βαρέος κοῦφον, ἔρχεται εἰς τὸ ἄνω. 

ἅμα δ᾽ ἐςὶ κέφον, καὶ ὑκέτι γίνεται, ὠλλ᾽ ἐκεῖ ἐςύ. φα- 

πρὸν δὴὲ ὅτι δυνάμει ὄν, εἰς ἐντελέχειαν ἰὸν ἔρχεται ἐκεῖ 

811 

καὶ διὰ τὸ κενὸν τὸ κῦφον. συμβαΐνι δὴ μὴ πανταχῇ ταὐτὰ 
βαρέα δοκεῖν εἶναι καὶ κοῦφα. διὰ τὴν τῶν πρώτων διαφο- 

ραν" λέγω δ᾽ οἷον ἐν μὲν ἀέρι βαρύτερον ἔς αι ταλαντιαῖον 

ξύλον μολίβδε μναϊαΐς, ἐν δὲ ὕδατι. κουφότερον" αἵτιον δ᾽ 

καὶ εἰς τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον, ἧ ἡ ἐντελέχεια καὶ σε καὶ 4 ὅτι πάντα βάρος ἔχει. πλὴν πυρὸς. καὶ κεφότητα: πλὴν γῆς: 
ν Ἁ Ν ς ΝΝΝΝ ᾧ »"»“᾿ 

οἵ καὶ ὅπε. .τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ τῷ ἤδη. ὑπάρχοντα καὶ 
Ψ »“" Ὶ " ἴσθ » Ν ὲ »“» Ἷ Ἁ ὄντα γῆν καὶ πῦρ κινεῖσθαι εἰς τοὺς αὐτῶν τόπους μηδενὸς 

᾿ ἌΟΣ ἃ 

ἐμποδίζοντος. καὶ γὰρ ἡ τροφή, ὅταν τὸ κωλῦον, καὶ τὸ 
ε , " »»ἊκΖ ᾿ ὍΣ Ὁ δ » 47, ᾿ -» ὑγιαςόν, ὅταν τὸ ἐπίσχον μιὴ ἢ; φέρεται εὐθύς" καὶ κινεῖ 

γῆν μὲν ἣν καὶ ὅσα γῆς ἔχει πλεῖςον, πανταχῇ βάρος ἔχειν 

ἀναγκαῖον, ὕδωρ δὲ πανταχι πλὴν ἐν γῇ, ἀέρα δὲ πλὴν ἐν 

ὕδατι καὶ γῇ" ἐν τῇ αὑτοῦ γὰρ χώρᾳ πάντα βάρος ἔχει 
πλὴν πυρός, καὶ ὁ ἀήρ. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἕλκει πλεῖον ὃ πε-΄ 

» - ν Α »“Ἢ “ ΠῚ 
δὲ τό τε ἐξ ὠρχῆς ποιᾶσαν καὶ τὸ ὑποσπάσαν ἢ ὅθεν ἀπε: το φυσημένος ἀσκὸς τοῦ κενοῦ" ὥς". εἴ τι ἀέρος ἔχει πλεῖον ἢ 

πήδησεν,. καθώπερ εἴρηται ἐν τοῖς. πρώτοις λόγοις, ἐν. οἷς διω- 

ρίζομεν ὅτι οὐθὲν τύτων αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ! διὼ τίνα μὲν οὖν 

αἰτίαν Φύσει τῶν Φφερομέων ἕκαςον, καὶ τὸ ἀμ εἰς 
τὸν αὑτῷ τόπον τί ἐςιν, εὐμόμα ᾿ 

γὰς καὶ ὕδατος, ἐν μὲν ὕδατι ἐνδέχ θα κουφότερον εἶναι 
τινός, ἐν δὲ ἀέρι βαρύτερον". ἀέρι μὲν γάρ. οὐκ ἐπιπολάζειν 
τῷ δὲ ὕδατι ἐπιπολάζει. οὖτι δ᾽ ἔὄςι τι ἁπλῶς κοῦφον καὶ 

ἁπλῶς βαρύ, ἐκ τῶνδ᾽ ἐξὶ φανερόν. λέγω δ᾽ ὡπλῶς κοῦ- 

ἀ Τὰς δὲ διαφοράς. καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ νῦν (5 φον ὃ ὠεὶ ἄνω καὶ βαρὺ ὺ ὃ ἀεὶ "κάτω πέφυκε φέρεσθαι μὴ 
λέγωμεν. πρῶτον μὲν ἕν διωρίσθω, καθάπερ φαίνεται πᾶσι, 
βαρὺ μὲν ἁπλῶς τὸ πᾶσιν. ὑφιςἄμενον, κάφον δὲ τὸ πᾶσιν 
ἐπιπολάζον. ἁπλῶς δὲ λέγω. εἴς τε:τὸ γένος βλέπων, καὶ 
ὅΪ ὟΝ , ΠΝ) τὴ πα ον Σ ἘΣ ΜΕ ΎΘΡΟ. ὅσοις μὴ ἀμφότερα ὑπάρχει". οἷον. φάῤεται πυρὸς μὲν «τὰ 

κωλυόμενον" τοιαῦτα γάρ ἐςί τινα, καὶ οὐχ, ὥσπερ οἴονταί 
τινες πάντ᾽ ἔχειν βάρος" βαρὺ μὲν. γὰρ δοκεῖ τισὶν εἶναι καὶ 

ἑτέροις, καὶ ἀεὶ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον. ἔς ε δ' ὁμοίως. καὶ 
τὸ κοῦφον ὁρῶμεν γάρ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὅτι τῶ 

τυχὸν μέγεθος ἄνω φερόμενον, ἐὰν. μή τι τύχῃ κωλῦον ἔτε- 20. γεηρὰ πᾶσιν ὑφίςαται καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέσον. ἀλλὰ 
ρὸν, γῆς δὲ κάτω". τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ θᾶττον τὸ πλεῖον. 

ἄλλως δὲ βαρὺ καὶ κῦφον, οἷς ἀμφότερα ὑπάρχει" καὶ 
Χ ᾿ 7ὔ ς-κ 7 ἊΝ Ἔ »Ν γὰρ ἐπιπολάζουσί τισι καὶ ὑφίςανται, καθάπερ. ἀὴρ καὶ 

ὕδωρ᾽ ὡπλῶς μὲν γὰρ ὑδέτερον τότων κῦφον ἢ βαρεῖ" «γῆς 

μὲν ὥριςαι τὸ μέσον. εἰ τοίνυν ἔς: τι ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει; 

καθάπερ φαύεται τὸ πῦρ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι ἄνω. φερό- " 
“ Ω Ω 

μέφνονς ὁ δ᾽ ἀὴρ ἡσυχαζων, δῆλον ὅτι τότο φέρεται πρὸς τὰ 
ἕ 2 ,ὔ ᾽» δὰ .Φ. ᾽ ν» » .-ι,7 Ἂς 

ἔσχατον. ὥςε βώρος δὲν οἷόν τ' ἔχειν αὐτό" ὑφίςατο. γὰρ 

μὲν γὰρ ἄμφω κυφότερα (ἐπιπολάζει. γὰρ αὐτῇ τὸ- τυχὸν 25 ὧν ἄλλῳ εἰ δὲ τοῦτο, εἴη “ἄν τι ἕτεβον, ἃ φέρεται ἐπὶ τὰ 
» ὦ ὔ -Ν Δ ΄, τ 7 Ἃ »,.ν εκ 

αὐτῶν μέριον), πυρὸς δὲ βαρύτερα (ὑφίξαται γὰρ αὐτῶν ὁπό- 
Ὧν ᾽ὔ Ἁ ς Ν ε -“ ΙΝ, Ἁ Ἁ 

σὸν ὧν ἢ μόριον), πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἁπλῶς τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ 

χύφον" ὠὴρ μὲν γὰρ ὁπόσος ἂν ἥ, ἐπιπολάζει ὕδατι, ὕδωρ 

δὲ ὁπόσον ἂν ἥ, ἀέρι ὑφίςαται.. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰ 

ἔσχατον, ὃ πᾶσι τοῖς φερομώοις ἐπιπολάζει. νῦν δ᾽ οὐδὲν 
, ἧς ΠΑ “ΘΝ κῃ , ΥΝ ε “ ΄ φαίνεται. τὸ ἄρα πῦρ ὑδὲν ἔχει βάρος, ὑδὲ ἡ γὙγ κουφό- 

᾿ ,ὔ ἊΝ .«, 7 δ, " νι ε ,’ τῆτὰ οὐδεμίαν, εἴπερ ὑφίςαται πᾶσι καὶ τὸ ὑφις μενον 
΄ 5 ὶ Ν 7 Η Ν ἜΜ ὦ » 5» Ὶ ἐ ν, ἃ 

φέρεται ἐπὶ τὸ μέσον. ἀλλα μὴν ὁτι Ὑ ες ὶ μέσον πρὸς Ὁ 

μὲν ἔχει βάρος τὰ δὲ κεφότητα, δῆλον ὅτι τότων μὲν αἰ-30 ἡ φορὰ τοῖς. ἔχεσι. βάρος καὶ ἀφ᾽ οὗ τοῖς κόέφοις, δῆλον 

τία πάντων ἡ ἐν τοῖς ἀσυνθέτοις. διαφορά" κατὰ γὼρ τὸ 
» ,ὕ Ὁ Χ Ἂς πημῇ 2 ᾿ Ἃ 

ἐχείνων τετυχηκέναι τῷ μὲν πλεῖον τοῦ δ᾽ ἔλαττον, ἔςαι τὼ 

μὲν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων. ὥςε περὶ ἐκείνων 
λεκτέον" τἄλλα γὰρ ἀκολουθεῖ τοῖς πρώτοις, ὅπερ ἔφωμεν 

πολλαχόθεν, πρῶτον μὲν τῷ εἰς ἄπειρον. μὴ ἐνδέχεσθαι 
φέρεσθαι μηθό.. ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔςιν ὑθὲν ἀδύνατον, ὅτως 
ἀδὲ γίγνεται" ἡ δὲ φορὰ γένεσίς ποθέν ποι. ἔπειτα πρὸς 
- ,ὕ 7 ΄ Ἁ »" τω μὰ [4 « ὁμοίας φαίνεται γωνίας τὸ μὲν πῦρ ἄνω φερόμενον, ἡ δὲ 

χρῆναι ποιεῖν καὶ τοὺς διὰ τὸ πλῆρες τὸ βαρὺ λέγοντας 35 Ὑὴ κάτω καὶ πᾶν τὸ βάρος ἔχον. ὥς᾽ ἀνάγκη φέρεσθαι 

1. εἴη καὶ κατὼ Ζ, "ἃ αὕτη ἡ κι ΕΗ. ᾿ 2. τὰ Ε΄ ἢ ἀ. δὲ Ε΄. 1 ὅτι τὰ ὃ. ΠΗ͂. ἢ δ. εἰς τὸ τοσῦτον ΗΔ εἰ ρτ Ε. Ἰ καὶ τὰ 

τοῦτον ἘΠῚ εἰ ρτ ΕῚ καὶ εἰς τὸ τοιῦτον ΜΙ. { ἡ οἦκ (7. [ 6. καὶ ὅπν οπὶ Ε΄. [Π- ἤδη καὶ ὑπ. ρν Ε΄ Π7.. τόπες καὶ μ. Ε. Π 9. ἐπι- 

σχὸν φἱειῖχας. [μὴ ἢ] ἀρϑὴ ΣΙ. 1 εὐθέως ΤΕ. ΠΠ καὶ οι Ε. ἢ 10. ὑπὸ πᾶσαν Ζ». 1} 12. αὐτὸ οπι Ζ.. 1] αὐτὸ Η, οτὰ Ἑ. ᾿ 18. τε 
το 22. ἢ 20. μέγεθος} μόριον ΜΙ͂. 1 ἂν ἩΛΙ͂. ἢ 21. τρόπον δὲ ΕΖ. ἢ 24. ὅθ᾽ ἕτερον ἘΕΙΜ. ἢ .26. βαρύτερον ΜΙ. ἢ 21. αὐτὰ ΕΗΖ. "ἃ 
μὲν γὰρ β. ΕΜ. 1} 30. ὅτι τύτων μὲν] μὲν ὅτι τύτων ΒΕ, || 31. κατὰ] καὶ ΤΥ. ἢ γὰρ ἐκείνων τὸ Κ᾽, τὸ ἐκείνων γὰρ ΕΠ,. ἢ 34. αλλα ΕΚ, 

4. κὰ τὺς διὰ ΠΗ͂. ἵ δὲ Ε΄. πανταχῇ ΠΙ͂. 1 3.. ἔςαι τὸ τ. ΜΙ. 6. γῇ ΕΠΗ͂. ἃ 1. πανταχῆ ἩΖΙ͂. ἵ 8. ἅπαντα βάρος ἔχει ΑΙ͂, 

βάρος ἔχαι ἅπαντα ΚΕ. ἢ 9. πλεῖον ἕλκει δ." 11. γῆς καὶ καὶ Ε΄ 1 13. τι οἐη Ε. ἢ βαρὺ καὶ ἁπλῶς κῦφον ΓΗ͂. ᾿Ξ 16. τινα οπι Ἐ. ἢ 
17. ὄχει Μῖ. 1 18. ἔςι -- 20. πρὲς τὸ μέσον οἵα ζΖ.. ἢ] 20. γεηρὰ σώματα «. ΠΗ͂. ἢ ὑφίςαταί τε καὶ Ε΄ ἢ 22. αὐτῷ] ταυτῷ Ε. 1! 24. ὑ- 
δὲν ἔχειν οἷόν τε αὐτό Η,, ἀδὶν ἔχειν αὐτὸ οἷόν τε , ἔχειν αὐτὸ ἐδὲν οἷόν τε ΠΗ͂. ῥτο αὐτὲ ΕΒ αὐτέν. ἢ ὑφίφαιτο ἘΞ. ἵ .25. ἕτερον] ἄλλο 

ἘΣ. ἃ 26. ἱπιπολάσει ἘΣ. 30. βάρος ἔχνσι 2. ἢ} 31. τὸ ΕΡ. ἢ 32. ὥσπερ γὰρ ὑκ ἔξιν οἵὰ μτ Ε. ἢ 34. φέρεται ΚΗ. ἢ μὲν γὰρ 
πῦρ Ἦ. 
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δ ’, , ΟΝ» τ: ὦ 
πρὸς τὸ μέσον. τῶτο δὲ πότερον 'συμβαύει. πρὸς τὸ τῆς γὴς 

Ἁ Ν ν. » ᾿ ᾿-- Ἢ ἥν ες ὦ Υ͂ ᾿ὰ 
μέσον ἡ πρὸς τὸ τὰ παντὸς, ἔκεί ταὺυτὸν ἐςιν, ἄλλος λῦ- 

Ἁ ,- ,ὔ Ἁ Ν γος. ἐκεὶ δὲ τὸ πᾶσιν ὑφιςώμενον φέρεται πρὸς τὸ μέσον, 
μι ᾿ Ἀ ν»ν Αὲ 

ἀνάγκη τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον φέρεσθαι πρὸς τὸ ἔσχατον 
ο, “ ᾿ " 

τῆς χώρας, ἐν ἢ ποίδνται τὴν κίνησιν" ἐναντίον γὰρ τὸ μὲν 
-“ 4 »-» - 

μέτον τῷ ἐσχάτῳ, -τὸ δὲ ὑφις μενον ἀεὶ τῷ ἐπιπολάζοντι. 
ΝῚ -» ὔ ,ὔ ᾿ Ν ε 

διὸ καὶ εὐλόγως τὸ βαρὺ καὶ κῦφον δύο ἐςίν" καὶ γὰρ οἱ 
᾿ Σ Ν : ΄ τ ἃ τόποι δύο, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον. ἔς! δὲ δή τι καὶ τὸ 

ΝΥ ᾽, ἂ Ν .-», ΨψΨ αὖ ψ." , Ν 
μεταζὺ τούτων, ὃ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λέγεται θάτερον 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥῪΥ.Δ. 

σίων εἶναι μεταξὺ καὶ ἣν καὶ πλείω, ὥσπερ ἐν χρώμασιν' 

πολλαχῶς γὰρ λέγεται τὸ μεταξὺ καὶ τὸ μέσον. ἐν μὲν 

οὖν τῇ αὑτῷ χώρᾳ τῶν ἐχόντων καὶ βάρος καὶ κεφότητα 
Ὁ ΓΆ ΄ [ ΝΣ δὰ ἐν ΄΄ Υ̓ ,ὔ 
ἕκαςον ἔχει βάρος" ἡ δὲ Ὑὴ ἕν ἅπασιν ἔχει βάρος, κου- 

5 φότητα. δ᾽ ἀκ ἔχει, εἰ μὴ ἐν οἷς ἐπιπολάζει. διὸ καὶ ὑπο- 

στωμέων μὲν φέρεται εἰς τὸ ἐφεζῆς κώτω, ἀὴρ μὲν εἰς 
τὴν τοῦ ὕδατος χώραν, ὕδωρ δὲ εἰς τὴν τῆς γῆς. ἄνω δ᾽ 

εἰς τὴν τῷ πυρός, ἀναιρεμέου, τῷ πυρός, οὐκ. οἰσθήσεται ὁ 

ἀήρ, ἀλλ ἢ βίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ σπᾶται, ὅταν γέη- 

ἔςι γὰρ ὡς ἔσχατον καὶ μέσον ὠμφοτέρων τὸ μεταξύ. το ταῖ τὸ ἐπίπεδον ἕν καὶ θᾶττον σπάσῃ τις ἄνω τῆς φορᾶς, 

διὰ τῦτο ἔςι τι Ό ἄλλο βαρὺ καὶ κῦφον, οἷον ὕδωρ καὶ 
ἀήρ᾽ φαμὲν δὲ τὸ μὲν περιέχον τῇ εἴδας εἶναι, τὸ δὲ περι: 

’,ὔ »π:, β Ε2 »Σ “ -» ἂν “ ᾿ δὶ ́  ἐχόμενον τῆς ὕλης. ἔςι δ᾽ ἐν πᾶσι τοῖς γένεσιν αὕτη ἡ διάτ 
ςασις᾽ καὶ γὰρ ἐν τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ ποσῷ ἐςὶ τὸ μὲν 

ἂὰ , Δ ᾿ ,“" 
ἣν φέρεται τὸ ὕδωρ κάτω. ὑδὲ τὸ ὕδωρ εἰς τὴν τῷ ὠέρος, 

᾽ » ἃς “ ν ε . Δι» ᾽ ,ὔ ἮΝ ᾿ 
ἀλλ᾽ ἢ ὡς νὺν εἴρηται. ἡ γὴ δὲ τῦτο ὁ πάσχει, ὅτι οὐχ 

Ν - 
ἐν τὸ ἐπίπεδον. διὸ τὸ μὲν ὕδωρ εἰς τὸ ἀγγεῖον πυρωδὲν 

“ “ ;» κα -΄ Δ »Ν» ε “ ΥὩ ᾽ Ἂν »“ σπᾶται, Ὑὴ δ᾽ οὖ. ὥσπερ δὲ οὐδ᾽ ἡ Ὑὴ ἄνω, ὑδὲ τὸ πῦρ 

ὡς εἶδος μᾶλλον, τὸ δ᾽ ὡς ὕλη. καὶ ἐν τοῖς κατὰ τόπον 15 κάτω εἶσιν ὑφαιρυμένε τῇ ὠέρος" ἀδὲν γὰρ ἔχει βάρος ὑδ᾽ 
ὡσαύτως τὸ μὲν ἄνω τῷ ὡρισμώκ, τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης. 

ὥςε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὕλη τῇ τὰ βαρέος καὶ κέφε, ἢ μὲν 

τοῦτον δυνάμει, βαρέος ὕλη, ἢ δὲ τοῦτον, κύόφν᾽ καὶ ἔς 
ς ΑΒΕ ἡ Ὰ Ψ; ΠᾺΜ γ ὦ οὖ Ν ν μὲν ἡ αὐτή, τὸ δ᾽ εἶναι οὐ ταὐτόν, ὥσπερ καὶ τὸ νοσερὸν 

ἐν τῇ αὐτῷ χώρῳ, ὥσπερ ὑδ᾽ καὶ γῇ. κεφότητα. φέρεται δὲ 
κάτω τὰ δύο ὑποσπωμώων, ὅτι τὸ μὲν ἁπλῶς βαρύ ἐςιν, 
ὰ -“ ει Ν Δ ,ὔ νὰ ᾽ Ἁ ι “Ὁ ὃ πᾶσιν ὑφίςαται, τὸ δὲ πρός τι βαρὺ “ὃν εἰς τὴν αὐτοῦ 

χόραν ἢ οἷς ἐπιπολάζει, δι᾿ ὁμοιότητα τῆς ὕλης. ὅτι δ᾽ 

καὶ τὸ ὑγιαςόν, τὸ δ᾽ εἶναι ὁ ταὐτάν' διόπερ ὑδὲ τὸ γοσώ- 20 ἀναγκαῖον ποιεῖν ἴσας τὰς διαφορὰς αὐτοῖς, δῆλον. εἰ μὲν 
᾿ Ἀ ε »" δὲι εἶναι ἢ ὑγιεινῷ. ; 

δ Ν Ἂν ’, Υ̓͂. -“ ἡ “᾿Ψ 
Τὸ μὲν οὖν ἔχον τοιαύτην Ὁλὴν κουῷον καὶ ἀεὶ ἄνω; 

τὸ δὲ τὴν ἐγαντίαν βαρὺ καὶ ἀεὶ κάτω" τὸ δ᾽ ἑτῷας μὲν. 

πότων, ἐχόσας δ᾽ οὕτω πρὸς ἀλλήλας ὡς αὗται, ὡπλῶς 

ν 7 σ΄. ,ὔ Φ Ἀ ν ν ἃ Ν “ ἃ Ν 
ἡαρ μία ὑλὴ πᾷντων,. οἷον Ἢ τὸ ΕΟ ἢ τὸ πλῆρες Ἢ τὸ 

7ὔ μι Ν , ΠῚ ,ὔ Υ Ἀ ,ὕ , ᾽ 
μέγεθος ἢ τὰ τρίγωνα... ἢ πάντα ἄνω ἡ πάντα κάτω εἰ- 

᾽ ,) ἃ »" 

σθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα φορὰ ὀκέτι ἔςαι' ὥς ἢ κἄφον ἀδὲν 
ἔςαι ὡπλῶς, εἰ πάντα ῥέπει μᾶλλον τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι 

: ᾽ ἋΣ: Ἀ »" .«» 
καὶ ἄνω καὶ κάτω φερομένας" διὰ ἀΐρ- καὶ ὕδωρ ἔχρυσι "Ὡς σωμάτων ἢ ἐκ πλειόνων, ἢ ὅτι πλήρη. τῦτο δὲ ὁρῶμέν τε, 

καὶ κουφότητα καὶ βάρος ἑκάτερον, καὶ ὕδωρ μὲν πλὴν 

γῆς πᾶσιν ὑφίςαται, ἀὴρ δὲ πλὴν πυρὸς πᾶσιν ἐπιπολάζει. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἕν μόνον ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει καὶ ἕν ὃ πᾶσιν 

ὑφίςαται, ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναι. ἃ καὶ ὑφίςαταί τινι 

τ" ᾿ς - ,΄ , ᾿ .} ξ »-“ 
καὶ δέδεικται ὅτι ὁμοίως κάτω τε ἀεὶ καὶ πανταχ φέρε- 

.Υ .ΆῚ δὲ Ν Ἀα' Ω -“" ἂὰ ἐεὶ Υγ ᾽ 
ται καὶ ἄνω. εἰν ὃξ τὸ κενὸν ἢ τὶ τοίστον Ὁ ἀεὶ ἄγω, ὃδκ 
ν Σ ἀεὶ κά  καἂΣ Σ δὲ ἔγδια ἢ ΟΝ, 
ἔςαι τὸ ἀεὶ κάτω. καὶ τῶν μεταξὺ δὴ ἔνια ἔςαι κάτω 

“ “ΟΣ Ν » »“»“»ν . ᾽, ἃ Ν 
βθῶττον γῆς" .ἐν. γὰρ τῷ πολλῷ ἀέρι τρίγωνα πλείω ἢ τὰ 

᾿ 7 -. Ψ Α Ν ν ἃ δ, 

καὶ ἐπιπολάζει τινί, ὥξε ἀνάγκη καὶ τὰς ὕλας -εἶναι το- 30 φερεὰ καὶ τὰ μικρὰ ἔςαι. ὁ φαύεται δ᾽ ἀδὲ ὃν μόριον ἀέ- 
σαύτας ὅσαπερ ταῦτα, τέτταρας, ὕτω δὲ τέτταρας ὡς μίαν 

. ν Υ 
μὲν. ὡπάντων τὴν κοινήν, ἄλλως τε καὶ εἰ γίγνονται ἐξ ὠλ-- 

η ΑῚ Ν ᾿ ν - ᾿ ὔ .« 

λήλων, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἕτερον. οὐδὲ γὼρ κωλύει τῶν ἐναν- 

- ὔ ,ὕὔ ’ὔ ," Α »" ’ βος κώτω. φερόμενον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου, ἐᾶν 
» “ὦ “ - ,ὔ »“ τ. γΝ Δ , Ἀν 7 

ἐκεῖνο ποιῇ τις ὑπερέχειν τῇ ὕλῃ. ἐὰν δὲ δύο τὰ μεταξύ, 
“ Υ̓ “ ὰ - » ΄΄ Φ ν 

πῶς ἔςαι ποιοῦντα ἃ ποιεῖ ἀήρ τε καὶ ὕδωρ; οἷον εἴ τις 

1. τῆς γῆς ταλτρο Ε΄. ΠΤ 2. ταὐτὸν αὐτῶν ἱξὶν ΓΗ͂. Ἱ 3. ὑφιςανέμενον Ε. Ἱ 6. μέσον μέσῳ τῷ Ε΄ Ἵ ὑφίξασθαι ΔΙ. 1 ἐπιπολάζειν 

ΤΗΔΜ. ΙΓ. καὶ τὸ κῦφον Ι͂. 1 8. δὲ εἴ τὸ οπι ΕΖ. [ 9. ὃ καὶ πρὸς ΠΗ͂. ΠΠ 10. ἀμφ. ἰξὶ τὸ ΕΓΕΙ. 1. ἀὲρ καὶ ὕδωρ ἘΡ. ἢ 

12. ἐχαι τῇ εἴδες ΓΗΩΜ)- ἢ 13. ἐν οπι ἘΠ. ᾿ πᾶσι οτὰ Ἐ. ᾿ἰὶ τοῖς]. τέτοις τοῖς Ε΄ αὕτη ὃ. Ε,, ἡ αὐτὴ δ. ΕΖ. 11 14. ἐν ροβὶ καὶ ἀπι 

Ἐ. ἹΓ18. τοιύότυ ΕΖ, [Πτοιῦτου) τῦδε ΕΖ, τῇ Ἐ. 1] 19. καὶ οπι ΙΗ 1 20. τὸ οαα Ε. Π δ᾽] γὰρ ἘΦ. 25. κάτω καὶ ἄνω ΕΖ. ἢ 
διὸ καὶ ὁ ἀὴρ ΠΗ͂. " καὶ τὸ ὕδωρ ΕΜ 26. καὶ δὶς κυφότητα οὐ ΠΙ͂. 1 28. ἵν μόνον ὁ ΠΙΜ. ᾿ 30. τοσαύτας ἐναι ΕΗΖ. ἢ 
82. κἀν ΗΠ. 11 γύωνται 7, γίγνεται 1,, ἰποοτῖο Ἐ. 133. γὰρ οπι . [[ ἐναντίων ἣν εἶναι μεταξὺ καὶ πλείω Γ΄. 

2. πολλαχῶς -- μέσον οἵὰ Ζ.. 3. ἑαυτῷ ΠΗ͂. 1} καὶ δῖε β. οαα ΕΗΜ. Ἱ ἀ. ἔχει βάρος δὶς κι οπι ΣΙ͂ εἰ σοτν ἢ, ἢ 5. εἰ 
μὴ] ἀλλ ΣΗΜ. ᾿ 6. μὲν οπα Κ΄. || τὰ ΕΗΖ. || 9. ἀλλ᾽ 3] εἰ μὴ ΕΖ. 1} 10. σπάσει ΜΙ. ἢ 12. δὲ γὗ Ε΄ ΠΠ 1ἀ. γ] καὶ αὐ ἩΜΙ͂. ἢ 
ὑδ᾽ 4] ὁ ΛΊΊ 1 15. δὴ] ὑδὲ Ε΄. 16. δὲ] δὲ καὶ 27. 1 11. τὰ δύο κάτω ὑπ. διότι Ε΄ ἢ 18. χώραν αὐτῷ Σ'. [] 20. αὐτοῖς οπι ΑἹ. ἢ 

21. τὸ. αἰϊιπαπι οπὶ 27}. ἢ 23. 4] ἐ ἘΔ. 1 φορὰ εἰ ἔτι οπι Ε. 3] εἰ ΙΗ. ἢ οὐδὲν} οὐκέτι Ἡ. ἢ 24. ἔξιν 2. 25. πλβρες 
ἘΠῚ τε οπι ἘΦ. Π 26. τὴ τι Ἐ. [Π καὶ οπι Ε. ἢ 27. καὶ οπὶ οοτγ Ε΄. τι] τὸ Ε. 1} 28. ἔς, ἘΖ.. ᾿ὶ τὸ] 2 ΕΗΗ͂, οτὰ Ἑ. ᾿ ἃὰ 
ἘΜ. Υ ἴφαι ἕια Ἐ. ᾿ὶ 29. τῷ στα ΗΖ. 1 30. οὐδὲν 1, οὐδὲν ΕΗ. ἢ 32. ποιήση Ε΄ ἢ ὑπερέχον ΕΗΖΙ͂. {μεταξὺ καὶ πῶς Αἵ. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ Δ. 

φαΐ, εἶναι κενὸν καὶ πλῆρες. τὸ μὲν ἦν πῦρ κενόν, διὸ καὶ 
ἄνω, τὴν δὲ γὴν πλῆρες, διὸ καὶ κάτω. ἀέρα δὲ πλεῖον 

πυρὸς ἔχειν, ὕδωρ δὲ γῆς" ἔςαι γάρ τι ὕδωρ ὃ πλεῖον 
ἔζει πῦρ ὀλίγου ἀέρος, καὶ ἀὴρ πολὺς ὀλίγου ὕδατος γὴν 

πλείω, ὥς ε δεήσει ἀέρος τι πλῆθος θᾶττον φέρεσθαι κάτω 5 

ὕδατος ὀλίγυ. τῦτο δ᾽ ὁ φαύεται ὑδαμῖ ὑδέποτε. ἀνάγκη 

313 
τι τι 

τὰ πλατέα τῶν ἔχοντων βάρος, τὰ δὲ ςενὼ διωπίκτειν" 

ὀλίγα γὰρ εἶναι τὰ ἀντικρέοντα αὐτοῖς. ἔδει δ᾽ ἐν τῷ ἀέρι 
᾿ » -»“ Β 
ἔτι μᾶλλον τοῦτο ποιεῖν, ὥσπερ ἐγίςαται κἀκεῖνος αὐτός. 

ὕ Ρ 
ἀλλ᾽ ἐνςὼς λύει μαλακῶς" φησὶ γὰρ οὐκ εἰς ἕν ὁρμᾶν τὸν 
σοῦν, λέγων σὺν τὴν κύησιν τῶν ἄνω φερομένων σωμάτων. 
2 ἘΣ»; Ἁ ; ΄ -“ " Ἁ }) Ὁ ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν εὐδιαίρετα τῶν συνεχῶν τὰ δ᾽ ἧττον, 

τούυν, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ἄνω, ὅτι τοδὶ ἔχει, οἷον τὸ κε- καὶ διαιρετικὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ᾽ 
νόν, τὰ δ᾽ ἄλλα ὅ, καὶ τὴν. γὴν κάτω, ὅτι τὸ πλῆρες ἔχει, ἧττον, ταύτας εἶναι νομις ἐον αἰτίας. εὐδιαίρετον μὲν οὖν τὸ 

καὶ τὸν τὰ εἰς τὸν αὑτοῦ καὶ ὠκύτερον. τοῦ ὕδατος, ὅτι εὐόριςον, καὶ μᾶλλον τὸ μάλ ἀὴρ δὲ 

τοδί τι ἔχει, καὶ τὸ ὕδωρ κάτω, ὅτι τοιόνδε τί. εἰ δὲ ἢ ἥν 0 τοίστον, ὕδωρ δὲ γῆς. καὶ τὸ ἔλαττον δὴ ἐν ἑκάςῳ γόει 

ἦν τι ἄμφω ἢ δίο, ἄμφω δ᾽ ὑπάρξει ταῦτα ἑκατέρῳ, ἔξαι εὐδὶιαιρετώτερον καὶ διασπᾶται ῥᾷο μὲν οὖν ἔχοντα 
τι πλῆθος ἑκατέρου οὗ ὑπερέξει ὕδωρ τε ἀέρος ὀλίγου τῷ πλάτος διὰ τὸ πολὺ περιλαμβάνειν ἐπιμένει, διὰ τὸ μὴ 

ἄνω καὶ ἀὴρ ὕδατος τῷ κάτω, καθάπερ εἴρηται πολλάκις. διασπᾶσθαι τὸ πλεῖον ῥᾳδίως" τὰ δ᾽ ἐναντίως ἔχοντα τοῖς 
6 Ἰὰ δὲ σχήματα οὐκ αἴτια τοῦ φέρεσθαι ἁπλῶς ἢ σχήμασι διὰ τὸ ὀλίγον περιλαμβάνειν φέρεται κάτω, διὰ 
χατω ἢ ἄγω, ἀλλὰ τῷ θᾶττον ἢ βραδύτερον. δι᾽ ἂς δ᾽ αἰ- 16 τὸ διαιρεῖν ῥᾳδίως. καὶ ἐν ἀέρι πολὺ μᾶλλον, ὅσῳ εὐδιαι- 
τίας, ὁ χαλεπὸν ἰδεῖν᾽" ἀπορεῖται γὰρ νῦν διὰ τί τὰ πλα- ρετώτερος ὕδατός ἐςιν. ἐπεὶ δὲ τὸ τε βάρος ἔχει τινὰ ἰσχὺν 
τέα σιδήρια καὶ μόλιβδος ἐπιπλεῖ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἄλλα καθ᾽ ἣν φέρεται κάτω, καὶ τὰ συνεχὴ πρὸς τὸ μὴ δια- 
δὲ ἐλάττω καὶ ἥττον βαρέα, ἀν ἢ ςρογγύλα ἢ μακρώ, σπᾶσθαι, ταῦτα δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν" ἐὰν γὰρ 
οἷον βελόνη, κάτω φέρεται, καὶ ὅτι ἔνια διὰ μικρότητα ὑπερβάλλῃ ἡ ἰσχὺς ἡ τοῦ βάρους τῆς ἐν τῷ συνεχεῖ πρὸς 
ἐπιπλεῖ, οἷον τὸ ψῆγμα καὶ ἄλλα γεώδη καὶ κονιορτώδη Ὦ τὴν διάσπασιν καὶ διαίρεσιν, βιάσεται κάτω θῶττον, ἐὰν δὲ 
ἐπὶ τὸ ἀέρος. περὶ δὰ τότων ἁπάντων τὸ μὲν νομίζειν α΄. ἀσθενεςέρα , ἐπιπολάσει. περὶ μὲν οὖν βαρέος καὶ κούφε 
τιον εἶναι ὥσπερ Δημόκριτος οὐκ ὀρθῶς ἔχει. ἐκεῖνος γάρ καὶ τῶν περὶ αὐτὼ συμβεβηκότων διωρίσθω τοῦτον ἡμῖν τὸν 
φησι τὰ ἄνω φερόμενα θερμὼ ἐκ τοῦ ὕδατος ἀνακῳγεύειν τρόπον. 

γ ὕδατος 

ες ἅς εἶναι τὸ Ε. ἢ ὗν κενὸν τὸ (λέγεσι Ῥοδὶίο δυρτα τὸ} πῦρ Ἐ. ἢ διὸ καὶ ἄνω οἵα Π, καὶ οχὰ ἘΖ. ΤΠ 2. καὶ οτχὰ ἘΣ. ἢ πλείω 
Ἡ.Υ 4. πλείω γὴν ΕΗΖ. ᾿ 5. φέρεσθαι θᾶττον ΓΗ͂. 1. τὸ ροβὶ καὶ οαὰ ἘΖ. 1ἰ 9. εἰς τὸν] εἰς τὲν ΕΜ. ΠΠ 0. τοιόνδε] τοδί Ε΄. [} 

τι οὰ ΓΗ͂. || δὲ] δέ γε. Ε. 1 ἤν] ἢ 1. 111. ταῦτα] τὰ δύο Ε εἰ ρν Ζ. ταῦτα --- 12. ὑπερέξει οτα Ζ. {[Ο12. ἑκατέρω Ε΄. Π ὦ ΖΕ, 
ὃ ἙΗΗ͂. ᾿ ὕδωρ πολύ τε τηᾶτρο ΗΠ. 13. ἀὴρ πολὺς ὕδατος Ἰάοτα. ἐὺ 15. δ᾽ οπε Σ΄ [ϊ 16. τί] τε 7. 1 17. καὶ] καὶ ὃ Ε΄. ἢ μό- 
λυβδὸς ΗΙ. ἢ 18. ἥττω Ζ. "ἢ ἰὰν ΕΠ ἢ ἢ] ἢ κὼ ΓΗ. ᾿ μικρὰ ἘΕΗ͂. 19. σμικρότητα Ε΄ ἢ 21. ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ω͂. ἢ 22. κεῖνος 
Ἑ. ἢ 23. τὼ ἀναφερόμεια ἘΠ. || ἀνακωχεύει ΖΗ. 

Ὡ. ἀντικρνόμενα ΓΗ͂. Ἱ 3. τῶτο μᾶλλον ποιεῖν ἔτι Η, ἔτι τῦτο μ. π. ἘΠ.. Ἰ᾿ ἐκεῖνος ΕΗ. ΠΟ 5. λέγω 7. 11 σῶν] τὸν σῦν ΕΜ, οἵὰ 

Ἑ. Ἰ 1. δὲ] δὴ ἘΠ. 1 10. γῆς δὲ ὕδωρ Η. ᾿ 12. ἐπιμένει -α 1, περιλαμβάνει οτα Χ. 1 14. διὰ τὸ Ροβὲ κάτω οἵαὰ Ἐ, ἢ Ε 15. εὐδια;- 
μτώτερον 1 16. τε οὰ ΕΠ. 17. μὴ χὰ ΕΠ.. ᾿ 19. ὑπερβάλη Ζ. ᾿ 30. διάςασιν 2. ἢ καὶ τὴν ὃ. ΕΉΪΑ͂. ᾿ 22. συμβαι- 
νόττων Δ. ἢ ἀφωρίσθω ἘΡ΄ [ τῦτον ἡμῖν] ἡμῖν τόνδε ΑΙ. ἢ τρόπον. περὶ δὲ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῶν φύσει ἡνομων (314, 1) 1 εἴ, χαυΐ γε- 

νόμενον, Ἐ. . Ε 

ἈΣ 



΄ 
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Πρ. δὲ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῶν φύσει γαομένων καὶ 
: Ψ Χ ψ' [4 2.2 φθειρομένων, ὁμοίως κατὰ πάντων, τας τε αἰτίας διαιρε- 

τίν καὶ τοὺς, λόγες αὐτῶν, ὅτι δὲ περὶ αὐξήσεως καὶ ἀλ- 
͵ Ἐπ Ἃ ’, Ἁ ;»Ν ε 

λοιώσεως, τί ἑκάτερον, καὶ πότερον. τὴν αὐτὴν ὑποληπτέον 

φύσιν εἶναι ἀλλά 
’ λ -.«ὠῳ Ἄ».2 ἩΨ, ΠΝ ᾳ Ἄ ε ᾿ ὃ 

διώριςαι καὶ τοῖς ὀνόμασιν. τῶν μὲν ὃν ἀρχαίων οἱ μὲν τὴν 

σπερμέαν γὰρ εἶναι τύτων. τοῖς μὲν ἕν ἐξ ἑνὸς “χαντα κα- 
τασχεναίζνσιν ἀναγκαῖον λέγειν τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν 

ἀλλοίωσιν" ἀεὶ γὰρ μώειν τὸ ὑποκείμενον ταὐτὸ καὶ ἦν" τὸ 
δὲ τοῦτον ἀλλοίσθαί φαμεν" τοῖς δὲ τὰ γώη πλείω ποι- 

ς καὶ γινέσεως, ἢ χωρίς, ὥσπερ « οὖσι διαφέρειν τὴν ὠλιχοίωσιν τῆς γενέσεως" συνιόντων γὰρ 
καὶ διαλυομένων ἡ γύεσις συμβαίνει καὶ ἡ φθορά. δὲδ 

καλυμέόην ἑπλὴν γένεσιν ἀλλοίωσιν εἶναί φασιν, αἱ δ᾽ ἔτο- λέγει τἶτον τὸν τρόπον καὶ Ἐμπεδοκλῆς, ὅτι φύσις ἐδινός 
ρὸν ἀλλοίωσιν καὶ γένεσιν. ὅσοι μὲν γὰρ ἕν τι τὸ κἂν λέ. ἐξιν, ἀλλὰ μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγότων. ὅτι μὲν 

ἣν: ἃ γ Σ εν “ ΄ Ἀ τιν να μ᾿ ᾽ : ,ὔ ἀτοιν Ἂν Ἄρι τν 7 ,ὔ γουσιν εἶναι καὶ. πάντα ἐξ ἑνὸς γεννῶσιν, τύότοις μὲν ἀνάγκη ἔν οἰκεῖος ὁ λόγὸς αὐτῶν τῇ ὑποθέσει ὅτω φαΐναι, δῆλον, 
΄ , 

τὴν γόεσιν ἀλλοίωσιν φάναι καὶ τὸ κυρίως γιγνόμενον ἀλ-- τὸ καὶ ὅτι λέγοσι τὸν τρόπον τῶτον" ἀναγκαῖον δὲ καὶ τύτοις 
λοιοῦσθαι" ὅσοι δὲ πλείω τὴν ὕλην ἑνὸς τιθέασιν, οἷον Ἔμ- 
τεδοκλὰς καὶ ᾿Αναζαγόρας καὶ Λεύκιππος, τούτοις δὲ ἔτε- 
ρον. καίτοι ᾿Ἀναξαγέρας γε τὴν οἰκείαν φωνὴν ἀγνόησεν" λέ- 

γοι γὴν ὡς τὸ χίγνεσθαι καὶ ὠπόλλυσθαι ταὐτὸν καθέςηκε 

τὴν ἀλλϑίωσιν εἶαι μέν τι φάναι παρὰ τὴν γόεσιν, ὠδύ- 
νάτον μόώτοι κατὰ τὰ ὑπ᾽ ἐκεύων λεγόμενα. τοῦτο δ᾽ ἔτι 
λέγομεν ὀρθῶς, ῥάδιον συνιδεῦ. ὥσπερ γὰρ ὁρῶμεν ἠρεμέ- 
σῃς τῆς ὑδίως ἐν αὐτῇ μεταβολὴν. κατὰ μέγεθος, τὴν κα-- 

τῷ ἀλλοΐσθαι. πολλὰ δὲ λέγει τὰὶ ςοιχεῖα, καθαΐπερ καὶ 15 λυριένν «ὐξησὶν καὶ φθίσιν, οὕτω καὶ ἀλλοίωσιν. οὐ μὴν 

ἕτεροι. ᾿Εμπεδοκλῆς μὲν γὰρ τὰ μὲν σωματικὼ τέτταρα, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν λέγοσιν οἱ πλείος ἀρχαὰς ποιοῦντες μιᾶς ἀδύ- 
τὼ δὲ πάντα μετὰ τῶν κινόντων ἕξ τὸν ὠριθμόν, ᾿Αναξαγό- νατὸν ἀλλοίσθαι. τὼ γὰρ πάθη, καθ᾿ ἃ φαμεν τῦτο συμ- 
ρᾶς δὲ ἄπειρα καὶ Λεύκιππος καὶ Δημόκριτος. ὁ μὲν γὰρ βαίνειν, διαφοραὶ τῶν στοιχείων εἰσίν, λέγω δ᾽ οἷον θερμὸν 

τὰ ὁμοιομερὴ ςοιχεῖα τίθησιν, οἷον ὑςοῦν καὶ σώρκμα καὶ ψυχρόν, Ἀευκὸν μέλαν, ξηρὸν ὑγρόν, μαλακὸν σκληρὸν καὶ 
βινελόν, καὶ τῶν ἄλλων ὧν ἑκάςε συνώνυμον τὸ μέρος ἐς ν᾽ 2) τῶν ἄλλων ἕκαςον, ὥσπερ καὶ φησὶν ̓ Ἐμπεδυκλῆς “ἠέλιον 

Δημόκριτος δὲ χαὶ Λεύκιππος ἐκ σωμάτων ἀδιαιρέτων τἄλ- 

λα συγκεῖσϑαί φασι, ταῦτα δ᾽ ἄπειρα καὶ τὸ πλῆθος εἶ- 

γαι καὶ τὰς μορφάς, αὐτὼ δὲ πρὸς αὑτὰ δια φέρειν τότοις 

ἐξ ὧν εἰσὶ καὶ δέσει καὶ τάξει τότων. ἐναντίως δὲ φαΐον- 

μὲν λευκὸν ὁρῶν καὶ θερμὸν ἁπάντῃ, ὄμβρον δ᾽ ἐν πᾶσιν 
δνοφόεντά τε ῥιγαλέον τε. ὁμοίως δὲ διορίζει καὶ ἐπὶ τῶν 

λοιπῶν. ὥς εἰ μὴ δυνατὸν ἐκ πυρὸς γενέσθαι ὕδωρ μηδ᾽ ἐξ 

ὕδατος γῆν, ὁδ᾽ ἐκ λευκῷ μέλαν ἔςιαι ἀδὲν ὑδ᾽ ἐκ μαλακξ 

ται ἈΧέγοντες οἱ περὶ ᾿Αναξαγόραν τοῖς περὶ ᾿Ἐμπεδοκλέα᾽ 25 σκληρόν" ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων. τῶτο δ᾽ ἦν 
ε . Ἶ ,ὔ “᾿ λι τ ᾽ν. ἕν: » ὁ μὲν γάρ φησι πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ γὴν ςοιχεῖα 
ἔς ὶ Η ϑν. ὟΝ ἂν Δ ΄ λιν» [νι Ὶ 

τέσσαρα καὶ ἀπλα εἰναι μάλλον ἡ σάρκα καὶ ὁςουν κα 
Υ -“ ““ςἄἁοαἀἥᾳερἢ -“ ε Δ “ , ἢ Ἑ -" 

τὰ τοιαῦτα τῶν ὁμοιομερῶν, οἱ δὲ ταῦτα μὲν ὡπλῶ καὶ 

ἴα, γῆν δὲ καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ ὠέρα σύνθετα" ςοιχεῖα., γὴν ἂὲ καὶ πυρ καὶ ὑδὼρ καὶ ἀέρα συνϑετα" παν- 

ἀλλοίωσις. ἧ καὶ φανερὲν ὅτι μίαν ἀεὶ τοῖς ἐναντίοις ὑπο- 
θετέον ὕλην, ἄν τε μεταβώλλῃ κατὼ τόπον, ἄν τε κατ᾽ 

αὔξησιν καὶ φθίσιν, ὧν τε κατ᾽ ἀλλοίωσιν, ἔτι δ᾽ ὁμοίως 

ἀναγκαῖον εἶναι τοῦτο καὶ ἀλλοίωσιν" εἴτε γὰρ ἀλλοίωσίς 

Οοάϊοε5 ΕΓΗ͂Σ. 
᾿ς ἅς δὲ οπι Ἐ. || 3. αὐτῶν διοριςέον ἔτι Ε΄. ΠΠ 5. εἶναι φύσιν ΕΗ. Ἷ ὥσπερ καὶ ὥρισται Ἐ. 1] 6. μὲν ἦν τὴν Ἐ. 11 8. εἶναι λέγνοσι Ε΄ 

11 9. γενῖσι) γεγονέναι ΗΖ. 1 μὰ} μὲν δὴ ΣΦ, οτὰ ἮΙ. 1 10. ἀλλοίωσιν τὴν γένεσιν ΤΙ. ΠΠ γνγνόμενον καὶ ἀλλ. Κ΄. 1} 12. δὲ οπι ΣῊ. 

18. γε οἵα ΕΗ. 1 14. καὶ τὸ ἀπ. Ε΄. {ταυτὸ ΕΖ. 1 16. μὲν οπι ΗΖ. || τέσσαρα ἯΙ. 1 19. οἷον οἵα Ἡ. [ καὶ οαχλ ἘΚ. 1 καὶ 

οτιὶ Ε. ἢ 20. μυελὸν καὶ ξύλον καὶ Η. {καὶ τῶν] τῶν δὲ Ἐ. {ἑχκάςω Ε. [[ συνωνύμως τὸ μέρος κατηγορεῖται Ζ, τὸ μέρος συνωνυμόν 

ἰςι ΜΙ. ᾿ 21. τῶλλα] ταῦτα Σ΄. ἢ 22. καὶ τὰς μορφὰς εἶναι Ε΄. ΠΠ 23. διαφέρει Ε΄. 124. δὲ] γὰρ Ἐ. 11 25. περὶ τὸν ἀν. Ε΄. 1 27. εἶναι 
τέσσαρα 'καὶ ἁπλῷ μᾶλλον εἶναι ἢ Ε΄. ΠΠ 28. ὁμοιομερῶν] μερῶν Ε΄. ἢ 29. γῆν --- ὕδωρ] πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ ρτ Ε. [Π καὶ ροβὶ πῦρ οπι Ἐ. 

ἡ. δὲ δηῖο τοιῦτον οπὶ Ε. [[ 7. λέγει καὶ τ᾿ “.. {Π 10. ἔτι καὶ Ε. ΠΠὄ 11. τοι Ε΄. 12. ὑπ᾿ ἐκείνων οογγ Ἐ, ᾿ἰ 16. ποιῶνται Ζ. ἢ 

19. λευκὸν] καὶ .Η. 1 σκληρὸν μαλακὸν Ζ.. {Π| 20. φησὶ καὶ Ε. Π 21. ἔρα ΕΠ, Π 22. ζοφέντά 71. ἢ ἐπὶ] περὶ ΓΗ͂. ἢ 23. γίεσθαι 
ἙΗ. ᾿} 26. ἀλλοίωσιν Ε. } ἢ ΕΠ. Ἱ μίαν ὑποθετέον εἶναι τοῖς ἐναντίοις Η͂, μίαν ἀὰ «τιοῖς ὑποθετέον Ἐ. ᾿ 27. ἄν τε κατ᾽ αὖξ. καὶ φϑ. 
οἵὰ Ε. 
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ἐξι, καὶ τὸ ὑποκείμενον ἣν ςοιχεῖον καὶ μία ἡ πάντων ὕλη δὲ ἐν τῷ πῶς διαφέρει. οὗτε γὰρ περὶ αὐξήσ σεως ὑδεὶς ὑδὲν 
τῶν ἐχόντων εἰς ἄλληλα μεταβολήν, κἀν εἰ τὸ ὑποκείμενον δηώρισεν, ὥσπερ λέγομεν, ὅ τι μὴ κἂν ὁ τυχὼν εἴπειεν, 
ἕν, ἔςιν ἀλλοίωσις, ᾿Ἐμπεδοκλῆς μὲν ἦν ἔοικεν ἐναντία λέ- ὅτι προσιόντος αὐξάνονται τῷ ὁμοίῳ (πῶς δὲ τῦτο, ὑπέτιν, 
γεῖν καὶ πρὸς τὰ φαινόμενα καὶ πρὸς αὑτὸν αὐτός. ἅμα μὲν ἐδὲ περὶ μίξεως, ὑδὲ περὶ τῶν ἀλλων ὡς εἰπεῖν ὑδενός, οἷον 
γὰρ ᾧ φησιν ἕτερον ἐξ ἑτέρου γύεσθαι τῶν ςοιχείων οὐδέν, 6 τῷό ποιεῖν καὶ 18 πάφχειν, τίνα τρόπον τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ 
ἀλλὰ τἄλλα παντα ἐκ τούτων, ἅμα δ᾽ ὅταν εἰς ἐν συν: πάσχει τὰς φυσικὰς ποιήσεις. Δημόκριτος δὲ καὶ Κεύκιπ- 

“Ὑάγη τὴν ἅπασαν φύσιν πλὴν. τῷ νείκους, ἐκ τῷ ἑνὸς γίγε πος ποιήσαντες τὰ σχήματα τὴν ἀλλοίωσιν καὶ τὴν γένεσιν 
τεσθαι πάλιν ἕκαςον. ὥς᾽ ἐξ ἑνός τινος δῆλον ὅτι διαφοραῖς ἐκ τούτων ποιοῦσι, διακρίσει μὲν καὶ συγκρίσει γένεσιν καὶ 
τισὶ χωριζομένων καὶ πάθεσιν ἐγένετο τὸ μὲν ὕδωρ τὸ δὲ φθοράν, τάξει δὲ καὶ θέσει ἀλλοίωσιν. ἐπεὶ δ᾽ ᾧοντο τὠ- 
αὔὖρ, καθάπερ λέγει τὸν μὲν ἥλιον λευκὸν καὶ θερμόν, τὴν τὺ χηθὲς ἐν τῷ φαύεσθαι, ἐναντία δὲ καὶ ἀπεᾷ τὰ φαινό- 

δὲ γὴν βαρὺ καὶ σκληρόν. ἀφαιρουμένων ἦν τότων τῶν δια- μενα, τὰ σχήματα ἄπειρα ὀνάρ ταῖς μεταβο- 
φορῶν (εἰσὶ γὰρ ἀφαιρεταὶ γενόμεναί γεὴ δῆλον ὡς ὠνῴγκη λαῖς τὰ συγκειμών τὸ αὐτὸ ἐναντίον ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ, 
Ὑήεσθαι καὶ γὴν ἐξ ὕδωιτος καὶ ὕδωρ ἐκ γῆς, ὁμοίως δὲ καὶ μετακινεῖσθαι μικροῦ ἐμμιγνυμένον, καὶ ὅλως ἕτερον 
καὶ τῶν ἄλλων ἕκακον, ἡ τότε: μιόνον ἀλλὰ καὶ νῦν, μετα φαύεσθαι ἑνὸς μετακινηθέντος" ἐκ τῶν αὐτῶν γὰρ τραγῳδίᾳ 
βάλλοντα. γε τοῖς πάβεσιν. ἔς, δ᾽ ἐξ ὧν εἴρηκε δυνάμενα 15 καὶ κωμῳδία γύεται γραμμάτων. ἐκεὶ δὲ δοκεῖ σχεδὸν 
προσγίεσθαι καὶ χωρίζεσθαι πάλιν, ἄλλως τε καὶ μαχο- πᾶσιν ἕτερον εἶναι γόεσις καὶ ἀλλοίωσις, καὶ γύεσθαι μὲν 
μέ ἀλλήλοις ἔτι τῷ νείκους καὶ τῆς φιλίας. διόπερ καὶ καὶ φθείρεσθαι συγκροόμενα καὶ διωκρινόμενα, ἀλλοῶσθαι 
τότε ἐξ ὃ ἑ δὸς ἐγεννήθησαν" οὐ γὰρ δὴ πῦρ γε καὶ γὴ καὶ δὲ μεταβαλλόντων τῶν καθημαάτων, περὶ τότων ἐπιξήσαφι 
ὕδωρ ἔτι ὅντα ἣν ἣν τὸ πᾶν. ἄδηλον δὲ καὶ πότερον ἀρ- ϑθεωρητέσκ. ἀπορίας γὰρ ἔχει ταῦτα καὶ πολλὲς καὶ εὐλό- 
χὶν αὐτῶν θετέον τὸ ἣν ἢ τὰ πολλά, λέγω. δὲ πῦρ καὶ γὴν Ὦ γους. εἶ μὲν γάρ ἐξι σύγκρισις αὶ γόεξις, πολλὰ ἀδυνατὰ 
καὶ τὰ σάςοιχα τότων. ἧ μὲν γὰρ ὡς ὕλος ὑπόκειται, ἐξ συμβαίκεε" εἰσὶ δ᾽ αὖ Ἀῤγοι ἕτεροι ἀναγκαςικοὶ καὶ ἐκ εὖ- 
Ὦ μετκβάλλαντα διὰ τὴν κίνησιν γόονται γῆ καὶ πῦρ, τὸ προ διαλύειν ὥς ὁκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχεν. εἴτε μή ἐφὶ 

ἕν φοιροῖον" ἢ δὲ τῦτο μὲν ἐκ συνθέσεως γίγνεται συνιόγτων σύγκρισις ἡ γένεσις, ἢ ὅλως οὐκ ἔςι γώεσις ἢ ἀλλοίωσις, 

ἐκείνων, ἐκεῖνα δ᾽ ἐκ διαλύσεως, φοιχειωδέςερα ἐ ἐκεῖνα καὶ ἢ εἰ καὶ τοῦτο διαλῦσαι χαλάχὸν ὃν “πειρατέον. ἀρχὴ δὲ 

«πρότερα τὴν φύσιν. 25 τότων παΐγτων, πότερον ὕτῳ γίνετιοι καὶ ἀλλοῦται καὶ «ὐ- 
2 “ὕλως τε δὴ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς ἁπλῆς ζάνεται τὰ ὄντα καὶ τἀναντία, τύτοις πάσχει, τῶν πρώτων 

λεκτέον, πότερον ἔςιν ἃ ἐκ ἔςι καὶ κῶς ἐςίν, καὶ περὶ τῶν ὑπαρχόντων μεγεθῶν ἀδιαιρέτων, ἢ ἐθέν ἐς, μέγεθος ἀδιαΐ. 
ἄλλων ἁπλῶν κινήσεων, οἷον περὶ αὐξήσεως καὶ ἀλλοιώ- ρετὸν" διαφέρει γὰρ τοῦτο πλεῖξον. καὶ πάλιν εἰ μεγέθη, 
σεως. Ἠλάτων μὲν οὖν μόνον περὶ “γενέσεως ἐσκέψατο καὶ πότερον, ὡς Δημόκριτος καὶ Ἀεύκιππος, σώματα ταῦτ᾽ 
φϑορᾶς, ὅπως ὑπάρχει τοῖς πράγμασι, καὶ περὶ γενέσεως 30 ἐςΐν, ἃ ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ, ἐπίπεδα, τὔτο μὲν ὧν αὐνό, 
ἀ πάσης ἀλλὼ τὴς τῶν φοιχείων᾽" πῶς δὲ σάρκες ἢ ὀςὰ ἃ καθάπερ καὶ ἐν ἄλλοις εἰρήκαμεν, ἄλογον μέχρι ἐπιπέδων 
τῶν ἄλλων τι τῶν τοιότων, ἐδέν᾽ ἔτι ὅτε περὶ ἀλλοιώσεως διαλῦσαι. διὸ μᾶλλον εὔλογον σώματα εἶναι ἀδιαίρετα. 

ὅτε περὶ αὐξήσεως, τίνα τρότον ὑπάρχεσι τοῖς πράγμασιν. ἀλλὼ καὶ ταῦτα πολλὴν. ἔχει ὠλογίαν. ὅμιως δὲ πούτοις 
ὅλως δὲ παρὰ τὰ ἐπιπολῆς περὶ ὑδενὸς ὑδεὶς ἐπέςησεν ἔξω ἀλλοίωσιν καὶ γένεσι! ἐνδέχεται ποιεῖν, καθάπερ εἴρηται, 
Δημοκρίτου. ἔτος δ᾽ ἔοικε μὲν περὶ ἁπάντων φροντίσαι, ἤδη 35 τροπῇ καὶ διαθιγῇ μετακινέντα, τὸ αὐτὸ καὶ ταῖς τῶν σχη- 

4, καὶ οἵα Ἑ-. {|ᾷ. ἑαυτὸν Ε΄ ΠΠ αὐτὸς οτὰ Ἐ. 42. ὡς ον Ἐ. ἢ ἀναγκαῖον Ἡ. ἢ 18. ἐγοήδϑησαν ΕΗ͂Σ. 1 γε ονα Κ᾽ { 19. ἔτι 

οτὰ ἘΡ. 1 20. αὐτῷ Ε. Π τὰ πολλὰ τὶ τὸ ἐν Σ΄. [ἢ καὶ οπι Ε΄. ἢ 22. ἡϑεται ΚΕ. { πῦρ καὶ ἡ Ε],, Νὴ καὶ τὸ ὄδυρ Ε. ἰ 23. ἡίγμν. 

ται Ε. ἢ 2. τοιχ. τὰ τέτταρα ἐκεῖνα Ε΄. ἢ 47. τὰς ἄλλας ἁπλᾶς κιύσες ἘΕΙ͂, εἰ οτηΐδδο ἁπχᾶς Η. ἢ 28. οἷν καὶ α. Η. ἢ 20. .μέ- 

νον οτὰ ΓΗ. |} καὶ φθ. ἰσκέψατν Σ. ἢ 30. κῶς Η- ᾿ 31. τῶν πάντων ς. Ε΄ 1 82. ὑδαμῶς Η. || ὑδὲὶ Η οαι Ε΄, αὺΐ πὰ ΤΡΟΝΣ 
ἐδὲ ἀλλοιώσεως. {Π 33. ἐδὲ Η, ἴτε δὲ Ε΄. ἢ ὑπάρξονσι Ἐ. ᾿ 3.5. δὲ δοκεῖ ΗΠ. 

4. διαφέρειν Ἐ, Π ἐδὲν] ἐδὲ ΗΠ. ἢ 2. διώρικεν Ἐ. ἢ κἂν ὁ μὴ Ἐ. 1 5. καὶ] καὶ τὸ ΕἾ. 1 12. δικεῖ Ε. ᾿Π καὶ ἄλλῳ ὁ Ζ. ἢ 
43. νγμωμόσα Ἐ. Π 45. κωμωδία καὶ τραγυδία Ε, [δ ἢ γάεται οἵα 2.. } ἐπὲὴ δὲ} ἔτι Ε. 1} πᾶσι σχεδὸν ΕΖ. ἢ 16. καὶ ἡγδεσῆκι μὰ] οἦ- 

γεσθκι μὲν χὰρ ΕῊ. 21. ἕτεροι λόγοι ΤΙ. ΠΠ καὶ ὑκ εὖπ. διαλ. ροβὶ 22. ἔχειν Η. 1 23. αὶ ἀλλ] καὶ ἀλλ. Ε. ἢ 2. εἰ ογα ἘΠ. ἢ 

5] ὃ ΑΙ, αἵὰ Ἑ. 1} 25. ἁπάντων ΕἼ.. ἢ ὅτω] ἄρα Η. ἢ 29. ταῦτ᾽ ἐξὶν οπι Η. 1 30. αὐτὸ οπι 2. ἢ 31. καὶ οπχ 1. [1 ἄτοπον Ἐ. ἢ 
33. ὁμοίως Ἐ. Ἰ τύτων Ε΄. || 834, καθάπερ εἴρηται οὐχ ἘΖ. || 35. διαθηγῇῆ ΕΡΖ. 

Ἀτν2 
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μάτων διαφοραῖς, ὅπερ ποιεῖ Δημόκριτος. διὸ καὶ χροιὰν 
ὕ φησιν εἶναι" τροπῇ γὰρ χρωματίζεσθαι. τοῖς δ᾽ εἰς ἐπί 
τεδὰ διαιρῶσιν ὑκέτι" οὐδὲν γὰρ γύεται πλὴν ςερεὰ συντι- 
θεμένων" πάθος γὰρ οὐδ᾽ ἐγχειρῆσι γεννῶν ὁδὲν ἐξ αὐτῶν. 

αἴτιον δὲ τῷ ἐπ᾽ ἔλαττον δύνασθαι τὰ ὁμολογόμενα συνορᾶν 

ἡ ἀπειρία. διὸ ὅσοι ἐνῳκήκασι μῶλλον ἐν τοῖς φυσικοῖς, 
“ ’, « , ΄ ᾽ ᾿ δινν Ν 

μᾶλλον δύνανται ὑποτίθεσθαι τοιαύτας ἀρχάς αἱ ἐπὶ πολυ 

δύνανται συνείρειν" οἱ δ᾽ ἐκ τῶν πολλῶν λόγων ἀθεώρητοι 
τῶν ὑπαρχόντων ὄντες, πρὸς ὀλίγα βλέψαντες, ἀποφαίνον- 
ται ῥᾷον. ἴ 
«φυσικῶς καὶ λογ, 

ε 

μεγέθη οἱ μέν 
Ἁ -», 

Δημόκριτος δ᾽ ἀν φανείη οἰκείοις καὶ φυσικοῖς λόγοις πε- 

χεῖσθαι. δῆλον δ᾽ ἐςαι ὃ λέγομεν προϊοῦσιν. ἔχει γὰρ ἀπο- 

-» ᾿ »νἭ 
σκοπῦντες᾽ περὶ γὰρ τῷ ἄτομα εἶναι 
ς Ἁ ; ,’ νι ψΨψ 
ὅτι τὸ αὐτοτρίγωνον πολλώ ἔσται. 

ρίαν, εἴ τις θείᾳ σῶμά τι εἶναι καὶ μέγεθος πάντη ὃιαιρε- 

τόν, καὶ τῦτο δυνατόν. τί γὰρ ἔςαι ὅπερ τὴν διαίρεσιν δια- 
,, Σ Ν᾽ 7 ’,ὔ “ , 3 

φεύγει; εἰ γὰρ παντῃ διαιρετόν, καὶ τῦτο δυνατόν, κἄν 
ἅμα εἴη τῦτο πάντῃ διῃρημένον, καὶ εἰ μὴ ἅμα διήρηται" 
ἈΨ»» γ᾽. Ὁ ν »Ἀ) ,» ὦ Ν 

κἀν εἰ τῦτο γένοιτο, οὐδὲν ἄν εἴη ὠδύνατον. οὐκοῦν καὶ κατὼ 

τὸ μέσον ὡσαύτως. καὶ ὅλως δὲ εἰ πάντη πέφυκε διαιρετόν, 
Ἁ ᾽ » Ὁ» 

κἀν διαιρεθῇ, ἀδὲν ἔςαι ἀδύνατον γεγονός, ἐπεὶ ὑδ᾽ ἀν εἰς 
, , Ψ » Φὰ 4.7 Ὡ ν μυρία μυριάκις διηρημένα ἧ, οὐδὲν ἀδύνατον" καίτοι ἴσως 

Νλ Ἀ Η κ ,, »., 2 ν. »“ οὐδεὶς ἀν διέλοι. ἐπεὶ τοίνυν πάντῃ τοιοῦτόν ἐςι τὸ σῶμα, 
, τιν “ι .- κοι ν Φὸὺῦὺν διῃρήσθω. τί ὃν ἔςαι χάξῖι; μέγεθος, Ὑ γΑΡ οἷον πα" ἐςαὶ 

γάρ τι ὁ διηρημένον, ἣν δὲ πάντῃ διαιρετόν. ἀλλὰ μὴν εἰ 

μηδὲν ἔςαι σῶμα μηδὲ μέγεθος, διαίρεσις δ᾽ ἕςαι, ἢ ἐκ 
ςιγμῶν ἔςαι, καὶ ὠμεγέθη ἐξ ὧν σύγκειται, ἢ ὑδὲν παν- 
τάπασιν, ὥςε κἂν γύοιτο ἐκ μηδενὸς κἀν εἴη συγκείμενον, 

καὶ τὸ πᾶν δὴ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ φαινόμενον. ὁμοίως δὲ κἀν ἢ 

ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ Α. 

“ ,ὔ ᾿ ΄ 3 »“ ᾿ ἊΨ ὔ 
γύεται τῷ σώματος, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ μεγέθους σῶμά τι 

;» , « »Ν , » -ἡ ». ΠΡΟ ὦ γ7Ν τ᾿ 
ἀπέρχεται, ὁ αὐτὸς λόγος, ἐκεῖνο πῶς διαιρετόν." εἰ δὲ μὴ 

“- ᾽ ᾽ ὔ ν ἃ ͵ ἃ» » Αι ψ' 

σῶμα ἀλλ᾽ εἶδος τι χωριςὸν ἢ πάθος ὃ ὠπῆλθεν, καὶ ἔς 
ΕῚ “ Ὗ 

τὸ μέγεθος ςιγμαὶ ἢ ἀἁφαὶ τοδὶ παθοῦσαι, ἄτοπον ἐκ μὴ 
» "» μι 

5 μεγεθῶν μέγεθος εἶναι. ἔτι δὲ ποῦ ἔσονται καὶ ἀκίνητοι ἢ 

κινούμεναι αἱ στιγμαί; ὠφή τε ἀεὶ μία δυοῖν τινῶν, ὡς 
Ύ Ν Ν ν κε ὰΝ Ν δὶ ’, Ἁ Ἁ ὄντος τινὸς παρὼ τὴν ὡφὴν καὶ τὴν διαίρεσιν καὶ τὴν ςγ- 

,ὕὔ Ω ὕ ὕ .:»ν ἂς: -“ »"ὝἪ -- , 
μήν. εἰ δή τις θήσεται ὁτιῶν ἡ ὁπηλικονὸν σῶμα εἶναι πάντῃ 

»Ἢ᾿ ᾿ Ν ᾿ κῳ 
διαιρετόν, πάντα ταῦτα συμβαίνει. ἔτι ἐὰν διελὼν συνθῶ 

μι , Λ γΥ͂ Ύ Λ ν κῖν 4 δ᾽ ἄν τις καὶ ἐκ τότων ὅσον δια φέρουσιν οἱ 10 τὸ ξύλον ἦ τι ἄλλο, πάλιν ἴσον τε καὶ ἔν. ὑκὴν ἕτως ἔχει 
, Ἀ , Χ , ξ»-" - , Υ δηλονότι κὰν τέμω τὸ ξύλον καθ᾽ ὁτιῶν σημεῖον. πάντῃ ἄρα 

’ὔ ’ Ἂς Ἁ ᾽ 
διήρηται δυνάμει. τί ἕν ἔςι παρὼ τὴν διαίρεσιν; εἰ γὰρ καὶ 

Ν. »" ΩΣ ,ὔ ἔςι τι πῶθος, ἀλλὰ πῶς εἰς ταῦτα διαλύεται καὶ γύεται 
2 τὰ Ἄ “ , “- ΄ ᾽ν γἈδ2 ἐκ τούτων; ἢ πῶς χωρίζεται ταῦτα; ὥστ᾽ εἴπερ ἀδύνατον 

ει.» ἃ »" ᾽ 
«5 ἐξ ὡφῶν ἡ ςιγμῶν εἶναι τὰ μεγέθη, ἀνάγκη εἶναι σώματα 

᾿ ᾿Ὶ Ἁ -“ 
ἀδιαίρετα καὶ μεγέθη. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῦτα θεμένοις 
; δ ΩΣ , Ωη ΄ὔ [4 Δ ᾿ » “0 

ὄχ ἧττον συμβαίνει ἀδύνατον. ἔσκεπται δὲ περὶ αὐτῶν ἔν 
᾽ Ἁ “Ἢ ἈΝ , 

ἑτέροις. ἀλλὼ ταῦτα πειρατέον λύειν" διὸ πώλιν ἐξ ἀρχῆς 
Ν »“" Ν τὴν ἀπορίαν λεκτέον. τὸ μὲν ὄν ἅπαν σῶμα αἰσθητὸν εἶναι 

᾿ »-“ μ 
29 διαιρετὸν καθ᾽ ὁτιῶν σημεῖον καὶ ἀδιαίρετον ἀδὲν ἄτοπον' τὸ 

᾿ Ν ΄ Ν ,ἷ Ἁ μὲν γὰρ δυνάμει διαιρετόν, τὸ δ᾽ ἐγτελεχείᾳ ὑπάρξει. τὸ 
» ὦ, Υ ,ὔ ᾿ 7ὔ Δ, μ᾿ δ᾽ εδαι ἅμα πάντῃ διαιρετὸν δυνάμει ἀδύνατον δόξειεν ἂν 
᾿ ᾽ Ν ͵ Ἁ , ᾽ Υ ᾿ ν΄ εἶναι. εἰ γὰρ δυνατόν, κἀν γένοιτο, οὐχ ὥστε εἶναι ἅμα 

Υ̓́ , 7 ῖ 
ἄμφω ἐντελεχείᾳ ἀδιαίρετον καὶ διῃρημένον, ἀλλὰ διηρη- 

“ Υ̓ 
25 μένον καθ᾿ ὁτιοῦν σημεῖον. οὐδὲν ἄρα ἔςται λοιπόν, καὶ εἰς 

᾿ἀσώματον ἐφθαρμένον τὸ σῶμα. καὶ γένοιτο δ᾽ ἂν πάλιν 

ἦτοι ἐκ ςιγμῶν ἢ ὅλως ἐξ οὐδενός. καὶ τῇτο πῶς δυνατόν; 

ἀλλὰ μὴν ὅτι γε διαιρεῖται εἰς χωρις αὶ καὶ ἀεὶ εἰς ἐλάττω 
, 5.» ἡ δ ’ Υ͂ μεγέθη καὶ εἰς ἀπέχοντα καὶ κεχωρισμένα, φανερόν. οὔτε 

-“ “" 1 Β 
ἐκ ςιγμῶν, ἀκ ἔςαι ποσόν. ὁπότε γὰρ ἥπτοντο καὶ ἣν ἦν 30 δὴ κατὰ μέρος διαιρῆντι εἴη ὧν ἄζχειρος ἡ θρύψις, ὅτε ἅμα 
μέγεθος καὶ ἅμα ἦσαν, ὑδὲν ἐποίουν μεῖζον τὸ πᾶν. διαι- 
ρεθέντος γὰρ εἰς δύο καὶ πλείω, ὑδὲν ἔλαττον ἀδὲ μεῖζον τὸ 
χἂν τῷ πρότερον, ὥςε κἀν πᾶσαι συντεθῶσιν, ὑδὲν ποιήσασι 
μέγεθος. ἀλλὰ μὴν καὶ εἴ τι διαιρουμώου οἷον ἔκπρισμα 

οἷόν τε διαιρεθήναι κατὰ πᾶν σημεῖον (οὐ γὰρ δυνατόν) 

ὠλλὼ μέχρι του. ἀνάγκη ἄρα ἄτομα ἐνυπάρχειν μεγέθη 

ἀόρατα, ἄλλως τε καὶ εἴπερ ἔσται γένεσις καὶ φθορὰ ἡ 
μὲν διακρίσει ἡ δὲ συγκρίσει. ὁ μὲν ὄν ἀναγκάζειν δοκῶν 

1, χροιὴν ΓΗ͂. ᾿ 2. φασιν Κ΄. ἢ 3. συντιθεμένων] συντιθεμένων κατὰ πλάτος Ζ οἵ τηατφὸ Ζ᾿. [Π ἀ. ἐγχυροῦσι ΕΖ, ἢ 6. συνῳκήκασι Ζ,. ἢ 
Ἴ. ὑποτ. τὼς τοιαύτας Ε΄. [1 αἷς Ε' οἱ το ΕἘ: ρΓ᾽ δπίπλ οπχ. ἴἱ ἐπὶ οπι 1. ᾿Π 8. ἄλλων Η. 1: 9. ἀπεκρίναντο Ζ. 1} 10. ὅσω Τὶ, ὅσων Ε. ἢ 
11. ἐἶναι τὰ μι Ἐ. 12, διότι ΕΗ͂Ζ. [ τὸ αὐτὸ τὸ τρίγωνον Ε΄ 1} 13. οἰκείοις) ἐκλέγω ΤΣ. ἢ 14. γὰρ} δὲ Η. ἢ 15. θε}] φήσει Ε.. ἢ 

416. καὶ τῦτο δυνατόν οπὶ Ἐ. ἢ ὅπερ) παρὰ Ε. ᾿ διαφεύγειν Ε΄ 117. κἀν] καὶ Ε. ᾿ 18. πάντῃ οηὐ ΕΗΖ. ἢ ἅμα τᾶτο διήρ. ΕΖ. Ἡ 19. γέ- 

πται ΕΗ. καὶ τὸ οαι Ἐ. ᾿ὶ 21. ἂν ΕΗ͂. ᾿ διαιρεθείη Ἐ. ᾿ εἰς οπι ἘΜ. 1 22. μυρία οπι Ε δἰ σοττ Κ᾿ 1 29. ἢ οἵὰ ΗΠ. ᾿ὶ ἢ] εἰ 
Ἦ. 1 30. ἔςι Ζ.. 11 καὶ ἢν ἥν μέγεθος) ἐν μεγέθει Η. ἵ 32. πλείς Ἐ. ᾿ 33. προτέρα Ε΄. ᾿ἱ ποιοῦσι Ἐ. 

1. τοῦ ροϑὶ ἐκ οπι Ε. ἢ 2. ἐκεῖνο γὰρ πῶς Ε΄. 3. ὃ οπι ΕΖ || ἀ. ἄτοπον μὲν τὸ μὴ ἐκ μεγεθῶν ἩΙ. 6. τινοῖν Ε΄ 1 8. ὁτιοῦν 
ὄάσεται ΕΖ. 1 ἢ οἵα ἘΡ. 1 ὁπηλίκον Ε. ἃ 9. πάντα οπι ΕΡΗ͂. [ ἀν Ε. 1} συνῶ οοτν Ε. ἢ 11. κἂν τέμω οσὐὰ. Ε. ᾿Π 13. ἔςαι ΤΙ. ἢ 

15. ἁφῶν ἢ οταὰ Ε. ἃ 16. οὐ μὴν ἀλλὰ] ἀλλὰ μὴν ΕΖ. 1} θεμένοις οὐχ, ἧττον οὐχ Ἐ. ᾿|17. ἀδύνατα ἙΗ. || 19. λοιτέον τὴν ἀπορίαν 

Ἡ. 1 21. διαιρετὸν ογχὰ ΕΗ. ᾿ 23. ἅμα ναι ΕΗ. 1} 24. ἐντελεχείᾳ ἄμφω ἘΔ. 1] διηρημένον δυνάμει καθ᾿ μν Ε΄. Π 26, γίγνοιτο ΓΖ. 
21. ἐκ τῶν ς. Ἀ. 1| 28. διαιρεῖται ἀὴ εἰς ΗΝ 1 31. οὐ γὰρ] οὐκ ὥρα Ἐ. Ἰ] 833. ἀόρατα -- 8ή. ἡ δὲ σνγ τὰ βυριὰ Ἰΐυγαπι Ε. ἢ 
8, ἀναγκάζειν λόγος δοκῶν Η, ἀναγκάζων λόγος Κ΄. " 
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“λόγος. εναι μεγέθη. ἄτομοι ἕτος. ἐς» ὅτι: δὲ λανθάνει πώ- ιμέγα "ἐκ μικροῦ, καὶ: τἄλλα. πάντα τῦτον τὰν τρόαον. - εἰ 
Ῥαλογιζόμιενος, καλῇ λανθάνει,: χέγωμεν. ἐπεὶ γὰρ ὑκ-ἔξι «γὰρ" ὠπχῶς ἔς αἱ. γένεσις, ὡπλῶς ὧν γύοιτα ἐκ μι ὄντας, 
ςιγμὴ ςιγμῆς ἐχομένη, τὸ. πάντη εἶναε : δικιροτὸν. ἔξε μὲν ὥς᾽. ὠληϑὰς- ὧν «εἴη λέγειν ὅτι ὁπάρχει τισὶ τὰ μὴ ὄν... τὶς 
ὡς ὑπάρχει τοῖς μεγέθεσιν, ἔςι δ᾽ ὡς ἅ,. δοικεὶ δ᾽ ὅταν τὸτο μὲν γὰρ γῴεσις ἐκ με ὄντος τινός, οἷον ἐκ “μὴ λευκοῦ ἢ 

τεθῇ, καὶ ἑπηῶν, καὶ πάντῃ ςιγμὴν εἶναι, ὥς ἀναγκαῖὴν 6, μὴ κῳλῦ, ἡ δὲ. ὠπλῆ ἐξ ἁπλῶς μι ὄντος. τὸ δ᾽ ἁπλῶς 

εἶναι διαιρεδῆγαί τὸ μέγεθας εἰς μηδέν᾽ πάντῃ. "γὰρ εἶνάι ἧτοι τὸ “πρῶτον -πήμαίνει καθ᾽ ἑκείςην κατηγορίαν τῷ ὄντος, 
ςιγμήν' ὥςε ἢ ἐξ ἀφῶν: ἢ ἐκ ςιγμῶγ ἐδαι τὸ δ᾽ ἔξιν: ὡς ἢ τὸ καθόλου: καὶ τὸ πάντα περιέχον. εἰ μὲν ὄν. τὸ πρῶ- 

ὑπάρχει πάντῃ, ὅτι μία ὁπγὸν ἐςί, καὶ πῶσαι. ὡς" διώς ἡ, σον, ὑσίας ἔςαι γέεσις. ἐκ μὴ οὐσίας. ᾧ δὲ μὲ ὑπάρχει 

αλείς δὲ μιῶς ὑκ᾽ εἰσίν". ἐφεζὴς. γὰρ ἐκ εἰσῶ, ὥς. ἀ παντῃ. ὀσία μηδὲ τόδε, δῆλον. ὡς οὐδὲ τῶν ἄχλων ἀδεμία κατη- 

εἰ γὰρ κατὰ μέσον διαιρετόν, καὶ κατ᾽ ἐχομένην ὄὅτιγμήν (0 γοριῶν, οἷοι, ὅτε ποιὸν ὅτε ποσὸν ὅτε τὸ πὸ’ ιςὰ γὰρ 

ἔςαι διαιρετόν. οὐ γάρ ἐστιν ἐχόμενον σημεῖον σημείου - ἂν εἴη τὰ “πάθη τῶν οὐσιῶν. εἰ δέ, ἡ ὃν ὅλως ἀπό- 
φιγμὴ ςιγμῆς. τῦτο δ᾽ ἐξὶ διαίρεσις. ἢ. σύνθεσις. - ὥστ᾽ ἔξι Φᾷσις ἔςαι καθόλου πάντων, ὥς ε ἣμ᾽; ἀνώγκη ὙΕ 

καὶ διάκρισις καὶ σύγκριφις.: ἀλλ᾽. οὗτ' -εἰς ἄτομα : καὶ ἐξ νεσθαι τὸ γωόμενον.. περὶ μὲν ὧν τότων ἐν ἄλλοις τε δὶη- 

ἀτόμων {πολλὼ γὰρ πιὸ: ἀδύνατα) οὔτε ὕτως. ὥξε πάντῃ “ππόρηται καὶ διώρισται τοῖς λόγοις ἐπὶ πλεῖον" συντόμως δὲ 

διαίρεσιν γενέσθαι." εἰ «γὰρ ἦν ἐχομένη στιγμὴ στιγμῆς, τς καὶ νῦν: λεκτέον, ὅτι τρόπον μέν τινα ἐκ μὴ ὄντος ἁπλῶς 
αὔτ᾽ ἂν ἦν. ἀλλ᾽ εἰς μεριρὰ "καὶ ἐλώττω ἐςί, καὶ σύγκρι- “γίνεται, τρόπον δὲ ἄλλον ἐξ ὄντος ἀεί: τὸ γὰρ δυνάμει 

σις ἐξ ἐλαττόνων. ἀλλ΄. οὐχ ἡ ἱπλῇ “καὶ τελεία -γέεσις ὃν ἐντελεχείᾳ. δὲ μὴ ὃε ἀνάγκν, προυπάῤχειν λεγόμενον ἀμν- 

συγχρίσει καὶ διακρίσει ὥριςαι, ὥς τινές φασιν, τὴν δ᾽ ἐν φοτέρως, ὃ δὲ καὶ τότων διωρισμένων ἔχει θαυμαςὴν ἀπο- 
τῷ συνεχεῖ. μεταβολὴν ὠλλοίωσιν.. ἀλλα τοῦτ᾽ τἐςὶν. ἐν: ᾧ ρίαν, πάλιν ἐπαναποδις αν, πῶς ἔστιν ἁπλῇ γώεσις,. εἴτ᾽ 

σφάλλεται παντα. ἔςι γὼρ γώεσις. ἁπλῇ καὶ φθσρὼ : οὐ Ὦ ἐκ δυνάμει ὄντος ὅσα εἴτε καί πως ἄλλως. ἀπορήσειε γὰρ 
συγκρίσει καὶ διακρίσει, ἀλλ᾽ ὅταν μεταβάλλῃ ἐκ τοῦδε ἂν τις ἄρ᾽, ἔξιν ἐσίας γένεσις καὶ τῷ τῦδε, ἀλλὰ μὴ τοῦ 

εἰς τόδε ὅλον. οἱ δὲ οἴονται ἀλλοίωσιν πᾶσαν εἶναι. τὴν τοιξδὲ καὶ τοσῦδε καὶ ποῦ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ 

τοιαύτην μεταβολήν" τὸ δὲ διαφέρει. ἐκ γὰρ τῷ ὑπόκει- φθορᾶς. εἰ γάρ τι γίεται, δῆλον ὡς ἔσται δυνώμει τις 
μώῳ τὸ μέν ἐςι κατὰ τὸν λόγον,. τὸ δὲ κατὼ τὴν ὕλην. ὑσία, ἐντελεχείᾳ δ᾽ οὗ, ἐξ ἧς ἡ γώεσις ἔςαι καὶ εἰς ἣν 

ὅταν μὲν οὖν. ἐν τούτοις ἢ ἡ μεταβολή, - γύεσις ἔσται ἢ ὃς ἀτίγκη: μεταβάλλειν τὸ φθειρόμενον. πότερον ἦν ὑπάρξει τι 

φθορώ, ὅταν δ᾽ ἐν τοῖς πάθεσι καὶ κατὼ συμβεβηκός, τότῳ τῶν ἄλλων ἐντελεχείᾳ; λέγω δ᾽ οἷον ἄρ᾽ ἔςαι ποσὸν 

ἀλλοίωσις. διακρινόμενα δὲ: καὶ συγκρινόμενα. εὔφθαρτᾳ ἢ ποιὸν ἢ πῷ τὸ δυνάμει μόνον τόδε καὶ ὄν, ὡπλῶς δὲ μὴ 
γύεται. ἐὰν. μὲν γὰρ εἰς ἐλγέττω ὑδβτια διαιρεθῇ, θῶττον τόδε. μηδ' ὄν; εἰ γὰρ μηδὲν ἀλλὰ πάντα δυνάμει, χωρι- 
ἀὴρ γύεται, ἐὼν δὲ συγκριθῇ, βραδύτερον. μᾶλλον δ᾽ ἔξαι ςόν τε συμβαίνει τὸ μὴ ὕτως ὄν, καὶ ἔτι ὃ μάλιςα φο- 

δῆλον ἐν τοῖς ὕςερον. νῦν δὲ τοσῶτον διωρίσθω, ὅτι ἀδύνα- 30 βέμενοι διετέλεσαν οἷ. πρῶτοι φιλοσοφήσαντες, τὸ ἐκ μη- 

τὸν εἶναι τὴν γώεσιν σύγκρισιν, οἷαν δή τινές, φασιν. ΄. δενὸς γίεσθαι προυτάρχοντος" εἰ δὲ τὸ μὲν εἶναι τόδε τι 
ῶ Διωρισμένων δὲ τότων, πρῶτον θεωρητέον πότερον ἔξι ἢ οὐσίαν οὐχ ὑπάρξει, τῶν δ᾽ ἄλλων τι τῶν εἰρημένων, 

τι γοόμενον ἁπλῶς καὶ φθειρόμενον, ἢ κυρίως μὲν οὐδέώι, ἔςαι, καθάπερ εἴπομεν, χωρις ἃ τὼ παΐθη τῶν ὀσιῶν. περί 

εἰεὶ δ᾽ ἔκ τινος καὶ τί, λέγω δ᾽ οἷον ἐκ κάμνοντος ὑγιαῖ. τε τύτων. ὃν ὅσον ἐνδέχεται πρωγματευτέον, καὶ τίς αἰτία 
γον καὶ κάμνον ἐξ ὑγιωίνοντος, -ἢ μιριρὸν ἐκ μεγάλου καὶ 35 τῷ γόεσιν ἀεὶ εἶναι, καὶ τὴν ὡπλῆν καὶ τὴν κατὰ μέρος, 

8. μὲν ὁπὶ Ε- " 5. καὶ πάντῃ -- 8. ὑπροῦν οτὰ Δ. [Π6. εἶναι δηῖς διαιρ. οτι Σ΄. Ἰ). 10. μέσων Η. || κατ᾽ ἐχομένην οοτγ Ε, ἢ 
42. τῦτο] τὸ Ε. ᾿ἰ ἢ] καὶ 22,Ζ. 1 13. σύγκρισις καὶ διάκρισις ΕΗ. 1 14. ἄτοπα (Ἧ. }} ὥςε οονν Ε. ἢ 15. γίγνεσθαι 1., γενέσθαι Ε. 
46. ἄν οἵὰ Ε. || 21. μεταβώλη ἐκ τοιῖδὲ ΕΖ. 22. τόδε} τὸν τοιόνδε Ἐ. 11 εἶναι πᾶσαν ΕἘΞΩ͂. ᾿ 24. τὰ Η. ἢ ἰς(] ἰςι τέδε Ε. αὶ 

25. μὲν οἵὰ Ζ. [Π τοῖς ΚΕ. ἢ ἔςαἢ] ἰςιν Ε. ἢ 28. μὲν οι Σ΄. ΠΠ γὰρ πὶ Ε΄. ἢ ὕδατα Ζ εἰ πεβοῖο δὰ Ε. ἢ 29.. ἐὼν δὴ] καὶ ἰὰν ΚΕ. ἢ 

31. τὴν γένεσιν ἐἴαι Ἐ. ᾿ δή οἵα ΤΙ. [Π.33. τι] τὸ 1. 11 84. οἵον τὰ ΕἸ. {{ππὑγιαίνοντος Ε. Ἷ 35. καὶ κ!} ἢ κ- ΣῊ. 
2. ἄν τι η. ἘΖ. ἢ 8. τισὶ οπὶ ΗΠ. " 4. κα ἐκ μὴ Ε΄ 1] 6. συμβαίνει Ζ.. 1} Ἴ. τὸ ροϑὲ καὶ οπι ΚΕ. ᾿Π μηδὲ τὸ τόδε 2. ἃ 10. τὰ 

(ταρτα ροβῖτο τόποι) Ζ. ἢ 13. ἦν οπὶ ΖΦ. |Πυ18. λεγομένων (ϑαρτα ροϑὶῖο διωρισμένων) Κ΄. 20. ἐσία ΜΚ. 1 21. τοῦ γμοδῖ μὴ οπι 
2. κὶ 22. καὶ τοῦ τοσοῦδε καὶ τοῦ ποῦ Ε΄. 1] δὴ Η2..Ἵ 23. εἰ οπι Ε. || 24. ἐξ -α καὶ οἵα ΕΞ. [[ 25. τὸν Ε. Ἰ 26. τοῦτο Ε΄. ἢ λέγω 

οὐ Ε-. Ἱ οἷον οαι ΤΙ. 11 27. τῶ Η- ἹΓ μόνον] ὃν ΕΖ. Ἱ καὶ οπι 2. ἢ τε Ε. ᾿ 29. οὕτω μὴ ΕΠ. 11 ἕτι οτὰ Ε. 1 31. γίνεσθαι οτὰ 

Ἑ- 1 32. ὑπάρχει. ΕΖ. "} 34. πραγματίον 1..ὄ ἢ 35. καὶ τὸν ὡπλῆν εἶναι Ἀ. ; : . . 
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ἄσης δ᾽ αἰτίας μιῶς μὲν ὅθεν τὴν ὠρχὴν. ξἶνωΐ, ῥαμα τὴς διορίζομεὲν . Χέγαντες. ὅτι τὰ. μὲν τόδε τι σημαίνει τὰ δ᾽ ἅ, 
πρήσεως, μιῶς: δὲ τῆς ὕλη, «τὴν τοιαύτῳν δἰτίακ -λεκεέαν διρ τῦτό σιμίβαίγει τὸ ζητόμεγον". δια φέρει γὰρ εἰς ἃ με- 
χερὶ. μὲκ γῶρ ἐκείνης εἴρητωι πρότερον «ἐν. ποὶς περὶ κερύσεως ταβῴλλεί πὸ μεταβῴλλον" -οἷηχκ ἴσως ἡ μὲν εἰς κῦρ ὁδὸς 
λόγοις, ὅτι ἐςὶ τὸ μὲν ἀκόητον τὸν ἅπαντα χρόνον, τὸ δὲ γένεσις μὲν ἁπλῆ, φθοραὶ δὲ τινός ἐστιν; οἷον γῆς, ἡ δὲ 

͵, »» ΄ ᾿ νοουυννςοιοἘΨἔἘσἔΨΠ͵",οιΕυὼυ,.ἠ ν᾿ » ᾿ ῃ , ».» ε »“ ν Ὁ» 
ινύμιενον ἀεί, τούτων δὲ “περὶ μὲν τὴσ ἀκιτήτου ἀρχῆς τὴς 5 γὴς γένεσις τὶς γένεσις, γέγεσις δ᾽ οὐχ, ἁπλῶς, φθορὰ ἃ 
δεέρας καὶ πρετέρας διελεῖν ἐξὶ φιλοσοφίοις ἔργον᾽ περὶ δὲ ὡπλῶς, οἷον πυρός, ὥσπερ Ἡαρμωενίδης λέγει δύο τὰ ὃν 

» ΧΘῸΝ - - Ψ ὃ » “ ᾽ ) ν χλ ᾳῃ , -“ ν᾿» 
τὸ διὰ τὸ συνεχῶς «κινεῖσθαι τἄλλα κινοῦντος ὕςξερην ἀπο-ς καὶ τὸ μὴ ὃν εἶναι φάσκων, πῦρ καὶ γᾶν. τὸ δὴ ταῦτα 
δυτέμν, τί τοιοῦτον τῶν καθ᾽ ἔκαξα. Ἀογομέμαϊε αὐτιόν ἐς. 5. Δοιαῦθ᾽ ἕτερα ὑποτίθεσθαι διαφέρει δό΄. τὸν γὰρ τρόπο 

γὺν δὲ "τὸν ὡς ἐν ὕλος εἴδει τιθεμιένην αἰτίαν εἴπωμεν, δέ ἣν Χητοῦμον, ἀλλ᾽ οὐ. τὸ ὑποκείμενον. ἡ “μὲν οὖν εἰς τὸ μὰ 

ἀεὶ φθο ἢ γέώεσις ὧχ, ὑπολείπει τὴν φύσιν" ἅμα γὰρ 10 ὃν ὡπλῶς ὁδὸς. φθορὼ. ἁπλῆ, ἡ δ᾽ εἰς τὸ ἁπλῶς ἂν γένο- 
ἂν ἴσως τοτο χάρμα δῆλον, καὶ περὶ τῷ γῦν ὠξορηθέτοξ, σις ὡκλῆ, οἷς οὖν διώρις αι εἴτε πυρὶ καὶ γῇ εἴτε ἄλλοίς 

δ ; ἐστον ὃ : . Η : 
“ὥς σπρτὲ δεὶ καὶ περὶ τῆς ὡπλῆς φθορᾶς καὶ γε- τισί, τώτων ἔςξαι τὸ μὲν ὃν τὸ «δὲ μὴ τὄν. ἔνα μὲν ὅν τρό- 

γέσεως. ἔχει δ᾽ ᾿ὠπερίαν ἱκανὴμ καὶ -τί. τὲ ἀὔτιον τὸ συνε. πον τότῳ διοίσει τὸ ὡπχῶς τι γύεσθαι καὶ φθείρεσθαι τὸ 

Ρειν τὴν. “γέεσιν. ἔἴπῳ τὸ. φθωράμενον. εἰς τὸ μὴ ὃν ὀτίρ- μὴ ἁπλῶς, ἄλλω δὲ τῇ ὕλῃ ὁποία τις ἂν ἢ" ἧς μὲν 
χεται, τὸ δὲ μὴ ἂν μυδέ ἄτω. ὅτε γὸρ τὶ ἔτε «ποιὸν ἅτε 15 μᾶλλον αἱ διαφοραὶ: 'τόδε Ὧν ημαΐουσι, μᾶλλον οὖσ 

χοσὺν ὅτε τοῦ “τὸ μὴ ὄν. εἴπερ ὃν ἀεί τι τῶν ὄντων. ἀπξρ- ἧς δὲ στέρησιν, μὴ ἦν, οἷον. τὸ μὰν θερμὲν ΒΝ ὐνον ᾿ς 

χεται, διὰ πί ποτ᾽ αὐκ ἀνήλωται πόλωι καὶ φροῦδον τὸ καὶ εἶδης, ἡ. δὲ ψυχχράτης ςἐμησίᾳ, διαφέρουσι δὲ γῆ καὶ 

πᾶν, εἴ γε πεπερασμένον ἦν ἐξ, αὖ γύεται πῶν γινομένων πῦρ καὶ ταύταις τφῖς δια φοραῖς. . δοκεῖ δὲ μᾶλλον τοῖς 
διαςον; κ γὰρ δὰ δια τὸ ἄπειρον εἶναι ἐξ ὃ χύεται,. οὐχ πολλαῖς τῷ αἰσθητῷ καὶ μιὴ αἰσθητῷ διαφέρειν" ὅταν μὲν 

ὑπχολοίπει" τῆτο. γὰρ ἀδύνατον. κατ᾽ ἐνῴγειαι. μὰν γὰρ ὑδὲν Ὦ “γὰρ εἰς αἰσθητὴν μεταβάλλῃ ὕλην, γύεσθαί φασιν, ὅταν 

ἐςὶν ἄπειρόν, δινάμει δ᾽ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν, ὥς ἔδει ταύτην δ᾽ εἰς ἀφανῆ, φθείρεσθαι" τὸ γὰρ ὃν καὶ τὰ μὴ ἦν τῷ 
εἶναι μόνην τὸν μὴ ὑπολείπεσαν τῷ γάεσβαί τι ἀεὶ ἔλατ- αἰσθώνεσθαι καὶ τῷ μὴ αἰσθάνεσθαι διορίζεσιν, ὥσπερ τὸ 
γ᾽ νῦν δὲ τῦτο ὑχ ὁρῶμεν. ὧρ᾽ ἂν δια τὸ τὸν τῦδε φθό- μὲν ἐξιστητὸν ὄν, τὸ δ᾽ ἄγνωςον μὴ ὄν᾽ ἡ γὰρ αἴσθησις 

ρὰν ἄλλου εἶναι γώεσιν καὶ τὴν τῆδε γώεσιν ἄλλου εδαι ἐπιςήμης ἔχει δύναμων, καϑάπερ ἦν αὐτοὶ τῷ αἰσθάνεσθαι 
φθορὰν ἀπαυςον νοματα εἶναι τὴν μεταβολήν; “οὶ μὲν 25 ὃ τῷ δυναφθαι. καὶ ζῆν καὶ εἶνας νομίζουσιν, αὕτω καὶ τὰ 

οὖν τοῦ ὅσὸ εἶαι καὶ φθορὰν ὁμυοίωξ περὶ ἕκαςον. τῶν πρώγματα, τρόποι τινὰ ιώκοντες. τἀληθές, αὐτὸ δὲ λέ- 

ἄντων, ταύτην οἰητέον εἶναι πᾶσιν. ἱκανὴν αἰτίαν. διὰ τί δ γοντες οὐκ ἀληθές. συμβαῴει δὰ κατὰ δξαν καὶ κατ᾿ 

ποτε τὼ μὲν ἁπλῶς ὙΠΕΡαΣ λέγεται καὶ: φβείρεσβα; Ἰὰ ἀλήθειαν ἄλλως τὸ γεσθαί: τε ἁπλῶς καὶ τὸ φθείρεσθαι" 

δ᾽ ὑχ ἁπλῶς, τώλιν Θθξτθη, εἴπερ τὸ αὐτό ἐς: γένεσις τοῦμα γὰρ καὶ ἀὴρ κατὰ μὲν τὴν αἴσθησιν ἧττόν ἐς ιν (διὸ 
μὲν τουδὲ φθορὰ δὲ τυδί, καὶ φθορὰ μὲν τεδὶ γένεσις δὲ 39 καὶ τὰ φθειρόμενα ἁπλῶς τῇ εἰς ταῦτα μεταβολῇ φθείρε- 
Τμ: ζητεῖ γάρ τινα τῦτο Ἀόγον. λέγομεεκ γὰρ ὅτι φθεξς σθαι λέγυσιν, γίνεσθαι δ᾽ ὅταν εἰς ὡπτὸν καὶ εἰς γὴν μετα- 

ρεται νῦν ἁπλῶς, καὶ οὐ μόνον τοδί" καὶ αὕτη μὲν γε. βάλλῃ), κατὰ δ᾽ ἀλήθειαν μᾶλλον τόδε τι καὶ εἶδος ταῦτα 
σις ὡπλῶσ, «αὕτη δὲ φθορά. τοδὶ δὲ γύαται μέν τι, γίε- τῆς γῆς. τὸ μὲν ἂν εἶνωι τὴν μὲν ὡπλῆν γένεσιν φθορὼν οὖ- 
ταὶ δ᾽ ἁπλῶς δ᾽ φαμὲν γὰρ τὸν μανθάνοντα γίεσθαι. μὲν ααν τινος, τὴν δὲ φθορῶν τὴν ἁπλῆν γένεσιν ὕὅσών τινας, εἷς- 

ἐκιςάμονα, γύεσθαι δ᾽ ἁπλῶς οὖ, καβάπερ οὖν πολλάκις 35 ρηται τὸ αἴτιον" διὼ γὼρ τὸ τὴν ὕλην διαφέρειν ἢ τῷ ὑσίαν 

4. τῆς πιήσεως εἶναί φαμὲν Ε΄. ἢ ἀ. ὅτε ὃς ἐξι Ε΄. ἢ κώτα Ἐ. ἢ 3. δὲ ὁτὰ Ἐ. ἢ μὲν τῆς ἑτέρας ἀρχῆς καὶ πρι γγ ΕΕ, μὲν τῆς ἀκε- 
οἶτου ἀρχῆς τῆς πρ.. Δ. ἢ 8. τοισότωγ Ψ». ΠΠ 11. γένοιτο τοῦτο Ε, 12, δεῖ οακ Ἐ. 15. οὐδὲν μή ἐςιν ΕῈ, οὐδέν ἐφιν ὦ. ἢ 17. πάλω 

τοῦῦρο Ε΄ ἢ 18. Ὁ] νυ Ε. ἢ γίαται τῶν οπρ Ἐ, ἢ γινόμενον Ἐ. ἢ 26. ὁμοίως ἀὰὴ περὶ Σ΄. || 27. οἰητέον ἱκανὴν πῶσιν αἰτίαν Ἐ. ᾿ 28. λέ- 
γεται ἡἄγνεσβαι Ε΄. ΠΠ κιὰ] τὰ δὲ καὶ Ε΄. || 29. Τα ΔΕ ΟΒΞΕΣῈ 80. φορὰ δὲ --- γίνεσις δὲ τυνδί οἷ 25. 1 - 835. οὐ γὰρ καῖ. 

Ἑ. 1} διορίζομεν πολλάκις ΕΜ ζω 
, ἀ, ἔξιν οπὰ οὔ. ΠΠ 5. γένεσις δ᾽ οὐχ ἁπλῶς} δὲ Ε,, ὁ "8. διαφέρει γὰρ οὐδίν Ἐ. ἢ 11. γἢ εἴτε] γἡ ἢ καὶ Η. ἢ 13. διοίσει ἂν 

τούτῳ Κ΄ ἢ τι οτι. ἘΠ. ἢ. 14. 4 ὕλη ΕῊ. [1 16. ἢς τῆς ΗΝ. [Ε οἷον εἰ τὸ ΓῊ. ( 11. καὶ τὸ εἶδος Ἐ. 1} δὲ γ5] γὰρ γῇἡ Ε΄. ἢ 18. κῶ 
«ὦ ΚΕ. 1.20. μεταβάλη ΚΒ. || 21. τὸ φοδῖ καὶ οπὶ ἢ. ἢ τῷ οἷἱὐ ΕΖ. || 22.. καὶ τῷ μὴ αἰσθάνεσθαι ὁγὰ Ἐ,, αἰσθάνεσθαι οὐτὰ Ὁ. 

85. κὰὶ ἀπο. ζξε οἷα ΚΕ. ἰ} 27. δὴ] δὴ καὶ ΤΠ. 1 28. ἄλλως καὶ τὸ ΖΖ. ἢ τὸ ροϑδὶ καὶ οἵἋ ΕΖ. ἢ 29. πιεύματα γὰρ καὶρ Ἐ. 1} 80. 
τὰ οχὰ Κ΄. 1 34. μεταβάλη 2». }} 832. κατ᾽ ἀλήθειαν δὲ ΕἘΜΖ.. τὶ τόδε τι μᾶλλον Σ΄. 1 84. τὴν δὲ -α τισος τοῦσο ἢ. 
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εἶαι ἢ τῷ μή, καὶ τῷ τὴν μὲν. μᾶλλον τὴν δὲ μή; ἢ τῷ τὴν τῶο ἐξ ἀλλήλων οὐδ᾽ ἐξ ἐναντίων; τούτοις γὰρ ὑπάρχει 
μὲν μᾶλλον αἰσθητὴν εἶναι τὴν ὕλην ἐξ ἧς καὶ εἰς ἥν,. τὴν τάναντία,, πυρί, Ὑὔν, ὕξατι, ἀέρι... ἢ ἔςι. μὲν. ὡς ἡ αὐτή, 

δὲ ἧττον εἶαι. τῷ δὲ τὰ μὲν ἁπλῶς γύεσθαι λέγεσθαι, τὰ ἐξεδ ὡς καὶ ἐὰβεὴ ὃ μὲν γα ποτὲ ὃν ὑπόκειται τὸ αὐτό, 
δέ τι μόρον, μὴ τῇ 1 ἀλλήλων ὑγενέσει, ᾿καϑ' ὃν᾿ εἴτομεν τὸ- δ δ᾽ «ναὶ οὐ τὸ Ἀὐ. “περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπὶ τυσοῦτον 
γῦν τρόπον" νῦν μὲν γὰρ τοσῦτον διώριςαι, τί δή: ποτε. κά- 95 κ᾿ 
σὴς γενέσεως ὕσης φθορᾶς ἄλλου, καὶ πάσης φθορᾶς ὅσης Πρὶ δὲ γένω: κουὶ ἀλλοιώσεως λέγωμεν τί δαφέά 
ἑτῴκ τὸς γοίεεως, ἐχ ὁμοίως ὠποδιδομιεν τὸ '"γύεσξδαι καὶ ρυσιν᾽ φαμὲν γὼρ ἑτέρας εἶναι ταύτας τὰς μεταβολὰς ἀλ-- 
τὸ φθείρεσθαι τοῖς εἰς ἄλληλα μεταβάλλεσιν. τὸ δ᾽ ὕξερον λήλων. ἐπειδὴ ἦν ἐς! τι τὸ ὑποκείμενον καὶ ἕτερον τὸ παΐϑθος 

εἰρνμεένον ὁ τῦτο διαπορεῖ ἀλλὰ τί ποτε τὸ μανθαΐον μὴν ὁ ὃ κατὰ τῦ ὑποκειμέν λέγεσθαι πέφυκα, καὶ ἔςι μεταβολὴ 

λέγεται ἑὡπλῶς γίεσθαι ἀλλὰ γίεσθαι ἐπιςῆμον, τὸ δὲ το ἑκατέρου τότων, ἀλλοίωσις μέν ἐξιν, ὅτ ῷ...; τοῦ 
φυόμενον γίνεσθαι. ταῦτα δὲ διώρες αι Ταῖς. καβηγορίαις" ὑποκειμένου, ἀἰσθητῇ ὁ ὄντος, μκθιψῇῇᾳ τ αὑτῷ πά» 

τὰ μὲν γερ τόδε τι σημαδει, τὼ δὲ τοιόνδε, τὰ δὲ ποσόν" θέσιν, ἢ ἐναντίοις οὖσιν ἢ μεταξύ, οἶδβθῆς σῶμα ὑγιαύει 

ὅσα ἶν μὴ ὑσίαν σημαύει, ὁ λέγεται ὡπθιῶς ἀλλὰ τὶ γέ 
γεσθαὶ. ὁ μὴν ἀλλ᾽ ὁμοίως ἐν πᾶσι. γέεσις μὲν κατὼ τὰ ἐν 

καὶ πάλιν κάμνει ὑχομένον γε ταὐτό, καὶ ὁ “χαλκὸς ςρογ- 
γύλος, ὁτὲ δὲ γὙθηθειδης ὁ αὐτός γε ὦν. ὅταν δ᾽ ὅλον μεταν- 

ζ ἑτέρᾳ συξοιχίᾳ λέγεται, οἷον ἐν μὲν ὑσίᾳ ἐᾶν πῦρ ἐλλ 15 βάλλῃ μὴ ὑποόθοτος αἰσθητοῦ τινὸς ὡς ϑπθαμρόνυ τοῦ 

οὐκ ἐὰν γὴν ἐν δὲ τῷ ποιῷ ἐὰν ἐπιςῆμον ἀχλ᾽ οὐχ ὅταν αὐτὸς ἀλλ᾽ οἷον ἐκ τῆς γονῆς «ἴμα πάσης ἢ ἐξ ὕδατος ἀὴρ 

ἀνεπιςῆμον. περὶ μὲν ὅν τῷ τὼ μὲν ἁπλῶς. γίνεσθαι τὰ δὲ ἢ ἐξ ἀέρος παντὸς ὕδωρ, γένεσις ἤδη τὸ τοιοῦτον, τοῦ δὰ 
μή, καὶ ὅλως ἐν ταῖς οὐσίαις. αὐταῖς, εἴρηται, καὶ διότι. φθορά, μάλιςα δέ, ὧν ἡ μεταβολὴ γύηται ἐξ ἀνωισθήτα 
τῶδε γόεσιν εἶναι συνεχῶς αἰτία, ὡς ὕλη τὸ ὑποκείμενον, ὅτε εἰς αἰσθητὸν ἢ ἁ φῇ ἢ πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν, οἷον ὅταν 

μεταββλητικὸν εἰς τἀναντία, καὶ ἔςιν ἡ θατέρου γίψεσις ἀεὶ ὕδωρ γόηται ἢ φθαρῇ εἰς ἀέρα" ὁ γὰρ ἀὴρ ἐπιεικῶς ἀναΐς 

ἐπὶ τῶν ὑσιῶν ἄλλε φθορὰ καὶ ἡ ἄλλε Ῥν: ἄλλε γῴε: σθητὸν. ἐν δὰ τύτοις ὧν τι ὑπομέηῃ πάθος τὸ αὐτὸ ἐναντιώ- 
σις. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἀπορῆσαι δεῖ διὰ τί γϑετας ἀεὶ ὠὡπολ- σεως ἐν τῷ γενομένῳ καὶ τῷ φθαρέντι, οἷον ὅταν ἐξ ἀέρος 
χυμένων" ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ φθείρεσθαι ὠὡπρλιῶς φασίν; ὅταν ὕδωρ, εἰ ἄμφω διαφανὴ ἢ ψυχρά, οὐ δεῖ τούτου θάτερον 
εἰς ἀναίσθητον ἔλθη καὶ τὸ μὴ ἔν, ὁμοίως καὶ γίεσθαι ἐκ πάθος εἶναι εἰς ὃ μεταβάλλει. εἰ δὲ μή, ἔςαι ὠλλοίωσις, 
μὴ ὄντος φασίν, ὅταν ἐξ ἀναισθήτε. εἴτ᾽ ἦν ὄντος. τινὸς τοῦ 25 οἷον ὁ μυσιχκὸς ἄνθρωπος ἐφθάρη, ἄνθρωπος δ᾽ ἄμυσος ἐγέ- 

ὑποκειμῶν εἴτε μή, γύεται ἐκ μὴ ὄντος. ὥςε ὁμοίως καὶ νετο, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος ὑπομένει τὸ αὐτό. εἰ μὲν οὖν τούτῳ μὴ 
γύεται ἐκ μὴ ὄντος καὶ φθείρεται εἰς τὸ μὴ ὄν. εἰκότως ἕν. πώθος ἥν καθ᾽ αὑτὸν ἡ μευσικὴ καὶ ἡ ὠμνσία, τῷ μὲν γένε- 

οὐχ, ὑπολείπει" ἡ γὰρ γώεσις φθορὼ τοῦ «μὴ ἔντος, ἡ δὲ σις ἣν ὧν, τοῦ δὲ φθορα" διὸ ἀνθρώπου μὲν ταῦτα παΐθη, 
φθορὰ γένεσις τοῦ μεὴ ὄντος. ἀλλὰ τοῦτο τὸ μὴ ὃν ἁπλῶς ἀνθρώπε δὲ μεσικῶ καὶ ἀνθρώπε ὠμύσε γένεσις καὶ φθοραί" 
ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἐςΐν, οἷον ὙῊ 30 νῦν δὲ πάθος τῶτο τῷ ὑπομένοντος. διὸ ἀλλοίωσις τὼ τοῖ- 

καὶ τὸ βαρὺ μὴ ὄν, πῦρ δὲ καὶ τὸ κῦφαν τὸ ὄν, ἢ ὅ, ἀχλλ αὔτα. ὅταν μὲν ἦν κατὰ τὸ ποσὸν ἢ ἡ μεταβολὴ τῆς ἐναν- 

ἔςι καὶ γὰ τὸ ὄν, τὸ δὲ μὴ ὃν ὕλη ἡ τῆς γῆς, καὶ πυρὸς τιώσεως, αὔξη καὶ φθίσις, ὅταν' δὲ κατὰ τόπον, φορά, 
ὡσαύτως. -καὶ ἄρά γε ἑτέρα ἑκατέρα ἡ ὕλη, ἢ οὐκ ὧν γί. ὅταν δὲ κατὰ πάθος καὶ τὸ ποιόν, ἀλλοίωσις, ὅταν δὲ μον 

1. ἃ τῷ μὴ -- δὲ μή οπι Ψ. {τὴν μὲν - τὸν μὲν τῆατροὸ ΣΕ. τὴν μὲν θ᾽. ΕΖ. || 3. λέγεσθαι οτα 2. 6. ὕσης φ8. -- Ἴ. γε- 

νέίσεωας οἷὰ Ζ. ἢ 1. καὶ] τε καὶ Ψ.. ἢ 8. εἰς ἄλληλα οπὶ Ε.. 1 9. τί δή ποτε Κ΄. 1 10. ἀλλά τι γίγνεσθαι πιαγβο Ε. ᾿ 12. τὼ δὲ 51 
τὸ δὲ π. Ζ. 1. ἅπασι Ε΄. 115. ἑτέρα τὸ κρείττονος συςοιχία ΚΕ. ἢ 16. ὑχὶ Ε. Ἰἰ ἐπιςήμων Ἐ. ἢ 17. ἀνεπισήμων Ἑ. ᾿᾿ 18. μή] πῇ 

ΣΗ. Π Ὁ] καὶ ἐν ΗΖ. ἢ αὐταῖς οτχ ἘΠ. {{19.. τῦδε] τὸ Ε. ἢ 20. μεταβλητικόν ἐςιν εἰς Ε. ἢ 21. ἄλλυ ροϑὶ ἡ οπλ Ε. ᾿ 22. ἀὰ] 
ει Ε, τι ἀὲὰ Ε. ΠΠ23. φαμῶον Ε. 1 24. καὶ τὶ ην. ΕῊ. 1 26. ἐκ μὴ ὅντος οαι ΕΖ, ἴῃ πιδγρίῃθ Ροηῖς Ἡ-. ἢ ὥςε -α 21. ὄντος οζὰ 

Ἐ- ἡ 21. γίνεται οταὰ Ψ. ἢ 30. ἄν οοάϊεϊθυ5 ἀδεβί. [τὸ ἕτερ, οἵα Ε. 1} ἐςίν οὰ ΕΖ... ἵ 31. τὸ βηΐα ὅν οὰ ΕΗ. ἢ" 32. ἡ οτὰ Σ᾿ 

2. μὲν οὔλ Ε. [᾿ ὡς οτὰ ΚΕ. ΠΤ ὁ οαἱ ΕΗΖ. || ἀ. ἕν κὼὰ Ἐ. Ἰ] 6. λέγομεν ἘΜ. 1 8. πὰ Η. Ἰ 9. πέφυκε λέγεσθαι ΕΖ. [ἢ 

10. μὲν ἵν ἐςιν ΕΖ. 011. μεταβάλη Ἐ. Ἰ διντὸ ΚΤ. 1 12. ἢ οτα ΤΠ. 0 ἴσιν οἵα ΕΖ. ᾿ 13. γε οτὰ Ε. ᾿ὶ αἰτό Ε. }Π 14. γωνοειδὴς 
Ἑ. ἃ μεταβάλῃ Ε. 1 15. τινος αἰσθητῷ Ε΄. ἢ ὡς} τῷ ΞΕ, ῚἹ! ἣν ἡ οἵα ἢ. ἢ ἡδεται ΕΖ. Ι 20. γίηται Σ΄. 1} 21. δὴ 2. }} ἐάν ΣῊ. 

ὑπομείνη Ε. ἢ 22. καὶ] καὶ ἐν Ε΄, “τῷ οπι ἘΣ. || 23. ὕδωρ υὴ εἰ ἘΗ͂. ἢ 25. ὃ ογὰ Ε΄.  ἄνθρ. δ᾽ ἀμ. ἄμουσος ὃ ἀνϑρ. Ε. 1 21. 

εὐτὸ ΕῊΣ. ᾿ 28. ἄν ἣν ΕΗΖ. ᾿ 29. καὶ ἀνθρ.} ἢ ἀνθρ. Ε. ἱ 3841. τὸ οἵα ἘΕ. [[ 33. αὔξησις ΕΗΖ. ἃ φορά, ὅταν δὲ κατὰ οτὰ 
Ἑ. 11 33. κατὰ τὸ πάθος ἘΠ. 
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δὲν ὑπομένῃ ὃ θάτερον πάθος ἢ συμβεβηκὸς ὅχως, γέεσια, 

τὸ δὲ φθαρά. ἔςι δὲ ὕλη μάλιςα μὲν καὶ κυρίως, τὸ ὑπρς 

Ἱ ἐς ἢ φθορᾶς δεκτικό ὅπον δέ ) κείμενον γενέσεως καὶ φθορᾶς δεκτικὸν, τρόπον δέ τινα κα 

τὸ ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς, ὅτι πάντα δεκτικα τὰ ὑπο- 

ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΌΡΑΣ Α. 

γς, οδς ῳς Αἰ Ν μ᾽. τς ἃν ,.»,) , « ,ὔ 

ρίςὴ μὲὺ γὰρ οὖσα ἢ ἀδέγα. καθέζει τόπον, ἢ οἷον ςιγμή 
ν. ν ἃ - , ᾽ ,᾿.»ὕ ΔΝ Ἔ. τ ἢ 

τις, ἡ, κενὸν, ἔςαι ἢ σῶμα ἐκ αἰσθητόν. τότων δὲ τὸ μὲν ὧκ 
ἐνδέχεται, τὸ δὲ ἀναγκαῖον ἔν τινι εἶναι" ἀεὶ γάρ πε ἔς αι 

Ν ͵ . Σ »ὦ᾿ῳ'΄ “ ,» ὦ. ἃ. ᾽ .ν Ν τὸ γιγνόμενόν ἐξ αὐτῷ, ὥςε κἀκεϊννο, ἢ καθ᾽ αὐτὸ ἢ κατὰ 
ὃ ὔ ὔ 

κείμενα ἐναντιώσεων τινων. «πρὶ ΒΝ οὖν γενέσεως καὶ φθο- 5 συμβεβηκός. ἀλλὼ μὴν εἴ Ἂ ἔν- τῶν ὑπάρξει, εἰ μὲν κε- 
ρᾶς, εἶτε ἔςιν εἴτε μή, καὶ πῶς ἔςι,: καὶ περὶ ἀλλοιώσεως 
διωρίσθω τῦτον τὸν τρόπον. 

Περὶ δὲ αὐξήσεως λοιπὸν εἰπεῖν, τί τε διαφέρει γενέ- 

σεως καὶ ἀλλοιώσεως, καὶ πῶς αὐξάνεται τῶν αὐξανομέ- 
γων ἕκα αἱ 
πρῶτον πότερον 
ληλα διαφορά, 

ἐν τῷ περὶ ὅ ἐςὶν αὐτῶν ἡ πρὸς ἀλ- 

ὅτι ἡ μὲν ἐκ τῦδε εἰς τόδε μεταβολο, 
,ὔ . ἤ 

οἷον ἐκ δυνάμει ἀσίας εἰς ἐντελεχείᾳ ὑσίαν, γένεσίς ἐςιν, ἡ. 

δὲ περὶ εθος αὔζησις καὶ φθίσις, καὶ δὲ περὶ πάθος ἀλ- ρὶ μέγ ρ 
λοίωσις" 

μεταβολὴ τῶν εἰρημένων ἐςίν, ἢ καὶ ὁ τρόπος διαφέρε; τῆς 

μεταβολῆς" φαίνεται γὼρ τὸ μὲν ὠλλοιόμενον ἐκ ἐξ ἀνάγ- 
, Ν᾿ τ ᾽ Ν Ψ' Ν ᾽ 

κης μεταβάλλον κατὰ τόπον, ἐδὲ τὸ γινόμενον, τὸ δ᾽ αὖ- 
ξανόμενον καὶ τὸ φθῖνον, ἄλλον δὲ τρόπον τῇ φερομένε. τὸ 

χωρισμένον ὕτως ὥςε με ἐκείν. καθ᾿ αὐτὸ ἢ -κατὼ συμ- 

βεβηκός τι εἶναι, συμβήσεται τολλὰ καὶ ἀδύνατα. λέγω 
δ᾽ οἷον εἰ γέσεται ἀὴρ ἐξ ὕδατος, ὁ τῷ ὕδατος ἔς αι μετα- 

βώλλοντος, ἀλλὰ διὰ τὸ ὥσπερ ἐν ἀγγείῳ τῷ ὕδατι ἐνεῖ- 

θίνει ὁτιοῦν τῶν φθινόντων. σκεπτέον δὲ το ναι τὴν ὕλην αὐτῷ, ἀὠἀπείρες γὰρ ἀδὲν κωλύει ὕλας. εἶναι, 
ὥςε καὶ γίγνεσθαι ἐντελεχείᾳ. ἔτι δ᾽ οὐδ᾽ οὕτω φαίνεται 

᾽,ὔ ᾿Ν 3 κ4 Φφ Ψ Ν τ ,ὕ Ὑἱγνόμιενος ὠὴρ ἐξ ὕδατος, οἷογ. ἐξιὼν ὑπομένοντος. βέλτιον 
τούυν ποιεῖν πᾶσιν ὠχώριςον τὴν ὕλην ὡς οὖσαν τὴν αὐτὴν 

καὶ μίαν τῷ ἀριθμῷ, τῷ λόγῳ δὲ μὴ μίαν. ἀλλὰ μὴν ὑ- 
ἀμφότερα δὲ ἐκ δυνάμει ὄντων εἰς ἐντελέχειαν 15 δὲ ξιγμς θετέον ἀδὲ γραμμες τὴν τῷ σώματος ὕλην διὼ 

τὸς αὐτὰς αἰτίας. ἐκεῖνο δὲ ὅ ταῦτα ἔσχατα, ἡ ὕλη, ἣν 

ἀδέποτ᾽ ἄνευ παάθες οἷόν τε εἶναι ὑδ᾽ ἄνευ μορφῆς. γίγνεται 
αι: ἅΦ Με Σ Η -. δι, Υ̓͂ Ψ μὲν ἦν ἁπλῶς ἕτερον ἐξ ἑτέρα, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις διωρι- 

τε͵ 3 , Ἄ ε “ἡ ξαι, καὶ ὑπό τινος δὲ ἐντελεχείᾳ ὄντος, ἢ ὁμοιοειδοῦς ἢ 
μὲν γὰρ φερόμενον ὅλον ἀλλάττει τόπον, τὸ δ᾽ αὐξανόμε- 20 ὁμογενοῦρ, οἷον πῦρ ὑπὸ πυρὸς ἢ ἄνθρωπος ὑπ᾽ ἀνθρώπου, 

γον ὥσπερ τὸ ἐλαυνόμενον' τούτου γὰρ μέώοντος τὰ μόρια 
μεταβάλλει κατὼ τόπον, ὑχ ὥσπερ τὰ τῆς σφαίρας" τὼ 

μὲν γὰρ ἐν τῷ ἴσῳ τόπῳ μεταβάλλει τοῦ ὅλου μένοντος, 

τὼ δὲ τῷ αὐξανομένα ἀεὶ ἐπὶ πλείω τόπον, ἐπ᾽ ἐλάττω δὲ 

ἢ ὑπ’ ἐτελεχείας: σκληρὸν γὰρ οὐχ ὑπὸ σκληροῦ γίνεται. 
ἘΝ 1 νι; ΄ “ , γ 
ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ καὶ ἐσίας ὕλη σωματικῆς, σώμωτος δ᾽ ἤδη τον 

νὸΐ (σῶμα γὼρ κοινὸν ἐδώ), ἡ αὐτὴ καὶ μεγέθες καὶ πά- 

θους ἐςί, τῷ μὲν λόγῳ χωριςή, τόπῳ δ᾽ ν χωριςή, εἰ μὴ 

τὼ τῷ φθίνοντος. ὅτι μὲν ὧν ἡ μεταβολὴ διαφέρει ὁ μόνον 25 καὶ τὰ πάθη χωριςαί, φανερὸν δὴ ἐκ τῶν διηπορημένων ὅτι 
περὶ ὃ ἀλλὼ καὶ ὡς τοῦ τε γινομένε καὶ ἀλλοιεμένα καὶ 
αὐξανομένε, δῆλον. περὶ δὲ ὅ ἐςιν ἡ μεταβολὴ καὶ τῆς αὖ- 

ξήσεως καὶ ἡὶ τῆς φθίσεως (περὶ μέγεθος δὲ δοκεῖ εἶναι τὸ 
αὐξάνεσθαι καὶ φθίνειν), ποτέρως ὑποληπτέον, ποτερον ἐκ 

ὁκ ἔςιν ἡ αὔξησις μεταβολὴ ἐκ δυνώμει μεγέθους, ἐντελε- 
, Δ Ἀι 'ς ν ὦν δ χείῳ δὲ μηδὲν ἔχοντος μέγεθος" χωρις ὃν γὰρ ὧν εἴη τὸ κε- 

νόγ, τοῦτο δ᾽ ὅτι ὠδύνατον, εἴρηται ἐν ἑτέροις πρότερον. ἔτι 
δ᾽ ἅ γε τοιαύτη μεταβολὴ οὐκ αὐξήσεως ἴδιος ἀλλὰ γγινές 

δυνάμει μὲν μεγέθες καὶ σώματος, ἐντελεχείᾳ δ᾽ ὠσωμα- 3) σεως" ἡ γὰρ αὔξησίς ἐςι τῷ ἐνυπάρχοντος μεγέθους ἐπίδο- 
τὸ καὶ ὠμεγέθυς γίνεσθαι σῶμα καὶ μέγεθος, καὶ τούτου 
διχῶς ἐνδεχομένα λέγειν, ποτέρως ἡὶ αὔξησις γίγνεται; πό- 

τερον ἐκ κεχωρισμένης αὐτῆς καθ᾽ αὑτὴν τῆς ὕλης, ἢ ἔνυ- 

παρχέσης ἐν ἄλλῳ σώματι; ἢ ἀδύνατον ὠμφοτέρως. χω- 

4, ἢ] καὶ Σ΄. 2. δὲ ὁὶ ἕλη ἘΡΗ͂. ἴ καὶ οι ἘΡΩ͂. ΠΠ 5. ἔναντ. τινῶν] τῶν ἵναντ. ΖΦ. ἢ ὅν 

σις, ἡ δὲ φθίσις μείωσις. διὸ δὴ ἔχειν τι δεῖ μέγεθος τὸ 
αὐξανόμενον.. ὥς ἐκ ἐξ ὠμεγέθες ὕλης δεῖ εἶναι τὴν αὐὖξη- 
σιν εἰς ἐντελέχειαν μεγέθους" γώεσις γὰρ ἂν εἴη σώμεατος 

μᾶλλον, ἐκ αὔξησις. ληπτέον δὴ μῶλλον οἷον ὡπτομι όους 

οὔ ΕΖ. ἢ καὶ φθορᾶς οὰ ΣῊ. ἴ 

6. καὶ πῶς ἱξὶ καὶ α. ἀλλ. οπι Κ΄. 8. τι Ζ. 1} 9. τῶν οτὰ Σ΄. ἢ 1Ἃ1. πρῶτον ογὰ Ζ. ἢ μόνως οτὰ Η οἱ ργ Ε΄. ἢ ἵν τῷ οἵἷὰ ΚΕ. ἢ 
πρὸς ἄλληλα ἡ Ε΄. ἵ 13. εἷον ἡ ἰκ 7. ἢ 1ἡ, πε τὸ μ. Ἐ. Ἰ καὶ φθίσις οπι Η, ἴῃ τπιαγρὶπθ ροηυὴῖ ΕᾺ. Π 15. ἀμφοτέρων Ε΄. ἢ ἐκ 
τῶν ὃ ΓΗ. ᾿ 20. ἀλλάττει τὸν τ᾿ Ε. 21. τύτυ μὲν γὰρ ργ Ε. || 24. αὐξομόν Η. ᾿ 25. τὰ οτι ἘΗ͂, ἰπ τοαγφίως μοι Σ᾿ ἢ 
21. ὃ δὲ Η. Ἱ ἡ μετ. ἴξιν Ε. Π ἡ αὐἴε τῆς οτλ Ζ. 

4, μὲν οὐχ Ἐ. || 2. τις οἵχὰ . ἢ ἢ σ!Ἶ καὶ σ. ἘΗ͂, καὶ καὶ σ. Ἐ. Π 3. ἀναγκαῖον δηλονότι ἕν Ε΄. Ἷ 6. νυ --- συμβεβηκός οτα ΚΕ. ἢ 

καθ] ἡ καθ᾿ 2. 9. ναι ἘΖ,. Ἱ 11. οὐχ ΗἩ εἰ σον Ε. 113. πᾶσιν ἀχώριστον ποιεῖν Ε΄. ΠΠ τὴν] εἶναι τὴν ΕΗ. ἢ ὡς οτα Ζ. 

4ἡ. μὴ] μηδὲ Ε΄Ὶ οἵα Ε. Π 16. ὅν] ἦν ἥν Η. ἢ 18. ἁπλῶς ἢ ὁμογενοῦς ἕτερον μν Ε΄. ἢ ἄλλοις] οἷς Ε. 1 19. ἀπό ΕΗ͂. ἢ δὲ ἀὰ ὄντ. 
ἝΞ. 1 ὑμογενοῦς ἃ ὁμοιοειδοῦς ΕΗ. ἢ 21. γὰρ οπι Ἐ. Π[22. σώματος --- 23. οὐδὲν οἵχὰ Ζ. {Π 22. δ᾽ οἵα Ε΄. ΠΠ 23. κοινὸν γὰρ ἘΞ. 

24. ἰξί οτὴ ΖΦ. {25. τὰ οπὶ ἘΞ. ἢ χωριςά, σώματος δ᾽ ἤδη τοιοῦδε. σῶμα γὰρ κοινὸν οὐδέν. φανερὸν Ψ. ἢ δὲ} δ᾽ ἘΡΗ͂. Ἱ 21. κοινέν 

ΕΗΖ. ᾿ 28. τοῦτο] τοῦ ΖΦ. ἢ ἰν ἑτέροις οἵα ΙΖ, ἰὰ τραγρίπθ ροιῖς 2. ᾿ 29. γοίσεως ἕλως ἡ ἘΠ. 30. ὑπάρχοντος Ε. ἢ 31. δ] 
δεῖ Σ. 11 δεῖ οχὰ ἘΦ. 1 833. μᾶλλον σώματος Σ΄. 
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υτῆς ζητήσφως ἐξ. ἀρχῆς, ποίου τινὸς ὄντος τῷ αὐξάνεσθαι ἢ τῇ μίξει, οἷον ὅτι οἶος" ποιεῖ γὰρ τὸ τῷ οὖν ἔργον: ἀλλ᾽ ὦ 
Μ φθίνειν τὰ αἴτια ζητῶμεν. φαύεται “δὴ τῷ αὐξανομώσα τὸ τῷ ὕδατος τὸ σύνολον μῖγμα... ὁμοίως δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀλ- 

ὁτῶν μέρος ηὐζῆσθαι, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν. τῷ φθίνειν ἔλαττον λοιώσεως,. εἰ μένει σὰρξ ἶσα καὶ τὸ τί ἐςι, πάθος δέ τι: 

γεγονέναι, ἔτι δὲ. προσιόντος τινὸς αὐξάνεσθαι καὶ ἀπιόντος ὑπάρχει τῶν καθ᾽ αὑτό, ὃ πρότερον ἀχ ὑπῆρχεν, ἠλλοίω- 

φῦνειν. ἀνγκαῖον δὶ ἢ ἀσωμάτῳ αὐξάνεσθαι ἢ "σώματι. ς ται τῦτο᾽ ᾧ δ᾽ ἠλλοίωται, ὁτὲ μὲν ἀδὲν πέπονθεν, ὁτὲ δὲ 
εἰ μὲχἦἶν ἀσωμάτῳ, ἕςαι, χωριςὸν. τὸτκεχόν:. ὠδύνατον δὲ κἀκεῖνο. ἀλλὰ τὸ ἀλλοιῶν καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐν τῷ 

μεγόθες ὕλην εἶναι Ζιωριφήν, αὐ εἴρηται πρότερον" «εἰ δὲ αὐξανομένῳ καὶ τῷ ἀλλυβαασο ἐν τούτοις γὰρ τὸ κινοῦν; 

αώματι, δύο ἐν τῷ αὐτῷ: σώματα τόπῳ -ἔσαι. τῷ τε: αὖ. ἐπεὶ καὶ τὸ εἰσελιθὸν. γόοιτ᾽ ἄν ποτε μεῖζον, καὶ τὸ ἀπο-' 
ξόμενον. καὶ τὸ. ἀὔξυν "ἔςι δὲ καὶ τῦτο ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν. 

ὑδ᾽ ὅτως ὀδέχεται λέγειν γύεσθαι τὴν αὔξησιν καὶ τὴν ι φϑξ 10 ἔφϑαρταί γε τῦτο παθόν, καὶ τὸ κινῶν ἐκ ἐν 

σιν. "ὥσπερ ὅταν ἐξ ὕδατος: ιἀήρι τότε γὰρ μεῖζων ὁ ὁ ἔγκος: 
γέγονεν' οὐ. γὰρ. αὔξησις τοῦτο. ἀλλὰ γέεαις μὲν τοῦ εἰς ὃ: 
μετέβαλεν. ἔςαι.: φθορὰ. δὲ τῷ. ἐκαντίν᾽ -αὐξυσὶς δὲ ὑδετέρε, 
ἀλλ᾽ ἢ. ὑδενὸς ἢ εἶ.τι, καινὸν. ὠμφοῦ ὑπάρχει, τῷ «γινομένῳ. 

λαῦσαν αὐτῷ σῶμα;, οἷον εἰ εἰσελθὸν. γένοντο πνεῦμα. ἀλλ: 

Ἂν ἐπεὶ δὲ 

ἀπορίως πειρῷ-. 
σθαι λύσιν εὑρεῖν, σώζοντας τὸ ὑπομένοντός τε τῇ αὐξανο-. 

μᾶς καὶ" προσιόντος. τινὸς αὐξαίνεσθαι, ἀπιόντος δὲ φθίνειν, 

ἔτι δὲ -τὸ ὁτίῶν σὐμεῶν αἰσθητὲν ἢ μεῖζον ἢ ἢ ἔλαττον γεγο: 

,..: Ἁ ; “« ε “ - 

διηπόρηται περὶ αὐτῶν ἱκανῶς, δεῖ κα 

καὶ τῷ φθαρέτι, οἷον εἴ σώμά: τὸ δ᾽ ὕδωρ ἐκ ηὔξητας ἀδ᾽ 15 γα, καὶ μήτε κενὸν εἶναι τὸ. σῶμα. μήτε δύο ἐν τῷ αὐ- 

ἁ ἀήρ, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπόλωλε τὸ "δὲ" γέγονεκ" τὸ σῶμα δέ, 

εἴπερ, ηὔξηται. ἀλλὰ καὶ τῦτ᾽ ἀδύνατον. δεῖ γὰρ σώζειν 
τῷ λόγῳ. τὼ ὑπάρχοντα. τῷ αὐξανομένῳ καὶ φθῤῥοντι. ταῦ-. 

τα δὲ τρία ἐς, ὧν ἣν μὲν ἐςι τὸ ὁτιῶν μέρος μεῖζον γίγνε- 

τῷ τόπῳ μεγέθη μήτε ἀσωμάτῳ αὐξάνεσθαι. ληπτέον δὲ. 
Ὶ ν -“ ὰ κ᾿ 

τὸ αἴτιον διορισαμένοις πρῶτον ἕν μὲν ὅτι τὰ ἀνομοιομερὴ 
,ὔ -“ Ν »“"Ἢ᾿ ,ἷ ΄, ς 

αὐξάνεται τῷ τὼ ὁμοιομερὴ αὐξάνεσθαι (σύγκείτωι γὼρ ἐκ. 
͵7 ΄ Ψ᾿ ;» ν τιν “ -Ὁ ΝΕ 

τούτων ἔκαςον), ἔπειθ᾽ ὅτι σὰρξ καὶ ὀςοῦν καὶ ἔκαςον τῶν 
σθαι τὸ αὐξατομένα μεγέθες,. οἷον εἰ σάρξ τῆς σαρκός, καὶ 20 τοιούτων - μορίων ἐςὶ διττόν, ὥσπερ καὶ τῶν. ἄλλων τῶν. ἐν. 
προσιόντος τινός, καὶ τρίτον σωζομένου τῷ. αὐξανομένου καὶ 

ὑπομένοντος" ἐν μὲν γὰρ τῷ “γίγνεσθαί τι ἁπλῶς ἢ φθείρε-- 
“ -“ Δ δ ἃ 

σᾶῆαι οὐχ ὑπομένει, ἐν δὲ τῷ ἀλλοιοῦσθαι ἢ αὐξάνεσθαι ἢ 
΄ ε ΄ Ἀ ἣν τάς τς ὐὺ ᾿ Δ.» ΄, Σ 

φύῤειν ὑπομέει τὸ αὐτὸ τὸ αὐξανόμενον ἢ ἀλλοισύμενον 

ὕλῃ εἶδος ἐχόντων" καὶ γὰρ ἡ ὕλη λέγεται καὶ τὸ εἶδος 

σὰρξ ἢ ὀςῶν. τὸ ὅν ὁτιῶν μέρος αὐξάνεσθαι καὶ προσιόντος 
Ἂ Ἀ λ ν Φὰ 2 Σ ΄ὔ Ν Φὰ ΔΛ ψῃ, 

τινὸς κατὼ μὲν τὸ εἶδός ἐςιν ἐνδεχόμενον, κατὰ δὲ τὴν ὕλην 
: Υ “ Χ ἣν Ὑ ψ ΄ .- » “ ἐκ ἔςτν. δεῖ γὰρ νοῆσαι ὥσπερ εἴ τις μετροΐῃ τῷ αὐτῷ μέ- 

ἀλλ᾽ ἔνθα μὲν τὸ πάθος ἔνθα δὲ τὸ μέγεθος τὸ αὐτὸ ἀ μέ. 2Ξ τρῳ ὕδωρ' ἀεὶ γὰρ ἄλλο καὶ ἄλλο τὸ γινόμενον. ἕτω δ᾽. 
σι. εἰ δὴ ἔςιαι ἡ εἰρημόη αὔξησις, ἐνδέχοιτ᾽ ἄν. μηδενός γε: 

ἽΡ « ΟΝ ἢ ᾿ ν, » Ψ προσιόντος μηδὲ ὑπομένοντος αὐξάνεσθαι καὶ μηδενὸς ἀπιόν-. 

τὸς φθίνειν καὶ μὴ ὑπομένειν τὸ αὐξανόμενον.. ἀλλὰ δεῖ, 
“ ἜΝ ὙΣΡ, Ἀπ|Ὰε Υ “ 2 ,ὔ 

ἴστο σώζειν υποκειται γὙαβ ἢ αὔξησις τοιίουτου. απορήσεϊε 

αὐξάνεται ἡ ὕλη τῆς σαρκός, καὶ ἀχ ὁτῳῦν παντὶ προσγί- 
γεται, ὠλλὲ τὸ μὲν ὑπεκρεῖ τὸ δὲ προσέρχεται" τῷ δὲ σχή- 

ματος καὶ τῷ εἴδους ὁτῳῖν μορίῳ. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνομοιομερῶν 

τῦτο μᾶλλον δῆλον, οἷον χειρός, ὅτι ἀνάλογον ηὔξηται" ἡ 

δ᾽ ἄν τις καὶ τί ἐςι τὸ αὐξανόμενον, πότερον ᾧ προς ίθεταί 3) γὰρ ὕλη ἑτέρα ὅσα δήλη μᾶλλον τῷ εἴδους ἐνταῦθα ἢ ἐπὶ 

τι, οἷον εἰ τὴν κνήμην αὐξάνει, αὕτη μείζων, ᾧ δὲ αὐξώ-, 
νει, ἡ τροφή, οὖ. διὰ τί δὴ οὖν ἄμφω οηὐξηται; μεῖζον. 

“γὰρ καὶ ὃ καὶ ᾧ, ὥσπερ ὅταν μίζξῃς οἶνον ὕδατι" ὁμοίως: 
Ἄ »-» ΓᾺ 

γάρ πλεῖον ἑκάτερον. ἢ ὅτι τῷ μὲν μένει ἡ ὑσία, τῷ δ᾽ ὅ, 

᾿ Ἰτῶν κι ἈΝ ν “ “ Η͂ 
σαρκὸς καὶ τῶν ὁμοιομερῶν" διὸ καὶ τεθνεῶτος μᾶλλον ἀν 

»ν ἃ 
δόξειεν. εἶναι ἔτι σὰρξ καὶ ὀςῶν ἢ χεὶρ καὶ βραχίων.. “ὥς ε' 
ΓΣ Ν « .«» -“ Ν Υ' μ, Ἂ: ἡ νῷ γ ἈΝ 
ἔςι μὲν ὡς ὁτιῶν τῆς σαρκὸς ηὔξηται, ἔς δ᾽ ὡς οὔ. κατα; 

μὲν γὰρ τὸ εἶδος ὁτῳῶν προσελήλυθεν, κατὰ δὲ τὴν ὕλην ὅ, 
οἷον. τῆς τροφῆς, ἐπεὶ καὶ ἐγταῦϑα τὸ ἐπικρατὸν λέγεται ἐν 35 μεῖζον μέντοι τὸ ὅλον γέγονε προσελθόντος μέν τινος, ο κα- 

᾿ ον 

υ 

. Ὡς, δὴ ὅν τὸ Ζ. ἢ ἅ. δὲ οπι Ε. 5. δὲ Ε΄. 1 6. τὸ οτὰ ἘΗ͂. Ἱ κοινόν.τς Ε΄. ἢ 8. σώματα ἐν τῷ αὐτῷ 1.. 11 αὐξανόμενον ΕΕ. ἢ 

40. καὶ]. ἢ ἘΡΩ͂. ᾿ 13. μετίβαλλεν ΚΕ, μεταβάλλει ΕΗ. ᾿ 4ἀ. ἄμφω ΕΖ.. ἢ τῷ φθ. καὶ τῷ γ. Δ, τῷ γ. καὶ φθ. Ἐ, τῷ φ8. .Ε. 1" 

17. περ οπι Ε. 18. καὶ] καὶ τι (ϑυρτα ροβίϊο ) . | 19. μεῖζον μέ 
2. κ 23. 3] καὶ Ε, Π αὔξεσθαι Ε, 1 34. τὸ δαῖθ αὐξ. οἵα .Σ. ἢ 31. ᾧ 
833, καὶ οι ἘΡ. ἢ ὃ οἵὰ Ε. 

5. τοῦτο] τέτε Η, οσὰ Ἐ. ἢ ᾧ 

μώος Ε. ἢ “ἐν ἐναι ΕΡΗ͂. 1 20. μεγέθους οαιν Ἐ. ἢ εἰ} ἡ 
δ ΕΟ 1 32. οὔ οχχ ΗΖ οἱ σον ΕἸ. ἢ οὖν οτὰ Ε. ἢ 

δ᾽ ἠλλοίωται οἵη 1. Π| ὁτὲ δὲ] οὐδ᾽ ὁτὲ Ε΄. ΠΠ 9. εἰ οτι ΕῈ. ΠῚ 10. γε] τε 15. 1} ἐπειδὴ ΕΖ. ΙΝ 

43. αὔξεσθαι ΕΖ. ἢ 15.. τὰ οτὰ 1.1 16. μηδὲ Ε΄ Π δὲ ΣΦ. ΠΠὀ 17. τὸ αἴτιον οτχ Η. {Π ἶν μὲν οπῦ Ζ. ἢ ὁμοιομερῆ Ἐ.ὴ 19. κα. 
τούτων. ἔκαςον τῶν μι Ζ. 11 20.. ἀπττῶν .Ε. Ἵ 22. ἢ] καὶ ΕΗ͂. 25. δ] δὴ Ε, καὶ Ζ. || 26. οὐχὶ Ε. 1 28. μόριον Ε. ᾿ τῶν ἀνὰ 
ρῶν δὲ Ε. ὶ 81. ἂν οἵα Σ΄. [| 34. μὲ] μέτοι Ε΄. || 35. γέγονε τὸ ὅλον ἘΖ,. : 
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λεῖτωι τροφὴ καὶ ἐναντίεν, μεταβώλλαεντος δὲ εἰς τὸ αὐτὸ 
εἶδος, οἷον εἰ ξηρῷ προσίοι ὑγρόν, προσελθὸν ὃὲ μεταιβεώλοι 

καὶ γένοιτο ξηρόν" ἔς τ μὲν γὰρ ὡς τὸ ὅμοιον ὁμοίῳ αὐξάνεται, 
,» ε ᾽ ’ 2 ΄ ΨΥ “2 »Ν » Ἀ 

ἔςι δ᾽ ὡς ἀνομοίῳ. ἀπορήτειε δ᾽ ἄν τις ποῖόν τι δεῖ εἶναι τὸ 

ΠΈΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΆΙ ΦΘΟΡᾺΣ Ἀ. 

Ἐπεὶ δὲ πρῶτον δεῖ περὶ τῆς ὕλης καὶ τῶν καληβῥένωχ 
φαιχεΐων εἰπεῖν, εἶσ᾿ ἔςιν εἴτε μή, καὶ πότερον ἀΐδιον ἦκα» 

ςον ἢ γίγνεταί πως, καὶ εἰ γύεται, πότερον ἐξ ἀλλήλων 
γίνεται πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον ἥ τι πρῶτον ἣν αὐτῶν ἐς, 

ᾧ αὐξάνεταε. φανερὸν δὴ ὅτι δυνάμει ἐκεῖνο, οἷον εἰ σάρξ, 4 ἀνάγκη δὴ πρότερον εἰπεῖν περὶ ὧν. ἀδιορίξως λέγεται εὖ, 

δυνώμει σάρκα. ἐντελεχείφ ἄρα ἄλλο" φβαρὲν δ τοῦτο: 
᾿ς ᾿ Μ » ᾽ ᾿ . 

σὼρξ γέγονεν. ὑκὸν ὡς αὐτὸ καϑ᾿ αὐτό' γένεσις γὼρ ὧν ἦν, 
Υ Ὰ ’ὔ . ὔ “ΔΧ Ν 

ὡς αὔξησις" ἀλλὼ τὸ αὐξανόμενον τότῳ. τί ἦν παθὺχ ὑπὸ. 
᾽ 4 

τόϊν ηὐξήθη; ἢ μιχθέν, ὥσπερ οἴνῳ εἴ τις ἐπιχέοι ὕδωρ, ὁ 

δὲ δύναιτο 

μένον τῷ καυςῦ, Ββδις ἐν τῷ αὐξανομέψῳ καὶ ὄντι ὄτελε- 

χείᾳ σαρκὶ τὸ ἐγὸν αὐξητικὸν προσελθόντος δυνάμει σαρ- 
Ν , 7 ᾽ ,ὔ ’ὔ ᾿».» ΄ δι ποτον ᾽ ΝΥ 

κὸς ἐποίησεν ἀντελεχείῳφ σάῤκα. ὑκὲν ἅμα οντος᾽ εἰ γὙῶρ 

χωρίς, γέπσις. ἔςξι μὲν γὰρ ἔτω πῦρ ποῆσαι ἐπὶ τὸ ὑπτ 

πάντες γὰρ. οἴ τε τὰ ςοιχεῖα γεννῶντες τοαὶ οἱ τὰ ἐκ τῶ; 
ςωχείων διακρίσει χρῶνται καὶ συγκρίσει καὶ τῷ. ποιεῖ 
καὶ πάσχειν, ἔς τ δ΄ ἡ σύγκρισις μίξις" πῶς δὲ μίγυσθαι 

λέγομεν, οὐ διώριςαι σαφῶς. ἀλλὰ μὴν ὁδ᾽ ἀλλοιοῦσθαι 

ον ποιεῖν τὸ μιχθέν. καὶ ὥσπερ τὸ πῦρ ἀψαί- τ0ὺ δυνατόν, ἐδὲ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, μηδενὸς ποιῶν 

τὸς μοιδὲ πάσχοντος" καὶ γὰρ οἱ χλεώω τὰ ςα;χεῖς ποΐξ- 

τες γεννῶσι τῷ" ποιεὴ καὶ πάσχειν ὑπ᾿ ἀλλήλων. καΐται ἐξ. 
ἑγὸς ἀνάγκη λέγειν τὴν ποίησιν, καὶ τοῦτ᾽ ὀρβῶς λέχει Δ.» 

Ἦν ; τὶ Φ σ ᾽ ἈΨ δ - γένης, ὅτι εἰ. μὴ ἐξ. ἑνὸς ἣν ἄπανται, ὑκ᾿ ὧν ἦν τὸ ποιοὶν καὶ, 

ἄρχον ἐπιθέντω ξύλα. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν αὔξησις, ὅταν δὲ 15 τὸ πάσχειν ὑπ᾿ ἀλλήλων, οἷον τὸ θερμὸν ψύχεαϑαι καὶ: 
αὐτὰ τὰ ζύλα ὠἀφδῇ, γένεσις. ποσὸν δὲ τὸ μὲν καθόλου 

, ’ὔ Υ̓͂ ω Σὲ » ὼ. ν αῦ , » 
οὐ γύεται, ὥσπερ οὐδὲ ζῷον ὃ μήτ᾽ ἄνθρωπος μήτε τῶν 

καθ᾽ ἕκαςα" ἀλλ᾽ ὡς ἐνταῦθα τὸ καθόλε, κὠκεῖ τὸ ποσόν. 
".» ἃ » 

σὰρξ δὲ ἃ ὁςῶν ἢ χεὶρ καὶ τούτων τὰ ὁμοιομερῆ. προσελ- 

τῦτο θερμωνεσβαι πώλιν᾽ οὐ γὰρ ἡ θερμότης μεταβάλλει 
καὶ ἡὶ ψυχρότης εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὸ ὑποκαί- 

μένου. ὥςε ἐν εἷς τὸ ποιεῖ ἐςὶ καὶ τὸ χάσχειν, ἀνώγκη 
΄ ,ὔ ι Ἁ « ,ὔ ὔ ἈΝ - ΞΕ τότων μίαν εἶναι τὴν ὑποκειμένην φύειν. τὸ μὲν ἔν χαΐντ 

βόντος μὲν δή τινος τοσύ, ἀλλ᾽ οὐ σαρκὸς ποσῆς. ἢ μὲν ἵν 20 εἶναι τοιαῦτα φάσκειν ὧκ ἀληθές, ἀλλ᾽ ἐν ὅσοις τὸ ὑπ᾽ αἱλ-- μὲ αρ ἷ 
,ὔ Α ,΄ φ Ἂς “ ΄ ἊΝ. ἃ 

δυνώμει τὸ συναμφότερον, οἷον ποσὰ σάρξ, ταύτῃ μὲν αὖ- λήλων ἐςίν. ἀλλὰ μὲν εἰ περὶ τῷ ποιεῖν καὶ πάσχαιν καὶ 
ζει" καὶ γὼρ ποσὴν δεῖ γενέσθαι καὶ σώρκα" ᾧ δὲ μόνον περὶ μίξεως θεωρητέον, ἀναγκη χαὶ περὶ ἁφῆς" οὔτε γὰρ 

σάρξ, τρέφει" ταύτῃ γὰρ διαφέρει τροφὴ καὶ αὔξησις τῷ ποιεῖν ταῦτα καὶ πάσχειν δύναται κυρίως ἃ μὴ οἷόν τε 
λόγῳ. δὶὸ τρέφεται μὲν ἕως ἄν σώζηται καὶ φϑύῃ, αὐξά- ἄψασθαω ἀλλήλων, ὅτε μὴ ἁψάμενώ πως ἐνδέχεται μι- 
νεζάι δὲ Ὡς ὠεί. καὶ ἡ τροφὴ τῇ αὐξήσει τὸ αὐτὸ μέν, τὸ 5 χϑῆναι πρῶτον. ὥςε περὶ τριῶν τύτων διορις ον, τί ἁφὴ καὶ 
δ᾽ εδαι ἄλλο" ἢ μὲν γάρ ἐςι τὸ προσιὸν δυνάμει ποσὴ τί μίξις καὶ τί ποίησις. ἀρχὴν δὲ λάβωμεν τήνδε. ἀνάγκη 

σάρξ, ταύτῃ μὲν αὐξητικὸν σαρκός, ἢ δὲ μόνον δυνάμει γὰρ τῶν ὄντων ὅσαις ἐςὶ μέξις, εἶντιι ταῦτ᾽ ἀλλήλων ὠπτι 
σάρξ, τροφή. τῶτο δὲ τὸ εἶδος ἄνευ ὕλης, οἷον ἀῦλος δύ- κά' κῴν εἴ τι ποιεῖ, τὸ δὲ πάσχει κυρίως, καὶ τούτοις 
ναμίς τις ἐν ὕλῃ ἐςίν. ἐὰν δέ τις προσίῃ ὕλη, σα δυνάμει ὡσαύτως. διὸ πρῶτον λεκτέον περὶ ἁφῆς. σχεδὸν μὲν οὖν, 
ἄϊλος, ἔχεσα καὶ τὸ ποσὸν δυνάμει, ὅτοι ἔσονται μείζους 3 ὥστερ καὶ τῶν ἄλλων ὀνομάτων ἕκαςον λέγεται πολλω- 

ἄσλοι, ἐὰν δὲ μηκέτι ποιεῖν δύνηται, ἀλλ᾽ οἷον ὕδωρ οἴῳ χῶς, καὶ τιὰ μὲν ὁμωνύμως τὰ δὲ θάτερα ἀπὸ τῶν ἑτέρων 

ἀεὶ πλεῖον μιγνύμενον τέλος ὑδαρῇ ποιεῖ καὶ ὕδωρ, τότε καὶ τῶν προτέρων, οὕτως ἔχει καὶ περὶ ἁφῆς. ὅμως δὲ τὸ 
φθίσα ποιῆται τῷ ποσί, τὸ δ᾽ εἶδος μένει. κυρίως λεγόμενον ὑπάρχει τοῖς ἔχεσι θέσιν. θέσις δ᾽ οἷσπερ 

ἡ, Ἱναντίου Ε, ἢ 2. προσίη Φ, προστεθὴ Ἑ. Ἰ μεταβάλλοι ΕΠ. ἢ 3. αὔξεται Ἐ. Ἰ Δ. ἀπορήσαι Ἑ. Ἷ τὸ οπι Ἑ. ΕἸ. οὐκ] σὺ 

τοῦτ᾽ ἘΡΗ͂. 1 καϑ' αἰτὸ οἴη Ε. ἢ ἄν οπι 1. ἢ" 9. ὥσπερ ἂν οἴνω Η,, ὥσπερ ὑγρῷ Ε. ᾿Π εἰ οαι Ε΄ εἰ τις απὶς οὔῳ ροιῖ! ΖΦ. {Π ἐπ- 
χίαι Η. ᾿ 10. δύνατο Ε,, δύναται Ε΄ 1 καὶ οαἱ ΕΡΖ. | 13. σάρκα οἵα Ε. Π 14. ἔςι μὲν -- 16. ἀφθῇ γένεσις οπὶ Ζ. {ΠΟ 17. μέτε τι 

τῶν Η. 0 19. δὲ ἢ] δὲ γοῦν το Φ. ᾿ 20. μὲν δῇ οπι Ψ. ἢ 921. ἀμφότερον Ε. δ 22, δὲ} ἀὴ Ε.  γάισθαι ΕΗΖ. ἢ 233. γὰρ] καὶ 
γὲρ ἘΔ καὶ γὰρ ταύτη Ἐ. "ἢ 23ὰ. φθύει Ἐ, φθῖνον 1.. 1] αὔξεται ΕΗ. ᾿ἱ 25. μέν, τὸ } μέν, τῷ Ε΄ 1] 236. δ᾽ οἷχ Ε. ἢ 29. δέ ΨΚ. αὶ προ. 
σι ΤΕ. 1 31. δύναται ἘΕ. 1 οὕῳ ὕδωρ ΕΖ. [1 33. ποιήσει Η, οὰ Ε. “ 

4. ἱπειδὴ Ε. Β 3. γίγνονται Ἐ. ἱ πὼς χαὶ εἰ γεῖωι οπὰ μὲ Ε, ἢ ἀ, γγοπται Ἐ. Π πρότεροα ΓΗ͂. ἴ 5. δὶ οτχὰ ΣΦ. ἢ πρῶ- 
τον Ζ. ᾿ 6. τε οὔχ Ζ. ΠΤ 8. καὶ τῷ πάσχειν ΓΗ. ᾿ 10. οὐδὲ γὰρ διακρίνεσθαι ΤΙ, 12. τὸ Ἐ. ἢ κα τῷ πάσχεν Ἧ. ἃ ὑπ’ 
ἀλλήλων οχχ Ἐ. [[ καίτοι καὶ τοῖς ἘΡΗ͂Ι. [ 14. ἣν ἐξ δὸς ΕΗ͂. ἢ 15. τὸ αὐ πάσχεν οἷχ Ζ. ἵ 16. τοῦτο] τὸ ὕδερ Ε. ἢ 

48. ἰερὶ οὰ ΚΗ. ἢ τὸ οἱὰ Ἐ. 20. εἶναι οα ὦ, Ῥοοὶ τοιαῦτα ροηυοὶ ΣῊ. ᾿ 24. ἀλλήλων ἄψασθκι. Κ᾿ ἢ ἁψάμεα ἀλλήλαν 

πὼς ἈΞ 1 25. περὶ τῶν τοιούτων διρριςέον ΕΥ̓͂. ἢ 27. τῶν ἔγτων ροδὶ μίξις ἘΕ, || ἔσι..] οἷς ἘΗ͂. ἢ 28. ποῆ ΕΗΖ, ι πάσχη Ἀξ, ἢ 
31. τῶν οτὰ Σ΄. 



ΠΕΡῚ ΤΕΝΕ 

καὶ τόκα! καὶ γὰρ τοῖς μάδημαιικοῖς ὁμοίως ὠποδοτέον 
ὡφὴν καὶ τάπον, εἴτ᾽ ἐςὶ κεχωρισμένον ἕκαςον αὐτῶν. εἴτ᾽ 
ἄλλον τρόπον. εἰ ἣν ἐςίν, ὥσπερ διωρίφθη πρότεβον, τὸ ἅπτε- 
σάαι τὸ τὼ ἔσχατα. ἔχειν ἅμα, ταῦτα ἀν. ὥπιοιτο ὠλλή- 

ΣΒΩ͂ΣΓ ΚΑΤ ΦΘΟΡΑ͂Σ Α. 828 

Περὶ δὲ τῷ ποιεῖ καὶ πάσχειν λεκτέον ἐφεξῆς. παρει- Ἴ 
λήφαμοεν δὲ παρὰ τῶν πρότερον ὑπεναντίες ἀλλήλρις λόγωι, 

" ἐν » “- ᾿ οἱ μὲν γὰρ πλεῖςοι τοῦτό γε ὁμιονοητικῶς λέγουσιν, ὡς τὸ 
Μ 4 Ν Ἂς » Ὁ 

μὲν ὄριριαν ὑπὸ τὸ ὁμοίου πᾶν ἀπαθές ἐς! διὰ τὸ μηδὲν 
λων. ὅτα διωριὰμέγα μεγέθη καὶ θέσιν. ἔχοντα ἅμα, ἔχει τὰ 5 μᾶλλον ποιητικὸν ἢ παθητικὸν εἶναι θατέρον ϑατέρε (πάντε, 
ἔεχατα. ἐπεὶ δὲ θέσις μὲν ὅσοις. καὶ τόπος ὑπάρχει, τῦπα 
δὲ διαφορὰ πριάτοι τὸ ἄγω καὶ κώτω καὶ τὰ" τοιαῦτα τῶν 
ἐντικειμώων, ἄπαντω τὰ ἀλλήλων: ὡπτόμενα βάρος ἃ ἂν ἔχοι 

ἃ. »αφότητα,, ἢ ἄμφω. ̓  πο θα τὼ δὲ τοιαῦτα παθητικὰὼ 

ΡΝ ς ΄ ε ΄, ΞΟ Ν - ε ΄ Ν ). Χ 
Ὑάρ ἁμιοίως ὑπάρχειν ταὐτὰ τοὺς ὁμοίοι4), τὼ δ᾽ ἀνόμοιω 

Α ΄ὔ ,ὔ κι 3 
καὶ τὰ διάφορα ποιεῖν καὶ πάσχειν εἰς ἀλληλῶ πέφυκεν. 

λ - -»“᾽ 

καὶ γὰρ ὅταν τὸ ἔλαττον πῦρ ὑπὸ τῷ πλείονος φθείρηται, 
δὶ ν Ν , ,ὔ - Ψ{} Ἁ. » ΄, ᾿. ἃ τὴν ἐναντίωσιν τοτό φασι πάσχειν" ἐναντίαν “γὼρ᾽ εἶνας 

καὶ παιηπικα" ὥς: φανερὸν ὅτι. ταῦτα ἀππεσᾷας τ 1 τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ. Δημόκριτος δὲ τὸρα τι ββλλος ἰδίως 

ἀλλάων, ὧν διρρημένον, μεγεθῶν: ὦ ἅμα τὰ ἔέχατά. ἐξιν., 

ὅττωυ. κινησροῶν καὶ κινητῶν, ὑπ᾿ ἀλλήλων. ἐπεὶ δὲ. τὸ. χ»ϑν 

ὑχ ὁμοίως κινεὶ τὸ χούμενον, ἀλλα τὸ μὰν: ὠνεάγκη πινόμω- 
ἣν ος Γκος . νΝν Ὦ 3 ,’ Υ̓͂ οι "φ, ΑΙ ΣΝ. »ν 

νον καὶ αὐτὸ κινεῖν, τὸ. δ᾽ ἀκαηῖυε: ὄν, δῆλογ ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ 

ἔλεξε μόνος" φησὶ γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ὄμιον εἶναι τό τε ποι- 
ὅν: καὶ τὸ πάσχον' ἀ γὰρ ἐγχωρεῖν ΐ τὰ καὶ δια φέ- 
βῦντα πάσχειν ὑπ᾿ ἀλλήλων, ἀλλὰ κἀν ἕτερα ὄντα ποιῇ 
τι εἰς ἄλληλα, ὑχ ἧ ἔτερα ἀλλ᾽ ἣ ταὐτόν τι ὑπαρχχαι, 

πρίωτος ἐρμεν ὡσαύτως" καὶ γὰρ. τὸ κινὰν ποιεῖν τί φασι 15 ταύτῃ τῦτο συμβαίνειν αὐτοῖς. τὰ μὲν ἕν λεγόμεναι ταῦτ᾽ 

καὶ τὸ ποιῶν κρεῖν. ἡ μὴν ἀλλὰ διαφέρει γι καὶ δεὲ διο- 
μβἴζειν" ὁ. γὰρ οἷον τε κῶν τὸ κιΐά ποιεῖν, εἰπερ' τὸ πον 
᾿ , » ,᾿.- “ ἣν - ἄτι κὸ Ψ 

ἐντιθήσομεν τῷ πάσχοντι. τοῦτα δ᾽ οἷς. ἡ κύησις ποίθος: 

πάθος. δὲ καθ᾿ ὅσον ὠλλοῖται μόνον, οἷον τὸ Ἀευκὸν παὶ τὰ 

ἐξίν, ἐοίκασι. δὲ οἱ τῶτον τὸν τρόπον λέγοντες ὑπεναντία, φαΐ 
γεσθὰ: λέγειν. αἴτεον δὲ τῆς ἐναντιολογίας, ὅτι δέον ὅλον. τι 

θεωρῆσαι μέρος τι. τυγχάνασι Χέγοντες ἑκάτεροι" τά τε γοῤ 

ὅμοιαν καὶ τὸ πάντῃ πώντως ὠδίζφορον εὔλογὸν μὴ πώ- 

ἀμμόν" ἀλλὰ τὸ "κινεῖν ἐπὶ πλέον. τῷ, ποιαῖν ἐςίν. ἐκεῖνο: δ᾽ ἔν 28 σίχειν ὑπὸ τῷὸ ὁμοίου μηθέν" τί γὰρ μᾶλλον θάτερον ἔξαι 

φανερέν, ὅσι ἔς,. μὲν ὡς τῶ κινῶνται τῶν κινητῶν ὥπτοιτ᾽ ἄγ; 
ἔςι δ᾽ ὡς ὅ. ἀλλ᾽ ὁ διορισμὸς τὰ ἅπτεσθαι καθόλε μὲν ὁ 

τῶν θέσιν, ἐχόντων. καὶ τὰῇὟῪοωμὲν κινητρῶ τῷ δὲ κινητὰ, πρὸα 

ἄχληλα δὲ κινητικᾷ καὶ κινητῇ, ἐν οἷς ὑπάρχει τὸ ποιεῖν 

ν Α 27 Ψ εν ιο Χ , ΄ 
ἜΟΙΉΤΙΧΟΥ Ἢ θάτερον; εἴτε ὑπὸ τὸ ομοῖβ τὶ τασχεῖν δυνατόν, 

»Ν εχ» εν ΄ ΄ “ » 7 » δὰ ἂνγ Ψ 
καὶ αυτο ὐᾷ αὐτὰ, χαέτοὶ τύτων στως ὐρλκο ἀδὲγ- [{.} 

ὅτε ἄφθαρτον ὗ ὉΤῈ ἀρένέμ; εἴπερ τὸ ὅμσιον ἧ ὅμοιον “αι 

τικάν. αὐτὰ γὼρ αὑτὸ κινήσει πᾶν, τέ τε παντελῶς ἕτερον 

, ναὶ τὸ πάσχει. ἔςι μὲν ἦν ὡς ἐπὶ τὰ πολὺ τὸ ἁπτόμενον 25 καὶ τὸ μηθαμῇ, ταὐτὲν ὡσαύτως. ὑδὲν γὼρ ὧν πάθον λεὺ- 

ἀπίτομώου ὡπτόμενον" καὶ γαβ κινεῖ κινόμενα πάντα σχε: κότης ὑπὸ γραμμῆς ἢ γραμμιὴῊ ὑπὸ Χευκότητος, πλᾶν εἶ 
δὲν τὰ ἐμποδών, ὅσοις ἀνάγκοη καὶ φαίνεται τὸ ἁπτόμενον μοί πὸ κατὰ συμβεβηκός, οἷον εἰ συμβέβηκε λευκὴ ἢ μέ- 
ἄστεσθαι ἁπτομένε᾽ ἔς! δ᾽ ὡς ὀίΐοτέ φαμεν τὰ κινέν ὦπτε- 
σθαι μόνε τῷ κινεμένα,. τὸ δὶ ὡπτάμενον μὴ ἅπτεσθαι. ἁπτο- 

 ε -“ Υ ,ὔ Η μι ᾿- 
μόν' ὠλλὰ διὼ τὸ κινεῖν κινόμενα τὰ ἁμογενῆ, ὠνώγκο δοκεῖ3ο ὁ τὸ τυχὸν πέφυκε πείαχειν καὶ ποιεῖν, ὠλλ᾽ ὅσα ἥ᾽ ἐναγ- 

εἶκε ἁπτρμός ἄπτεσθαι. ὥςε εἴ τε κινεῖ ἀκύητον ὗν, ἐκεῖνο 

μὲν. ἄν ἅπτοιτο: τῇ: κινησῦ,. ἐκεόν δὲ, ὑδέν" φαμὲν. γὰρ ἐνίοτε 

λώιναν εἶαι τὴν γραμμήν ἐκ ἐξίησι γὼρ ἄλληλα. τὴφ 
φύσεως ὅσα. μήτ᾽ ἐναντία μήτ᾽ ἐξ ἐναντίων ἐς ἶν.. ὠλλὶ ἐπεὶ 

- ἃ 7 ,ὔ Ν Ὶ 
τίω ἐξὶν ἢ ἐναντίωσιν ἔχει, ἀνάγκη καὶ τὸ πον καὶ τὰ 

- ᾿ 7ὔ Ὁ: 

πάσχον τῷ γέσει μὲν. ὅμοιον εἶναι καὶ ταὐτό, τῷ δ᾽ εἴδει 

τὼ; χυπῶᾶντα. ἀπτέσθαι ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἴοο αὐτοὶ ἐκείνσα: περὶ. μὲν ἀνόμιοιον καὶ ἐναντίον" πέφυκε γὼρ σῶμα μὲν ὑπὸ σώμα- 
ἦν. ὡφῆς τὰς. ἐν τοῖς, φυσικοῖς. διωρίσθω τῶτον' τὲ» τρόπον. τος, χυμὸς δ᾽ ὑπὸ χυμᾷ, χρῶμα δ᾽ ὑπὸ χρώματος πά- 

2. ἕςαι Δ. Π 38. τρόπον ἄλλον Ε. 1] ἁ. ἄπτοιντο ἘΝ. Ἰ Ἴ. πρώτη ρῬοβὶ κάτω Σ΄. [καὶ τὸ κάτω ἘΠΗ͂. Π 8. τὰ οτὰ Ε. ΠΠ ἔχη Κ΄. ἢ 

42. κιητᾶν καὶ: κρητικῶν ΕΖ. ἢ 15. καεῖν 1ὼ ΠΠΊ6. ποιῖν Ζ. ἢ εἰ γε καὶ σον Κ' Ἰόθὸ ρ᾽υνίμη οϑρβοα. [ὶ 17. τὸ κινῦν πᾶν ΒΗ. ἢ 
40. θερμὲν καὶ τὸ λευκόν Ε΄. ΠΠ 20. κιῦν. Ε. ΠΠ πλεῖον. Η. ἢ 2:1, κπητικὰ Ζδ, ἀκίνητα Ε΄, ἰηκεγῖο ΨΚ, 1 24. κινητοῦ καὶ κρνητικοῦ Ἐ. 1} 

ΖΨ. τὸ μοϑδ καὶ οτῦ ΕΖ, 28. ἔστι -- 29, ὠκτεσθαι. ἁπτομέϊου. οἵα Ε΄ ἢ 29. μόνον ἘΖ,.. 1} 830. ὁμοιογενῆ ΚΑ. 1 δοκεῖ ἘΡΗΖ,. ἢ 

31. κῶν. Ε. ἢ 33, ἀν οὐχ ΗΙ [ἰ κείν. Ἑ. 
2. προτέρων ΕῊΠ. ἢ ὑπεναντίοις ΖΦ. 1 6. ὑπάρχει ΕἸΆ ᾿ἰ Ἴ. τὰ στὰ Ἐ. ἢ εἰς οτι ἘΗ͂. ᾿ πεφυκέναι ΕΠ. ἴ.9. πάσχεν τῦτό φαειν 

Ζ. 1 τὸ. πολὺ εἶναι 2. { 11. ταυτὸ Ζ.. [}{- καὶ οχῃ Ε΄ 1 12. ἐγχωρεῖ 15. 1}. 1ή.. τι οπν..1.. 1} εἰς οαι ἘΠ. ἢ" 15. αὐτοῖς}. ἀλλήλοις Η. 1} 

ταῶακῦτα Γ,. ΠΠ18. ἀμφόταροι ΕἸ ἢ 19, καὶ τὲ] τὸ καὶ τὸ. Ε΄ ἀπίε ἀυδε- ἀεείαβ. ᾿ 20 γὰρ οτὰ Ἐ, ἰϊ ἔςαι θάτερον ἘΖ,. ἢ} 21. πάσχειν 
-- ΚΗ. ̓ . 22. ἱαντὸ Κ᾽ Π τωτων τῶν Ἐ. 1 οὕτωρ: ἔχρόντων ὄντων ἕτως ΓΗ͂, ὕτως Ε΄ 1 234. ἑαυτὸ ἘΠ. ἢ 25. μηδιμῶς Ἐ:Ὶ 27. μά 
τι ὅλ. Εἰ {{ μῦωνα ΚΝ. [[- 28. ἄλληλι] ἑαυτὰ δ. Ὁ 29. ἐπειδὴ. Εἰ 1 80. πέφυκε] 5ς ἔρικεγ, ΒΕ. [ ὁ ἐναντία ἐςιν ροδὶ 31. ἔχει Ε. Ἵ 
84. ἐρὶκ οι, ζι, Β καδ' μοὶ ἀνάγιη οἵβ. Ἐν ἢ: 33. πέφυκε μὲν γὰρ ἈΚ... 

ὶ ἱ ' 552 

--- 
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᾿ ᾿ “ ον ν 
σχεῖν, ὅλως δὲ τὸ ὁμογενὲς ὑπὸ τῷ ὁμογενές. τότου -δ᾽ αἷ- 

.-“ ᾿Ψ. πίον ὅτι τὠναντία ἐν ταὐτῷ γένει πάντα. ποιεῖ δὲ καὶ πά- 
ἡ ον, ἃ τὰ ὦ Λ ͵“ν» , -“- μον, 

σχει ταναντία υπ αλλήλων. ὡς αἀναγκη πως μεν εἰναὲ 
΄ Ἂ» : πάσχον, πῶς δ᾽ ἕτερα καὶ ὠνό» 

ΝΝ ᾧ ὡς - 
καὶ τὸ πάσχον καὶ τὸ ποιῶν τῷ 

ὅς Ν ,ὔ “ “ Ἀ 

ταὐτὼ τό τε ποιὸν καὶ τὸ 
μοι ἀλλήλοις. ἐπεὶ δὲ 

"ἊΝ . “- -“ ν ν» Ψ ΡΣ δὲ 
μὲν γένει ταὐτὰ καὶ ὅμοια τῷ δ᾽ εἴδει ἀνέμοιω, . τοιαῦτος 

δὲ τὠναντία, φανερὸν ὅτι παθητικὰ καὶ ποιητικοὺ ἀλλήλων 

ἐξὶ τώ τ᾽ ἐναντία καὶ τὰ μεταξύ" καὶ γὰρ ὅλως φθορὰ 
Ἷ, . "- , 

καὶ γένεσις ἐν τέτοις. διὸ καὶ εὔλογον ἤδη τό τὲ πῦρ θερ- 

ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΣΕΩ͂ΣΞ“ ΚΑΙ: ΦΘΌΡΑΣΑΙ 

σχει ὁπὸ τῷ ὑγιαζομέμου. τὸ δὲ σιτίον πριῶν καὶ αὐτὸ πεν 
σχει τι" ἢ γὰρ θερμαίνεται ἢ ψύχεται ἢ. ἄλλο τι πάσχει 

ἅμα ποῶν. ἔςι δὲ ἡ μὲν ἰατρικὴ ὡς ἀρχή, τὸ δὲ σιτίαν τὸ 
ψϑο τοῦς ᾿ ἰφς κὸν « ΩΝ Υ ᾿ 
ἔσχατον καὶ ἁπτόμερον; “ὅσα μὲν. ἦν. μὴ ἐν ὕλῃ. ἔχει τὴν 

5 μορφήν, ταῦτα. μὲν ἀπαθῆ. τῶν ποιητυκῶν, ὅσιυ δ᾽ “ἐν. ὕλα, 
παθητικά. τὴν μὲν. γὰρ" ὕλην Ἀέγομεν ὁμοίως ὡς εἰπεῖν «τὴν 
αὐτὴν εἶναι τῶν ἀντικειμένων ὁποτερεῶν, ὥσπερ γένος ὄν, τὸ 

δὲ δυνάμενον θερμὸν εἶναι παρόντος τῷ θερμάντικῷ καὶ πλη- 

σιαάζοντος ἀνάγκη θερμαίνεσθαι" διὸ καθάπερ. εἰρηταὶ, τὰ 

μαύειν καδβ ψυχρὸν ψύχειν, καὶ ὅλως τὸ ποιητικὸν ὁμοι- 10 μὲν τῶν ποιητικῶν παθὴ τὰ δὲ παθητικώ. καὶ ὥσαερ ἐπὶ 
-»“" Ἁ ’ὔ 
ἕν ἑαυτῷ τὸ τόμ, τό τε γὰρ ποιῶν καὶ τὸ πάσχον ἔγαν- 
τίὰ ἐςΐ, καὶ ἡ ὙΡΈΣις εἰς τὐναντίον. ὥς" ἀνάγκη τὸ: πάσιχον 

5 μἢ » ᾿ ,, 2 Ἀ Ψ Ε ᾽ εἰς τὸ ποιῖδν μεταβίώλλειν" ὅτω “ὰὼρ ἔςαι εἰς τὠναντίον᾽ ἡ 
γόεσις. καὶ κατὰ λόγον δὴ τὸ μὴ ταὐτὰ λέγοντας. ἀμφο: 

κινΆσεως, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον καὶ ἐπὶ. τῶν ποιητοκῶνγ" 
ἐκεῖ: τε: γὼρ τὸ πρώτως κινῶν ἀκίνητον, καὶ ἐπὶ τῶν. ποιητι- 

κῶν τὸ. πρῶτον: ποΐῶν ἀπαθές. ἔςι δὲ τὸ ποιητικὸν αἴτιον ὡς 
Υ Ω Ἀ “Ἢ ͵ἷ Ἁ γ΄ δ᾽ ᾽ ῃ ’ ΑῚ 
ὅθεν ἡ ἀρχ τῆς χινήσρως. τὸ δ᾽ δι ἔγεκα;, Ὁ. ποιητικόν... δὲδ 

τέρυς ὕμως ἅπτεσθαι τῆς φύσεως. Ἀέγομεν γὰρ πάσχειν 15 ἡ ὑγίεια ἃ ποιητικόν, εἰ μὴ κατὰ μεταφοράν' καὶ γὰρ τῷ 
ὁτὲ μὲν τὸ ὑποκείμενον, οἷον ὑγιάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον. καὶ 

θερμαίνεσθαι καὶ ψύχεσθαι καὶ τἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον; 

᾿ ὁτὰς δὲ. θερμανεσθαι μὲν τὸ ψυχρόν, ὑγιάζεσθαι δὲ τὸ κα" 
μνον" ἀμφότερα δ᾽ ἐςὶν ἀληθῆ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον «καὶ 

μὲν ποιῶντας ὅταν ὑπάρχη, γίγνεταί τι τὸ πάσχον, τῶν. δ᾽ 
ἕξεων παρσυσῶν ὑκέτι γίνεται; ἀδιλ᾿ ἔςιν ἤδη" τὰ δ᾽ εἶδα 

καὶ τὰ τέχη. ἕξεις τινές, α -δ᾽ ὕλῃ. ἥ ὅλη παθητικόν. τὸ μὲν 

ἧς πῦρ ἔχει: ἐν ὕλῃ τὸ ϑερμόν εἶ δέ. τι εἴη θερμὸν χιωριςόν, 

ἐπὶ τὸ ποίῶντος" ὁτὲ μ᾿ γὰρ τὸν ἀν ροτόν φαμεν θμδῈ 30 τοῦτο. οὐθὲν «ἂν Τεύχοι: τοῦτο: μὲν οὖ οὖν ἴσως ἀδύνατον εἶναι 
νειν, ὁτὲ δὲ τὸ θερμόν" ἔςι μὲν γὰρ ὡς ἡ ὕλη πάσχει, ἔςι 

δ᾽ ὡς τοὐναντίον, οἱ μὲν οὖν εἰς ἐκεῖνο βλέψαντες ταὐτόν τι 
δεῖν ψήθησαν τὸ ποιῶν ἔχειν καὶ τὸ πάσχον, οἱ δ᾽ εἰς θώ- 

Ἁ ᾽ ’, 
τερώ τοὐναντίον. τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ὑποληπτέον εἶαι περὶ. 
ΩΝ ,ὔ [2 - Ἀ »"ὝἪ Ὥ ποιεῖν καὶ πάσχειν ὕνπερ καὶ περὶ τοῦ κινεῖν καὶ κινεῖν 25 
σθαι. διχῶς γὰρ λέγεται καὶ τὸ κινοῦν" ἐν ᾧ τε γὰρ ἡ 

εἰ δ᾽ ἐστὶν. ἔνια τοιαῦτα, ἔκ’ ἐχείωων ἀν εἴη τὸ 
, Ω 7ὕ Ν Δ᾽ Ἁ " ῷ 7 2 λεγόμενον ἀληθές. τί μὲν οὖν τὸ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἐὶ 

καὶ τίτιν ὑπάρχει καὶ: διὰ: τί ΓΙδῚ πῶς, ἜΜ ΕΟ, τοῦτον τὸν 
τρόπον... -- ; ἘΣ ; 

Πῶς δὲ ἐνδέρεται τοῦτο ΕΎΓΤΩΝ πάλιν λέγωμουϑ 
τοῖς μὲν ὅν δυκεῖ πάσχειν ἔκαςον διά τινων" πόρων εἰσιόντος 

χωριστόν" 

ἀρκὲ τῆς κινήσεως, δοκεῖ τῦτο κινεῖν ( ἡ γὰρ ἀρχὴ πρώτη τῷ παΐντος ἐσχάτου καὶ κυριωτάτου, καὶ τῦτον τὸν τρόπον 

τῶν αἰτίων), καὶ πάλιν τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ κινύμενον καὶ καὶ ὁρᾶν καὶ. ὠἀκύειν ἡμῶς φασὶ καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις 
τὴν γόεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῷ ποίζντος" καὶ γὰρ τὸ αἰσθάνεσθαι πάσας, ἔτι δὲ ὁρᾶσθαι διά τε ἀέρος καὶ ὅδω- 
ἰατρόν φαμεν ὑγιάζειν καὶ τὸν οἶνον. τὸ μὲν ἦν πρῶτον κινῶν 30 τος καὶ τῶν διαφανῶν, -διὰ τὸ πόρους ἔχειν «ἀοράτους μὲν 
ὁδὲν κωλύει ἐν μὲν κρήσει ἀκίνητον εἶναι" ἐπ᾽ ἐνίων δὲ καὶ διὰ μικρότητα, πυκνὶς δὲ καὶ. κατεὶ φοῖχον, καὶ. μᾶλλον 

ἀναγκαῖον" τὸ δ᾽ ἔσχατον ἀεὶ κινεῖν ̓πυγάννονς, ἐπὶ δὲ ποιή ἔχειν τὼ διαφανὰ μᾶλλον. οἷ᾽ μὲν ἵν ος ἐπί. τινων ὅτω διωρε- 

σεως τὸ μὲν πρότεν ἀπαθές, τὸ δ᾽ ἔσχατον καὶ αὐτὸ πά- σαν, ὥσπερ καὶ ᾿Ἐμπεδυκλῆς, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ποιούντων 
σχον" ὅσα γὼρ μὴ ἔχει τὴν αὐτὴν ὕλην, ποιεῖ ἀπαᾷ καὶ χασχέντων, ὠχλὰ. καὶ «μίγουαβαί, φασιν ὅσων οἱ πόροι 

ὄντα, οἷον ἡ ἰατρική" αὐτὴ γὰρ ποίσω ὑγίειαν ἀδὲν πα΄- 35 σύμμετροι πρὸς ὠλλήλους εἰσίν" ὁδῷ δὲ μάλιςα καὶ περὶ 

4. ὁμδισγενὴς Ἡ. ἢ ὁμοιογεῆς ἘΗ͂. ἢ 3. τῷ αὐτῷ ΕΗΖ. ᾿ὶ 5. καὶ ροεῖ δὲ οἵὰ ἘΦ. [[ 6. καὶ τὼ ὅμοικ Ζ. ἢ Ἴ. ὅτι τὰ -.- Ε΄ 

10. τὸ π.} τὶ π᾿ Κ. 1 11. αὐτῷ Ε. ἡ 42. ἡ οι Ε. ἢ 13. ἔφαι ροβῖ γένεσις 1. ΠΠ 44. δὲ. Ε. ἢ 45. ὁμοίως. ΚΗ͂Σ. -16.: τοτὲ Ἑ. 
οἷον τὸ ὑγ. 2. ἢ 1. κὼ ψύχεσθα!} τὸν λίδον ΤΠ. 11 20. τὲν οὔὰ ἔς. ΠΠ 21. ὁ ὁπὰ ΕΞ. || 22. τὸ -ἐναντίον ΕῊΣ.. {Τ᾿ τι οσα . Η͂. ἢ 23. δά. 

τερον Ε΄ ᾿ὶ 2. αὐτὸν τρέπον ὑπ. Ε΄ 1 25. κινεῖσθαι καὶ κινεῖν ΕΗ. ἢ 36. ἡ οἵα Ε. ᾿] 27. ἡ γὰρ οἵα" Ε, 29. ἰώ δυῖο πρὶ οαὰ Σ. 
80. κιδν οαν Τ᾿. {.31. μὲν τῇ κι Ε΄. ἢ 34, ἔχει) πάσχει, ΒΕ. ᾿} 35. αὔὖι ΗΣ: 

4, σιτῶν τὸ α. ΕΗ. 2. τι οτσὰ Ἐ. {ἃ ψύχεται απα᾿ Ε. 1}. 3. ΟΕ ΒΝ ΞΕ, ΣΟΥ ΔῸΣ ΣΝ ἔσχ. τὸ σιτίον Ε΄. [ 5. μὴ 

ὗν ἐπαθὴ. Α΄. ἢ 6. τὴν αὐτὴν ὡς εἰπεῖν Σ᾿ ᾿ἢ 7. ὑποτερονῖν. ΕΔ, ὁποτερωδν 718. 1 8. θεμαυτιοκῦ) ϑεμῷᾷ ἩΙ. 1 {). τρόπον ἔχει; Γ. " 2. πρῶ- 
τον Ἡ. ἢ 13. πρύτως ΕΖ. ἢ τὸ μὲν κι 1. ἢ 15. ὁ οπι Σ΄. ᾿ 16: ἵἴταν γὰρ ὑπάρχη. Ψ..}} 17ὲ 585} εἴδη 1. 11 18. τὰ οπὶ ΡῚ ὅλῃ. Ν 

ταῦ. Ζ. ἢ 19. χωριςὸν θερμὲν εἴη ΣῚ, εἴη χ, θερμὲν ΗΝ. 1| 28. ὧν μὰ Ε΄. ἢ 21. ἰξὶν οχ ΤΗ. ἢ 32. καὶ τὸ.π. Ἡ, κα 25: λέρμο Η- ἢ 

26. ἕκαςον ροϑὶ πόρων Ζ. ἢ 28. καὶ απὶς ὁρᾶν οπιὶ ΕΦΖ. ᾿ 29. δὴ οτὰ Ε. ἢ ὕδατέφ τε καὶ διὰ τῶν . ἢ 30. μὲν: οἵα Κ.. ἃ 371... σμο- 

κρότητα ΓΖ. ἢ φοιχεῖον γε Ε΄ 11 32. τινος Ε. 1 34. φησιν Χ. ἢ ὧν ΔΖ, οτὰ Κ. ἢ 35. σύμμετροι ροβὲ εἰσίν Ε. ἢ εἰσὰὶ οἵὰ Ζ. 



ΠΕΡῚ ΤΕΝΕΣΕΩ 

«αντων ἐνὶ λόγῳ ̓διωρέκασι Λεύκιππος χαὶ Δημόκριτος, ἀρ. 
»ν πιησάρηος κατὰ φύσιν ἡσιν ἐστίν. ἐνίοις γὰρ τῶν 
ἀρχαίων ἔδυξε τὸ ὃν ἐξ ἀνάγκης ἕν εναὶ καὶ ἜΞΕΉΤανς τὸ 

μὲν γὰρ κενὸν ὑκ. ὅν, κινχθῆναι δ᾽ ὧς ἂν δύνασθαι μὴ ὄντος 

Σ ΚΑῚ ΦΘΌΡΑΣ Α. 828 

ὥσπεῤ ̓ Ἐμπεδοκλῆς καὶ τῶν ἄλλων τινές φάσι πάσχειν 

διὰ πόρων, ὕτω πᾶσαν "ἀλλοίωσιν καὶ πᾶν τὸ πάσχειν. 

τῦτον γίνεσθαι τὸν τρόπον, διὰ τῷ κενὰ Ὑρομένης τὸς δια- 

λύσεως καὶ τῆς φθορᾶς, ἑμοίως δὲ καὶ τὴς αὐξήσεως, ὑπ- 

κεῖ κεχωρισμένου. ἀδ᾿ αὖ πολλὰ εἶναι μὴ ὄντος τῷ διείρ- δ εἰσδυομένων ςερεῶν. σχεδὲν δὲ καὶ ᾿Ἐμπεδοκλεῖ ἀναγκαῖον 
ψοντος.: τῶτο δ᾽ ἐδὲν διαφέρειν, εἴ τις οἴεται μὴ συνεχὲς εἶ- 

ται τὸ “πᾶς ὠλλ᾽ ἄπτεσθαι διηρημέον, τοῦ φάναι πολλὰ 

καὶ μὴ ὃν εἶναι καὶ κενόν. εἰ μὲν γὰρ. πώντῃ διαιρετόν, ἀθὲν 
Ὁ μ4 Ν τ ΠΕ ΝΑῚ Ν Ν Δι᾿ Ἂν 

εἶα, ἔς ὥςε ὑδὲ. παλλά,. ἀλλα κενὸν. τὰ ὅλον" αἱ δὲ τῇ 

μὲν τῇ δὲ μή, πεπλααμένῳ τινὶ τῦτ᾽ ἐοικέναι". μέχρι πόσι 10 αἰρετα, τὰ δὲ μεταξὺ αὐτῶν κενά, ὃς ἐκεῖνος 

γάρ, καὶ διὰ τί τὸ μὲν ὕτως ἔχει τῇ. ὅλου. καὶ πλῆρές ἐς, 
τὸ δὲ διηρημένον; ἔτι ὁμοίως φάναι -ἀναγκαῖον μὴ εἶναι" κί. 

. »ν ’ὔ » Ψ - , ἧς ν πσμ.. ἐκ᾿ μὲν ὃν τότων τῶν: λόγων, ὑπερβάντες τὴν αἴσθησιν 

χαὶ παριδόντες αὐτὴν ὡς τῷ λόγῳ δέον ἀκολουθεῖν, ἂν καὶ 
ἄρ ὁ Ὑςᾳ 

“΄ λ ’, ὔ " Υ λέγειν, ὥσπερ καὶ Λεύκιππός φησιν" εἶναι γὰρ ἅττα ςε- 
,᾿ »ν’ ΄ Ψψ ΠΣ κΩΝν , ,’ἅ- ““-Σῳῃ “ 

ρεά, ἀδιαζετα δέ, εἰ μὴ. πάντῃ πέῤβοι συνεχεῖς εἰσίν. τῶτο 
δ᾽ ἀδύγά ., ἀθὲν γὰρ ἔς .» " Ν Ν᾿ τον ο'ὲ ἀδύνατον" ὑθὲν γὰρ ἔς αι ἕτερον ςερεὸν παρῶ τὸς πόρους, 
᾽ Ν ιυτῇ Ψ : ὦ Υ͂ Ἀ " ε ,ὔ . 7 ἀλλὰ. πᾶν. κενόν. ἀνάγκη ὥρα. τὰ μὲν ὡπτόμενω, εἶναι ἀδὲὰ: 

,ὔ ι πόρας, 
Ξ γι ν; : κ; , ὕτως δὲ καὶ Λεύκιππος λέγει περὶ τῷ καὶ πάσχειν. 

« Ἂ" ΄- νἃ Χ Σ ἢ -ν Ν ᾿ Υ. τ οἱ μὲν ὃν τρόποι καθ᾿ ὃς τὼ μὲν ποιεῖ τὰ δὲ πάσχει, σχε- 
ν Φ' ᾿ ᾿ ᾿ " 7 -“ : 

δὸν ὅτοι λέγονται" καὶ περὶ μὲν τύτων, καὶ πῶς λέγουσι, 
ὁξ ) Ν Ν :» » θέ . Ἂν δὲ ὲ 

ἤλον, καὶ πρὸς τῶς αὐτῶν θέσεις: αἷς χρῶνται σχεδὸν ὁμο- 
͵ ἡ πς Ἢ » ν »ὕὔ γ ν Ἀ Ἶ , , ᾿ -» γ Ἐ Φφ' 

ἀκόητον τὸ πᾶν εδαί φώσι καὶ ἄπειρον ἔνιοι" τὸ γὰρ πέρας 15 λογαμένως φαίνεται συμβαῖνον. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἧττον, οἷογ 

περαύειν ἂν πρὸς τὸ κενόν. οἱ μὲν ὧν ὅτως καὶ διὰ ταύτας 
τὼς αἰτίας ἀπεφήναντο περὶ τῆς ὠληθείας" ἐπεὶ. δὲ ἐπὶ μὲν 
τῶν λόγων δυκεῖ ταῦτα 'συμβαίνειν, ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων 
μιαυίᾳ παραπλήσιον εἶται τὸ δυξαζειν ὅτως" ἀδένα γὰρ. τῶν 

Ἐμπεδοκλεῖ τίνα τρόπον ἔςαι γένεσις καὶ φθορὰ καὶ ἀλ- 

λοίωσις, ὁ δῆλον, τοῖς μὲν γάρ ἐςιν ἀδιαίρετα τὰ πρῶτα 
- ἂν αν ,ὔ , ’ὔ 3 «- ,’ τῶν σωμάτων, σχήματι διαφέροντα μένον, ἐξ ὧν πρώτων 
σύγκειται καὶ. εἰς ἃ ἔσχατα διαλύεται" Ἐμπεδοκλεῖ δὰ 

ξ , - Ἁ - ἃ εὐ γ΄ Ν -»Ἥ ν᾿ Ἁ μαιπομένων ἐξεςάναι τοσοῦτον ὥςε τὸ πῦρ ὃν εἶναι δοκεῖν 20 τὰ μὲν ἄλλα φανερὸν ὅτι. μέχρι τῶν στοιχείων ἔχει τὴν 
Ν Ἷ ΝῚ ὔ Ν ἣ- δ ὔ 

καὶ τὸν κρύςαλλον, ἀλλὰ μόνον τὰ καλὰ καὶ τὰ φαινό- 
᾿: ΝῚ 

μονα διὰ συνήθειαν, ταῦτ᾽ ἐνίοις διὰ τὴν μανίαν ἀθὲν δοκεῖ 
διαφέρειν. Λεύκιππος. δ᾽ ἔχειν φήθη λόγους οἵ τινες πρὸς 
τὴν αἰσθησιν ὁμολογόμιενα λέγαντες ἀκ. ἀναιρήσουσιν ἔτε γέ- 

᾿ -“ -“ γένεσιν καὶ τὴν φθοράν, αὐτῶν δὲ τύτων πῶς γύεται καὶ 
ὅν ὸ Υ͂ φθείρεται τὸ σωρευόμενον μέγεθος, ὅτε δῆλον ἔτε ἐνδέχεται 

, ; ὕ,) «ν Ἂ, “ Ν - “ 
λέγειν; αὐτῷ μὴ λέγοντι καὶ τοῦ πυρὸς εἶναι στοιχεῖον, 

»Ἥ ψ - 
ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ 

γεσὶν ὅτε φθορὰν ὅτε κύησιν καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὄντων. ὁμο- 25 γέγραφε᾽ Πλάτων" τοσῦτον γὼρ διαφέρει τῷ μὴ τὸν αὐτὸν 
; . : τ κ ν 

λογήσας δὲ ταῦτα μὲν τοῖς φαινομένοις, τοῖς δὲ τὸ ἕν κα- 
Υ͂ Δ ’ὔ ᾿ κι - ὔ 

τασκευαζουσιν. ὡς ὅτε ὧν κίνησιν ἦσαν ἄνευ κενῷ τό τε κε- 
᾿ χα τ ξ "Θὲ ναὶ Νὴ “νον γὸν μὴ ὅν, καὶ τῷ ὄντος ὑθὲν μὴ ὧν φησιν εἶναι. τὸ «γὰρ κυ- 

ε ὰ λ΄ Ψ ν᾽ Ν “ 
ῥίως ὃν παμπληθὲς ὅν" ἀλλ᾽ εἶαι τὸ. τοῦτον ἀχ ἕν, ἀλλ᾽ 

τρόπον Λευκίππῳ λέγειν, ὅτι. ὁ μὲν ςερεὼ ὁ δ᾽ ἐπίπεδα, λέ- 

γει. τὰ ἀδιαίρετα, καὶ ὁ μὲν ἀπείροις ὡρίσθαι σχήμασι 

τῶν ἀδιαιρέτων ςερεῶν ἕκας ον, ὁ δὲ ὡρισμένοις, ἐπεὶ ἀδιαΐς 

ρετάί γε ὠμφότεροι λέγουσι καὶ ὡρισμένα σχήμασιν. ἐκ 

ἄπειρα τὸ πλῆθος καὶ -ὠόρατα διὰ σμικρότητα τῶν. ὄγκων. 30 δὴ τότων αἱ γενέσεις καὶ αἱ διακρίσεις Λευκίππῳ μὲν δύα 

ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ κενῷ φέρεσθαι (κενὸν γὰρ εἶναι). καὶ συν- 
ιξάώμενω μὲν -γόεσιν ποιεῖν, ῥιαλυόμενα δὲ φθοραίν. ποιεῖν 

δὲ καὶ πάσχειν ἢ τυγχάνουσιν ἁπτόμενα" ταύτῃ γὰρ ὁχ 

ΕΒΟΝ ὁ ὰ ,ὕ “ “ον κα -“ ͵ τρόποι. ἂν εἶεν, διά. τε τῷ: κεύξ καὶ διὰ τῆς ἁφῆς (ταύτῃ 
γὰρ διαιρετὸν ἔκας ον), Πλάτωνι δὲ κατὰ τὴν ὠὡφὴν μόνον" 

Δ ΝῚ ΕΣ --»,ἤ ὶ ὶ Ἁ “ Η Ἢ 3 

κενὸν γὼρ ὑκ εἶναί φησιν. καὶ περὶ μὲν τῶν ἀδιαιρέτων ἐπι- 
ἂ «“». ,ὔ “- 2 ,»» ; - ΄ , “ Η ὃ εἶναι. καὶ συντιθέμεγαι δὲ καὶ περιπλεκόμενα γενῶν" ἐκ πέδων. εἰρήκαμεν ἐν τοῖς πρότερον. λόγοις" περὶ δὲ τῶν ἀδὶ- 
δὲ τὸ κατ᾽ ἀλήθειαν ἑνὸς οὐκ ὧν γενέσθαι πλῆθος, ἀδ᾽ ἐκ 35 αἱρέτων ςερεῶν. τὸ μὲν ἐπὶ πλέον θεωρῆσαι τὸ συμβαῖνον 
τῶν ἀληθῶς πολλῶν ἔν, ἀλλ᾽ εἶναι τοῦτ᾽ ὠδύνατον, ἀλλ᾽ ἀφείσθω τὸ νῦν, ὡς δὲ μικρὸν παρεκβῶσιν εἰπεῖν, ἀναγ- 

: 4, ἐὴ λόγῳ οπὶ Ε΄. 1 6. δὲ μηδὲν ΕΖ,. 1} εἴ ἢ εἴ ΖΣ. ἵ 8. ̓ν οπι Ε. "10, τοῦτ᾽ ἂν ἐοικέναι ἘῚ, τοῦτα ἂν ἔοικε Ζ,. 1 12. ἔτι, δ' 
ἁὡμαως ΗΖ, ἵ φάναι οτὰ Ε. Ἰἰ 13. ὑπερβαίνοντος ἘΠῚ 1 14. ὑπεριδόντες Σ΄. ΠΠ|. 16. ἂν ὁγὴ Ζ.. 1 ἦν οαχ Ε. {Π 17. ἐπὲ] ἔτι ἘΕΗΖ.. ἢ 

Ἵ8, τῶι λόγων μὲν Ε΄. 1 49. ἐναι]. ἐςι ΕΗ. 1.20. ἂν οὐχ Ἐ. ΠΠ 22.. διὼ τὴν σ' Σ΄. Π τὴν οἵα Σ΄. ᾿] 23. ψήθη ἔχειν Ἐ, 11 21. οὐκ Ε. 

τό τῇ ποιεῖν Ε. 1 28. γὰρ οπι Ε. 29. ἢ] ν᾽ Ε. || παμαλῆρες ΕΒ, πᾶν πλῆρες Η. || τὸ οἷα Η. ἢ 30. καὶ ἀόρατα -- ὄγκων τὸ ἰπ 
ν᾿ Ἐ. καὶ ἀόρατα μοὶ ὄγκων ᾧ. ἢ 33. τυγχάνει. ΕῚ 1 34. καὶ Δῃ:6 συντ. οαἱ Ζ,. 

2.. διᾷ; τῶν τι ΕΗ. 11 ἡ. εἰσδυομένων ἘΞ, ὑποδυομένων Ε΄. ἴ΄.5. ἑτέρων. ΕΗ͂.. 1 6. φασιν Σ. ᾿ ςερεὰ καὶ 48. Ε.}ὃ ΄ πόροις ἐΖ. ἃ 
8. ἵζα οπὶ ἢ. ἢ ἕτερον ον ἘΔ. 15. οἷον -- 17. μὲν γάρ τααγαοὸ Κ΄. ἢ 516. ἐμπεδοκλεῖ ἢ εἰ τίνα Ἡ. [ γύεσις καὶ οὐχ ἘΖ. { 17. τὰ 

φὰ Β. ἢ 19.. διαλύρχαι . καὶ 23. οὔτε Νλ] οὐκ ἰνδι Ζ. 1 80. «αἱ ἀ:α διακρι Ὅτα Ζ’. ἢ, 34. εἶτα ἂν 
τῶν ἯΙ αἱ 835. πλεῖον ΖΪ. 1 θεωρεῖσθαι ΒΕ. ἢ 36. τὰ ΤΙ. 1 εἰπε] ἐπεὶ Ε. 

ἂν ΣΕ. 11 382. ἀδιαίρετον Η. ", πλά- 
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καῶν ὠπαβές. τε ἕκαςον Ἀέγειν τῶν ἀδιαιρέτων (ἃ γὰρ οἷδν συμβαινόντων. μᾶλλον ἢ τὰ σχήμαπα. ἔτι δὲ ἄια φέροχεω 

τε πάσχειν. ἀλλ᾽ ἢ διὰ τῷ κενξ) καὶ μηθενὸς ποριτικὸν πά- τὴν φύσιν, κἂν ποήϊ κἀν πάσχῃ θιγγάνοντω ἀλλήλων. ὅτι 
θυς" ὅτε γὰρ ψυχρὸν ὅτε. σκληρὸν. οἷόν. τ᾽ εἶται. καίτοι τὰτό δὲ τί τὸ κροῦν; εἰ. μὲν γὰρ ἅτερον, παθητικόν" εἰ ἄ᾽ αὐτὸ 
γε' ἄτοπον, τὸ μόνον ἀποδῆναι τῷ περιφερεῖ σχήματι τὸ αὐτὸ ἔκαςον, ἢ ἀιαιρετὸν ἔςαι, κατ᾿ ἄλλο μὲν κιῶν καα᾽ 

θερμόν" ἀνώγκη γὰρ. καὶ τἀναντίον τὸ ψυχρὸν ἄλλῳ τοὶ 6 ἄλλο δὲ κινύμενον, ἢ κατὰ ταὐτὸ τἀναντία ὑπάρξει, καὶ 
προσήκειν τῶν σχημάτων. ἄτοπον δὲ κἂν εἰ ταῦτα μὲν ἡ ὕλη ὁ μόνον ἀριθμῷ ἔςαι μία ἀλλὰ καὶ δυνάμει. ὅσοι 

ὑπάρχει, λέγω δὲ θερμότης καὶ ψυχρότης, βαρύτης δὲ μὲν οὖν διὰ τῆς τῶν πόρων κινήσεώς φασι τὰ πιΐθη συμ» 
καὶ κυφότης καὶ σκληρότης καὶ μαλακότης μὴ ὑπάρξει’ βαίνειν, εἰ μὲν καὶ πεπληρωμένων τῶν πόρων, περίεργον αἱ 
καΐτοι βαρύτερόν. γε κατὼ τὴν ὑπεροχήν. φησιν εἶναι. Δημό- πόροι" εἰ. γὰρ ταύτη. τι. πάσχει τὸ πᾶν, κἂν μὴ. πόρους 
κριτος (ΗΝ, τῶν ἀδιαιρέτων, ὥς ε. δῆλον. ὅτι καὶ θερμότε- 10 ἔχον ἀλλ᾽ αὐτὸ συνεχὲς ὃν πάσχοι τὸν αὐτὸν τρόπακ; ἔτι 

ρον. τοιαῦτα μὴ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀδύνατον, δὲ πῶς ἐνδέχεται περὶ τοῦ διορῶν συμβαΐειν ὡς. λέγαυ» 

οἷον ὑπὸ τῷ πολὺ ὑπερβάλλοντος θερμῇ τὸ ἠρέμα θερμέν, σιν; οὗτε γὰρ. κατὰ τὰς ὠφὰς ἐνδέχεται δια: διὼ τῶν 
ἀλλὰ μὲν εἰ σκληρόν, καὶ μαλακόν. τὸ δὲ μαλακὸν ἤδη διαφανῶν, ὅτε διὰ τῶν πόρων, εἰ πλήρης. ἕκαςος“ τί. γὰρ 

τῷ πάσχειν τι λέγεται" τὸ γὰρ ὑπεικτικὸς μαλακόκ ἀλλὰ διοίσει τῷ μὴ ἔχειν πόρους; πᾶν γὼρ ὁμοίως ἔξαι. πλήρεα, 
μὲν ὦτοπον καὶ εἰ μηθὲν ὑπάρχει ἀλλ᾽ ἢ μόνον σχῆμα" 5 ἀλλὰ μὴν εἰ καὶ κενὰ μὲν ταῦτα, ἀνεγκη δὲ σώματα ὦ 

καὶ εἰ ὑπάρχει, ἣν δὲ μόνον, οἷον τὸ μὲν ψυχρὸν τὸ δὲ αὑτοῖς ἔχειν, ταὐτὸ συμβήσεται πάλιν. εἰ δὲ τηλικαῦτα. τὸ 
θερμόν" ὑδὲ γὰρ ἂν. μία τις εἴη ἡ φύσις αὐτῶν, ὁμοίως δὲ μέγεθος ὥςε μὴ δέχεσθαι σῶμα μηδέν, γελοῖον. τὸ μεριρὸν 
ἀδύνατον καὶ εἰ πλείω τῷ ἑνί: ἀδιαίρετον γὰρ ὃν ἐν τῷ μὲν οἴεσθαι κενὸν ἐναι, μέγα δὲ μὴ μηδ᾽ ἁπηλοκονοῦν, ἢ 
αὐτῷ ἔξει τὰ πάθη, ὥςε καὶ ἐὰν πάσχῃ εἴπερ ψύχεται, τὸ κενὸν ἄλλο τι οἴεσθαι λέγειν πλὴν χώραν σώματος, 
ταὐτῷ τοι καὶ ἄλλο τὶ ποιήσει ἢ πείσεται. τὸν αὐτὸν δὲ 28 ὥστε δῆλον ὅτι παντὶ σώματι τὸν ὄγκον ἴσον ἔσται καρόν, 

τρόπον καὶ, ἐπὶ τῶν ἄλλων. καθημάτων' τῦτο γὰρ καὶ τοῖς ὅλως δὲ. τὸ πόρος ποιεῖν περίεργον" εἰ μὲν γὰρ μηδὶν παιῶ 

ξερεᾷ καὶ τοῖς ἐπίπεδα Χέγουσιν ἀδιαίρετω συμβαίνει τὸ κατὰ τὴν ἁφήν, οὐδὲ διὰ τῶν πόρων ποιήσει. δλιόν" αἱ δὲ 

αὐτὸν. τρόπον" ἔτε γὰρ μανότερα ὅτε πυκνότερα οἷόν τε γῇ τῷ ἅπτεσθαι, καὶ μιὴ πόρων. ὄντων τὰ μὲν. πείσεται. τὰ δὲ 
»εσθα, κενῦ. μὴ ὄντος ἐν τοῖς ἀδιαιρέτοις. ἔτι δ᾽ ἄτοπον. καὶ πορίσει τῶν πρὸς ἄλληλα τῦτον τὸν τρόπον. πεφυκότων; ὅτι 

τὸ μικρὰ μὲν ἀδιαίρετα εἶναι, μεγάλα δὲ μοί νῦν μὰν 5 μὲν ὄν ὅτως Χέγειν τοὺς πόρες ὥς. τινες ὑπολαμιβάνουσιε, 
γὼρ εὐλόγως τὰ μείζω θραύεται μᾶλλον τῶν μιιρῶν" τὰ ἣ ψεῦδος ἢ μάταιον, φανερὸν ἐκ τότων ἐςίν" διαιρετῶν δ᾽ 
μὲν γὰρ διαλύεται ῥᾳδίως, οἷον τὼ μεγάλα" προσκόπτει ὄντων πάντῃ τῶν σωμάτων πόρους ποιεῖν γελοῖον" ἧι γὰρ 
γὰρ. πολλοῖς" τὸ δὲ. ἀδιαίρετον ὅλως διὰ τί μῶλλον ὑπάρ. διαιρεταί, δύναται χωρίζεσθαι. 
χει τῶν μεγώλων τοῖς μικροῖς; ἔτι. δὲ πότερον μία πάντων Τύα δὲ τρόπον ὑπάρχει τοῖς σι. γεννᾶν καὶ πριεῖν καὶ 9 
ἡ φύσις ἐκείνων τῶν ςερεῶν, ἃ δια φέρει θάτερα. τῶν ἑτέρων, 30 πάσχειν, λέγωμεν λαβόντες ἀρχὴν. τὴν πολλάκις οἰρηρυένηκ, 
ὥσπερ ἂν εἰ τὼ μὲν. εἴη πύρινα, τιὰ δὲ. γήϊνα, τὸν ὄγκον; εἰ εἰ γάρ ἐςι τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ᾽ ἐντελεχείᾳ τοίξτον, πάφον 
μὲν γὰρ μία φύσις ἐςὶν ἁπάντων, τί τὸ χωρίσαν; ἢ διὰ κν ὁ τῇ μὲν τῇ δ᾽ ὃ πάσχεικ, ἀλλὰ πάντη καθ᾽ ὅσον ἐξὶ 

τί ὁ γίγνεται. ἁψάμενα ἕν, ὥσπερ. ὕδωρ. ὕδατος ὅταν θίγῃ: τοιῶτον, ἧττον. δὲ καὶ μῶλλον ἢ τοιοῦτον μᾶλλόν. ἐφι. καὶ 
ἐδὲν γὰρ διαφέρει τὸ ὥφερον τῷ προτέρα. εἰ. δ᾽ ἕτερα, ποῖα ἧττον" καὶ ταύτῃ πόρους ἄν τις λόγοι μᾶλλον, καθαίπαρ 

ταῦτα; καὶ. δῆλον ὡς ταῦτα, θετέον ἀρχὰς καὶ αἰτίας τῶν 3: ἐν τοῖς μεταλλευομώοις, διατεήουσι τοῦ παθητοκῶ φχάβες 

8. σκληρὸν ὕτε ψυχρὸν ΓΝ Ποῖόν τ᾿ δεῖ ΤῈ. ΠΟ γε τῦτο Ε. ἢ 7. ὑπάρχει ΤΗ͂Σ. 8. σκληρότης καὶ κουφότης Ἐ. ἢ ὑπά ἕξη 2. 

42. θερμό.} ψνχρόν ἘΗΖ. ἢ 13. ἤδη οπι ἘΔ. 14. γὰρ} δ᾽ Ε. ᾿ 15. κα οπχ ΕΞ. 16. ψυχρὸν] σκληρὸν ΕΗ͂Σ,. " 17. ἡ οἵα ἘΖ,. 
48. εἰ οὐχ Κ᾿. ΠΠ 19. ὅπερ ψύχεται ΤῊ; ἡ. περεψύχεται Ε΄. 1 20. τοί τι ΗΖ. {Π τι οτὰ ΠΗ͂. " 22. ς.} ἑτέρα Ἐ. ΠΠ 23. γονέσϑαι ἢ. 
86, μεγάλα. Ε. Πἰ μᾶλλον οπῦ Κ΄. ἢ 27. ῥαδίως τῶν μοιρῶν οὔκ Ε. || προκόπτει Ε. |}.. 28. τὰ δὲ ἀδιαίρετα. ΖΦ. ἢ 30. ἡὶ οἵα ΚΕ; ἢ τῶ 
φορθῶν ἱκείων Ζ. " 32. ἐξὶν. αι ἘΖ. [ 834. πρότερον ἘΖ.. ἢ 35. ταύτας ἘΞ. 1}: τιαῦτα Ε΄. 

2. ποιοῖ κἂν πάσχοι ἘΗ͂. ᾿ 38. δὲ τί οχὴ γε. ΑΔ: ΠΠ παθητικά ΕΗΖ. ᾿ ἅ. κατ᾽ αὐτὸ Ἀ. 8. καὶ οἵ Ζ. ἢ 9, τι γοβῖ παΐσχεει 

ἘΗ͂, οαν Ζ. ἢ τὸ οὔὰ 1. ἢ 11. πεὶ -- 12, ἰνδέχεται τοανροὸ Ε΄. ἢ 42. διεῖναι ΕΒ. 1} 14. πόρους ἔχεν ἘΠ. 1 ἰξιν ΚΒ. ἢ 15. κα οταὰ 
Ἃ1|Π18. μέγα δηῖο κενὸν Σ΄. ἢ 20. ἔφαι κενὸν ἴσον Μὲ. " 31. ποιεῖ --- 58. πόρων ον ρτ' Ε. ᾿! 322. δὲ καὶ τῷ Ε. ἢ 36, ἰςι καῖε. φ4.- 
τορὸν ΕΔ} 27. ὄντων ροοὶ σωμάτων Ε΄. ἢ 29. γεννᾶν τοῖ; σῦσι Ἐ. ἃ 30. εἰρημένην. πολλάκις Ὁ. ἢ 84. πόφυκεν οἵα Κ᾽. ἢ 84. λέγη Σ, δα 
Ἑ. ἢ μᾶλλον ἢ καθάπερ ἘΡ. ᾿ 



ΠΕΡῚ ΤΕΈΝΕ ΣΈΩΣ. ΚἈΣ ΦΘΟΡΑ͂Σ ΑἈ. 

ὡς: μὰν ὄν ἔκωςον καὶ ἂν ὃν ἐπαδές. ὁμοῖ συγχμῦς. συμεξυὲς: μὲν μοίως 
δ καὶ μὴ θιγγάνοντα μήτε αὐτῶν μήτ᾽ ἄλλων, ἃ ποιεῖν 
πέφυκε. καὶ πάσχμιν.. λέγω δ᾽ οἷον οὐ. μόνον ὡπτόμενον 
ἑῳμαύει τὸ πῦρ, ἀλλὰ κἂν ἄποθεν ἦ“ τὸν μὲν γὰρ ἀέρα 

821. 

μέχθέντων καὶ μὴ ἠλλοιωμέγων ὑδὲν μᾶλλον νῦν μεριῦχϑωΐ 
φασιν ἢ πρότερον, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχειν, θατέρου δὲ φϑαρώ,- 

τὸς ὁ μεμῖχθαι, ὠλλὼ τὸ μὲν εἶναι τὸ δ᾽ οὐκ εἶναι, τὴν 
δὲ μίξιν ὁμοίως ἐχόντων εἶναι" τὸν. αὐτὸν δὲ τρέπον κἀν 

τὸ πῦρ, ὁ δ᾽ ἀὴρ τὸ σῶμα ϑερμαῖνει, πεφυκὼς ποιεῖν καὶ ς εἰ ὠμιφοτέρων συνελθόντων ἔφθαρται τῶν μιγνυμένων ἐκά- 

πάσχειν, τὸ δὲ τῇ μὲν οἶεσθαι πιίσχειν τῇ δὲ μή, διορίς τερον" ὁ γὰρ εἶναι μεμιγμένα τά γε ὅλως ὑκ ὄντα. τος 

σαντας ἐν ἀρχὴ τῶτο λεχτέον. δἱ μὲν γὰρ μὴ πάντῃ διωι- μὲν ὅν ὁ λόγος ἔοικε ζητεῖν διορίσαι τί διαφέρει μίξις γεν 
μτὸν τὸ μέγεθος, ἀλλ᾽ ἔστι σῶμα ἀδιαίρετον ἢ πλάτος, νέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ τί τὸ μικτὸν τῷ γενητῷ καὶ φθαρ- 

ἐκ ἀν εἴη πατῃ παθητικόν, ἀλλ᾽ ὁδὶ συνεχὲς ὁδώ" εἰ δὲ τῶ" δῆλον γὼρ ὡς δεῖ διαφέρειν, εἴπερ ἔςιν. ὥστε τούτων 

ἧτο ψεῦδος καὶ πᾶν σῶμα διαιρετόν, ἀδὲν δ)α φέρει δι" 10 ὄντων φανερῶν τὰ διυπορηθέντα λιίοιντ᾽ ἄν. ὠ ἣν δὰ 
ρβᾶσδκι μὲν ἅπτεσθαι δέ," ὃ διαιρετόν εἶναι" εἰ γὰρ ϑὼτε τὴν ὕων τῷ πυρὶ μεμῖχθαί Φαμὲν ̓οὐ ἐῤυσθαι χρῖο 
ναὶ δύναται κατὼ τὼς ὠφας, ὥσπερ φασί σερες, κὰν 
μήπω ἦ διηρημώον, ἔςαι διωρημίχον" δυνωτὸν γὰρ διαίρε- 
ἫΝ γύεται γὰρ δϑὲν ἀδύνατον. ὅλως δὲ τὸ τῦτον γύε- 

αὐτὸν αὑτῆς τοῖς μορίοις οὔτε τῷ πυρί, ἀλλά 

φθείρεσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρό-- 

μέπν, ὅτ ̓ 

τὸ μὲν πῦρ γύεσθαι, τὴν δὲ 
πὸν ὅτε τῷ σώματι τὴν τροφὴν ὕτε τὸ σχῆρια τῷ κηρῷ 

σθαι τὸν τρόπον σχιζομένων τῶν σωμάτων ἄτοπον" ὠναιρεῖ 15 μιυγνύμενον σχηματίζειν τὸν ὄγκον᾽ οὐδὲ τὸ σῶμα καὶ τὸ 
γὰρ οὗτος ὁ λόγος ἀλλοίωσιν, ὁρῶμεν δὲ τὸ αὐτὸ σῶμα 
συνεχὲς ἂν ὁτὲ. μὲν ὑγρὸν ὁτὲ δὲ πεκηγός., αὶ δμωιρέσει μαὶ 
συνθέσει τῦτο᾽ παθόν, ὑδὲ τροκῇ καὶ διαθιγῇ, καϑαΐπερ λέ- 
γει Αημόκριτος᾽ οὔτε γὼρ μετατεθὴν οὗτε μεταβαλὸν τὴν 

ἐῶν, ἀπελε Ἧξ ὑγροῦ γῆν: 
σκληρὰ καὶ πεκηγύτα, ἀδιαίρετα τὸς ὄγκες" ἀλλ᾽ ὁμοίως 
ἅπαν ὑγρόν, ὁτὲ δὲ σκληρὸν καὶ πεπηγός ἐςιν. ἔτι δ᾽ ὑδ᾽ 

"Ν᾽ ΄, ᾿ ,ὕ Ν “ ᾿ 
αὔξησιν οἷόν τ᾿ εἶναι καὶ φθίσιν" ὁ γὰρ ὁτῶν ἔςιαι γεγονὸς 

χευκὸν ὑδ᾽ ὅλως τὰ πάθη καὶ τὰς ἕξεις οἷόν τε μίγνυσθαι 
τοῖς πράγμασιν" σωζόμενα, γὰρ ὁρᾶται. ἀλλὰ μὴν ἐδὲ τὸ 
λευκόν γε καὶ τὴν ἐπιςἤμην ἐνδέχεται μιχθῆναι, ἐδ ἀλλσ 

τῶν μὴ χωριςῶν ἐδῶ. ἀλλὰ τῦτο λέγουσιν οὐ καλῶς αἱ 

οὐδὲ νῦν ὑπάρχει τὼ ἢ πάντα “ποτὲ ὁμοῦ καὶ φάσκοντες εἶκα; καὶ μεμῖχθαι" οὐ 
Ν .Ὰ ΄, Ἔ ,», ’, ΟΥ Ἁ 

γὰρ ἅπαν ἅπαντι μοιτόν, ἀλλ᾽ ὑπάρχειν δεῖ “χωριστὸν 

ἑκάτερον τῶν μυχθώτων' τῶν δὲ παθῶν ἐθὲν ;χωρις ὄν. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν δυνώμει τὰ δ᾽ ἐνεργείᾳ τῶν ὄντων, ὄδέχε» 

μεῖζον, εἴπερ ἔσται πρόσθεσις, καὶ μὴ πᾶν μεταβεβλη- ταῖ τὰ μιχθέντα εδαί πὼς καὶ μὴ εἶαι, ἐνεργείᾳ μὲν 
κός, ἢ μιχθώτος τινὸς ἢ καθ᾿ αὑτὸ μεταβαλόντος. ὅτι 25 ἑτέρε ὄντος τῷ γεγονότος ἐξ αὐτῶν, δυνάμει δ᾽ ἔτι ἑκατέ- 

μὲκ οὖν ἔξι τὸ γεννῶν ικαὶ τὸ ποιεῖν καὶ τὸ γίγνεσθαί τε ρου ἅπερ ἦσων πρὶν μηχθῆναι, καὶ ὧς ἀπολωλότα " τοῦτα 
καὶ πάσχεσ ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ τα τρόπον ἐνδέχεται, γὼρ ὁ λόγος δοηπόρει πρότερον" φαύνται δὲ τὰ μιγνύμενω 
καὶ τα φασὶ μῶν τινες ὑκ θύεται ὃ δέ, ἴω τοῦτον πρότερόν τε ἐκ κε τωριδ μένων συνιόντα καὶ δυνάμενα χω- 
τὸν τρόπ' ὍΥγ». βίζεσθαι κάλιν. ἔτε διωμένετιν ὃν ἐνεργείᾳ οὐδ τὸ σῶμα 

4 Δοιπὸν δὲ θεωρῆσαι περὶ μέξεως κατὰ τὸν αὐτὸν Ὑρό- 30 καὶ τὸ λέμις ὅτε φθείρονται, τε θάτερον ὅτ᾽ ἄμφω" σώ- 
ποὶ τῆς μεθόδου" τοῦτο γὙὰὼρ ἣν τρίτον τῶν προτιθῴτων ἐξ 

ἀρχῆς. σκεπτέον δὲ τί τ᾿ ἐςὶν ἡ μίξις καὶ τί τὸ μοοτόν, 
καὶ τίσιν ὑπάρχει τῶν ὄντων καὶ πῶς, ἔτι δὲ πότερον ἔς 

ζέται γὰρ ἡ ἡ δύναμι αὐτῶν. διὸ ταῦτα. μὲν ἀφείσθω" τὸ 
δὲ συνεχὲς τούτοις ὠπόρημα διαιρετέον, πότερον ἡ μίξις 
“ρὸς τὴν αἰσθησὶν τί ἐςιν. ὅταν γὰρ ὕτως εἰς μιμρὰ διαι- 

μίξις ἃ τῦτο ψεῦδος ἀδύνατον γάρ ἐξὶ μιχθῆναί τι ἔτε- ρεθῇ τὰ μιγνύμενα, καὶ τεθῇ παρ᾽ ἄλληλα τὗτον τὸν τρό- 
μὴν ἑτέρῳ, καθάπερ λέγουσί τίνες" ἔντων. μὲν γὰρ ἔτι τῶν 39 πον ὥςε μὴ ϑῆλον ἕκαφον εἶνωι τῇ αἰσθήσει, τότε μέμι- 

- 

ἀ. ϑερμκίον ΚΕ. ἢ ἄπωδιεν Ε΄, 1 5. ἀὴρ καὶ τὸ Ε΄, [{{πεφ. κκὶ χα. ΣῊ. ἢ 1. χασὴὶ Ἐ. 8. σῦμα μὲν ἀδ. Η. ΠΤ Ὁ. δὲν ὃδὲ δυνεκ 

χὲς ἘΞῚ 13. ἔξαι διῃρημένον ὁτα Ε' αἱ οοὐγ. ΤΙ, ἢ γὰρ οἷα Ε΄. ἃ 14. τὸ οπρ Ε΄. "ἢ 15. τρόπον μόνον σχιζ. ΚΗ͂. ἢ 16. χόγνε] τρόπος 
ΤῸ 1 18. καὶ διαδηγὴῆ 1, οτὰ Ἐ. ἢ φησὶ Ε΄ ΠΠ 19. γὼρ μεταταχϑὲν ὅτε μετατεθὲν τῇ φύσει πεκηγὶς Ἧ. ἢ ὅτε μεταβαλὸν οπι Α΄, Ῥσεὺ 

τὴν φύσιν ροηὶϊ Ε΄. ἢ 20. ὕτ᾽ ψυπάρχει Ρ᾽, δ᾽ ννκάρχει Η. ἢ τὰ οδ 22. 1} 34. ἐξι ΕἸ. 1 25. μιταβάλλοντος ΕΗ. ἢ 31. καὶ τίνα 

τρ. ἐνδ' οπλ ργ Ε΄. || 30. θεωρητέον Ε11.. 11 34. ἕτερον ἱτέρῳ μιχϑῆναί τι Ε΄. 
᾿ς καὶ τῶν μὴ Ἡ. [[| μεμ. φασὶ νν ΗΖ. 11 ἃ. κῷ κὰ ΒΗ͂. 1} 6. γὰρ ὁμα ΖΦ. ἢ Ἴ. διορίσαι ὅτα ἘΜ. 1 τὸ Ψ. Π 10. ἕτε Ε΄ ἢ 

141. τῷ πυρὶ τὴν ὕλην Δ. 1 12. αὐτοῖς Σ΄. 44. οὐδὲ ἘΖ. ἢ οὐδ ΕΥ͂ΉΖΣ. ἢ τῷ) τὸ ἘῸῚ 16. μεμέχθαι ΡΗ͂. Ἰ 20. καὶ ἀπῖθ φάσ. 
οἷα ΕΖ. "ὶ .21. ἅπαν οὐχ ἘΚ. ἢ ἅπαντι οτὰ Σ᾿ ἢ «δεῖ τι χ᾿ 45. 24. μὴ} μὲν κὴ εἶναι ΗΓ. Ἡ 25. ἔντος ἑτέραν Ε΄ 1 ἔτε εἴται ἑκάτερον 

1 26. αβν᾿ μηκθῆναι. παρὸ Ἐ-. {[28. «πρότερόν “τέ δῖ πο. 1. ἢ 30. φθείρεται ἘΠ. ἢ θάτερο)) ἑκάτερ Ε΄, καθ᾽ Αὐλὰνν ΓΑ͂Ν. 
852. συνεχὰς δὲ τούτου Ἐ, 11 833. τί οτὰ ῬΗ. ὲ 
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χται ἢ ὕ, ἀλλ᾽ ἐςὶν ὥςε ὁτῶν παρ᾽ ὁτίῶν εἶναι: μόριον τῶν 

μιχθέντωων; λέγεται μὲν ὅν ἐκείνως, οἷον κριθὼς μεμῖχθαι 
πυροῖς, ὅταν ἡτισῶν παρ᾽ ὁντινὴν τεθῇ." εἰ δ᾽ ἐςὶ πᾶν σῶμα, 

διαιρετόν, εἴπερ καὶ ἔςι. σῶμα σώματι μικτὸν ὁμοιομερές, 

ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡᾺΣ Αἰ 

ριςῷ τῶν διαιρετῶν καὶ παθητικῶν μοιταάζ (διαιρεῖται γὼρ 
εἰς μικρὰ ταῦτα ῥᾳδίως". τῦτο γὰρ ἦν τὸ εὐορίςῳ εἶναι), 

οἷον τὰ ὑγρὰ μικτὰ μάλιςα τῶν σωμάτων". εὐόρις ον. γὰρ 

μάλιστα τὸ ὑγρὸν τῶν. διαιρετῶν, ἐὰν μὴ γλίσχρον ἢ" 
μὲ : μ᾿ ΡῈ Ν . ΄ ᾿ Υ 

ὁτίῶν ὧν δέοι μέρος γίνεσθαι παρ᾽ ὁτιᾶν. ἐπεὶ δ᾽ κι ἔςιν εἰς 5 ταῦτα γὼρ δὴ πλείω καὶ μείζω μόνον ποιεῖ τὸν. ὄγκον: 

τἀλάχιστα διαιρεθῆνα;, οὗτε σύνθεσις ταὐτὸ καὶ μίξις 

ἀλλ ἕτερον, δῆλον ὡς. ἔτε κατὰ μικρὰ σωζόμενα δεῖ τὰ 

μιγρλίμενα φάναι μεμῖχθαι" σύνθεσις γὰρ ἔςαι καὶ ἃ κρῶ- 
σις ὁδὲ μίξις, ἐδ᾽ ἔξει τὸν αὐτὸν λόγον τῷ ὅλῳ τὸ μό- 

ριον. ᾧ Ἄ 
μερὶς εἶναι, κ 

» 2 4 .Ψ Ν Ἀ ΄ « , 
καὶ τῷ κραθέντας. ἂν δ᾽ ἡ κατὼ μικρὰ σύνθεσις ἡ μίξις, 

΄, ᾿ ὔ ᾿ Ἁ 

ὑδὲν συμβήσεται τότων, ἀλλὰ μόνον μεμιγμένα πρὸς τὴν 

αἴσθησιν" καὶ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν μεμιγμένον, ἐὰν μὴ βλέ- 

περ τοῦ ὕδατος τὸ μέρος ὕδωρ, οὕτω 

ὅταν δ᾽ ἢ θάτερον μόνον παθητοιὸν:ἢ σφόδρα, τὸ δὲ παμ- 

παν ἠρέμα, ἢ ὑθὲν πλεῖον τὸ μιχβὲν. ἐξ ὠμφοῖν ἢ μιρρόν, 

ὅπερ συμβαίνει περὶ τὸν καττίτερον καὶ τὸν χαλκόν. ἔπω 
γὰρ Ψψελλίζεται πρὸς ἄλληλα τῶν ὄντων καὶ ἐπαμφοτερί. 

δ᾽, εἴπερ δεῖ μεμῖχθαί τι, τὸ μιχβὲν ὁμοιο- 10 ζει" φαίνεται γάρ πως καὶ μικτὰ ἠρέμα, καὶ ὡς θάτερον 
μὲν δεκτικὸν θάτερον. δ᾽ εἶδος. ὅπερ ἐπὶ. τότων συμβαδει" 

ἂ - 
ὁ γὼρ καττίτερος ὡς πάθος τι ὧν ἄνευ ὕλης τῇ χαλκοῦ 

Ν ᾿ ᾿ Ἀ ι Υ͂ Ρ ρα , σχεδὸν ἀφανίζεται, καὶ μιχθεὶς ἄπεισι χρωματίσας μόγαν, 
ταὐτὸ δὲ τῦτο συμβαίνει καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων, φανερὸν τούτων ἐκ 

πῃ ὀξύ, τῷ Λυγκεῖ δ᾽ οὐθὲν μεμιγμένον, οὔτε τῇ διαιρέ- 15 τῶν εἰρημιένων καὶ ὅτι ἔςι μίξις καὶ τί ἐςι καὶ διὰ τί, καὶ 

σει, ὅτε ὁτιῶν παρ᾽ ὁτίῶν μέρος" ἀδύνατον γὰρ ὕτω διαιρε- ποῖα μικτὰ τῶν ὄντων, ἐπείπερ ἐςὶν ἔνια τοιαῦτα οἷα, πα- 
βητικα τε ὑπ᾽ ἀλλήλων καὶ εὐόρις α καὶ εὐδιαίρετα" ταῦτα 

γίγνεσθαι πάλιν. ἔςι δή, ὡς ἔφαμεν, τῶν ὕντων τὰ μὲν γὰρ ὅτ᾽ ἐφθάρθωι ἀνάγκη μεμιγμένα ὅτ᾽ ἔτι. ταὐτὰ ἀπλῶς 

ποιητικά, τὼ δ᾽ ὑπὸ τότων παθητικά. τὰ μὲν ἦν ἀντιςρέφει, εἶναι, ὅτε σύνθεσιν εἶναι τὴν μίξιν αὐτῶν, ὅτε πρὸς τὴκ αἷς 
ὅσων αὶ αὐτὴ ὕλη ἐς καὶ ποιητικὰ ὠλλήλων καὶ παθητικὰ 2) σθησιν᾽ ἀλλ᾽ ἔςι μικτὸν μὲν ὃ ὧν εὐόριςον ὃν παθητοκὸν 

ὑπ’ ἀλλύλων" τὰ δὲ ποιεῖ ἀπαθὴ ὄντα, ὅσων μὴ ἡ αὐτὴ καὶ ποιητικὸν καὶ τοιότῳ μυιτόν (πρὸς ὁμώνυμον γὰρ τὸ 
μικτόν), ἡ δὲ μίξις τῶν μωκτῶν ὠλλοιωθέντων ἕνωσις. 

Β.᾿ 
Περὶ μὲν ἕν μίξεως καὶ ἁφῆς καὶ τῷ ποιεῖν καὶ: πά- 

σχεῖν εἴρηται πῶς ὑπάρχει τοῖς μεταβάλλυσι κατὰ φύ- 
γὰρ τὸ εἶδος καὶ μεταβάλλει εἰς τὸ ζῶν ὕδωρ. ὅταν δὲ σιν, ἔτι δὲ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς ἁπλῆς, τίος καὶ 
ταῖς δυνάμεσιν ἰσάζῃ πως, τότε μεταβάλλει μὲν ἑκάτερον πῶς ἐςὶ καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀλλοιώ- 

εἰς τὸ κρατῶν ὡς τῆς αὐτῷ φύσεως, ὁ γύεται δὲ θάτερον, 3) σεως εἴρηται, τί τὸ ἀλλοιῶσθαι καὶ. τό᾽ ἔχει διαφορὰν αὐ- 
ἀλλὰ μεταξὺ καὶ κοινόν, φανερὸν ἦν ὅτι ταῦτ᾽ ἐςὶ μικτὰ τῶν. λοιπὸν δὲ θεωρῆσαι περὶ τὰ καλούμενα ςοιχεῖα τῶν 

ὅσα ἐναντίωσιν ἔχει τῶν ποιόντων" ταῦτα γὰρ δὴ ὑπ᾽ ἀλ- σωμάτων.. γένεσις. μὲν γὰρ καὶ φθορὰ πάσαις ταῖς φύσει 
λήλων ἐςὶ παθητικά. καὶ μρρὰ δὲ μέκροῖς παρατιθέμενα, συνεςώσαις ὁσίαις Ὡς ἄγευ τῶν αἰσθητῶν πο ματιν τούτων 

: μέγνυται μάλλον ῥᾷον γὰρ καὶ θᾶττον ἄλληλα μεθβίξησιν. δὲ τὴν υπυκείμεην ὕλην οἱ μέν φασιν᾽ εἶναι μίαν, οἷον ἀέρα 

τὸ δὲ πρλὺ καὶ ὑπὸ πολλῇ χρονίως τῦτο δρᾷ, διὸ τὰ εὐό- 35 τιθέντες ἢ πῦρ ἤ τι μεταξὺ τότων, σῶμα τε ὃν καὶ χωρι- 

θῆναι. ἢ ὧν ὑκ ἔςι, μίξις, ἢ λεκτέον τοῦτο πῶς ἐνδέχεται 

ὕλη. τέτων μὲν ὃν ὑκ ἔςι μίξις" διὸ ὑδ᾽ ἡ ἰατρικὴ ποιεῖ ὑγί- 

εἰαν ὑδ᾽ ἡ. ὑγίεια μιγνυμένη τοῖς σώμασιν. τῶν δὲ ποιητικῶν 
καὶ παθητικῶν ὅσα εὐδιαίρετα, πολλὰ μὲν ὀλίγοις καὶ με- - 

γάλα μικροῖς συντιθέμενα ὁ ποιεῖ μίξιν, ἀλλ᾽ αὔξησιν τῷ 25 

πρατῆντος᾽ μεταβάλλει γὰρ θάτερον εἰς τὸ κρατοῦν, οἷον 
ςαλαγμὸς οἷνε μυρίοις χοεῦσιν ὕδατος ὁ μίγνυται" λύεται 

» ΄ 

4. ὥς ἢ ἕἔτε Η. ἢ 3. ὅτε Η. 11 ὁντιιαῦν ἘΠ, ἡντιναῦν ΔΖ. 1} ἃ, καὶ οὰ ἘΡΖ. ἵ 2. γυΐσϑαι Ε΄. ἢ 6. τὰ ἰλάχιςα ἘΕΗ͂. ἢ 8. ὑδὶ 

κρ. Η. 10. δ᾽] δὲ δεὰ ΣῪ. ᾿ δεῖ μεμῖχθαι} μέμικται ΓΗ͂, μεμιχθαι Ἑ. ᾿᾿ τι οπὶ ΕΗ͂. ᾿ 12. 3] ἢ δ Ὶ 18. ὑδὲν ἀν συμβέσεται Η. ἢ 

44. βλίπη τι ἐξὺ ΕΡΖ. ᾿ 15. λυγγῶ Η, γλυκεῖ Ε΄ 16. ὑτε] ὥσθ᾽ νεῖ ὥςε ΕΡΗΙΣ. Ἱ 11. ἔςαι Ε. "ἢ 18. πάλιν γέγρεσθαι. Ε΄. ἢ 

φαμεν Ε. ἢ 22. ἦν οὰ ΚΕ. ᾿ 23. μηνύμενα Ζ. ἢ 24. ὅσα ἐςξὶν εὐδ. Ε. ἢ 26. οἷον] διὸ ΕῊ. 21. χοῦσιν Ἐ. ᾿ 28. μεταβάλλεται 

ἘΠ.“ πᾶν τὸ Η- ἃ 31. καὶ ογὰ Σ. ἢ ἐξὶ ταῦτα ΕΜ. ᾿ 82. ᾳἷῶν οἵα ΚΕ. Π δὴ οἷα ΣῊ αἱ οοὐῦ Τ. 1ὶ ἐςὶν ὑπ᾽ ἀλλήλων ΣῪ. ἃ 
8ά. μεθιςᾶσι ΕΖ. 

ὥ. ταῦτα οαχ ἘΠ,. {ἱ εοὐορίξως Ε. ᾿ὶ 4. ἢ καὶ ταῦτα τλδτρὸ Ἐ. 1 5. μόνον. τὰ Η, ροβὶ ποιεῖ Ῥομΐε 2. 1 τὸν ὄγκον πειεῖ Ε΄. ἢ 
6. ἢ οπι Ζ. ̓ .»}] Υ Φ ἢ πάμπαν ἢ ἠρέμα ΕΗΖ. 1 1, ἃ οαὰ Ε. ἐξ] εἶναι Ε. Κ 8. παρκ Η. ἢ 11. ὅπερ καὶ ἐπὶ ΣΗ͂.. ' 12. ὧν] 

ὃ Ἐ.ῚῚ ἄνευ τῆς ὕλης Η-. 13. καὶ οἵα Ε. }} ὦπεισι) ἅπας ΕΖ, ἢ 16. οἷα τὰ π. Η. 11 20.. δ' ἀν] ὅταν 1. ὅταν μὲχ Ε. ἹΠ 22. ἣν- 
σις. πε μὲν ἦν μίξενς καὶ ἁφῆς καὶ πεὰ τὸ πιρῖν καὶ πάσχειν εἴρηται ΤΙ. ΠΕ 26. καὶ πε τοῦ ᾧ᾿, 1} 28. τῆς τοὺς καὶ ἁπλῶς ἐστὶ 2, τῶν 
ἁπλῆς καὶ τύος ἐςξὶ ΗΖ. 1 30. πο ως ΚΟΥ 85. τιθέντες οἵα Ζ. ἢ τι τῶν μεταξὺ Η. 



ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ Β. 

ςόν, οἱ δὲ πλείω τὸν ἀριθμὸν. ἑνός, οἱ μὲν πῦρ καὶ γῆν, οἱ 
δὲ ταῦτα τε καὶ ἀέρα τρίτον, οἱ δὲ καὶ ὕδωρ τότων τέταρ- 
τον, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς" ἐξ ὧν συγκρινομένων καὶ διακρε- 
»»μέων ἢ ἀλλοινμόων συμβαύειν τὴν γώεσιν καὶ τὴν φθο- 
βὰν τοῖς πράγμασιν. ὅτι μὲν ἦν τὰ πρῶτα ἀρχὼς καὶ ςοι- 
χεῖα καλῶς ἔχει λέγειν, ἔξω συνομολογόμενον, ἐξ ὧν με- 
ταβαλλόντων ἢ κατὰ σύγκρισιν καὶ διάκρισιν ἢ κατ᾽ ἄλλην 

μεταβολὴν συμβαύει γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
σοΐντες μίαν ὕλην παρὰ τὰ εἰρημένα, ταύτην δὲ σωματι- 

ν 
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μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, καὶ οὐχ ὡς Ἐμπεδοκλῆς καὶ 

ἕτεροι λέγυσιν (ἐδὲ γὰρ ὧν ἦν ἀλλοίωσις), αἱ δ᾽ ἐναντιώ- 
σεις ὁ μεταβάλλεσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον καὶ ὡς σώματος 

ποίας καὶ πόσας λεκτέον ἀρχαῖς" οἱ μὲν γὼρ ἄλλοι πος 
5 θέμενοι χρῶνται, καὶ οὐδὲν λγόδι διὰ τί αὗται ἢ το- 

σαῦται. 

Ἐπεὶ ἦν ἀπτῦμεν αἰσθητῷ σώματος ἀρχάς, τοῦτο δ᾽ 2 
ἐςὶν ὠπτῇ, ὡπτὸν δ᾽ οὗ ἡ αἴσθησις ἀφή, φανερὸν ὅτι οὐ 
σἄσαι αἱ ἐγαντιώσεις σώματος εἴδη καὶ ἀρχὰς ποιοῦσιν, 

χὴν καὶ χιωριςήν, ὡμαρτάγουσιν" ἀδύνατον γὰρ ἄνευ ἘΔ 10 ἀλλὰ μόνον αἱ κατὰ τὴν ἁφήν" κατ᾽ ἐναντίωσίν τε γὰρ 

τιώσεως εἶναι τὸ σῶμα τῦτο αἰσθητὸν ὅ ὄν" ἢ γὰρ κῦφον ἣ 
βαρὺ ἢ ψυχρὸν ἢ θερμὸν ἀνάγκη εἶναι τὸ ἄπειρον τῦτο, ὃ 
λέγεσί τινες εἶναι τὴν ἀρχήν. ὡς δ᾽ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγρω- 

᾽ Ψ ΄ ᾽ Ἁ Ψ » Χ αται, ἐδένα, ἔχει διορισμόν" ὁ γὰρ εἴρηκε σαφῶς τὸ παν- 
ἀυχές, εἰ ἰ χωρίζεται τῶν ςοιυχείων. ἀδὲ χρῆται ὁδόν, φή- 15 τερον. ἀλλ᾽ 

σας εἶναι ὑποκείμενόν τι τοῖς καλεμέώνοις ςοὐχείοις πρότερον, 
οἷον “χρυσὸν τοῖς ἔργοις τοῖς χρυσοῖς, καΐτοι καὶ τῦτο ὁὶ κα- 
λῶς λέγεται τῦτον τὸν τρόπον λεγόμενον, ἀλλ᾽ ὧν μὲν ἀλ- 
λοίωσις, ἔστιν οὕτως, ὧν δὲ γένεσις καὶ φθορά, ἀδύνατον 

διαφέρουσι, καὶ κατὰ ἁπτὴν ἐναντίωσιν. διὸ ἔτε λευκότης" 
καὶ μελανία οὔτε γλυκύτης καὶ πριρότης, ὁμοίως δ᾽ οὐδὲ 
τῶν ἄλλων τῶν αἰσθητῶν ἐναντιώσεων ἐδὲν ποιεῖ ςοὐχεῖον. 

καίτοι πρότερον ὄψις ἁφῆς, ὥςε καὶ τὸ ὑποξείεεννν πρό- 
᾿ τς ἔς! σώματος ὡπτῇ πάθος ἢ Ε: ὧπτόν, ἀλλὰ 

καθ᾿ ἕτερον, καὶ εἰ ἔτυχε τῇ φύσει πρότερον. αὐτῶν δὲ 
πρῶτον τῶν ὡπτῶν διαιρετέον ποῖαι πρῶται διαφοραὶ καὶ 

᾿ ἐναντιώσεις. εἰσὶ δ᾽ ἐναντιώσεις κατὰ τὴν ἁφὴν αἶδε, θερ- 

μὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, βαρὺ κέφον, σκληρὸν μαλακόν, 
ἐκεῖνο προσαγορεύεσθαι ἐξ Ὗ γέγονεν. καίτοι γέ φησι μα- Ὧ γὙλίσιχρν κραῦρον, τραχι λεῖον, παχρὶ λεπτόν. τούτων δὲ 
κρῷ ἀληθέςατον εἶναι χρυσὸν λέγειν ἕκαςον εἶναι. ἀλλὰ βαρὺ μὲν καὶ κῦφον ἀ ποιητικὰ ἀδὲ παθητικαί" κὁὶ γὰρ τῷ 
τῶν στοιχείων ὄγτων στερεῶν μέχρι ἐπιπέδων ποιεῖται τὴν ποιεῖν τι ἕτερον ἢ πάσχειν ὑφ᾽ ἑτέρε λέγονται. δεῖ δὲ ποι- 

ἀνάλυσιν' ἀδύνατον δὲ τὴν τιθήνην καὶ τὴν ὕλην τὴν πρώ- ἡτικὼ εἶναι ἀλλήλων καὶ παθητικὰ τὰ ςοιχεῖα" μίγνυται 

τὴν τὰ ἐπίχεδα εἶναι. ἡμεῖς δὲ φαμὲν μὲν εἶναί τινα ὕλην γὰρ καὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα. θερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν 
τῶν σωμάτων τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ ταύτην ὁ χωριςὴν ἀλλ᾽ 25 καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν τὰ μὲν τῷ ποιητικὰ εἶναι τὰ δὲ τῷ 
ἀεὶ μετ᾽ ἐναντιώσεως, ἐξ ἧς γύεται τὰ καλέμενα ςοιχεῖα. 
διώρις αι δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ἑτέροις ἀκριβές ρον. ὁ μὴν ἀλλ᾽ 
᾽ ᾿ τ τις ,ὔ »ν ) » " »ν, σ΄ Ἁ Ω ἐπειδὴ καὶ τὸν τρόπον τῶτόν ἐςιν ἐκ τῆς ὕλης τὰ σώματα, 
ΑΙ » ,ὔ ᾿ Ἁ ᾿ ὔ τὼ πρῶτα, διοριςέον καὶ περὶ Φότων, ἀρχον μὲν καὶ πρώ- 

παθητικὼ λέγεται" θερμὸν γάρ ἐςι τὸ συγκρῖνον τὼ ὁμο- 
γενὴ (τὸ γὰρ διακρίνειν, ὅπερ φασὶ ποιεῖν τὸ πῦρ, συγ 
κρίνειν ἐςὶ τὰ ὁμόφυλα" συμβαίαι γὰρ ἐξαιρεῖν τὰ ἀλ- 
γ4ρρια), ψυχρὸν δὲ τὸ συνάγον καὶ ἀξερω ὁμοίως τά 

τὴν οἰομένοις εἶναι τὴν ὕλην τὴν ἀχώριςον μέν, ὑποκειμέ- 30 τε ἀφεῤι καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα, ὑγρὸν δὲ τὸ ἀόριστον 

γὴν δὲ τοῖς ἐναντίοις" οὔτε γὼρ τὸ θερμὸν ὕλη τῷ ψυχρῷ 
οὔτε τῦτο τῷ θερμῷ, ἀλλὰ τὸ ὑποκεῖ ἐμφοῖν. ὥ Ὁ θερμῷ, ἀλλα τὸ ὑποκείμενον ἀμφοῖν. ὥστε 

τρῶτον μὲν τὸ δυνάμει σῶμα αἰσθητὸν ἀρχή, δεύτερον δ᾽ 
αἱ ἐναντιώσεις, λέγω δ᾽ οἷον θερμότης καὶ ψυχρότης, τρίτον 

οἰκείῳ ὅρῳ εὐόριςον ὄν, ξηρὸν δὲ τὸ εὐόριστον μὲν οἰκείῳ 

ὅρῳ, δυσόριςον δέ, τὸ δὲ λεπτὸν καὶ παχὺ καὶ γλίσχρον 
καὶ κραῦρον καὶ σκληρὸν καὶ μαλακὸν καὶ αἱ ἄλλαι δὶια- 
φοραὶ ἐκ τότων᾽ ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀναπληςικόν ἐςτ τοῦ ὑγροῦ 

δ᾽ ἤδη πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τοιαῦτα ταῦτα μὲν γὰρ 35 διὰ τὸ μὴ ὡρίσθαι μὲν εὐόριςον δ᾽ εἶναι καὶ ἀκολεϑεῖν τῷ 

νος 

8. καὶ ἢ Η-  ἅ. ἢ] καὶ οοτν Ε. || 6. μεταβαλόντων Ζ. 1. καὶ] ἢ Ἐ. 11 ἄλλην τινὰ μ. ἘΠ 10. καὶ ογα Σ΄. ἢ 11. αἰσϑη- 

τῆς Ἡ. 1 ὅν οὐὰ ἘΠῚ. 1} 12. τοῦτό δ᾽ δ Χ. 11 15. οὐδὲν] οὐδεὴ ἘΓΗ͂. ἱ 16. τι οτὰ ΚΕ. ΠΠ 17. καὶ οπι 5. ἢ 18. ἀλλ᾽ ὧν] ἀλλήλαν 

ρΡε Ἐ.-᾿ὶ 20. ἐκεῦα 2, κεῖνο Ἐ, 1! προσεκεῖνο (νεῖ «) ἀγορεύεσθαι ΒΕ, Ἰ 24. μὲν οὗλ ΕΗΖ, ἢ εἶναι οπι Η-. ἢ 28. ἱπκὼὰ Ἐ. 1 29. κὼ 
πρῶτον ΤΙ. 1 380.. οἱομένυες Ἐ. }" 31. τὸ οπὶ Η. 1 32. οὐδὲ Ἐ,, οὔτε δὲ Η, || 34. καὶ οαχλ Ε. |! 35. δὲ ὡς ἤδη Η. 

οὐ Ε, ἀὰ Γ. ᾿ὶ 3. καὶ ὡς ἱποογία Ε΄. 1} 5. οὐδὲ Σ΄. 11 τῇ τί ἢ 2. }} 8. ὁ οπι Σ. ΠΠ 10. μόναι Η. ἢ 11. κατὰ τὴν ὡπτὴν 

ἘῸῚ 13.. τῶν ἀπίο αἰσθ, οα ΓΗ. 1 14. προτέρα 1. ἢ 16. δὴ ΕΗ͂. 1 17. πρῶτον οτα Η. 1 τῶν οτὰ Ἐ. ὶ ποῖκι δὴ πρῶται Η,, [} 
18. εἰσὶ δ᾽ ἐναντιώσεις τῆάτρο Ε΄. ἢ 19. ὑγρὸν ξηρὸν Ε΄. ΠΠ 22. ἕτερον! πρότερον Ε. ἢ 5] οὐδὲ τῷ Ἐ. ΠΠ λέγεται ἘΠ. 1 23. ἀλλήλων καὶ 
ταθητικὰ εἶναι Ἐ΄ καὶ παθητικὰ εἶναι ἀλλήλων ΕῊ. ἃ μίγνυται γὰρ] γίγνεται γὰρ καὶ μίγωτα ΓΗ. ἃ 25. ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ΕΠ. ᾿ τῷ 

Ῥοκβὶ μὲν οπὶ Ε. [ 29. ὁμοίως καὶ συγκρῖνον Ζ, ΠΠ 31. δ)] δὲ ἀλλοτρίως ΠΥ. ἢ ἀόδριςον Ε, 1 82. παχύτερον Ἐ. ἢ 33. καὶ τὸ σκληρὸν 
1. 1 ἄλλαι αἱ Ε. 

Φ τι 
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ἁπτομένῳ, τὸ δὲ λεπτὸν ἀναπκληςικόν (λεπτομερὲς γάρ, καὶ πάλιν ψυχρῶ καὶ ὑγρᾷ, καὶ ψυχρῦ καὶ ξηρῦ. καὶ ἧκο- 

φὸ μικρομερὴς ἀναπληςικόν" ὅλον γὰρ ὕλου ἅπτεται" τὸ Ἀύθηκε κατὰ λόγον τοῖς ἁπλοῖς φαινομένοις σώμασι, πυρὶ 

δὲ λεπτὸν μάλιστα τοιοῦτον), φανερὸν ὅτι τὸ μὲν λεχτὸν καὶ ἀέρι καὶ ὕδατι καὶ γῇ" τὸ μὲν γὰρ πὺρ θερμὸν καὶ 

ἔςαι τὸ ὑγρῶν, τὸ δὲ ταχὸ τῇ ξηρα. πάλιν δὲ τὸ ὁ μὲν γλὲ ἔνρόν, ὁ δ᾽ ἀὴρ θερμὸν καὶ ὑγρόν (οἷον ἀτμὶς γὰρ ὁ ἀήρ), 

σχρον τὸ ὑγρὰ (τὸ γὰρ γλίσχρον ὑγρὸν πεπονθός τί ἐξ, ς τὸ δ᾽ ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν, ἡ δὲ γὴ ψυχρὸν καὶ νόν, 

οἷον τὸ ἔλαιον), τὸ δὲ κραῦρον τῷ ξηροῦ" κραῦρον γὰρ τὸ ὥς" εὐλόγως διανέμεσθαι τὰς διαφορὰς τοῖς πρώτοις σώ- 

τελέως ξηρόν, ὥςε καὶ πεπηγέναι δι᾿ ἔλλειψιν ὑγρότητος. μασι, καὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν εἶναι κατὰ λόγον. ἅπαντες 

ὅτι τὸ μὲν μαλακὸν τοῦ ὑγροῦ (μαλακὸν γὰρ τὸ ὑπεῖκον γὰρ οἱ τὰ ἁπλῷ σώματα ςοιχεῖα ποίῶντες οἱ μὲν ἔν, οἱ 

εἰς ἑαυτὸ καὶ μὴ μεθιστάμενον, ὅπερ ποιεῖ τὸ ὑγρόν" διὸ δὲ δύο, οἱ δὲ τρία, οἱ δὲ τέτταρα ποιοῦσιν. ὅσοι μὲν οὖν 
καὶ ὡς ἔςι τὸ ὑγρὸν μαλακόν, ἀλλὰ τὸ μαλακὸν τῷ ὑγρῦ), 10 ἕν μόνον λέγεσιν, εἶτα πυκνώσει καὶ μανώσει τἄλλα γι- 

τὸ δὲ σκληρὸν τὸ ξηρβ᾽ σκληρὸν γάρ ἐςι τὸ πεπηγός, τὸ γνῶσι, τότοις συμβαίνει δύο ποιεῖν τὼς ἀρχάς, τό τε μανὸν 
δὲ πεπηγὸς ξηρόν. λέγεται δὲ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν πλεοναχῶς καὶ τὸ πυκνὸν ἢ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν ταῦτα γὼρ τὰ 
ἀντίκειται γὰρ τῷ ξηρῷ καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ διερόν, καὶ δημινργῶντα, τὸ δ᾽ ἕν ὑπόκειται καθάπερ ὕλη. οἱ δ᾽ εὐθὺς 
πάλιν τῷ ὑγρῷ καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ πεπηγός" ἅπαντα δὲ δύο ποῖῶντες, ὥσπερ Παρμενίδης πῦρ καὶ γῆν, τὰ μεταξὺ 
ταῦτ᾽ ἐςὶ τῷ ξυροῦ καὶ τοῦ ὑγροῦ τῶν πρώτων λεχθώτων. 15 μέγματα ποιῶσι τότων, οἷον ἀέρα καὶ ὕδωρ. ὡσαύτως δὲ 
ἐπεὶ γὼρ ἀντίκειται τῷ διερῷ τὸ ξηρέν, καὶ διερὸν μό ἐξι καὶ οἱ τρία λέγοντες, καθάπερ Πλάτων ἐν ταῖς διαιρέσεστε" 
τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν ὑγρότητα ἐπιπολῆς, βεβρεγμένον δὲ τὸ τὸ γὰρ μέσον μῖγμα ποιεῖ, καὶ σχεδὸν ταὐτὰ λέγουσιν οἵ 

εἰς βαθος, ξηρὸν δὶ τὸ ἐςερημέώον ταύτης, φανερὸν ὅτι τὸ τε δύο καὶ οἱ τρία ποιίδντες" πλὴν οἱ μὲν τέμνουσιν εἰς δύο 
μὲν διερὸν ἔςαι τῇ ὑγρῶ, τὸ δ᾽ ἀντικείμενον ξηρὸν τῷ πρώ- τὸ μέσον, οἱ δ᾽ ἕν μόνον ποιῶσιν, ἔνιοι δ᾽ εὐθὺς τέτταρα λέ 

του ξηροῦ. πάλιν δὲ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ πεπηγὸς ὡσαύτως" 0 γεσιν, οἷον Ἐμπεδοκλῆς. συνάγει δὲ καὶ ὅτος εἰς τὰ δύο" 

ὑγρὸν μὲν γάρ ἐςτ τὸ ἔχον οἰκείαν ὑγρότητα, βεβρεγμένον τῷ γὼρ πυρὶ τἄλλα πάντα ἀντιτίθησιν. οὐκ ἔςι δὲ τὸ πῦβ 
δὲ τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν ὑγρότητα ἐν τῷ βάθει, πεπηγὸς δὲ καὶ ὁ ἀὴρ καὶ ἔκαςον τῶν εἰρημένων ὡπλῶν, ἀλλὼ μικτόν. 
τὸ ἐςερημένον ταύτης. ὥςε καὶ τούτων ἔςαι τὸ μὲν ξηροῦ τὼ δ᾽ ἁπλᾷ τοιαῦτα μέν ἐξιν, ὁ μώτοι ταὐτά, οἷον εἴ τι΄. 
τὸ δὲ ὑγροῦ. δῆλον τοίυν ὅτι πᾶσαι αἱ ἄλλαι διαφοραὶ τῷ πυρὶ ὅμοιον, πυροειδές, ὁ πῦρ, καὶ τὸ τῷ ἀέρι ἀεροει- 
ἀνάγονται εἰς τὼς πρώτας τέτταρας. αὗται δὲ οὐκέτι εἰς γ5 δές" ὁμοίως δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων. τὸ δὲ πῦρ ἐςὶν ὑπερβολὴ 
ἐλάττω" ὅτε γὰρ τὸ θερμὸν ὅπερ ὑγρὸν ἢ ὅπερ ξηρόν, ὅτε θερμάτητος, ὥσπερ. καὶ κρύσταλλος ψυχρότητος" ἡ γὰρ 
τὸ ὑγρὸν ὅπερ θερμὸν ἢ ὅπερ ψυχρόν, ὅτε τὸ ψυχρὸν καὶ πῆξις καὶ ἡ ζέσις ὑπερβολαί τινές εἰσιν, ἡ μὲν ψυχρέτη- 
τὸ ξηρὸν ὅθ᾽ ὑπ᾽ ἀλληλ γθ᾽ ὑπὸ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ὑγρόν τος, ἡ δὲ θερμότητος. εἰ ἦν ὁ κρύς αλλός ἔςι πῆξις ὑγροῦ 
εἰσιν" ὥς ἀνάγκη τέτταρας εἶναι ταύτας. ψυχρῆ, καὶ τὸ πῦρ ἕςαι ζέσις ξηρὰ θερμᾶ. διὸ καὶ οὐδὲν 

3 Ἐπεὶ δὲ τέτταρα τὼ στοιχεῖα, τῶν δὲ τεττάρων ξ 30 ὅτ᾽ ἐκ κρυς ἄλλου γίγνεται ὅτ᾽ ἐκ πυρός. ὄντων δὲ τετταΐρων 
αἱ συζεύξεις, τὰ δ᾽ ἐναντία ἀ πέφυκε συνδυάζεσθαι (θερ. τῶν ἁπλῶν σωμάτων, ἑκαΐτερον τοῖν δυοῖν ἑκατέρου τῶν τό- 
μὲν γὰρ καὶ ψυχρὸν εἶναι τὸ αὐτὸ καὶ πάλιν ξηρὸν καὶ πων ἐς" πῦρ μὲν γὰρ καὶ ἀὴρ τὸ πρὸς τὸν ὅρον φερομέρνε, 

ὑγρὸν ἀδύνατον), φανερὸν ὅτι τέτταρες ἔσονται αἱ τῶν ςοι- γὰ δὲ καὶ ὕδωρ τῷ πρὸς τὸ μέσον. καὶ ἄκρα μὲν καὶ εἶλι- 
χείων συζεύξεις, θερμὰ καὶ ξηρῶ, καὶ θερμὰ καὶ ὑγρᾷ, καὶ κρινέφατω “πῦρ καὶ γῇ, μέσα δὲ καὶ μεμιγμόα μᾶλλον 

4. μικρομερὶς Ζ. ἢ ἅ. ἔςι 2. ΠΠ τὸ δὲ το 5. ὑγροῦ οτα ρτ Σ΄. ΠΠ 8. τοῦ ὑγροῦ μαλακὸν ογα Ἐ, [ ὑγροῦ, τὸ δὲ σκληρὸν τοῦ ξηροῦ. 

μαλακὸν Ἐ. 1 9. μὴ οπι ΚΕ. ΠΠ διὸ καὶ οὐκ ἔςι τὸ ὑγρὸν οπι Ἐ. 1 10. οὐκ ἔς!] οὐκέτι Ζ. ὺ 11, σκληρὸν γάρ] ξηρὸν γάρ Ε. 1 14. δὴ 

ἘΡ. ἢ 19. πρώτως Ε΄ ἢ 20. δὲ Ε. Π 21. γάρ οπι Ε΄. {ἔχον τὴν οἰκείαν Ε΄. 1 ὑγρότητα] ὑγρότητα ἐν τῷ βάθα Ἐ. 1} βεβρ. --- 22. 

ὑγρ. οἵα 111.. ἢ 23. ἰςι Ἐ, 1 26. ὑγρὸν -- ξ.11 ψυχρὸν (δυρτα ροβέϊο ξηρὸν) ἅ᾽ ὅπερ ὑγρὸν δ. Π 28. οὐδ᾽ -- οὐδ᾽ Ἐ, 1 τὸ ἀπίε ὑγρόν 
οσὰ Ε. || 29. τέτταρας εἶναι τ.] τέσσαρας αὐτὰς εἶναι ΜΙ. ἢ 30. δὴ ΕΗΖ. ἢ τίσσαρα Ἡ. ᾿ τὰ οτὰ 1. 1} 38. ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ΕΠ. καὶ 
383. τέσσαρες ΓΗ͂. ἢ 34. ξηροῦ --- ὑγροῦ τιᾶγᾳο Ε΄. Ἰ ὑηροῦ καὶ θερμοῦ Η͂. 

1, ὑγροῦ] ξηροῦ Η1.. 1 καὶ ψυχροῦ τηαγχο ΕΝ. {Π| ξηροῦ] ὑγροῦ 2. 11 ὁκολούδησε ΗΖ. 1 ἡ. θερμὸς καὶ ὑ ὑγρὸς ἯἫΣ. ᾿ὶ 5. κιὶ ὑγρὸν 
ἡ δὲ γ ψυχρὸν οὐχ Ἐ. ᾿ 6. νέμεσθαι Ε΄, διαφέρεσθαι ρα Ε΄ | 8. γὰρ] δ᾽ Ζ. ἢ 9. τέσσαρα Ἡ 1 10. λέγουσι μόνον Ε΄ ἢ 12. τὸ Ροδὲ 
ἢ εἰ δῖος Ψ. οἱ Σ΄. ΠΠ τὰ οπλ Ἐ. 1 16. τρεῖς Ζ. ἢ 18. οἱ Ροϑὶ καὶ οπι ἘΡ. Ἰ 19. δὲ καὶ εὐθὺς ΓΗ͂Σ. ἢ τέσσαρα Σ΄. Ι 21. πάντα 
τἄλλα ΗΖ. ἢ ὑκέτι δὲ Ε. ᾿Π 22. ὁ οπν Ε. || μικτά Ε. ἢ 23, εἰσιν Ζ. 11 τοιαῦτα ἘΞ. 1" εἴ τῇ τὸ ΚΖ. ἢ 24. ὁ --- ἀεροειδές ταῦτ Ὁ 
Ἐώ 28. ὑγρῦ καὶ ψυχρῦ ΣΉΣ. Ἱ 29. θερμῷ καὶ ἔιρῶ ΕΗ͂Σ. ἢ 30. ἔκ υἱταῆχυς οἦλ ΚΕ. || τεσσάρων . ἢ 31. ἑκάτερα Ε΄. [Ϊ δυεῖν 

1. ἢ τόπων] πρώτων Ἐ, || 33. εἰλικρινῆ 2’. 
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ὕδωρ καὶ ἀήρ. καὶ ἑκάτερα ἑκατέροις ἐναντία" πυρὶ μὲν ἴω ψυχρὸν καὶ ξηρόν, ἐὰν φθαρῇ τὸ ψυχρόν, πῦρ ἕςαι ἐκ 
γὰρ. ἐκαντίον ὕδωρ, ἀέρι δὲ ὙΠ ταῦτα γὰρ ἐκ τῶν ἐναντίων γῆς: ὥςε φανερὸν ὅ ὅτι. κύκλῳ τὲ ἔξαι ἡ γόεσις τοῖς ἁπλοῖς 
παθημείτων συνέφηκεν. ὁ μὲν ἀλλ᾽ ἁπλῶς )ε τέτταρα ὄντα: σώμασι, καὶ ῥᾷτος ὗτος ὃ τρόπος τῆς. μεταβιελης διὰ τὸ 
ἑνὸς ἕκακόν ἐς, ΚΩ μὲν ξηρῦ μᾶλλον ἢ ψυχρῦ, ὕδωρ δὲ σύμβολα; ἐτυπάρχαιν τοῖς ἐφεξῆς. ἐκ πυρὸς δὲ ὕδωρ᾽ Χαὶ 
ψυχρὰ μᾶλλον ἢ ὑγρῆ, ἀὴρ δ' ὑγρῦ μᾶλλον ἢ ἣ βρμῖς πῦρ 5 ἐξ ἀέρος: γὴν καὶ πάχιν ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀξα καὶ πῦρ 
δὲ δερμῶ μᾶλλεν ἢ ξηρῆ. ᾿ἐνδέχεται μὲν γίεσθαι, χαλεπώτερον δὲ διὰ τὸ πλειόνων 

ἀ Ἐπεὶ δὲ διώρισται πρότερον ὅτι τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν εἶναι τὴν μεταβολήν" ἀνάγκη γάρ, εἰ ἕξαι ἐξ ὕδατος πῦρ, 
ἐξ ἀλλήλων ἢ γόεσις, Ἅμᾶ δὲ καὶ κωτὰ τὴν αἴσθησιν φθαρῆναι. καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ ὑγρόν, καὶ πάλιν εἰ ἐκ 
φαύεται: γινόμενα (ὁ γὰρ ἂν ἦν ἀλλοίωσις" κατὰ γὰρ τὰ γῆς ἀρ, φθαρῆναι καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ δρόν. ὡσαύτως" 
τῶν ὡπτῶν πάθη ἡ ἀλλοίωσίς. ἐφω), λεκτέον τίς ὁ τρόπον. 10 δὲ καὶ εἰ ἐκ πυρὸς καὶ Ξ(ὺὲ ὕδωρ καὶ γῆ, ἀνάγκη ὠμ-᾿ 
τῆς εἰς. ἄλληλα μεταβολῆς, καὶ πότερον ἅπαν ἐξ ἅπαντος φότερα μεταβάλλειν. αὕτη μὲν ὅν χρονιωτέρω ἡ γένεσις" 

γίγνεσθαι δυνατὸν ἢ" τὰ μὲν δυνατὸν τὰ δ᾽ ἀδύνατον: ὅτι ἐὰν δ᾽ ἑκατέρου φθαρῇ θάτερον, ῥείων μέν, ἐκ εἰς: ἄλληλα, 
μὲν ὅν ἄταντα πέφυκεν εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν, φανε-. δὲ ἡ; μετάβασις, ἀλλ᾽ ὃς πυρὸς μὲν καὶ ὕδατος ἔςαι γῆ 
ρόν" ἡ γὰρ γόεσις εἰς ἐναντία καὶ. ἐξ ἐναντίων, τὰ δὲ ςοι- καὶ ἀήρ, ἐξ ἀέρος δὲ καὶ γῆς πῦρ καὶ ὕδωρ. ὅταν μὲν γὰρ 

χεῖα πώται ἔχει ἐναντίωσιν πρὸς ἄλληλα διὰ τὸ τὰς δια- τ τοῦ ὕδατος φθαρῇ τὸ ψυχρὸν τοῦ δὲ πυρὸς τὸ ξηρόν, ἀὴῥ᾽ 
φορὰς ἐναντίας εἶναι" τοῖς μὲν γὰρ ἀμφότεραι ἐναντίαι, ἔςαι (λείπεται γὰρ τῷ μὲν τὸ θερμὸν τοῦ δὲ τὸ ὑγρόν), 
οἷαν πυρὶ καὶ ὕδατι (τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν καὶ θερμόν, τὸ δ᾽ ὅταν δὲ τῷ μὲν πυρὸς τὸ θερμὸν τῷ δ᾽ ὕδατος τὸ. ὑγρόν, γῆ 
ὑγρὸν καὶ ψυχρόν). τοῖς δή ἑτέρα μένον, οἷον ἀέρι καὶ. διὰ τὸ. χείπεσθαι: τῷ μὲν τὸ ξηρὸν τῇ δὲ τὸ ψυχρόν. ὡσαύ- 
ὕδατι σὲ 'μὲκ γὰρ ὑγρὸν καὶ θερμόν, τὸ δὲ ὑγρὸν καὶ Υὰ τως δὲ καὶ ἐξ ἀέρος καὶ γῆς. πῦρ καὶ ὑδ 8. ὅταν μὲν γὰρ᾽ 

χρόν). ὥστε καθόλου μὲν φανερὸν ὅτι πῶν ἐκ παντὸς γῇ Ὁ τὰ ἀέρος: φθαρῇ τὸ. θεριὸ τῆς δὲ γῆς τὸ δρόν, ὕδωρ ἔςαι᾽ 
γεσθαι πέφυκεν; ἤδη. δὲ καθ᾽ ἔκαςον ὁ χαλεπὸν ἰδεῖν πῶς" (λείπεται: γὰρ τὸ μὲν τὸ ὑγρὸν τῆς δὲ τὸ ψυχρόν), ὅταν: 

ἅταντα μὲν γὰρ ἐξ ἁπάντων ἔ ἔξαι, διοίσει δὲ τῷ θῶττον δὲ τὸ μὲν ἀέρος τὸ ὑγρὸν τῆς δὲ γῆς τὸ ψυχρόν, “ὖρ διὰ 
καὶ βραδύτερον καὶ τῷ ἐᾷν καὶ χαλεπώτερον. ὅσα μὲν τὸ λείπεσθαι τῇ μὲν τὸ θερμὸν τὴς δὲ τὸ ἔνρόν, ἅπερ ἢ ἦν᾿ 
γάρ. ἔχει. σύμβολα. πρὸς. ἄλληλα, ταχεῖα τύτων ἡ μετώ- πυρός. ἐμόλογουμέοι δὲ καὶ τῇ αἰσθήσει ἡ τῷ πυρὸς γε 

βασιφ, ὅκα. δὲ μὴ ἔχει, βραδεῖα, διὼ τὸ ῥᾷον εἶναι τὸ ἂν 25 σις" μάλιςα μὲν γὰὼῤ πῦρ ἡ λές: αὕτη δ᾽ ἐςὶ καπνὸς. 
ἢ, τὰ πολλὰ μεταβάλλει, οἷον. ἐκ πυρὸς μὲν ὅξαι αὴὲρ κιιόμενος, ὁ δὲ καπνὸς ἐξ ἀέρος καὶ γῆς. ἐν δὲ τοῖς ἐφε- 
ϑατέρε μεταβάλλοντος, (τὸ μὲν γῶρ ἣν θερμὸν καὶ ξηρόν, ξῆεν ἐκ ἐνδέχεται φϑαρέντος ἐν ἑκατέρῳ δὀυτίραν. τῶν ΦΙτ: 
τὸ δὲ. θερμὴν καὶ ὑγρόν, ὥς ε. ὧν κρατηθῇ τὸ ξηρὸν ὑπὸ τῷ χιείων γενέσθαι. μετιβασιν εἰς οὐδὲν. τῶν σωμάτων διὰ τὸ 
ὑγροῦ, ἀὴρ. ἔσται), πώλιν δὲ ἐξ ἀέρος ὕδωρ, ἐὰν κρα- λείπεσθαι ἐν ἀμφοῖν ἢ ταὐτὰ ἢ τἀναντία. ἐξ ὑδετέρων δὲ 

τηϑῇ. τὸ θερμὸν ὑπὲ τοῦ ψυχροῦ (τὸ μὲν γὰρ ἦν᾽ θερμὸν 3 ἐγχωρεῖ γίγιεσθαι σῶμα, οἷον εἰ τῷ μὲν πυρὸς φθαρείη τὸ 
καὶ ὑγρόν, τὸ δὲ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν, ὥστε μεταβάλλον- ξηρόν, τῷ δ᾽ ὠέρος τὸ ὑγρόν" λείπεται γὰρ ἐν ἀμφοῖν τὸ 
τος τοῦ θερμοῦ ὕδωρ ἔσται). τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐξ θερμόν" ἐὰν δ' ἐξ ἑκατέρου τὸ θερμόν, λεΐπεται τἀναντία, 
ὕδασος γὴ. καὶ ἐκ᾿ γῆς τῦρ' ἔχει γὰρ ἄμφω πρὸς ἄμ- ξηρὸν καὶ ὑγρόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις" ἐν. ἅπασι 
ῴφω σύμβολα᾽ τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ὑγρὸν καὶ ψυχρόν, ἡ γὼρ τοῖς ἐφεξὴς ἐὀυπάρχει τὸ μὲν ταὐτὸ τὸ δ᾽ ἐναντίον. 

δὲ γὴῇ ψυχρὸν καὶ ξηρόν, ὥςε κρατηθέντος τοῦ ὑγροῦ γᾺ 85 ὥσθ᾽ ἅμα δῆλον ὅτι τὰ μὲν ἐξ “ἑνὸς εἰς ἕν μεταβαύνοντα" 
ἔςαι. καὶ πάλιν ἐπεὶ τὸ μὲν πῦρ ξυρὸν καὶ θερμόν, ἡ δὲ ἑνὸς φθαρέντος γίνεται, τὼ δ᾽ ἐκ δυοῖν εἰς ἐν πλειόνων. ὅτι 

4. ἑκάτερα. δὲ ἐκ, ΓῊΣ [{ 3. γε οτὰ Σ᾿ [[ τέσσαρα ΓΗ.  ἀ. μὲν γὰρ ξ. ΓΗ. 1 ψνχρῶ οοτν Ε. 11 5. ἢ αὐΐ ὑγροῦ οτὰ Ε. ἢ 
40. ἡ ὁπιὶ ΕΖ, ἢ 14. καὶ μὲν. γὰρ ΕΗ͂. Π.- 16. ἀμφοτέροις 1.. 1} 17.. θερμὸν καὶ ξηρὸν ΕΠ, ἢ 18. 4] ἅ 1. 19. ψυχρὸν καὶ ὑγρόν Η͂. ἢ 

28. γὰρ οι. Ε. 1 24. σύμβολον Ε. || 26. ἢ οἵα ΕΗΖ. [ἰ 21. θατέρου) θᾶττον 1,.. 1] 29. δὲ ογὰ ἜΖ. ἢ ὕδωρ ἀνε ἐὰν Ε΄ 1] 30. ὑγρὸν 
καὶ θερμὸν Ἡ-. 1 34. γὰρ οἵ Ε. 

4, ἄν ΓΗ͂. ἢ 2. τε οπὰ 1. {Πἕςαι οαχ Ε-.- Π 4. σύμβολον Ἐ. ἢ 106. γῆς καὶ ὕδατος. αὖρ καὶ ἀήρ ΗΊ. Ἷ ἀναγκαῖον Η, οτὰ Ἑ. ἢ 
ἐμφότερα) τὼ ἀμφότερα Ε, γὰρ ἀμφότερα Κ΄ 12. ἂν Ε. 1 θάτερον φθαρῇ ΕΗΖ. 1 13. ἡ τότων μετάβασις Η. || 17. «ἱ οτὰ Ε. ἢ 

18. ψυχρὸν τῷ δὲ τὸ ξηρόν 1.. 1 21. ψυχρὸν τῷ δὲ τὸ ὑγρόν Ἐ. Ἱ ὅταν δὲ οπι Ε. || 23. ὑπολείπεσθαι ΗΠ. ἢ! τῆς} τὰ ΕΗ͂. ᾿ 25. καὶ φλὸξ 

τῦρ Η. 1 28. ἐδὺ]} ἐν Σ΄. 1 29. οὐδετέρου Ἐ. ᾿} 30. μὲν τοῦ ΕΕΗ͂. ἢ 34. ἑξῆς ΕΗ. 1} ταὐτὸν ΕΖ. ᾿ 36. δνεν Ζ,. 

ὩΝ 

Ττι2 
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μὲν οὖν ἅπαντα ἐκ παντὸς γήγεται, καὶ τα τρόπον εἰς. καὶ ἀχώριςος, ἐπεὶ δὲ πλείω δρᾶται ὄντα, δύο ἀν εἶεν αἱ 

ἄλληλα μετάβασις γίγνεται, εἴρηται. ᾿ ἐλάχιςαι. δύο δ᾽ ὄντων ὑς οἷόν τε τρία εἶναι, ἀλλὰ τέσ- 

5 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔτι καὶ ὧδε θεωρήσωμεν περὶ αὐτῶν. δἀρα, ὥσαιρ φαΐεται" τοσαῦται γὰρ αἱ συζυγίαι" ὡξ 

εἶ γάρ ἐξι τῶν φυσικῶν σωμάτων ὕλη, ὥσπερ καὶ δοκεῖ γὰρ ὑσῶν τὼς δύο ἀδύνατον γενέσθαι διὰ τὸ ἐναντίας εἷς 
2.» “ ϑνν ) Ν “ », 4 γ ἃ ἃ ᾽ Λ ) Ἃς, ΑΨ , ν , . 5 δ᾽ 
ἐνίοις, ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ τὰ τοιαῦτα, ἀνάγκη ἤτοι ἕν ἥ 5. ναι. ἀλλήλαις. περὶ μὲν ὃν τότων εἴρηται πρότερον" ὅτι. 

“ ΓῚ Ἁ ὔ φ«,, ὡ: 

δύο εἶναι ταῦτα ἢ πλείω. ἕν μὲν δὴ πάντα ὄχ οἷὸν τε, 
᾽ δ ἂ -“" ͵ 

οἷον ἀέρῳ πάντα ἢ ὕδωρ ἢ πῦὺῤ ἢ γῆν, εἴπερ ἡ μετα- 
ν..» ᾽ ΄ 1 δ ν »ῃ, Η ὲ « 27 ᾽ βολὴ εἰς τἀναντία. εἰ γὰρ εἴη ἀήρ, εἰ μὲν ὑπομέγει, ἀλ- 

λοίωσις ἔςαι ἀλλ᾽ ὁ γένεσις. ἅμα δ᾽ ἐδ ὕτω δοκεῖ, ὥςε 

Υ͂ , ,, 
ἐπειδὴ μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα, ἀδύνατον ἀρχήν τινὰ 

ν “ ΓΥ -“ ἡ ΕῪ ΄“- .“-. 

εἶναι αὐτῶν ἢ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἢ μέσῳ, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἐπὶ 
νι Ψ -Ῥ γ᾿ ᾿ Ε2 ΄ “ Υ̓͂ Ἄ “ , ᾿- 

μὲν ὅν τοῖς ὥκροις οὐκ ἔςωι, ὅτι πῦρ ἔςαι ἢ Ὑὴ πάντα 
« »Ν ,ὔ -“ 7 ᾽ ν. ἃ » -- ,ὔ ὶ 

καὶ ὁ αὐτὸς λόγος τῷ φάναι ἐκ πυρὸς ἡ γῆς εδαι πάντα 

ὕδωρ εδαι ἅμα καὶ ἀέρα ἢ ἀλλ᾽ ὁτῶν. ἔςαι δή τις ἐναν- τὸ ὅτι. δ᾽ ἐδὲ μέσον,. ὥσπερ δοκεῖ τισὶν ἀὴρ μὲν. καὶ. εἰς πῦρ 
τίωσις καὶ διαφορὰ ἧς ἔξει τι θάτερον μόριον τὸ πῦρ, οἷον 
θερμότητα. ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔσται τό γε πῦρ ἀὴρ θερμός" 
ἀλλοίωσίς τε γὰρ τὸ τοιοῦτον, καὶ οὐ φαύεται. ἅμα δὲ 
πάλιν εἰ ἔςαι ἐκ πυρὸς ἀήρ, τὸ θερμὰ εἰς τοὐναντίον με-. 

μεταβάλλειν καὶ εἰς ὕδωρ, ὕδωρ δὲ καὶ εἰς ἀέρα καὶ εἰς. 

Ὑν" τὼ δ᾽ ἔξχατα ἀκέτι εἰς. ἄλληλα" δεῖ μὲν γὼρ ςῆνας 

καὶ μὴ εἰς ἄπειρον τοῦτο: ἰέναι ἐπ᾽ εὐθείας ἐφ᾽ ἑκάτερα" 
᾿ Ν μι} ΄ ᾿ ᾽ Ὶ Ὁ ἰἷἰ ἂμ ““.«ι»,»Φ ἄπειροι γὰρ αἱ ἐναντιότητες ἐπὶ “τῷ ἑνὸς ἔσονται. γὴ ἐφ᾽ ᾧ 

χαβάλλοντος ἔςαι. ὑπάρξει ἄρα τῷ ἀέρι τῦτο, καὶ ἔσται 15 Τ', ὕδωρ ἐφ᾽ ᾧ Ὑ, ὠὴρ ἐφ᾽ ᾧ Α, πῦρ ἐφ᾽ ᾧ Π. εἰ δὴ τὸ, 
ὁ ἀὴρ ψυχρόν τι. ὥςε ἀδύνατον τὸ πῦρ ἀέρα θερμὸν εἶ- 

αἰ ἅμα γὰρ τὸ αὐτὸ ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν ἔςαι. ἄλλο τι 
ἄρ᾽ ἀμφότερα τὸ αὐτὸ ἔςαι, καὶ ἄλλη τις ὕλη κοϑή. ὁ 

δ᾽ αὐτὸς λόγος. περὶ ὡπάντων, ὅτι ὑκ ἔςιν ἣν τύτων ἐξ οὗ. 

Α μεταβάλλει εἰς τὸ Π καὶ Ὑ, ἐναντιότης ἔξςαι τῶν ΑΤΙ. 

ἔξω ταῦτα λευκότης καὶ μελανία. πάλιν εἰ εἰς τὸ Ὑ τὸ 
Α, ἔςαι ἄλλη". ὁ γὰρ ταὐτὸ τὰ Ὑ καὶ Π. ἔςω δὲ ξηρό- 

τὴς καὶ ὑγρότης, τὸ μὲν ΠΕ ξηρότης, τὸ δὲ Ὑ ὑγρότης, 
τὼ πάντα. ὁ μὴν ἀδ᾽ ἄλλο τί γε παρὰ ταῦτα, οἷον μέ- 20 οὐκῆν εἰ μὲν μένει τὸ λεῦκόν, ὑπάρξει τὸ ὕδωρ ὑγρὸν καὶ, 
σὸν τι ἀέρος καὶ ὕδατος ἢ ἀέρος καὶ πυρός, ἀέρος μὲν λευκόν, εἰ δὲ μή, μέλαν ἔςαι τὸ ὕδωρ" εἰς τἀναντία γὰρ 
παχύτερον"καὶ πυρός, τῶν δὲ λεπτότερον" ἔξαι γὰρ ἀὲρ ἡ μεταβολή. ἀνάγκη ἄρα ἢ λευκὸν ἢ μέλαν εἶναι τὸ ὕδωρ. 
καὶ πῦρ ἐκεῖνο μετ᾽ ἐναντιότητος" ἀλλὰ ςέρησις τὸ ἕτερον ἔςω δὴ τὸ πρῶτον. ὁμοίως τούὐν καὶ τῷ Π τὸ Ξ' ὑπάρ- 
τῶν ἐναντίων" ὥς᾽ οὐκ ἐνδέχεται μοῦσθαι ἐκεῖνο οὐδέποτε; ζει ἡ ξηρότης. ἔςαι ἄρω καὶ τῷ Π τῷ πυρὶ μεταβολὴ, 
ὥσπερ φασί τινες τὸ ἄπειρον καὶ τὸ περιέχον. ὁμρίως. ἄρα, 25 εἰς τὸ ὕδωρ' ἐναντία γὰρ ὑπάρχει" τὸ μὲν γὰρ πῦρ τὸ 
ὁτῶν τότων ἢ ὑδέν, εἰ ἦν μηδὲν αἰσθητόν γε πρότερον τού- πρῶτον μέλαν ἦν, ἔπειτα δὲ ξηρόν, τὰ δ᾽ ὕδωρ ὑγρόν, 

τῶν, ταῦτα ὧν εἴ) πάντα. ἀνάγκη τοίνυν ἢ ἀεὶ μένοντα ἔπειτα δὲ λευκόν. φανερὸν δὴ ὅτι πᾶσιν ἐξ ἀλλήλων ἔςαι 
καὶ ἀμετάβλητα εἰς ἄλληλα, ἢ μεταβάλλοντα, καὶ ἢ 

ἅπαντα, ἣ τὼ μὲν τὰ δ᾽ ὅ, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ Πλά- 

« ,ὔ τ, 7 , -΄ ιν.» -“» “ ΩΣ 
ἡ μεταβολή, καὶ ἐπί γε τότων, ὅτι καὶ ἐν τῷ Τ' τῷ γὴ 

͵ Ν 7 ι ᾿ Ν τε 
ὑπάρξει τὰ λοιπά, καὶ δύο σύμβολα τὸ μέλαν καὶ τὸ 

τῶν ἔγραψεν. ὅτι μὲν τοίνυν. μεταβάλλειν ἀνάγκη εἰς ἄλ- 30 ὑγρόν" ταῦτα γὰρ ὁ συνδεδύαςαί κως. ὅτι δ᾽ εἰς ἄπειρον 

ληλα, δέδεικται πρότερον" ὅτι δ᾽ ὑχ ὁμοίως ταχέως ἄλλο 
ἐξ ἄλλου, εἴρηται πρότερον ὅτι τὰ μὲν ἔχοντα σύμβολον. 

θᾶττον γύεται ἐξ ἀλλήλων, τὰ δ᾽ ὑκ ἔχοντα βραδύτερον. 
εἰ μὲν τοΐγυν ἡ ἐναντιότης μία ὡλ καθ᾿ ἣν μεταβάλλυσιν, 

ἀχ οἷόν τ᾽ ἰέναι, ὅπερ μελλήσαντες δείξειν ἐπὶ τοῦτο ἔμ- 

προσθεν ἤλθομεν, δῆλον ἐκ τῶνδε. εἰ γὰρ πάλιν τὸ πῦρ, 

ἐφ᾽ ᾧ ᾧ Π, εἰς ἄλλο μεταβαλεῖ καὶ μὴ ἀνακάμψει, οἷον 
εἰς τὸ Ψ, δναντιότης τε τῷ πυρὶ καὶ τῷ Ψ ἀλλη ὑπαρξει 

ἀνώγκη δύο εἶναι" ἡ γὰρ ὕλη τὸ μέσον ἀναίσθητος οὕτω 35 τῶν εἰρημένων" ὑδενὶ γὼρ τὸ αὐτὸ ὑπόκειται τῶν ΓΎΑ Π 

8. ϑεωρήσομεν Ἐ. ἢ ἀ. καὶ οπι Σ΄ ἵ 5 . ναι καὶ δύο Ε΄ ΠΕ 6. πλείω καὶ Ἑ. ἢ 1. πάντα τοῦτο Γ΄ Β εἴπερ οὶ Ε. ἢ 9. οὐ] ην Ἐ. ἢ 
10. ἀὴρ ΕΡΖ. ᾿ 12. γε ἀῃῖο τὸ Ζ, οὐχ Ἐ. Ἰ 43. δὲ καὶ σ. ΗὌ 44. ἔκ τοῦ π. ΕΗ. 1 415. τοῦτο αηῖς ἄρα Κ᾽, ροϑὶ ἄρα Η͂. ἢ 

416. θερμὸν ἀέρα ΕΖ... ἃ 18. ἄρα παρ᾽ ἀμφ. ΗΖ εἰ ρν Σ. 119. ὅτι οτι Ε. ἢ 20, τί οπι ΕΞ. γε πὰ 2. ἢ 232. καὶ ἢ ΕΡΗ͂. ἢ 
δὲ ἄλλων λ. ργ Η. { ἀὴρ γὰρ Ε. 1 23. ἐκεῖνο ἀὨϊα 22. ἀὴρ 
μᾶλλον ἀὴρ ἃ πῦρ. εἰ 1. 1 21. κα 

81. ὅτι] καὶ ὅτι Ε΄. 1} 35. ἀναγκαῖον Η. 

Ἐ. 1 24. ἐκεῖνα μονοῦσθαι Ε. ἵ 26. ἢ οπλ ΕΖΠ,. ΠΤ οὐδὲν ἀρχή. εἰ" 

οπὶ ΕΕ. [ 29. πάντα ΕῊ- ἢ ὑ} καὶ ἐν 7. 11 30. ἀναγκαῖον εἰς ἄλληλα ΤΣ, εἰς ἄλληλκ ἀνάγκη 2’. ἢ 

ΕΔ οὐδὲν 

2. οὐσῶν Η. 1] τρεῖς Ε. 11 3. φαίνονται 1. 1 6. ἄλλα Ἐ. ἢ Ἴ. τὸ ἄκρον ἢ μέσον Ε΄. ἢ 9. τῷ] τὸ ΓΗ. ᾿ νι καὶ γῆς Ε, ἃ ἐκ γῆς 
εἶναι Η-. ἃ 10. ὥσπερ] οἷον Η. ἢ" 12. γὰρ ογὰ Ζ. 18. μὴ] ἐκ Η. ! 14. αἱ οἵα ΕΖ. ᾿ 15. ᾧ ΥἹ ᾧ ν Ἠ.Ἱ εἰἾ πὰ 2. ἢ 46. τὸ 

οὶ Ε-. ᾿ 17. εἾ ἐπὴὲ ΕΗ. 1} 18. δὴ Ε. 1 Ξ 22. ἄρα μέλαν ἢ λευκὸν ΕΖ, Π 23. δὲ 2. ἢ τὸ λευκὸν πρῶτον Ε΄. υτιᾶπι ἰμίεῦ τὸ δὲ πρῶ- 

τον ᾿πίοταπε Βαθεγε υἱάεέυν Ε΄. ΠΠ 25. μὲν οπι ΕΚ. 1 τὸ μὲν πρῶτον Η͂. ΠΠ 26. δὲ οπι Ζ. ἢ 217. δὴ] δὲ 2. {1 28. ἐν οπι ΚΖ. ἢ 
80. ἄπειρα Ε΄. 1 31. τοῦτο] τοῦ 2. 1} 33. μεταβάλλει ἘΕΖ,. 1! 3. τις οἵα Ε΄. 1 ἄλλη οἵχὰ Ε. 
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τὸ Ψ. ἔξω δὴ τῷ μὲν Π τὸ Κ, τῷ δὲ Ὁ τὸ φ. τὸ δὴ κ' κατὰ πέρόσϑεσιν' πυρὶ γὰρ ̓αὔξει τὸ πῦῤ' “αὔξει. δὲ ᾿χϑων. 
πᾶσιν ὑπάρξει τοῖς ΡῬΥΑΠ' μεταβάλλουσι, γὰρ εἰς ἄλ-: τὰ σφέτερον γόος, αἰθέρα δ᾽ αἰθήρ." ταῦτα δὲ προστίθε" 
ληλα. ἀλλὰ γὰρ τῦτο μὲν ἔξω μήπω δεδειγμένον" ἀλλ΄ ται" δυκεῖ δ᾽ ὑχ ὅτως αὔξεσθαι τὰ αὐξανόμενα. πολὺ δὲ 
ὀιεῖῦνο δῆλον, ὅτι εἰ παύκιν τὸ Ψ εἰς ἄλλο, ἄλλη ἐναντιότης χαλεπώνιρο ἀποδοῦναι “περὶ γπτεμε τῆς κατὰ φύσιν. τῷ 

καὶ τῷ Ψ ὑπάρξει καὶ τῷ. πὺρὶ τῷ Εἰ. ὁμαίως δ᾽ ἀεὶ ἱμάς σ᾽ γὰρ γυόμενὰ φύσει. πάντα γίγνεται ἢ ἀεὶ ὡδὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ 
Ὥ πρισιθεμέν ὁ ἐναντιότης τις ὑπάρξει τοῖς ἔμπροσθεν, ὥς" ἀοχύ, τὰ δὲ παρὰ" τὸ "ἀεὶ καὶ ὡς. ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπὸ ταὐ- 

εἰ ἄπειρα, καὶ ἐναντιότητες ἄπειροι τῷ ἑνὶ ὑπάρξεσιν." εἰ δὲ. τομάτου καὶ ὠπὸ τύχης. τί ἔν" τὸ αἴτιον τοῦ ἐξ ἀνδρώπου 
τῦτο, ἐκ ἔςαι ὅτε εὐρύν Ασόϑι ὑδὲν καὶ ὅτε ἀδεθία" δεήσει γάρ, ἄνθρωπον ἢ ἢ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πόλύς καὶ ἐκ τῷ πυρῦ τυρὸν 

εἰ ἄλλο ἔςαι ἐξ ἄλλου, τοσαύτας :διεξελθεῖν ἐ ἐναντιότητας, ἀλλὰ μὴ ἐλαίαν; ἢ “καὶ ἐὰν ὠὡδὶ συντεθῇ ὁ ὀς οὖν; οὐ γὰρ 

καὶ ἔτι τλαδαει ας, εἰς ἔνια; μὲν ὑἐδέποτ' ἔξαι μεταβολῇ, τὸ ὅ ὅπως ἔτυχε συνελθόντων οὐδὲν γήρεται, καθάπερ ἐκεῖνός. 

οἷον εἰ ἄπειρα τὰ μεταξύ" ἀνάγκη δ᾽ ἀπε ἄπειρα. τὼ φησιν, ἀλλὰ λόγῳ τοί, τί ἕν τότων αἴτιον; ὁ γὰρ δὴ. ἐν 
τοϊλιεῖαν ἔτι. δ᾽ οὐδ᾽ ἐξ. ἀέρος εἰς πῦρ, εἰ ἀπεροὶ αἱ ἐναν-- γε ἢ Υῇ: ἀλλὰ μὴν ἀδ᾽ ἡ φιλία καὶ τὸ νεῖκος" συγκρέ-" 

Τιότητες. γίνεται δὲ καὶ πάντα δ" ἀνάγκη γὰρ πάσας: σεως γὰρ μόνον, τὸ δὲ διακρίσεως αἴτιον. τοῦτο δ᾽ ἐςὶν. ἡ 

ὑπάρχειν ταῖς μὲν κάτω τῷ ΠΕ τὸς τῶν. “ἄνωθεν, τούτοις " :δὲ' ὑσία ἡ ἑκάςν, ἀλλ᾽ ὁ μόνον “μίξις τε διάλλαξίς τὲ μι-! 
τὰς τῶν κάτωθεν, ὦ πιῇ πάντα ἕν ἔξαι. : 4 γῴτων,᾽" ὥσπερ ἐκεῖνός φησιν τόχη δ᾽ ἐπὶ "τότων ὀνομά- " 

6. . Θαυμάτειε δ᾽ ἄν τις τῶν λεγόντων. πλείω ἑνὸς τὰ ἵεται; ἀλλὰ ὁ λόγος" ἕξι γὰρ μιχθῆναι ὡς ἔτυχεν. τῶν 

ςοιχεῖα τῶν σωμάτων ὥςε μὴ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, δὲ φύτσει ὄντων αἴτιον τὸ ὕτως ἔχεν, καὶ ἡ: ἰἑκάςε: ὑφύτσιρ 

καθάπερ ̓ Εμπεδουκλῆς φησί, πῶς ἐνδέχεται.- λέγειν αὐτοῖς αὕτη, ἘΠῚ ἧ- ὑδὲν εγεῖ οὐδὲν ἄρα περὶ: Φύδεως: Χέγει! 

εἶναι συμβλητὰ. τὰ ςοιχεῖα. καΐτοι λέγει ὕ ὅτω’ ταῦτα γὰρ. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ εὖ τῦτο 'καὶ "ἀγαθόν. ὃ. δὲ τὴν μί ξιν- μό-' 
δά τε πάντα." εἰ μὲν ὃν κατὰ τὸ: πὸσόν, ἀνάγκη ταὐτό τεῖο νον ἐπαινεῖ. καίΐτοὶ τά γε φοιρζεῖα.- διακρίνει οὐ τὸ νεῖκος; 
εἶναι ὑπάρχον ἅπασι τοῖς συμβλητοῖς ᾧ μετρῶνται, οἷον εἰ ἡ φιλία τὰ φύσει πρότερα τοῦ θεοῦ " θεοὶ δὲ: καὶ! 

ἐξ ὕδατος κοτύλης εἶεν. ἀέρος δέκα" τὸ αὐτό τι ἦν. ἄρα ταῦτα. ἔτι δὲ" περὶ: πασεῦς ᾿ὡχλῶς. λέγει" δὺ γὰρ ὑκανὸν. 
ἄμφω, εἰ μετρεῖται τῷ αὐτῷ. εἰ δὲ μὴ ὕτω κατὰ τὸ πο- εἰπεῖν διότι ἡ φιλία καὶ τὸ νεῖκος ἀρεῖς εἰ μὴ τῶτ᾽ ἦν φε: 

σὸν συμβλητὰ ὡς ποσὸν ἐκ ποσὰ, ἀλλ᾽ ὅσον δύναται," οἷον. χίῳ εἶναι τὸ: κινήσει τοίαϑί, νείκει δὲ" τὸ 'τοιαᾳδῖ, ἔνι. ἕν: ἡ- 

εἶ κοτύλη ὑλεῖθὲ ἴσον δύναται ψύχειν καὶ δέκα ἀέρος, 5 ὁρίσασθαι ἢ ἢ ὑποθέσθαι ἢ ἀποδεῖξαι," ἢ ἥ ἀκριβῶς ἢ ἃ μαλα-: 

καὶ ὕτως κατὼ τὸ ποσὸν ἐχ ἢ ποσὸν τὐββιατας ἀλλ᾽ ἢ χῶς, ἢ ἁμῶς γέ πως. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ φαίετὰ:. "καὶ βίῳ. καξ 
δύνανταί τὶ. εἴη δ᾽ ἀν καὶ μὴ τῷ τῷ ποσὲ μέτρῳ συμβάλ-" παρὰ φύσιν κινόμενα τὰ σώματα, καὶ: κατὰ᾿ φύσιν, οἷον τὸ 
λεσθαι τὼς δυνάμεις, ἀλλὰ κατ᾽ ἀγαλθγιων; οἷον ὡς τόδε᾽ πῦρ ἄνω ἊΝ οὐ βίᾳ, κάτω δὲ βίᾳ, τῷ δὲ βίᾳ τὸ κατὰ" 

λευκὸν τόδε θερμόν. τὸ δ᾽ ὡς τόδε σημαίνει ἐν μὲν ποιῷ τὸ φύσιν ἐναντίον. ἔσι δὲ τὸ βίᾳ" ἔςιν ὦ πῆι καὶ τὸ κατὼ φύ- 

ὅμοιον, ἐν δὲ ποσῷ τὸ ἴσον. ἄτοπον δὴ φαίνεται, εἰ τὰ 30 σιν κινεῖσθαι. ταύτην ἕν ἡ φιλία κινεῖ, ἢ ζ" τὐναντίον γὰρ 

σώματα ἀμετάβλητα ὄντα μὴ ἐναχι γί συμβλητά ἐξιν, τὴν γῆν. ἄγω. καὶ διακρίσει ἔοικαν! καὶ μᾶλλον τὸ νεῖκος αἴ 
ἀλλὰ μέτρῳ τῶν δυνώμεων καὶ τῷ εἶναι ἶσον ραν ἢ ἦ τιον τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως ἢ ἡ φιλία. ὥξε καὶ ὅλ. 

ὅμοιον πυρὸς τοσονδὶ καὶ ἀέρος πολλαπλάσιον" “τὸ γάρ. παρὰ φύσιν ἥ ̓ φιλία ἄν. εἴη μᾶχλον. ὡπλῶς δὲ εἰ μὴ ἡ 

αὐτὸ πλεῖον τῷ ὁμογενὲς εἶναι. τοιοῦτον ἕξει τὸν Ἀόγον. φλα ἢ τὸ νεῖκος κινοῖ, αὐτῶν τῶν σωμώτων ἐδεμία χίρ;- 
ἀχλὰ μὴν ἐδ’ αὔξησις ἀν εἴη κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα, ἀλλ᾽ ἢ 35 σίς ἐςιν ἐδὲ μονή, ἀλλ᾽ ἄτοπον. ἔτι δὲ καὶ φαόεται κινού-: 

4. δὲ] δὲ ΕΖ. Ὦ δὴ οἵα 2. 1 3. γὰρ ἱποογίατα Ἑ. {Π 3. γὰρ οἷν ΗΥ [Π- μηδέπω Ε. ἢ ἡ, “ἄλλη ἕςαι. ἱναντιότης ' ΡῚ 4} 5. καὶ 

δῖε τῷ ἘΞ οπὶ ΚΕ. Ἵ 8. ὡρίσθαι Ε΄ ΠΠ 9. ἴξαι ἄλλο ΕῊ1,.. 1} διελθεῖν. Ε. ἢ 12. οὐδ᾽ οὐ Ε. ἢ" αἱ οτι Ζ.. Ἵ1 “13. ἁπάσας ΕΚ, οἷα. Μ΄. Ἐ 
15. ἣν οπὶ Ζ. || 18. φησὶ] λέγει ΕΖ,. 1} ἐνδέχεται] ἔξαι Ε΄. ἢ 20, τε οτὰ ΤΣ. 1 πάντα εἶναι. εἰ Ἐ. [τὸ οἵὰ Ε: ἢ 32." εν κοτύλας 

ἀέρος Ἐ. ἢ τὸ] τοῦτο Ἐ, 1 23. εἴ ος Ἶ τῆᾶτρο Η.-. ἢ τὸ οπὶ ἘΡ. [Π᾿ προσὸν ρτ Εἰ. Ἰ 24... ἐμβλητὰ 1. ἢ ὡς οτα Ε. ἢ δύνανται (Ε. ἢ 
26. καὶ οπι ΕΖ. || 27. δύναται ΕΡΗ. [[ 28. τὰς] καὶ τὰς Γ΄ ἢ} 29. θερμὸν τόδε λευκόν ΕῊ. ᾿ ἐν ἂν ποιῶ πα ἐὐμαδε 1, οτὰ Ε. ἢ. 

80. δὲ τῷ χοσῷ ἯΠΪ,. 1} 32. τῷ] τὸ 1... 1] 33. ὁμοίως Ε. ἢ 35. ἢ ἡ κατὰ Ζ.. τ 

2. Ὑέηος]} δέμας Ἡ-. ᾿ 3. αὐξόμενα Η. 1 5. ὧδι οαχ ΕΕΖ. 1 6. τὰ “- πολὺ τῆδγρο Σ᾽. Ι τὸ αἰϊογαηι δηῖε ὡς Ε΄. {{- 7. ἀπὸ: 7} 
ἘΠῚ 8. 3, '᾿ὅἍπις ὡς οτὰ Ζ.. [Γ{9. οὐ ὙΔΡ] ἀλλ᾽ εὖὐχ ΕΗ. 1} 10. πὲρ οἵα ΕῚ 1} 11. οὖν] οὖν τὸ .1... ἢ τούτου ἘΠ 13. ὑγὰρ --- διὰκρίσφωφ" 
οι ργ Ε. [{ 15. τύχη] φύσις Ε. 1] τούτοις ΕῊ. 1 16. τύχη Ζ. {Π 19. καὶ ἀπῖα τὸ οτχ ΚΕ: μόνην" ΘΗ. [ΕἸ 20. τὸ ἘΡῊ [28:1 φμῖ 
λίαν ΕΓ. { δὰ. τὸ ροβὶ δὲ ογὰ 2. ᾿ἱ δεῖ "1. 1 ἢ οἵα ΗΝ. 1 26. οοαΐεοβ ἄλλως. ἢ πῶς γε. ἘΠ Η᾿ φαίνονται ΔΖ: ᾿21.. τὰ οπλ᾿ ἘΣ. ἐν 

28. τῷ] τὸ 1. ἢ τὸ] τῷ Ῥ. 1 31. κάτω ΕΗ͂. ἢ 33. ἡ ροβὲ μὴ οαὐ ΕΕΨ. [|| 3ά4. 5] καὶ Ε΄. Π κινοίη Ζ,, κινεῖ ἘΣ τ ῸΟΔ τ 
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ρας δέμρπε, μὲν. γὰρ τὸ νεῖκας, ἡνέχθα δ᾽ «ἄνω ἐ 

( ὕτω, γὰρ συνέκυρσε ϑέων τότε, πολλάκι δ᾽ ἄλλω 

φησί, “᾿ κακρῆσι κατ χβένα δύετο ῥίζαις.» 

πρότερον. ἐπὶ τῆς. φιλίας. «τί ἦν ἐςὶ τὲ Χοδν πε τον καὶ αἵ-. 

τίον. τῆς κυίσεως; " γὰρ δὴ ἡ φιλία καὶ τὸ Ἱϊκρὲς ἀλλά 

τος κικήσεως ταῦτᾳ͵ αἰτια" εἰ δ᾽ ἔδυ, δά : ἀρχή. το- 

ΠΕΡῚ ΡΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ Β. 

ὁ αἰρλᾳ 
ἀκ ὑπὸ τῶν εἴκες, ἀλλ᾽ ὁτὲ Γὰ φησιν ὥσπῳ ὠπὲ τύχης 

ἄλλως)» ὁτὲ. 

δέ φησι πεφυκέναι τὸ πῦρ. ἄνω φέρεσβαι, ὁ Ν᾽ αἰθήρ, 

ἅμᾳ δὲ καὶ. 5. 
τὸν. πόσμον ὁμοίως ἔχειν, φησὺ ἐπί τε τοῦ νείκους. νῦν καὶ 

λέγναιν ὑκ ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοίχν λίθος καὶ πλίνθος, 

ἑκάτερον ἐξ ὦλλκ τόπν καὶ μέρας. ὁμοίως, δὲ καὶ τοῖς ποι- 

ὅσι μίαν αὐτῶν ὕλην ἔχει τινὼ ἀπορίαν, πῶς ἔςαι τε ἐξ 

ἀμφοτέρων, οἷον ψυχρὸ καὶ θερμοῦν ἢ πυρὸς καὶ γῆς. εἰ 

γάρ ἐςιν ἡ σὰρξ ἐξ ἀμφοῖν καὶ μηδέτερον ἐκεύων, μηδ᾽. 

αὖ σύνθεσις σωζομένων, τί λείπεται πλὴν ὕλην εἶναι τὸ ἐξ 

ἐκείνων; ἡ γὰρ θατέραν φθορὰ ἢ θάτερον ποιεῖ ἃ τὴν ὕλην. 

ΞΡ ἐπειδή. ἐς: :. καὶ. ἀμΑραι καὶ ἧττον θερμὸν καὶ ψυ- 

χρόν, ὅταν βὲν ἀπλῶς ἢ ἶ θάτερον ἐντελεχείᾳ, δυνάμει δα- 

Ζον ᾿δὲ καὶ εἰ καὶ ψυχὴ: ἐκ τῶν σουχείων [ ἔν τι αὐτῶν". αἱ ἰο τερον ἔςαι" ὅταν δὲ μὰ παντελῶς, ἀλλ᾽ ὡς μὲν. θερμὸν 

γὰρ. ἀλλοιώσεις αἱ τῆς ψυχῆς πῶς ἔσονται, οἷον τὸ βὐσεὶ 

κὸν. εἶναι καὶ πάλιν ἄμουσον, ἢ μνήμη ἢ λήθης, δῆλον γάρ, 

ὅτι εἰ μὲν πῦρ ἡ ψυχή, τὰ πάθη ὑπάρξει αὐτῇ ὅσα. πυρὶ 

ἢ τῦρ: εἰ δὲ. μρίδόν, τὼ σωματικαί" “τότων δ᾽ ὑδὲν, δδῖβας. 

ψυχρόν, ὡς δὲ ψυχρὸν θερμὸν διὰ τὸ. μιγνύμενα, φθείρειν 

τὸς ὑπεροχὰς. ἀλλήλων, τότε ὅθ᾽ ἡ ὕλη ἔςαι ὅτε. ἐκείνων 

τῶν. ἐναντίων. ἑκάτερὸν ἐντελεχμίᾳ φπλῶς, ἀλλὼ. μεταξύ" 

κατα, δὰ. τὸ δυνάμᾳι μᾶλλον εἶα! θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ τς 

Ἴ τικόν. ἀλλὰ 560) μὲν τότων ἑτέρας ἔ ἔργον ἐςὶ θεωρίας. περὶ τς γαντίον, κατὰ τῦτον τὸχ λόγον ὥπλασίως. θερμὸν δυνάμει ἢ ̓ 
δὲ τῶν ςοιχείων ἐξ ὧν τὰ σώματα συνέςξηκεν, “ὅσοις ικμὺ 

Φκεῖ τι εἶναι κοινὸν ἢ μεταβάλλειν. «εἰς ἄλληλα, ἀγάγκᾳ. 

εἰ θάτερον. τότῳν, «καὶ ϑάτερῳ σμμβαίμειν". ὅσοι δὲ μὴ ποι- 

ξοιν ἐξ ἀλλήλων γένεσψν. ωῶ ὡς. ἔξ, ὁίςν, πλὴν ὡς ἐκ. 

ψυχρόν, ἢ ἢ. τριπλασίως, [ κατ᾽ ὦλλον τρόπον τοίδτον, ἔςαι 

δὴ μιχθώτων τἄλλ᾽ ἐκ τῶν ἐναντίων ἢ τῶν ςοιχείωρ, καὶ, 
Ν “ δὰ » ,ὔ ’, Υ ΕΑ “- Ἧς ἡ τὰ ςοιχεῖα ἐξ ἐκείνων δυνάμει πως. ὕγτων, ἐχ ὕίω. δὲ ὡς 

.-΄Ρ ᾽ Ν ,Ν ; ΄ὔ υ λον Η͂ " ’ὔὕ 
Ἢ ὕλην ἀλλα Τὸν εἰρημένον τρόπον" καὶ ἔξὶν στω μὲν μὶ- 

τρίχα. πλύθες, ἄτοπον. πῶς ἐξ ἐκείνων -ἔσονται σάρκες καὶ 20 ξις, ἐκείως δὲ ὕλη τὸ. γινόμενον. ἐπεὶ δὲ καὶ πάσχει. τά-. 

ὀξᾷ, καὶ τῶν ἄλλων ὁτιῶν., ἔχει δὲ τὰ λεγόμενον. ἀξύρίαν 

κἀὶ τοῖς ἐξ ἀ ἀλλήλων: γργῶσῃ, σία. τρόπρν γίγνεται ἐξ. αὖ-͵ 

τῶν ἐτερών τ παρ᾽ ̓ αὐταῖ.. λέγω δ᾽ οἷον ἔς:ιν ἐκ αρρὸρ ὅν 

καὶ ἐκ τότε γίγνεσθαι, πῇρ' ἔᾳι Ὑκρ. τι, κοιψὸν τὸ ὑποκείμες, 
γογ,, :ὠλλᾷ δὰ καὶ σάρξ ἕξι αὐτῶς γύεται.- καὶ μυελός" 25 

ταῦτα. δὴ γύεται πῶς: ἐκεήσις τά, γὰρ τοῖς λέγουσιν ὡς. 

γαντία κατὰ τὸν ἐν τοῖς πρώτοις. διορισμόν" ἔςι γὼρ τὸ ἐν- 

ἐργείῳ θερμὸν δυνάμει ψυχρὸν καὶ τὸ ἐνεργείᾳ, ψυχρὸν δὺ- 

γάμει θερμόν, ὥςε ἐὰν μὴ ἰσάζῃ, μεταβάλλει εἰς ἀλ- 

λαλα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλχων ἐναντίων" καὶ πρῶτον. 

25 ὅτω τὰ ςοιχεῖα μεταβάλλει, ὁ ἐκ δὲ τύτων σάρκες καὶ ὑξὰ 
καὶ τὸ τοιαῦτα, τῷ μὲν θερμξ γιγνομώφ ψυχρῦ, τῷ δὲ 

Ἐμπεδοκλῆς τίς ρα: τρέπρς: εἰγάγκη. γὰρ. φύνϑεσιι ἐδαι ψυχρὰ θερμῷ, ὅταν πρὸς τὸ μέσον ἔλθῃ" ἐνταῦθα γὼρ οὐ- 

καθάπερ. ἐξ πλίνθων καὶ λίθων τοῖχος" καὶ τὸ μῆμᾳ δὲ. δέτερον, τὸ δὲ ἔάται; πολὺ καὶ ὑκ ἰὐιαιῥεῖδῃς ὁμδιωῖ δὲ 

τὔτο ἐκ. σωζομένων μὲν ἕξαι τῶν ςορχεΐων, χάτα, μικρὰ δὲ. καὶ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, καὶ τὼ τοιάζῦτα κατὰ μεσότητα 
πάρ᾽ ἄλλνλῳ. συγεημένοας, ὅτῳ. δὴ σὰρξ᾽ καὶ τῶν ἄλλων 39 πρῶσι σάρκα καὶ ἐςᾶ καὶ τἄλλα... 

ζχατον." δυββαῖηι δὴ μὰ ἐξ τῶν. «βάρ σαρκὸς γίγνεαθαι, “Ἄζαντα δὲ τὰ μοιτὰ σώμᾳτα, ὅσα περὶ τὸν τῷ μέ:8 

πῦρικαὶ ὕδωρ, ὥσπερ ἐκ κηρῖ. γύριτ᾽ ἂν ἐκ μὲν, τιδὶ τῷ. σοὺ τόπον ἐςώ, ἐξ ἁπάγτων σύγκειται τῶν ἁπλῶν. Ὑὴ μὲν 

μέρας σφαῖρα, πυραμὶς. δ᾽ ἐξ ἄλλιυ τινάς" ἀλλ᾽ ὀνεδέχετό γὰρ ἐνυπάρχει πᾶσι δι τὸ ἕκαστον εἶναι μάλιστα καὶ 

ἧς ἐξ ἑκατέρε ἡ ἑκάτερον γεέσθαι, τῦτα μὲν δὴ τῦτεν γύεται 
τὸν τρόπον ἐκ τῆς͵ σαρκὸς ἐξ ὁτοῦγ ἄμφω" τοῖς δ᾽ ἐκεύως 35 ζεσθαι τὸ σύνόετον, μένον δ᾽ εἶναι τῶν ἁπλῶν εὐόρις ον τὸ 

πλεῖξςον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ, ὕδωρ δὲ διὰ τὸ δεῖν μὲν ὁρξ 

» Ὁ. τὸ οὐ Σ΄. Ἱ 2., τέχνης Ἐ. 8. θεῶι νοῦς τότε Ε. ᾿ 5. “ίζες Ἐ. ἢ “6. τείοτα ἘΠ: 1! 9. εἰ δὲ τοῦγρο ΚΕ. ἢ δ᾽ οπι ΕΖ. 
42. 2. Δ] καὶ » ΤΠ], ὶ καὶ Δ. ΚΖ. Ε 14, σωματηςόν}] φωματικῶ Ὁ. ἢ]. 15. μὲκ οπῃ ΕῊ. ΠΠ ἐξὶν ἔργον 11... 11 11. εἶναί τι Ἐ. εἶναί τι ἢ 

Ἢ, ἵΞΠιθ. ὡς 'Ῥοβὶ πλὴν ὉΠ, 0123. παρὰ ταῦτα ΓΙ. ἢ ἔκ πυρός ἔφιν ΕΗ, ἢ 24. πῦριοτα Ε. ἢ 26. δὲ Μοἢ τοῖς γὰρ Ἐ. Π ὥσπῳ 
1. 28. πλίνϑων καὶ ἐκ λίθων Η, λίθων καὶ πλίνθων Εἰ 1 δὴ ΕΗΖ. ἢ 39. τῦτο) τὸ ἂν ΗΗ. 1 μὲν οπι ,Η. Π 31. ἕκαςοι. συμβαίγει γοῦν 

ὅτω “λέγισς μὴ ἐκ παντὸς μέρυς σαρκὸς γίνεσθαι ἀέρα ὕδωρ καὶ τὰ ἕτερα, ἀλλὰ ἐξ ἑκατέρα ἑκάτερον, τυτέςιν ἐκ πάντων χαρατεθεμένων καὶ ἐν- 

νπαρχόντων ἐνεργείᾳ, ἅπαντα διακρίνεσθαι, ὅπερ ὑχ, ὕτω φαήεται. συμβαύει ζ.. Π δὲ ΕἾ 1 38. ὥσπερ εἰ ἐκ 1, εἴ ταᾶτρο . ' 

ι... ὅ.- ξύνϑεσιν ΕΞ, συνβίσω 1....}}. σλῇν. τὴν ὕλην ΕΗΖ, ᾿Π τὸ οπι Ε. | 1. γὰρ ὃν 8. Η. ἢ ποίει ΓΗ͂. 8. κὼ Ψ] ὁ ψ. δ 1 14. διω- 

φβείρεα. 1,1} .1.5. κατὰ] παὶ κατὰ Ζ., ἑκάτερον κατὰ Τὶ ᾿ τὸν τούτων ΗΖ. 1 λόγον καὶ δι Ζ, λόγον καὶ τῷ λόχῳ ὃ. Η͂ οἱ ρὲ Σ. ἢ 

18... τειῖτον ρόπρε ΕΞ 47. δὴ] μὴ Ε. 1 ἀλλ᾽ Ε, 1! 19. ὅτω] τῦτο Η. ἵ{ 20. δὲ ἡ ὕλη ΕΖ. ἢ δὴ Ε΄ 123. εἰς οἷα ἘΦ. || 26...- 

γομέγῃ ἄπ. «Ἱ. 27. ἔλθψσιν Μ. 1}. 29. καὶ τὰ ἄλλα τὰ ΣΕ. || 30. ἐςῦν ἘΔ. ᾿ τἄλλα τὰ τοιαῦτα οἱ ΡΥ 1. ᾿ 32. γῆς Η. ἢ 33. γὰρ 

οι Ὁ. ̓  34. ΔῈ] δὴ γάν: 
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ὅδωρ, ἔτι δὲ καὶ τὴν γὴν ἄνευ τὰ ὑγρᾷ μὴ. δύνασθαι συμ. Ἐδαὶ" διὰ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι παρὰ τὸ ἀνὰ γκαῖον ἄλλως 
μόεν, ἀλλὰ τ᾽ εἶναι τὸ ἀν ν εἰ γὼ. ἐξαιρεθείη ΚΣ ἔχεν. ἔνια δὲ καὶ εἶνιοι καὶ μὴ εἶναϊ "δυνάνα, ὅδερ. Ἐξὶ τὸ 

λέως ἐξ αὐτῆς τὸ ὑγρόν, διακίπτοι ἄν. ΥῊΥ μὲν ἦν καὶ ὕδωῤ ἐγεηήπὸν καὶ φθαρτόν" πὸτὲ μὲν γάρ ἐξι ἄῦτο, ποτὲ δ᾽ ὁὰ 
διὰ ταύτας ὀυπάρχει τὰς αἰτίας, ἀὴ δὲ καὶ πῦρ, ὅπ ἕξιν. ὥς ἀμ γ γόεσιν ἐδαι καὶ φθορὰν Τερὶ τὸ δυνατὸν 
ῥναντία ΞΡ γῇ καὶ ὕδατι" Ὑὴ μὲν Ὧ ̓άξι, ὕδωρ δὲ πυρὶ 5. ἕδναι αὶ μὴ εἶναι. διὸ καὶ ὡς μὲν ὕλη τὸτ ̓ἐςὶν ἀϊτιον τοῖς 

9 

ἐναντίον ἐς, ὡς ἐνδέχεται ὑσίαν᾽ ὑσίᾳ ἐναντίαιν' εἶναι." ἐπὰ 

ὃ αἱ ἱ γενέσεις ἐ ἐκ τῶν ἐναντίων εἰσίν, δυπάῤχεὶ δὲ βἀτερὰ 

ἄκρα τῶν ἐναντίων, ἀνάγκη: 'καὶ θάτερον ἐγυπάώρχεϊδ, ὥς" ἐν 
ἅπαντι τῷ συνθέτῳ πάντα τὰ ὡπλᾷ δνέραι. μαρτυρεῖν δ᾽ 

ἔοικε καὶ ἡ τροφὴ ἑκάςων' ἅπαντα μὲν γὰρ τρέφεται τοῖς 10 τὴν τῶν εἰδῶν ΠΝ ἐν ὥσπερ ὁ 
αὐτοῖς ἐξ ὧνπερ ἐςΐν, ἅπαντα δὲ πλείοσι τρέφεται. καὶ 
γὰρ ἅπερ ὧν δόξειεν ἑνὶ μόνῳ τρέφεσθαι, τῷ ὕδατι τὰ φυ- 
τώ, πλείοσι τρέφεται" μέμικται γὰρ τῷ ὕδατι γῆ" διὸ 

ε καὶ οἱ γεωργοὶ πειρῶνται μίξαντες ἄρδειν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἡ 

γενητοῖς, ὡς δὲ τὸ Ὁ ̓δνεκὲν ΠῚ μορφὴ καὶ" ἐδ εἶδος" τοῦτο 

δ᾽ ἐςὶν ὁ ὁ λόγος ὁ τῆς ἑκάςου σίας. δεῖ δὲ προσεῖνα: καὶ 

τὴν. τρίτην» ἣν ἅπαντες μὲν ὀνειρώττασι, Χέγδ: δ᾽ οὐδείς, 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἱκανὴν φήθησαν αἰτίαν εἶναι πρὸς τὸ γϑεσθϑαὶ 

ἐν Φαίδωνι Ξωκράτης" Καὶ 

γὰβ ἐκεῖνος, ἐπιτιμήσας τοῖς ἄλλοις ὡς οὐδὲν εἰρηκόσιν, 
ὑποτίθεται ὅτι ἐςὶ τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶδη τὰ “δὲ πωβεῦ 

τῶν εἰδῶν, “καὶ ὅτι εἶναι μὲν ἕκαςον “λέγεται κατὰ τὲ εἶδον, 
γίνεσθαι δὲ κατὰ τὴν μετάληψιν καὶ φθείρεσθαι κατιὰ τὴν 

μὲν τροφὴ τῆς ὕλης, τὸ δὲ τρεφόμενον συνειλήμένον τῇ 15 ἀποβολήν, ὥς" εἰ ταῦτα ὠληθῆ, τὰ εἴδη οἴεται ἐξ ἐνάγκης 
ὕλῃ, ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος, εὔλογον ἤδη τὸ μόνον τῶν 

ἁπλῶν σωμάτων τρέφεσθαι τὸ πῦρ ἁπάντων' ἐξ ἀλλήλων 
γινομένων, ὥσπερ καὶ οἷ πρότεροι λέγουσιν" μόνον γαίρ ἐςῚ 

καὶ μάλιςα τῇ εἴδους τὸ πῦρ "διαὶ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι 

αἴτια εἶναι καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. οἱ δ᾽ αὐτὴν τὴν ὕλην" 
ἀπὸ ταύτης γὼρ εἶναι τὴν κίνησιν. ὑδέτεροι δὲ λέγυσι καὶ 
λῶς. εἰ μὲν γάρ ἐςιν αἴτια τὰ εἴδη, διὰ τί ἀκ ἀεὶ γεννᾷ 
συνεχῶς, ἰλχαὰ ποτὲ μὲν ποτὲ δ᾽ ἧ, ὄντων καὶ τῶν εἰδῶν 

πρὸς τὸν ὅρον. ἔκαςον δὲ πέφυκεν εἰς τὴν ἑαυτῇ χώραν φέ; Ὁ ἀεὶ καὶ τῶν μεθεκτικῶν; ἔτι δ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων θεωρῶμεν ἄλλο τὸ 
ρεσθαι" ἡ δὲ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος ἀπάγτων ἐγ τοῖς ὅροις. 

ὅτι μὲν ἦν ἅπαντα τὰ σώματα ἐξ ἁπάντων συνέςηκε τῶν 
ἁπλῶν, εἴρηται. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἔνια γενητὰ καὶ φθαρτά, καὶ ἡ γόεσις 

αἴτιον ὄν" ὑγίειαν γὰρ ὁ ἰατρὸς ἐμποιεῖ καὶ ἐπιστήμην ὃ 
ἐπιςήμων, ἔσης καὶ ὑγιείας αὐτὴς καὶ ἐπιςἡἧμης καὶ τῶν 

μεθεκτικῶν᾽ ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ δύ- 
ἕαμιν πραττομένων.. εἰ δὲ τὴν ὕλην τις φήσειε γεννᾶν διὼ 

»“» ἀπ Ν, ΠΑ ον : ΠῚ “ ᾿ 
τυγχάνει σα ἐν τῷ περὶ τὸ μᾶῆσον τόπῳ, λεκτέον περὶ παΐ- 25 τὴν κύησιν, φυσικώτερον μὲν ὧν λέγοι τῶν ὕτω λεγόντων" 
σῆς γρέσεως θμξδθωες πέσαι τε καὶ τύες αὐτῆς πἱ ἀρχαί" 

ῥᾷον γὼρ ὅτω τὰ καθ᾽ ἕκαςον ϑεωρήσομεν, ὅταν περὶ τῶν! 

καθόλε λάβωμεν Ἔροτθῃ εἰσὶν ἕν καὶ τὸν ἀριθμὸν ἴσαι καὶ 
ς- 

τῷ γέει αἱ αὐταὶ αἷπερ ἐν τοῖς ἀϊδίοις τε ᾿ καὶ πρώτοις" . 

τὸ γὰρ ἀλλοιῶν καὶ τὸ μετασχνματίζον αἰτιώτερόν τε τῷ 

γεννῶν, καὶ ἐν ἅπασιν εἰώθαμεν τῦτο λέγειν τὸ ποιῶν, ὁμοί. 
ὡς ἔν τε τοῖς φύσει καὶ ἐν τοῖς ἀπὸ τέχνης, ὃ ἂν ἦ κιης 

τικόγ, ὦ μὴν ἀλλὰ καὶ τοι ὑκ ὀρθῶς λέγασιν" τῆς μὲν γὰρ 
μὲν γάρ ἐξιν ὡς ὕλη, ἡ δ᾽ ὡς μορφή. δεῖ δὲ καὶ τὴν τρί. 3. ὕλης τὸ πάσχειν ἐστὶ καὶ τὸ κινεῖσθαι, τὸ δὲ κινεῖν καὶ 

ΩΣ τὴν ἔτι προσυπάρχειν" ὁ 
δύο, καθάπερ ἐδ ἐν τοῖς πρώτοις. ὡς μὲν ὧν ὕλη τοῖς γε- 

γητοῖς ἐςὶν αἴτιον τὸ δυνατὸν εἶαι καὶ μὴ εἶαι. τὰ μὲν 

γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐςίν, οἷον τὰ ἀΐδια, τὰ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ὑκ 

γὰρ ἱκαναὶ πρὸς τὸ γεννῆσαι αἱ ποιεῖν ἑτέρας δυνάμεως. δῆλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τέχνῃ καὶ 
ἐπὶ τῶν φύσει γινομέων" ὁ γὰρ αὐτὸ ποιεῖ τὸ ὕδωρ ζῷον 

ἐξ αὐτῷ, ἐδὲ τὸ ξύλον κλίνην, ὠλλ᾽ ἡ τέχνη. ὥς ε καὶ τοι 

διὰ τῦτο λέγεσιν ἐκ ὀρθῶς, καὶ ὅτι παραλείπεσι τὴν κυριω- 
ἔςιν. τέτων δὲ τὰ μὲν ἀδύνατον μὴ εἶναι, τὰ δὲ ἀδύνατον 35 τέραν αἰτίαν" ἐξαιροῦσι γὰρ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὴν μορφήν. 

ἧς. ἰνυπάρχυσι Ε΄ [[δ5. γὰρ οτα Σ΄ ἢΠ 6. ἱναντίον Η͂. ἢ Ἴ. θάτερον δ. 1 8. ἄκρον Ζ, οτὰ ΠΗ. [ βάτερα Ἐ. Ἷ 10. ἑκάςυ ΠΥ. ἢ 44: 
εἰσίν ΒΗ. Π 18. γάρ σιν (δαρτα ροἌῖίο ὅσα) ὥπερ. . Π δίξειε μάλιςα ἑὰ 12. 1 τρέφεσϑαι μάλιςα τῷ Η. 13. διὸ γεωργοὸ καὶ π. Ε. 

15. Ἐρ μεβι δὲ δ. 1 17. [8] γὰρ ἐξ Η- ᾿} 18. πρότερον 1. αὶ γάρ οπι Η. ᾿ἱ 20. αὐτὸ ΗΠ. ἢ φέρεσθαι χώραν ΓΗ͂. ᾿ 26. αἱ οἵὰ Εὶ 
. ἢ" 21. τὰ οπι Ε΄. ᾿Π ἕκαςα ἘΔ. 31. γὰρ ἀν ἱκαναὶ ἘΖ. Τ᾿ αἱ οἵα Ε. ᾿ 33. αἴτιον οπλ Ε΄. 1] δυνατὸν οτα ὦ. [ 834. οὐκ ἴξιν 

τ ἀώνοας Ε. 

ἁ. ἀναγκαῖον Ἐ. ᾿ 5. τοῖς] ἐν τοῖς Ἐ. δ. ζεκα ΕῊΣ. ἢ 7. ὁ βῃῖθ' τῆς οπι ΕΖ. ᾿ ἐκάςω τῆς ΤΥ, 1 καὶ τὴν οπὶ ΞΕ. [ 9. ἀλλ᾽ 

οἱ κὲν οπι ΚΕ. ὠήδησαν τὴν αἰτίαν Ε΄. ΠΤ ΊΟ. ἐν τῷ φάΐδωνι ΚῊΖ. Ἱ 1δ. αὐτὴν] αὖ αὖ ΗἸ ᾿ 11. εἶναι οὐχ Ἐ. ΠΞ18. ἀὴ οτχ ρὲ ΕΚ. [{ 
30. δ᾽ οπχ ΤΙ. ἵ 21. ὅν οἵὰ . [[ γὰρ καὶ ὁ Ἐ. ἢ 2ὴ. φήσηε Ε, φήσι Ζ,, φέσει ἘΠ. Π 25. μὲν οπι Ε΄ ἢ λεγομένων ΕΖ,. || 28. 
φυσικοῖς Ζ,.ὄ [[ ἐν οπὶ Σ΄. .1 τέχνης ἀπὸ τίχνης δὲ ὃ εἰ τγ Ε΄ ΤΠ κινητρεὸν αὶ Ε΄ 1 30. καὶ τὸ ποιεῖν ΕΗ͂. ἢ 32. ἐπὶ τῶν οἵα Ε΄ οὔτε 

ἯἫΣ. {ἀξ ἑαυτοῦ ζῶσι Ε. 1 33. οὔτε ΓΗ. 
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ἔτι. δὲ καὶ τὰς δυνάμεις «ἀποδιδόασι τοῖς. σώμασι. δι ἃς 
᾿χεννῶξις λίαν ἐργανυκῷς, ἀφαιροῦντες. τὴν κατὰ τὸ εἶδος 
αἰτίαν... ἐπειδὴ γὰρ πέφυκεν, ὥς φασι,. τὸ μὲν θερμὸν 

διακρίκειν τὸ δὲ ψυχρὸν συνιστάναι, καὶ τῶν ἄλλων ἕκα- 

στον τὰ μὲν ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν, ἐκ τότων λέγουσι καὶ 

διὰ τότων ἅπαντα. τἄλλα γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι" φαΐ- 
ἁεται δὲ καὶ τὸ πῦρ αὐτὸ κυσύμενν καὶ πάσχον ἔτι δὲ 
παραπλήσιον ποιοῦσιν ὥσπερ εἴ τις. τῷ πρίονι καὶ, ἑκάφῳ 
τῶν ὀργάνων. ὠπονέμοι τὴν αἰτίαν τῶν γινομένων" ἀνάγκη 
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φθορά, ἀεὶ μέν τι κινεῖσθαι, ἦα μὰ ἐπιλείπωσιν αὗται αἱ 
μεταβολαί, δύο δ᾽, ὅπως μὴ θάτερον συμβαίνῃ μόνον. τῆς 

μὲν ἦν συνεχείας ἡ τοῦ ὅλου φορὰ αἰτία, τοῦ. δὲ προσιέναι 
καὶ ἀπιέναι κὶ ἔγκλισις᾽" συμβαίνει γὼρ ὁτὲ μὲν πόρρω γέ 

5 νεσθαι ὁτὲ δ᾽ ἐγγύς. ἀνίσμ δὲ τῷ διας ἤματος ὄντος ἀνώμα- 

λος ἔσται ἡ. κίνησις" ὥστ᾽ εἰ τῷ προσιέναι καὶ ἐγγὺς εἶναι 
γεννᾷ, τῷ ἀπιέναι ταὐτὸν 'τῦτο καὶ πόρρω γίνεσθαι φθείρει, 

καὶ εἰ τῷ πολλάκις προσιέναι γεννᾷ, καὶ τῷ πολλάκις 
ἀπελθεῖν φθείρει" τῶν γὰρ ἐναντίων τἀναντία αἴτια. καὶ ἐν 

γὰρ πρίοντος διαιρεῖσθαι καὶ - ζέοντος λεαίνεσθαι, καὶ ἐπὶ 0 ἴσῳ χρόνῳ καὶ ἡ φθορὰ καὶ ἡ γέεσις ἡ κατὰ φύσιν. διὸ 
τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὥς᾽ εἰ ὅτι μάλιξα. πορῖ καὶ κινεῖ τὸ 

πῦρ, ἀλλὰ πῶς κινεῖ ὐχ ὁρῶσιν, ὅτι “χεῖρον. ἢ τὰ ὄργανα. 
ἡμῖν δὲ. καθόλου τε πρότερον βραῖαι περὶ τῶν αἰτίων, καὶ 
γῦν διώρις αι περί τε τῆς ὕλης καὶ τῆς μορφῆς. 

ἀΐδιος, ἀνάγκη τότων ὄντων καὶ «γένεσιν εἶναι συνεχῶς" ἡ 
γὰρ φορὰ ποιήσει τὴν γένεσιν ἐνδελεχῶς διὰ τὸ προσώγειν 

᾽ ) Ἄ ΄, .“ Δ Ἂν “ Ἀ ᾽ 
καὶ ἀπάγει πρ' γεγπῖσοι; ἐμὰ δὲ δῆλον ὅτι καὶ τὰ πρό- 

τερον καλῶς ἔρηται», τὸ πρώτην. τῶν μεταβολῶν, τὴν φο- 
ρὰν ἀλλὰ μὴ τὴν γέύεσιν εἰπεῖν" 
τὸ ὃν τῷ μὴ ὄντι γενέσεως αἴτιον εδαι ἢ τὸ μὴ ὃν τῷ 
γ »ν 4 νον Ψ , 4 ἔ ὲ δὲ , ᾽ ὄντι τῷ εἶναι. τὸ μὲν. ἦν φερόμενον ἔς, τὸ δὲ γινόμενον ὑκ 
ἔςιν" διὸ καὶ ἡ φορὰ προτέρα τῆς γενέσεως. ἐπεὶ δ᾽ ὑπό- 
κειται καὶ δέδεικται συνεχὴς ἦσα τοῖς πράγμασι καὶ γέ- 

καὶ οἱ χρόνοι καὶ οἱ βίοι ἑκώςων ἀριθμὸν ἔχεσι καὶ τότῳ 

διορίζονται" πάντων γάρ ἐς! τάξις, καὶ πᾶς. βώς καὶ χρί- 
γος μετρεῖται περιόδῳ... πλὴν οὐ τῇ ἀπῇ πάντες, ἀλλ᾽ οἱ 
μὲν ἐλάττονι οἱ δὲ πλείονι" τοῖς μὸν γὰρ ἐνιαυτός, τοῖς δὲ 

“Ἔτι δὲ ἐπεὶ ἡ κατὰ τὴν φορῶν κύησις δέδεικται ὅτι 15 μείζων, τοῖς δὲ ἐλάττων ἡ περίοδός ἐςι τὸ μέτρον. φαΐύνε- 

ται δὲ καὶ κατὰ τὴν αἰσθησιν ὁμολόγέμενα τοῖς παρ᾽ ἡμῶν 
λόγοις" ὁρῶμεν γὰρ ὅτι προσιόντος μὲν τῷ ἡλία γένεσίς ἐςπ, 

» Ζ ᾿ , »Ψ “ «2 ᾽ ᾿ ἀπιόντος δὲ φθίσις, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἑκάτερον" ἶσος γὰρ 
ὃ. Χρόνος τῆς φθορᾶς καὶ τῆς γενέσεωξ τῆς κατὰ Φύτυ. 

“πολὺ γὰρ εὐλογώτερον Ὁ ἀλλὰ τ βίαι πολλάκις ἐν ἐλάττονι φθείρεσθαι διῶ τὴν 

“ρὲς ἄλληλα σύγκρασιν' ἀνωμάλου γὰρ ἴσης τῆς ὅλης 

καὶ ἃ πωνταχν τῆς αὐτὴς ἀνάγκη καὶ τὼς γενέσεις ἀνὼω- 
μάλας εἶναι καὶ τὼς μὲν θάττες τὰς δὲ βραδυτέρας, ὥςε 
συμβαίνει διὰ τὴν τότων γένεσιν ἄλλοις γίεσθαι ᾧθοράν. 

γεσις καὶ φθορά, φαμὲν δ᾽ αἰτίαν εἶναι τὴν φορῶν τῷ γί- 25 ἀεὶ δ᾽, ὥσπερ εἴρηται, συνεχὴς ἔςαι ἡ γώεσις καὶ ἡ φθο- 
γεσθαι!, φανερὸν ὅτι μιᾶς μὲν ἔσης τῆς φορᾶς ἐκ ἐνδέχε- 

-- Υ͂ ΝΌ.ΝΣ 5. δῶν τ τος ν ἼΩΝ 
ται σθαι ἄμψῶ διὰ τὸ ἐναντία εἶναι" τὸ γὼρ αὐτὰ 
καὶ ὡσαύτως ἔχον ἀεὶ τὸ αὐτὸ πέφυκε ποιεῖν. 
γόεσις ἀεὶ ἔ ἔςαι ἡ φθορά. δεῖ δ πλείους εἶναι 
σεις καὶ ἐναντίας, ἢ τῇ φορᾷ { τῇ ἀνωμαλίᾳ" 
᾿ κι 3 “ὃ κ χιν ας  ἀὰ “,᾿ ν » 7 ἐναντίων τἀναντία αἴτια. διὸ καὶ ἀχ ἡ πρώτη. φορὰ αἰτία 
ἐξὶ γοέσεως καὶ φθορᾶς, ἀλλ᾽ ἡ κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον" 
ἐν ταύτῃ γὰρ καὶ τὸ συνεχές ἐστι καὶ τὸ κινεῖσθαι δύο 
κινήσεις" ἀνάγκη γάρ, εἴ γε ἀεὶ ἔξαι συνεχὴς γένεσις καὶ 

σ΄ Γ᾽ 
ςὥςξε ἡτοι 

, πὰς κινή- 

4. δὲ οι Τ. ᾿ ἃ 

ρώ, καὶ ἀδέποτε ὑπὺλείψει. δὶ’ ἣν εἴπομεν αἰτίαν. τῶτο δ᾽ 

εὐλόγως συμβέβηκεν" ἐπεὶ γὰρ ἐν ἅπασιν ἀεὶ τῷ βελτίονος 

ὀρέγεσθαί φαμεν τὴν φύσιν, βέλτιον δὲ τὸ ἐἶαι ἢ τὸ μὰ 
“. ονλν “ », ν εἶναι (τὸ δ᾽ εἶναι ποσαχῶς λέγομεν, ἐν ἄλλοις εἴρηται), 

“- Ἁ » “4 ,ὔ Ἁ ,ὔ “ 
τῶν γὰρ 30 τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον ἐν ἅπασιν ὑπάρχειν διὰ τὸ πόρρω τῆς 

, -“» 
ἀρχᾷς ἀφίςασθαι, τῷ λειπομένῳ τρόπῳ συνεπλήρωσε τὸ 
ὅλον ὁ θεός, ἐντελεχῇ ποιήσας τὴν γόεσιν" οὕτω “γὰρ ἂν 

΄΄ ᾽΄ ΡΞ τ Ν, ν,» , ἅμ. .- ᾽ μάλιςα συνείροιτο τὸ εἶναι διὰ τὸ ἐγγύτατα εἶναι τῆς οὐ- 
, .. . »Ἂ. Ν , ΄ ᾿ψ " σίας τὸ γίεσθαι ἀεὶ καὶ τὴν γένεσιν. τότε δ᾽ αἴτιον, ὥσπερ 

ἘΞ} 2. ὀργανικὰς ἘΖ. 1 3. ἱπὼὶ ἘΗ͂. ΠΠ φησιν Ε. 1 9. ἀπονέμει Ἐ. 110. πρίονος ὄντος Ζ. ἢ ξαίοντος ἘΞ 

41. κινεῖ καὶ ποιεῖ Ζ. 12. ὦ προθεωρῆσιν ΗἩ. 1 13, τε οτὰ ΤΠ. ᾿ 15. ἐπειδὴ 7. ἡ 17. ἱντελεχῶς Ἐ. 1 18. καὶ ἀπάγειν ογὰ Ε΄. ἢ 

ἡητικὸν ΕΠ τὰ] τὸ Ἐ. || πρῶτα Ἐ. ἢ 19. τὴν οπὶ ἘΞ. 1 21. εἶναι αἴτιον Φ. 1} ἢ -- 23, διὸ τᾶγρὸ Σ, ᾿ 24. καὶ αὐΐδ γένεσις οτι 
ΣῊ. 1 25. τὴν φορὰν οτὰ Ἐ. 1] 26. ὅτι] ὡς ΕΖ. ἢ 29. ἕξαι ἀὲ ΕΗ. Ἰ 30. φθορᾷ Ἐ. 1 31. ἐναντία αἴτια Ε, αἴτια τἀναντία Ἦ, αἷ- 

τια τὰ ἐναντία Κ΄. αἰτία τῆς γενίσεώς ἰςι καὶ τῆς φθορᾶς Ε΄. ᾿ἰ 33. ἐστι] ἔεςι ΓΗ͂. 1 κινεῖσθαι δύο ογὰ Ὧγ Ε. || 34. ηε ἀὴ] τε ἀὰ Ε, 
οι ΓΗ. 

1. μὲν οἵα Ε. ἢ τιῇ τοὶ Ζ. ἢ ἐπιλιμπάνωσιν Ε΄, ὑπολίπωσιν Ζ,. ἢ 6. προιέται ἘΞ. ἢ Ἴ. τῷ] καὶ τῷ Η, ἐν τῷ Ἐ, καὶ ἐν τῷ 2. 11 ταὐτὸ 

τοῦτο ροϑὶ γίεσθαι ἘΠῚ. Ἰ 8. προσελθεῖν ἘΖ. [1 9. ἀπιέναι Σ΄. 1 10. καὶ Ροδὶ χρ. οὐχ ΣῊ. || ἡ δοΐο κατὼ οἱχ ΣΕ. {| 11. ἑκάςων ὅν ἀρ. 
ΡΥ ΕῸῚ 12. Χρόνος καὶ βίος ΕῊ. 1} 13. μετρᾶται Η. ἢ πάντες οἵα Ε, πάντες -- 1ἡ, πλείονι οα ΖΦ. ἢ 14. τοῖς .}} ἄλλοις μὴν ε“[ : 

45. τοῖς δὲ] ἄλλοις δὲ Ε΄ {Π τὸ ογα Ε. Π 17. λεγομένοις ΕΓ 19. φορᾶς Ἐ-. ᾿ 23. θᾶττον ΕΖ,. 1 βραδυτέρας εἶναι ὥςε Ε. ᾿ 26. οὔτε ποτὶ 

1. 1 217. ἀὰ ροβ" φύσιν 1. ἢ" 28. φαμεν ἀηῖε 21. τοῦ Ἐ. 1 28. τὸ διῖθ μὴ οπι ΗΠ. || 30. ἐν ἄτασιν ἀδύνατον ἘΠ. || 832. ἱνδελεχῆ ΕΚ 
1 38. ἐγγυτάτω ΚΕ. 1 34. ἀὴ οξὰ 257. ἵ᾿ τοῦτο Ε΄ 11 αἴτιον οτα ΣΉ. 



ΠΕΡῚ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ͂Σ Β. 331 

“ ὔ Ἁ ὔ ,ἤ 
εἴρηται πολλάκις, ἡ κύκλῳ φορά" μόνη γὰρ συνεχής. διὸ νόμενον τόδε μετὰ τόδε ὥςε μὴ διαλείπειν, σκεπτέον πότε- 

, γ ΄ Ἂ 
καὶ τἄλλα ἔσα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα κατὰ τὰ πάθη ρον ἔς: τι ὃ ἐξ ἀνάγκης ἔςαι, ἢ ὑδέν, ἀλλὰ πάντα ἐνδέ- 

ἈΝ οι ΄, δ. Ψ φο. Ἁ καὶ τὰς δυνάμεις, οἷον τὰ ἁπλᾶ σώματα, μιμεῖται τὴν χεται μὴ γενέσθαι. ὅτι μὲν γὰρ ἔνια, δῆλον, καὶ εὐθὺς τὸ 
,ὔ δ, Ἁ λ Ν “ 

κύκλῳ φοράν" ὅταν γὼρ ἐξ ὕδατος ἀὴρ γόηται καὶ ἐξ ἔςαι καὶ τὸ μέλλον ἕτερον διὰ τῶτο" ὃ μὲν γὰρ ὠληθὲς 

ἀέρος πῦρ καὶ πάλιν ἐκ πυρὸς ὕδωρ, κύκλῳ φαμὲν περι- 5 εἰπεῖν ὅτι ἔςαι, δεῖ τῦτο εἶναί ποτε ὠληϑὲς ὅτι ἔςιν᾿ ὃ δὲ 

ἐληλυθέναι τὴν γένεσιν διὰ τὸ πάλιν ἀνακάμπτειν. ὥςε καὶ νῦν ὠληϑὲς εἰπεῖν ὅτι μέλλει, οὐδὲν κωλύει μὴ γενέσθαι" 
΄ ΄ Ἀ ἃ μι 

ἡ εὐθεῖα φορὼ μιμεμόη τὴν κύκλῳ συνεχής. ἐςιν. ἅμα δὲ μέλλων γὰρ ἀν βαδίζειν τις οὐκ ἀν βαδίσειεν. ὅλως δ᾽, 
ας. ᾽ , Ψ " “ ΑἈ. ὰὶ ἢ “ ΄ » λ35Ν4 » μι. “ἢ λ Ἂς ΠΝ μ δῆλον ἐκ τότων ὅ τινες ὠἀπορῦᾶσιν, διὰ τί ἑκάς τῶν σωμά- ἐπεὶ ἐνδέχεται ἔνια τῶν ὄντων καὶ μὴ εἶναι, δῆλον ὅτι. καὶ 
"ΝΣ , , » κιον ΄, δ , “ ᾿ », νυ. “᾽ν , 

τῶν εἰς τὴν οἰκείαν. φερομόου χώραν ἐν τῷ ὠπείρῳ χρόνῳ τὰ γινόμενα ἕτως ἔξει, καὶ ἀκ ἐξ ἀνάγκης τῦτ᾽ ἔςαι. πό- 
᾽ » Ἁ ὔ ν Ν ,ὔ ΣΆ, -ε τ πε 4. (Ὁ “ Ἃ .ῃ᾿ Η » Η - « “ 
αὶ διεςᾶσι τα σώματα. αἴτιον γὰρ τάτα ἐςὶν ἡ εἰς ἄλληλα 10 τερον ὧν ἅπαντα τοιαῦτα ἃ ὦ, ἀλλ᾽ ἔνια ἀναγχαῖον ὡπλῶς 

μετάβασις" εἰ γὰρ ἕκαςον ἔμενεν ἐν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ καὶ 

μὴ μετέβωλλεν ὑπὸ τῇ πλησίον, ἤδη ἄν διεςήκεσαν. με- 

ταβάλλει μὲν Ὧν διὰ τὴν φορὰν διπλῆν ἔσαν' διὰ δὲ τὸ 

μεταβάλλειν οὐκ. ἐνδέχεται μένειν οὐδὲν αὐτῶν ἐν οὐδεμιᾷ 

χώρᾳ τεταγμένη. διότι “μὲν ἦν ἔςι γένεσις καὶ φθορὼ καὶ 15 εἰ οἰκία, θεμέλιον, εἰ δὲ τῦτο, πηλόν. 
Ἁ ὔ ᾿, 

διὰ τίν᾽ αἰτίαν, καὶ τί τὸ γενητὸν καὶ φθαρτέν, φανερὸν ἐκ 
“ ᾽ 5 ΑΛ ὌΝ. ΤῈ Ρ ἊΝ ον. Ἀ “ », 2 τῶν εἰρημένων. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη εἶναί τι τὸ κινῶν, εἰ κίνησις 

ν » Ψ΄, ἘΠ Ὶ »,» , καὶ » 7 
ἔςαι, ωσπερ εἰρητῶϊ ΤΡΟΤΕΡΟΥ εὖ ετεέροίς, Καὶ εἰ ἀεὶ, 0τΤι ἀεὶ 

- Ἂν» Ὶ » ᾿ ἂ ἈΝ ΕΝῚ ὶ ἃ τ᾽, Ὶ 
τι δαὶ εἰνωΐ, Χαΐ εἰ συγέχης, Εὖ τὸ ἄνυτο Χαὶ ἀκίνητον κα 

γύεσθαι, καὶ ἔςιν ὥσπερ ἐπὶ τὰ εἶναι τὰ μὲν ἀδύνατω μὴ 
᾿ εἢ Ν δὲ δὺ -Ρ΄Ὁ εἶ λ Ν 7 φ. εἶναι τὰ δὲ δυνατά, ὕτως καὶ περὶ τὴν γένεσιν; οἷον τρο-- 

δ γ ὔ 
πὰς ἄρα ἀνάγκη γενέσθαι, καὶ ἐχ οἷόν τε μὴ ἐνδέχεσθαι. 

» Ἁ Ν ὔ . ᾽ Ν δ Υ̓͂ Ἂ» εἰ δὴ τὸ πρότερον ἀνάγχη γενέσθαι, εἰ τὸ ὕς ερον, ἔς αἱ, οἷον 
᾿ ᾿ κ 

ἄρ᾽ ἦν καὶ εἰ θεμέ- 
,ὔ ὰ λιίος γέγονεν, ἀνάγκη οἰκίαν γενέσθαι; ἢ ὑκέτι, εἰ μὴ κὠ- 

- ΝΟ ἃ ἔς θ « Ἄδοος ο δὲ τὸ » λ θ κεῖνο ἀνάγκη γενέσθαι ὡπλῷς" εἰ δὲ τῦτο, ἀνώγκη καὶ θε- 
7 Ἁ Ἂς ,ὔ 

μελίου γενομένε γενέσθαι. οἰκίαν" οὕτω γὰρ ἣν τὸ πρότερον 
ἤ » λσ : - ΣΌΣ; ν ΓΆ » 2 χον πρὸς τὸ ὕστερον, ὥστ᾽ εἰ ἐκεῖνο ἔσται, ὠνάγκη ἐκεῖνο 

λ ’ὔ εἶ Ζ ΄’ ΄, Ψ Ν ,ὔ 
ἀγένητον καὶ ἀναλλοίωτον" καὶ εἰ πλείες εἶεν αἱ κύκλῳ κι- 20 πρότερον. εἰ τούυν ἀνάγκη γενέσθαι τὸ ὕςερον, καὶ τὸ πρό- 

,ὔ ’΄ ὔ 7 ,ὔ » , » « 
γήσεις, πλείους μεν, πάσας δέ “πως εἰγαὶ ταῦτας. ἀναΎΧΥΉ 

ᾷ .Ἂ ΄ ᾽ ΣΝ “ αὶ Ἂν Ψ ,,.α Ἀν τΣ 
υπὸ μιὰν ἀρχὴν συνέχες ὃ ὁντος τῇ χρόγοῦυ ἀναΎΧΥΉ ΤῊΥ 

΄ -» ν Ν7 ὔ ᾿ 7 
ΧΙΥΉσΤΙν συνεχὴ εἰναϊ, εἰπερ ἀδύνατον Χρόνον χωρίς κιγήσεως 

- -“ ΎὙ Ν ἢ 8 ν ςε ,ὕ » 7ὔ Ύ 
εἶναι. συνεχἕς ἀρά τινὸς κι μὸς ὁ χρόνος. τῆς κύκλῳ ἄρα: 

ἄμα, ξ ᾿ ᾽ ἈΝ ΄, ᾿" ν΄ ΄Ζ τερὸν ἀνάγκη" καὶ εἰ τὸ πρότερον, καὶ τὸ ὕστερον τοίνυν 
“ , ἀνάγκη, ὠλλ᾽ ὁ δὶ᾽ ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ὅτι ὑπέκειτο ἐξ ἀνώγκης 

, Δ ΕΣ φ ᾿ ν ῳ ἃ. ὧν ᾿ κ᾿ 3 ,ὔ Σ ἐσόμενον. ἐν οἷς ἄρα τὸ ὕςερον ἀνώγκη εἶναι, ἐν τότοις ἀν- 
ἣν; 7, ,΄ τιςρέφει, καὶ ἀεὶ τῇ προτέρου γενομένου ἀνάγκη γενέσθαι 

καθάπερ ἐ ἐν τοῖς ἐν ἀρχῇ λόγοις δοῤση: συνεχὴς δ᾽ ἡ κί 5 τὸ ὕςερον. εἰ μὲν ἔν εἰς ἄπειρον εἶσιν ἐπὶ τὸ κάτω, ὑκ ἔςαι 
ἣ- 

γησις πότερον τῷ τὸ κινόμενον συνεχὲς εἶναι ἢ τῷ τὸ ἐν ῳ 

κινεῖται, οἷον τὸν τόπον λέγω ἢ τὸ πάθος: δῆλον δὴ ὅτι τῷ 
τ ͵ -“». ν Ν , "ἢ ᾽ :» ἃ “ἌΝ 

Τὸ κινούμενον" πὼς Ὑαρ τὸ πάθος συνεχες αλλ ἡ τῷ τὸ 
“" Ὁ ͵ Χ » ᾽ Δ “») μ μή 

τραγμαὰ ῳ συμβέβηκε συνεχὲς εἰναι; εἰ δὲ καὶ τῷ ἔν ῳ; 

, Ἁ ΄ “ 

ἀνάγκη τὸ ὕςερον τόδε γενέσθαι ἁπλῶς. ὠλλ᾽ ἐδ’ ἐξ ὑπο- 
ἈΝ ,ὔ 

θέσεως" ἀεὶ γὰρ ἕτερον ἔμπροσθεν ἀνάγκη ἔσται, δι᾽ ἃ 
, ν » 4 ἐσθ  » ᾽ » ᾿ νι» ν» 7 

ἐκεῖνο ἀνάγκη γενέσθαι. ὥς᾽ εἰ μή ἐςιν ἀρχὴ τῷ ὠπείρου, 

ὁδὲ πρῶτον ἔςαι ὀδέν, δι᾿ ὃ ἀναγκαῖον ἔς αἱ γενέσθαι. ἀλλὰ 

μόνῳ τῦτο τῷ τόπῳ ὑπάρχει" μέγεθος γάρ τι ἔχει, τότου 30 μὴν ὑδ᾽ ἐν τοῖς. πέρας ἔχεσι τῦτ᾽ ἔςαι εἰπεῖν ἀληθῶς, ὅτι 
ὔ Ν -“ ὰ 

δὲ τὸ κύχλῳ μόνον συνεχές, ὥςε αὐτὸ αὐτῷ ἀεὶ συνεχές: 
“νιν ὰ οοχ του ο. ν 2 “ τοῦτο ἄρα ἐστὶν ὃ ποιεῖ συνεχὴ κίνησιν, τὸ κύκλῳ σῶμα 

- - Ἁ ’, ᾿ 
φερόμενον" αὶ δὲ κίνησις. τὸν χρόνον. 

ὡπλῶς ἀνάγκη γενέσθαι, οἷον οἰκίαν, ὅταν ϑεμέλιος γένη- 
΄ Ν 3 Ἁ ᾽ “- » 1 4 τῶι" ὅταν γὰρ γένται, εἰ μὴ ὠεὶ τῦτο ἀνάγκη γύίεσθαι, 

συμβήσεται ἀεὶ εἶναι τὸ ἐνδεχόμενον μὴ ἀεὶ εἶναι. ἀλλὰ 
11 Ἐτεὶ δ᾽ ὦ. τοῖς. συνεχῶς κινυμένοις κατὰ γένεσιν ἢ δὲῖ τῇ γενέσει ἀεὶ εἶναι, εἰ ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ ἐςὶν ἡ γώε- 

ἀλλοίωσιν ἢ ὅλως μεταβολὴν ὁρῶμεν τὸ ἐφεξῆς ὃν καὶ γι- 35 σις" τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀεὶ ἅμα" ὃ γὰρ εἶναι ἀνάγκη 

4. ἡ] αἰτία ἡ Η. ἢ 5. ἐκ τὸ πυρὸς ΕΗ. ἵ 1. εὐθεῖα τότων φ. Ζ.. ἵ 10. εἰς] ἐπ’ Ε. 11. ἔμεινεν ΕΗ͂. 11 12. μετέβαλεν Ἡ. ἢ 

διειξήκεσαν ΓΠ1.. 13, φθορὰν Ε. ᾿ 16. αἰτίαν εἴρηται καὶ 1... 1 γενητὸν Ζ. 117 εἰ 21 εἰ 92. ἀναγκαῖον Ἡ. {τὸ οπι ΕΡ΄. ἰϊ κινρν 

οταὰ. Ἐ. 1 18. }]. καὶ ἐν 257. 1 εἰ οπι. Ε. 1 ἀὰ δεῖ τι ἐναι ἘΠ., δεῖ τι ἀὲὰ εἶναι δ. 1 19. συνεχὲς Ε. 90. εἶεν οπι ΕΡ. ἰϊ αἱ ἐν κύ- 

πλῷ ἘΡ. Ἰ 21... ἀναγκαῖον Ὅὁτὰ ἘΠ. ἢ 23. χωρὶς] ἄνευ ἘΠῚ οἱ »5 Ε. {{ 24. ὁ χρόνος ἀριθμός Ε΄. 1} 25. λόγοις οταὰ Ε΄. ἢ διώριςαι Η͂. ἢ 

ἡ οπι ΤΠ. ἰ 26. 5] καὶ Ε. Π τῷ οἵα ΕΕΗ͂. || 28. ἀλλ᾽ καὶ οοΥν Ε. [1 .29. ᾧ οπι Ε. τὸ Η͂-. 11 30. δυυπάρχει 1.. 11. 31. ἀὰ οτὰ 
ἘΞ. ἃ 32. ἀρα] γὰρ Ε. 

2, ὅ,τι ΕΕ. 1 8. ἴσται] ἰςιν Ἐ. ᾿ 7. γὰρ ἀναβαδίζεν τε ὐκ Ε. Ἰ βωδίση Ε. .- 8. ἐπειδὴ Ε΄, Ἱ 9. τὼ οτὰ ἘΕ. 11. γενέσθαι 

ἙΉ. ἵ᾿ 12. δυνατὸν Ε. ἢ 13, 14,16, 1Ἴ, 19,20, 21,22, 24, 26, 28, 31, 32, 35. ἀναγκαῖον Η͂. ἢ καὶ ον ΓΗ͂Σ. " 14. δὲ Η. ἢ 15. οἰκίαν 

2. ἢ εἰ καὶ Ε. Τ 16. ἀνάγκη καὶ οἰκίαν Ε΄ 1:18. γὰρ ὧν ἣν Ε. 19. ὡς Η. ἢ ἰςιν Ε. Ἱ 20. πρ.] πρέτερον γενέσθαι ΕΗ͂Μ. ἢ] 21. εἰ 
τῇ πρότερον καὶ τηᾶγρο ἘΡ' ἢ 22, 34, 35. ἀναγκαίου Ἡ. || 26. ἐδ’ οπι Ε. 27. δι᾿ δ] διὸ καὶ Σ΄. 1 30. ἐςιν Σ΄. αὶ 31. ὅταν θεμέλιος 

“γένηται ὁτὰ ργ Ε. ἰϊ 32. ἐνάγκη ἀὲ γίνεσθαι τῖτο Ε΄. || 33. ἀὴ μὴ Ε΄. ἢ ἀλλὰ -- 84. εἶναι οὔλ ρΥ Ε. || 84. ἐξὶν αὐτῇ ΓῊ. 

σα 
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Φ νυ .» “ Υ ΄, ιν ἡ » οὐχ οἷόν τε μὴ εἶναι" ὥς᾽ εἰ ἔςιν ἐξ ἀνώγκης, ἀϊδιόν ἐς , 
Ω »᾿ 2 » 3, “ κ , ψ' ; 

καὶ εἰ ἀΐδιον, ἐξ ἀνάγκης. καὶ εἰ ἡ γένεσις τοίνυν ἐξ ἀν- 
,ὕ ., : , ΠΈΨΙΣ: 7 » 
ἀγκης, ἀΐδιος ἡ γένεσις τέτου, καὶ εἰ ἀΐδιος, ἐξ ἀνάγκης. 
γκ νυν ι πδ νι τὸ , ᾽ 

εἰ ἄρα τινὸς ἐξ ἀνάγκης ἁπλῶς ἡ γένεσις, ἀνάγκη ἀνακυ- 
- Α : . 7 ;,;, Ν ῃ 7ὔ ΧΓΥ Ἂς κλεῖν καὶ ἀνακάμπτειν. ἀνάγκη Ὑαρ ἤτοι πέρας ἔχειν τὴν 

ὰ ,ὔ ᾿ Ω , ὰ ᾽ γλ ἃ , ΧΩ ᾽ν 
γώεσιν ἢ μή, καὶ εἰ μή, ἢ εἰς εὐθὺ ἡ κύκλῳ. τότων δ 

γι}. ν φΖ νΝ νὰ - 
εἴπερ ἔςαι ἀΐδιος, ὑκ εἰς εὐθὺ οἷόν τε διὰ τὸ μηδαμῶς εἷ- 

᾽ Ἂν νὰ ,ὔ « » δ »“» » ἐ ὔ 
γαι ἀρχὴν μήτ᾽ ἂν κάτω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐσομένων λαμβάνο- 

᾿ΑΣ ΟΣ ὁ ε Ἂ: ἢ . 77 ἀν ΟΣ ,» 4 ᾽ 
μεν, μήτ᾽ ἄνω, ὡς ἐπὶ τῶν γινομένων" ἀνάγκη δ᾽ εἶναι ἀρ- 

ΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ Β. 

, χὰ διὰ ΠΧ ΨΨΞΥΨΙ , τῆς κινήσεις καὶ ὅσαι διὰ ταύτην" εἰ γὰρ τὸ κύκλῳ κινό- 
», -“ » 1, ΕἾ ΄ ΄ » Ἁ 7 μένον ἀεί τι κινεῖ, ἀνάγκη καὶ τότων κύκλῳ εἶναι τὴν κί- 
Φ »“ τ “ἡ , γησιν, οἷον τῆς ἄνω φορᾶς ὕσης ὁ ἥλιος κύκλῳ ὠδί, ἐκεὶ 

. εν Ν "“" ’ ΄ὔ " ᾽ , δ᾽ ὕτως, αἱ ὧραι διὰ τοῦτο κύκλῳ γίνονται καὶ ἀνακάμ- 
΄ ΕΠ ῳ Λ Ἀφ ς«-  Ἂπ Ἂ 7ὔ 

5 πτουσιν, τότων δ᾽ ὕτω γινομένων πάλιν τὰ ὑπὸ τότων. τί 
᾿ δὴ ἈΝ ν Ὅ' “ ιν “ »Ὰ ΄ὔ 
ἦν δὴ ποτε τὰ μὲν ὅτω φαίνεται, οἷον ὕδατα καὶ ἀὴρ κύ- 

΄ Ἅ ᾿ ν - 
κλῳ γινόμενα, καὶ εἰ μὲν νέφος ἔςαι, δεῖ ὗσαι, καὶ εἰ 
"4 λ δὰ Υ̓ ὃ Ἂ ὕσει γε, δεῖ καὶ νέφος εἶναι, ἄνθρωποι δὲ καὶ ζῷα ὧκ ἀνα- 

,ὔ ᾽ ἐς τὴν “ η ͵7ὔ Ν , Χ Ε 
καμπτουσιν εἰς αὑτὰς ὡςε χαλιν γίνεσθαι ΤῸΝ αὐτόν" οὐ 

χήν, μὴ πεπερασμένης ὕσης, καὶ ἀΐδιον εἶναι. διὸ ἀνάγκη 10 γὰρ ἀνάγκη, εἰ ὁ πατὴρ ἐγένετο, σὲ γενέσθαι" ἀλλ᾽ εἰ σύ, 
, ᾿ ᾽ , γ ὦ - ΗΝ ἃ ὦ 

κύκλῳ εἶναι. ἀντιςρέφειν ἄρα ἀνάγκη ἔςαι, οἷον εἰ τοδὶ ἐξ 
», ΞΕ ΄΄ ΡΝ , ΝΣ» ΠΝ 
ἀνάγκης, καὶ τὸ πρότερον ἄρα“ ἀλλὰ μὴν εἰ τῦτο, καὶ τὸ 
Ψ »,“ ΄, » ὌΝ “ον ΟΝ 
ὕςερον ἀνώγκη γενέσθαι. καὶ τοῦτο ἀεὶ δὴ συνεχῶς" οὐδὲν 

Ν ἃ -“ ΄ὔ 
γὰρ τῶτο διαφέρει λέγειν διὰ δύο ἢ πολλῶν. ἐν τῇ κύκλῳ 

ἐκεῖνον. εἰς εὐθὺ δὲ ἔοικεν εἶναι αὕτη ἡ γώεσις. ἀρχὴ δὲ 

τῆς σκέψεως πάλιν αὕτη, πότερον ὁμοίως ἅπαντα ἀνα- 

κάματει ἢ οὖ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀριθμιφ' τὰ δὲ εἴδει μόνον, 

ὅσων μὲν ὅν ἄφθαρτος ἡ ἡ ὑσία ἡ κινουμένη, φανερὸν ὅ ὅτι καὶ 
ἄρα κινήσει καὶ γενέσει ἐςὶ τὸ ἐξ ἀνώγκης ἁπλῶς" καὶ 15 ἀριθμῷ ταὐτὰ ἔςαι (ἡ γὰρ κύησις ἀκολυθεῖ τῷ κιναμένῳν, 
ν ΄ὔ Ὁ . μᾳ ΄ θ λ ΄7ὔ ὶ Σ εἶτε κύκλῳ, ἀνώγκη ἔκαςον γίνετθαι καὶ γεγονέναι, καὶ εἰ 
3. ὧν « ΄, ΄, -“ " Ἁ γώ 7 
ἀναΎκΉ, Ἢ τύτων γένεσις κυκλῳ. ταῦυτα μεν δὴ εὐλόγως, 

»Ρ}. να ,ὔ 7 - 

ἐπεὶ ἀΐδιος καὶ ἄλλως ἐφάνη ἡ κύκλῳ κύησις καὶ ἡ τοῦ 
»“" “» ͵ὔ ψΨ ΄ 

ὑρανῶ, ὅτι ταῦτα ἐξ ἀνάγκης γύεται καὶ ἕςαι, ὅσαι ταύ- 

ὅσων δὲ μὴ ἀλλὰ φθαρτή, ἀνάγκη τῷ εἶδει, ἀριθμῷ δὲ 

μὴ ἀνακάμπτειν. διὸ Πθδν᾽ ἐξ ἀέρος καὶ ἀὴρ ἐξ ὕδατος εἴ- 

δει ὁ αὐτός, ὅκ ἀριθμῷ." εἰ δὲ καὶ ταῦτα ἀριθμῷ, ἀλλ ὑχ 

ὧν ἡ ὑσία γίνεται ἦσα τοιαύτη οἷα ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι. 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩ͂Ν Α. 

Πιμὶ μὲν ὃν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πώ- Ὁ δ᾽ ἐςὶν ὅσα συμβαύει κατὰ φύσιν μέ, ἀτακτοτέραν μιύτοι 
σης κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φο- 

ρὼν διακεκοσμημώων ἄστρων καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν 

σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα με- 
ταβολῆς, καὶ περὶ γρέσεως καὶ φθορᾶς τὴς κοινῆς ἐρηται 

ΩΣ ΩΣ Υ͂ “ ,ὔ »“" 

τῆς τῷ πρώτου ςοιχείου τῶν σωμάτων, περὶ τὸν γειτγιῶντα 
͵  πρμτορ ας Δ ἐδο ἢ : ᾿ , μάλιςα τόπον τῇ φορᾷ τῶν ἄςρων, οἷον περί τε γώλαικτος 

καὶ κομητῶν καὶ τῶν ἐκπυρουμένων καὶ κουμόων φασμά- 
Η͂ ,ὔ ᾿Ὶ ΕἾ » ἈΝ ᾿ [2 

των, ὅσα τε θείημεν ἂν ἀέρος εἶναι κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος, 

πρότερον. λοιπὸν δ᾽ ἐ ἐσὶ μέρος τῆς μεθόδου ταύτης ἔτι θεω- 25 ἔτι δὲ γῆς ὅσα εἴδη καὶ μέρη. καὶ πάθη τῶν ἐεέροτι ἐξ ὦ ὧν 
ρλτέον, ὃ πάντες οἷ πρότερον μετεωρολογίαν ἐκάλεν" ταῦτα περί τε πνευμάτων καὶ σεισμῶν θεωρήσαιμεν ἂν τὰς αἰτίας 

2 εὲ 3. ἀναγκαΐν Η΄ 11 2. καὶ εἰ ἡ Ὑύνεσις τοίνυν ὁτὰ σοΥτ' Ε. ἢ 3. 4] καὶ ἡ Η. 1 εἰ οταὰ Ε. ἴ ἀ εἰ 5. ἀναγκαῖον Ἐ. Π 6. εἰ μή 

οἵα ΤΙ. ΠΑ δηΐϊς εἰς οτχ 1. {Π 8 εἱ 9. ὡς οαι Ε΄. ᾿ 8. λαμβανομένων ἘΠ. 11 9. γεινομένων Ἐ. ἵ τ Ἐπ ἘΣΡΗ͂. ᾿ καὶ οτγὰ ΣΕ. αὶ 

41. τοδὶ] τὸ Ε. 1 12. καὶ τὸ π.} εἶναι καὶ τὸ π. Ε. ΠΠ τὸ δηῖϊθ ὕφερον οτι Ἐ. ᾿ 13. δὴ] ὅδη ΓΗ. 44. γὰρ τῦτο ἰχ ΗἩ. ἢ 16. 

ἕκαςον οὐὰ Ε΄. ἵ γενέσθαι Η. ἢ 18. ἐφάνη καὶ ἄλλως Σ΄. || 19. ταύτας ΓΗ͂. 

1. τὸ] τι Η, τι τὸ δ. 13. κύκλω ὃ ἥλιος Ε΄. 1 ὧδ οτα Ε. || ἐπὲ -- ἀ. ἀνακάμπτνσιν οτὰ ἢ. ΠΠ ὦ. αἱ οτὰ Ε. ἢ 5. ϑι οὔὰ Σ. ἢ 
πάλιν τὸ} πάν ΕΖ. Π 6. ὕδωρ 2... {[{1. γρρόμενος Ἐ. Ἱ δεῖ καὶ ὕσαι ΕΉ. [Π 8. καὶ ροδὲ δεῖ ογὰ Η. [[ 10. ὁ σπι Ε. ἢ 11. δὴ 2. κ 
δὴὲ ΕΗΖ. 1 15. ταῦτα ᾽ν ἔςαι Η, ταυτὰ ἣν ἔςαι Ε΄. : 

(οαΐϊοες ΕΡΗ͂Ν. Τὶϊ. μετεώρων Ν. 

21. δὶ τῶν περὶ τὴν ἄνω Ε. { 26. μετεωρολόγον Ν. 

21. σωμάτων κυήσεως περὶ ΗΝ. 11 22. τῇ φορᾷ] διαφορὰ ργ ΗΥ̓͂, τῇ φορᾶ τῇ Ἐ. ἢ 25. μέρη καὶ εἴη ΕῊΉΝ. 

» ῃ 
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᾿ δ ,ὔ ζω} ὐ Ἁ Ἁ ΄, Ἀ ᾿ ΄ Ὡ ΄ δὺ ΄, “ ὶ »" Υ΄. φΦ:-»-» καὶ περὶ πάντων τῶν γινομένων κατὰ τὰς κινήσεις τὰς τοῦ. σχεῖν τότων δυνάμει, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων οἷς ἕν τι καὶ 
. -ἢ φ Ν ε ᾽ - - ᾽» ἦς ᾿ ᾿ ΝΟ πὸ »,»ι΄ὦἃὰδ » ΄, Υ κ᾿ 

των" ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δ᾽ ἐφαπτόμεθα τινα ταὐτὸν ὑπόκειται, εἰς ὃ ἀναλύονται ἔσχατον. πρῶτον μὲν 
΄ ᾿ -» ΄ ν ΄ τ λ ΄, ᾽ 

τρόπον" ἔτι δὲ περὶ κεραυνῶν πτώσεως καὶ τυφώνων καὶ ἔν ὠπορήσειεν ἄν τις περὶ τὸν καλόμενον ἀέρα, τίνα τε χρὴ 
, -» Υ -“ Ἁ “ -“ μὰ Ν Ψ. “ 

πρηςήρων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων, ὅσα διὰ πῆξιν λαβεῖν αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κόσμῳ τὴν γῆν, 
“ ’ » »“» ΄ ,, “ λ ᾿ »" γ Ν ΄’, 

συμβαίνει πάθη τῶν αὐτῶν σωμάτων τότων, διελθόντες δὲ 5 καὶ πῶς ἔχει τάξει πρὸς τάλλα τὰ λεγόμενα στοιχεῖα 
, “ Γ᾽ ν.ν »“ 7 Α . “ »ἝἭ ψ 

περὶ τότων, θεωρήσωμεν εἴ τι δυνάμεθα κατὰ τὸν ἐὑφηγη- τῶν σωμάτων. ὁ μὲν γὰρ τῆς γῆς ὄγκος πηλίκος ἂν τις 
΄ ἴγᾷ " ᾿ “ , Ψ Ν ᾽ γ Μώον τρόπον ἀποδοῦναι περὶ ζῴων καὶ φυτῶν, καθόλου τε εἴη πρὸς τὰ περιέχοντα μεγέθη, οὐκ ἄδηλον" ἤδη γὼρ 

) ᾿Α͂Ξ δὲ Ν ΄ : Θέ έ Δ ν μ“ ὃ χ »“" ᾽ πρὰ ᾿ “κκ ἡ ᾿ καὶ χωρίς" σχεδὸν γὰρ τούτων ῥηθέντων τέλος ἄν εἴη γε- ὦπται διὼ τῶν ἀστρολογικῶν θεωρημάτων ἡμῖν ὅτι πολὺ 
Ν -“ 3 ᾿ -" ει» ἐ , “ΝΟΨ ᾽ εἶ μω γ ».2 5. ͵ »,.» 2 δ ΄ 

γονὸς τῆς ἐξ ἀρχὴς ἡμῖν προαιρέσεως πάσης. ὧδ᾽ ὄν ἀρ- καὶ τῶν ἄςρων ἐνίων ἐλάττων ἐςίν. ὕδατος δὲ φύσιν συν- 

ξώμενοι λέγωμεν περὶ αὐτῶν πρῶτον. 
᾽ δ ἊΝ, Τὰ ’, τ: ον 5 Ἁ ἊΝ 
Ἐτεὶ γὰρ διώριςαι πρότερον ἡμῖν μία μὲν ἀρχὴ τῶν 

΄ ν᾿, “- “ ε » » Ψ'. 7 
σωμάτων, ἐξ ὧν συνέξηκεν ἡ τῶν ἐγκυκλίως φερομένων σω- 

, , Υ νι ΄ ΈΡ..Ψῳ) 
μάτων φύσις, ἀλλα δὲ τέτταρα σώματα διὰ τὰς τέττα- 

Ϊἦ ΄,ὕ ὖ - -“ . 7 " ᾽ὔ Ν 
ρας ἀρχάς, ὧν διπλῆν εδαί φαμεν τὴν κίνησιν, τὴν μὲν 

10 ἐς υκυΐαν καὶ ὠφωρισμένην ὅθ᾽ ὁρῶμεν ἔτ᾽ ἐνδέχεται κεχω- 

ρισμένην εἶναι τὰ περὶ τὴν γὴν ἱδρυμένου σώματος, οἷον τῶν 

τε φανερῶν, θαλάττης καὶ ποταμῶν, κἀν εἴ τι κατὰ βά- 

βους ἄδηλον ἡμῖν ἐς. τὸ δὲ δὴ μεταξὺ τῆς γὴς τε καὶ 
τῶν ἐσχάτων ἄςρων πότερον ἔν τι νομιςἐον εἶναι σῶμα τὴν 

ἧς ον , ᾿ Ν ὔ Υ᾿ ΄ ͵ μ᾿ ΄ 4 ,ὔ ,ὔ ᾿ » ͵ὔ 
ἀπὸ τῷ μέσου, τὴν δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον' τεττάρων δ᾽ ὄντων τό- 15 φύσιν ἢ πλείω, κἀν εἰ πλείω, πόσα, καὶ μέχρι πᾷ διώ- 

τῶν, πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ γῆς, τὸ μὲν τούτοις 

πᾶσιν ἐπιπολάζον εἶναι πῦρ, τὸ δ᾽ ὑφις μενον γῆν" δύο 

δ᾽ ἃ πρὸς αὑτὰ τότοις ἀνώλογον ἔχει" ἀρ μὲν γὰρ πυ- 
ρὸς ἐγγυτάτω τῶν ἄλλων, ὕδωρ δὲ γῆς. ὁ δὴ περὶ τὴν γὴν 

», ΄ ς.- κν » ν Ψν ᾿ “ 
βίςαι τος τοποίς: ἩΜΙ͂ μὲν οὖν εἰργταὶ προτερον περὶ του 

’΄ Ψ -.ἷ Ἁ ΄, 3 λν, Ψω 
σρώτου ςοιχείου . ὝΟΙΟΥ Τί ΤῊΥ δύναμίν εςι., καὶ οτι πας ὁ 

Ἁ Ύ Ν ΄, ᾽ , “ ͵ ΄ 
περὶ τας ἄγω φορας κόσμος ἐχείγου του σωματος πληρης 

» , Α ΄ Ν δέ ᾽ ΄, ς . ᾿; μὰ Σ 
ἐεςιν. Χαὶ ταὐυτῊν ΤῊΥ ξαν " ἐβῦνον μεῖς τυγχάνομεν εἐχον- 

Γ2 ͵ ᾿ 7, ὕ ἢ “- ,ὕ ὰ ἈΝ ͵ ϑ᾽ ὦ ͵ὕ (- τ - ᾿ -» ,ὔ 
ὅλος κόσμος ἐκ τύτων συνέξηκε τῶν σωμάτων' περὶ ὃν τὼ Ὁ τες, φαύεται δ᾽ ἀρχαία τις ὑπόληψις αὕτη καὶ τῶν πρό- 

συμβαίνοντα πάθη φαμὲν εἶναι ληπτέον. ἔς! δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
συνεχής πως τος ταῖς ἄνω φοραῖς, ὥςε πᾶσαν αὐτῷ τὴν 

δύναμιν κυβερνᾶσθαι ἐκεῖθεν" ὅθεν γὰρ ἡ τῆς κινήσεως 

ἀρχὴ πᾶσιν, ἐκείνην αἰτίαν νομιςἐέον πρώτην. πρὸς δὲ τότοις 

τερον ἀνθρώπων! ὁ γὰρ λεγόμενος ἀἰϊθὴρ παλαιὰν εἴλπφε 
δ. ἰρ ᾿ - τὴν προσηγορίαν, ἣν ᾿Αναξαγόρας μὲν τῷ πυρὶ ταὐτὸν ἡ γή- 

ω “» ᾿ ΄ ν γ ΄ 
σασθαί μοι δοκεῖ σημδίνειν" τά τε γὼρ ἄνω πλήρη πυ- 

Ἁ ᾿ »»-ν ᾿ ἣν ᾿ 327 “ΟΣ 
ρὸς εἶναι, κὠκεῖνος τὴν ἐκεῖ δύναμιν αἰθέρα, καλεῖν ἐνόμισεν, 

ἡ μὲν ἀΐδιος καὶ τέλος ἀκ ἔχεσα τῷ τόπῳ τῆς κινήσεως, 25 τῦτο μὲν ὀρθῶς νομίσας" τὸ γὰρ ἀεὶ σῶμα θέον ἅμα θεῖόν 
»-“ ͵7ὔ 

ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν τέλει" ταῦτα δὲ τὰ σώματα παάντῳ πεπερα- 
,ὕ λ “ ͵7ὔ 

σμένος διέξηκε τύπους ἀλλήλων. ὥςε τῶν συμβαινόντων 

Ν ,ὔ 9.3.ἅ.ὃἍ ᾿Ὶ ’ὔ 

τι τὴν φύσιν ἐοίκασιν ὑπολαβεῖν, καὶ διώρισαν ὀνομάζειν 
2.7 ΝΥ -“ ε ἃ ᾽ ᾿ “ »ε- Ν , 7 ᾽ 

αἰθέρα τὸ τοίδτον ὡς ὃν ἀθενὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν τὸ αὐτό" οὐ 
᾿ ἘΝ “ " Ὶ “ ᾿ Ἀ -“ ΄ ς ᾽ Ἂν Ν φ Υ ᾽δὲ δ δ᾽ ᾽ ΄ὕ νΝ »Ν περὶ αὐτὸν πῦρ μὲν καὶ γὴν καὶ τὰ συγγενὴ τύτοις ὡς ἐν γὼρ δὴ φήσομεν ἅπαξ οὐδὲ δὶς οὐδ᾽ ὀλιγάκις τὰς αὐτὰς 

- ψΨ' »“» ᾿: Ψ Ἁ Ν Α ε ὕλης εἶδει τῶν γιγνομένων αἴτια χρὴ νομίζειν (τὸ γὰρ ὑπο- 
͵7 " ’ὔ “ ’ Ν ,ὔ Ἁ ΄ὔ Ὡ δὲ ἊΦ' 6 Ἀ » Ν Γὰ λ ἉἍ 

κείμενον καὶ πάσχον τῦτον προσαγορεύομεν τὸν τρόπον), τὸ 30 ράκις. ὅσοι δὲ πῦρ καθαρὸν εἶναί φασι τὸ περιέχον καὶ μὴ 
7 ὦ Ψ ε Ψ « ἐμὲ ,ὔ ᾽ 7] ᾿ ““" ᾽ ,ὔ Ἁ ΄, Ὡ Ἁ Δ .ἢ “. λ ΄ 

δ᾽ ἕτως αἴτιον ὡς ὅθεν ἡ τὴς κινήσεως ἀρχή, τὴν τῶν ἀεὶ μόνον τὰ φερόμενα σώματα, τὸ δὲ μεταξὺ γῆς καὶ τῶν 
Ύ ,ὔ Ἄ ν-Ψ » 
ἄςρων ἀέρα, θεωρήσαντες ἀν τὰ νῦν δεικνύμενα διὰ τῶν 

δόξας ἀνακυκλεῖν γινομένας ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἀπει- 

κινουμένων αἰτιατέον δύναμιν. 

3 ᾿Αναλαβόντες ὄν τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις καὶ τὸς εἰρημέ- 
γους πρότερον διορισμύς, λέγωμεν περί τε τῆς τῷ γάλακτος 

τ ᾿ Ὶ » . “ Υ ΄ , , -» , [2 “ , - ε- 
φαντασίας καὶ περὶ κομητῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσω τυγχά- 35 εἶναι τῶν φερομένων ἕκαςον, ὅτι φαίνεται θεωροῦσιν ἡμῖν 

͵ ε “-“,“ν Δ» , ,ὔ -“ , 
μαθημάτων ἱκανῶς ἴσως ἂν ἐπαύσαντο ταύτης τῆς παιδικής 

δόξης" λίαν γὰρ ὡπλοῦν τὸ νομίζειν μικρὸν τοῖς μεγέθεσιν 

, μὲ ἴς Ν “ τ, λγ Η -“ [ 4, νι Ψ ᾿ ΄, 32 ν Ἃ Ν 
νει τύτοις ὄντα συγγενῆ. φαμὲν δὲ πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ ἐντεῦθεν ὕτως. εἴρηται μὲν ἂν καὶ πρότερον ἐν τοῖς περὶ τὸν 

“, ΄ ᾿ Ἁ , ,ὔ ΄, Ἀ Ἁ ΄, " 
καὶ γὴν γύεσθαι ἐξ ἀλλήλων, καὶ ἔκαςον ἐν ἑκάςῳ ὑπαάρ- ἄνω τόπον θεωρήμασι, λέγωμεν δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ νῦν. 

5. συμβαΐει οτὰ Ν. 1 πάθη οὐ ΗΝ. ᾿ ἃῚ. ἀποδοῦναι ογα Ἐ. "11. ἐπειδὴ ΕΗΝ. ἃ 12. ἐγκύκλν Ε. ΠΡΟ 13. τέσσαρα εἰ 

τέσσαρας Η,  1Δ. φαμὲν εἶαι ΕῊ. 1 15. τεσσάρων Ν. || 16. πᾶσι τότος ΗΝ. || 19. ἐγγύτατα Ἐ. 20. ὅλην Ε. ὃ ΗΝ. 

22. ἄνωθεν Ε. ᾿ἰ 2΄.. αἰτίαν ἐναι ν. ΗΝ, 1 26. πόντα ὁτὰ Ε. [{πεπερασμένοις τόποις διίςηκεν Ε. ἢ 31. ὡς οα ΣῊΝ. [33., ὠρισμέ- 
τους 1. { 366. συγγενῆ ὅντα ΗΝ. { δὴ ΕῊΗΝ. καὶ ἀέρα, οχχὰ Ε. ᾿ 31. γείσθαι Ε΄. 

2. δ] ὃ δὴ ΕῊΝ. {{ 5. ἔχει τῇ τάξει ΕΗ͂Ν. 1 6. γὰρ δὴ τῆς ΕΗΝ. ᾿᾿ τις οπι Ε. ἵ 14. τε τῶν Ἐ. 113. ἡμῖν ἐξὶν ἄδηλον 

ΩΗ͂Ν. ᾿| 16. πρότερον καὶ περὶ ΗΝ. 11. ὅτι] διότι ΚΗΝ. || 22. “] ἣν καὶ ΗΝ. 1 25. μὴ] μὴ ρν Ν. ᾿ ἅμα καὶ θεῖον ΕΗΝ. [ 

26. τι οπὶ Ε. 1 φύσιν τε ἐοίκασιν Ε΄ | 33. ὧν οπχ Κ΄. 11 τὖν οαχ ΗΝ. Π 33. ταύτης ολ ἘΝ, αὐὶθ δόξης ρομὶὶ δ. 84, τοῖς οἱ 
2. ἡ 35. ἱντεῦθεν ἡμῖν Ε΄. 1 31. λέγομεν ΗΝ. . 
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᾽ Ἁ 7 ΄ Ὰ Ἁ ’ εἰ γὰρ τὰ τε διαστήματα πλήρη πυρὸς καὶ τὰ σώματα 

συνέςηκεν. ἐκ πυρός, πάλαι φρῶδον ἂν ἦν ἔκαςον τῶν ἀἄλ- 
λων ςοιχείων. ἀλλὰ μὴν ὁδ᾽ ἀέρος γε μόνα πλήρη" πολὺ 

γὰρ ἂν ὑπερβάλλοι τὴν ἰσότητα τῆς κοινῆς ἀναλογίας πρὸς 
τὰ σύςοιχα σώματα, κἂν εἰ δύο ςοιχείων πλήρης ὁ με- 

Ἀ »ν» . ᾽ “ 7, 53, Ζς "Νὰ ν - » ν ,’ὔ 
ταξζὺ γὴς καὶ ἐρανὰ τόπος ἐςίν" οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν μό- 
ριὸν ὁ τῆς γὴς ἐςὶν ὄγκος, ἐν ᾧ συνείληπται πᾶν καὶ τὸ 
τοῦ ὕδατος πλῆθος, πρὸς τὸ περιέχον μέγεθος. ὁρῶμεν δ᾽ 
ὑκ ἐν τοσούτῳ μεγέθει γινομένην τὴν ὑπεροχὴν τῶν ὄγκων, 
ἢ Ψ ὦ ᾽Ν ΄ , Ἄ » Η » 2 ὅταν ἐξ ὕδατος ἀὲρ γέηται διακχριθέντος ἢ πῦρ ἐξ ἀέρος. 

ὅ ὦ Δ Ἀ »Ν Ψ ’, ὰ γ Ἀ ΝῚ ) ἀνάγκη δὲ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ὃν ἔχει τὸ τοσονδὶ καὶ 

μικρὸν ὕδωρ πρὸς τὸν ἐξ αὐτῇ γινόμενον ἀέρα, καὶ τὸν πάντα 

“ρὸς τὸ πᾶν ὕδωρ. διαφέρει δ᾽ ἀθὲν ὁδ᾽ εἴ τις φήσει μὲν 

μὴ γίγνεσθαι ταῦτα ἐξ ἀλλήλων, ἴσα μέντοι τὴν δύναμιν 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Α. 

͵ὔ Ἀ Ν 
σώματός τινος, καὶ πυρὸς μὲν ἀδύνατον διὰ τὸ κατεξη- 

μ , -“ ᾿ Ν 
ράνθαι ἀν τἄλλα παντα, λείπεται δ᾽ ἀέρος καὶ τῷ περὶ τὴν 

“-. » 4 Ἔ: Ἂ Ω ᾿Ὶ Ὁ [4 ΄ ᾿ 

γῦν πᾶσαν ὕδατος" ἡ γὰρ ἀτμὶς ὕδατος διάκρισίς ἐς ν. 
7 ΄ » ᾽ὔ ε -, περὶ μὲν οὖν τότων ἠπορήσθω τοῦτον τὸν τρόπον" ἡμεῖς δὲ 

5 λέγωμεν ἅμα πρός τε τὰ λεχθησόμενα διορίζοντες καὶ 
δ νι» ῃ Ν νΝ ν, Υ͂ ) Ἴων 

πρὸς τὰ νῦν εἰρημένα. τὸ μὲν γὰρ ἄνω καὶ μέχρι σελή- 
» ὔ ΄ ᾿ Ν 

γῆς ἕτερον εἶναι σῶμα φαμεν πυρός τε καὶ ἀέρος, ὁ μὴν 
᾽ :Σ »» Ν Α ΄ , ν ρ ᾽ν 
ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ γε τὸ μὲν καθαρώτερον εἶναι τὸ δ᾽ ἧττον εἰς 

,, " Ν εἾ , μα ΄, 
λικρινές, καὶ διαφορὰς ἔχειν, καὶ μάλιστα ἢ καταλήγει 

10 πρὸς τὸν ἀέρα καὶ πρὸς τὸν περὶ τὴν γὴν κόσμον. φερομέ- 
Δ μηρὴ ΄ ͵7ὔ ͵ ᾿ “ Ω » ὦ 

γου δὲ τοῦ πρώτου ςοιχείου κύκλῳ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ σω- 
’, Ν " ᾿ ΄, ΄ ᾿ ΄ 

μάτων, τὸ προσεχὲς ἀεὶ τοῦ κάτω κόσμου καὶ σώματος 
»“ ΄ Ἀ , “- ᾿ Κ , τῇ κινήσει διακρινόμενον ἐκπυροῦται καὶ ποιεῖ τὴν θερμό- 

Ὕ»νΝ "» σ΄ τὰ “ ᾽ 7 κε ᾿.) τήτα. δεῖ δὲ νοεῖν οὕτως καὶ ἐντεῦθεν ἀρξαμένους. τὸ γαρ 
- ..»"» Ν Ν , .- “2 νιν) -» .-ν  ν αὶ Ν » -»-Ὁ ΐ᾿- ᾿ 

εἰγαὶ" κατα, ὙστΤΟΥ γαρ ΤΟΥ Τροπὸν ἀνα ΎΧΉ ΤῊΝ ἰσοτΉτα, τῆς 15 πὸ ΤῊ ἄνω περιφοραν σωμῶὼ Οἱον υλὴ τις οὐσὰ καὶ δὺ- 

,ὔ « Ἢ » ᾿ "»»ν “ Δ ᾽ 
δυνάμεως ὑπάρχειν τοῖς μεγέϑεσιν αὐτῶν, ὠσπερ καν εἰ 

͵ ᾽ Σ Λ :- "Ὁ [2 Ν ΨΚ Υ͂ νυν Υ 

γιγνόμενα ἐξ ἀλλήλων ὑπῆρχεν. ὅτι μὲν ὃν ὅτ᾽ ἀὴρ οὔτε 
ἕν ͵ὔ 7ὕ Ἀ Ἀ ͵ ὔ 2 "ἢ 

πύρ συμπεπλήρωκε μόνον τὸν μεταξὺ τόπον, φανερόν ἐςν 
Ἁ ΄ ; -»" μη 7 Ἀ Ψ» Ἁ 

λοιπὸν δὲ διαπορήσαντας εἰπεῖν πῶς τέτακται τὰ δύο πρὸς 

7 6 ᾿ λ Ν ὶ ΑΙ ὶ «- ἣ» ᾿ -Ψ νάμει θερμὴ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρά, καὶ ὅσα 
Υ ᾽ὔ ΄͵ ᾿, 
ἄλλα τούτοις ἀκολουθεῖ παΐθη, γίγνεται τοιαύτη καὶ ἔςιν 
ΓΒ Ψ' 7 ᾽ ΄ - " » 7 ᾿ ᾽ ὑπὸ κινήσεώς τε καὶ ἀκινησίας, ἧς τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρ- 

Τὰ , λ»ῃ “ ᾿ λ Ν χὴν εἰρήκαμεν πρότερον. ἐπὶ μὲν ἕν τὸ μέσου καὶ περὶ τὸ 
᾿ » ᾽ ᾽ θές ͵ὔ δὲ 2, λ » 7 Ν ’ὔ 2 Ὶ ὔ ᾽ ῥ 

τὴν τὸ πρώτου σώματος θέσιν, λέγω δὲ ἀέρα τε καὶ πῦρ, μέσον τὸ βαρύτατόν ἐστι καὶ ψυχρότατον ὠποκεκριμένον, 
᾿ δὶ Ν ᾽ν ,»» ε ,7ὔ Ἕ. ἡ » Υ κι 

καὶ διὰ τίν αἰτίαν ἡ θερμότης ἀπὸ τῶν ἄνωθεν ἄστρων 
,ὔ Ἂ, Ἁ “«“ ͵ Ἂ ΄ὔ ᾿ ͵ γίγνεται τοῖς περὶ τὴν Ὑὴν τόποις. περὶ ἀέρος οὖν εἰπόντες 

» - τ ὔ , σ΄ λ Ἵ: “ 
πρῶτον, ὥσπερ ὑπεθέμεθα, λέγωμεν ὕτω καὶ περὶ τούτων 

ὡς Ν 
πάλιν. εἰ δὴ γίνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος καὶ ἀὴρ ἐξ ὕδατος, 

» ᾿ ὕδι " Ἀ δὲ “, Ἁ ΔῸΣ , ,, 7 γῇ καὶ ὕδωρ᾽ περὶ δὲ ταῦτα καὶ τὰ ἐχόμενα τύτων, ἀήρ 
τοὶ, ᾽ ἧς “8 “ “ ᾽ ν δὲ ὑοῦ τς τε καὶ ὃ διὰ συνήθειαν καλοῦμεν πῦρ, οὐκ ἔστι δὲ πῦρ 

Ν Ὰ » Ἄ Ἀ Ἁ ὑπερβολὴ γὰρ θερμοῦ καὶ οἷον ζέσις ἐστὶ τὸ πῦρ. ἀλλὰ 
δεῖ κ ἣν , .:,». “ ᾽ ἢ» Ἀ ὲν Ἄ δῚ εἶ νοῆσαι τῷ λεγομένου ὑφ᾽ ἡμῶν ἀέρος τὸ μὲν περὶ τὴν 

ΝῚ ΄ ᾽ ΠΑΝ ᾽ ΄ 7] δ Ἂν κή , “-« τ « Ν ᾿" Ν ΩΝ Ἁ ν» ᾿ 
διὰ τῶ πὸ αἰτίαν Ὁ συνίξςζαται γέφη Χαταὰ τὸ ἄνω τοὸ- 25 ὙῊν ΟἰΟΥ υγρον καὶ θερμὸν εἰγαϊ διὰ Το ἀτμίζειν τε καὶ 

» δ. .“ -“ ’ Ἐ ΄ » 
πον; προσῆκε Ὑὰρ μάλλον ὅσῳ πορρώτερον ὃ τόπος τῆς 

΄, δ Ἁ 7 ’ Ψ. 
γῆς καὶ ψυχρότερος, διὰ τὸ μήθ᾽ οὕτω πλησίον εἶναι τῶν 
Υ ὡ ὉΨ᾽ , » ν» τ γ. 
ἄςρων θερμῶν ὄντων μήτε τῶν ἀπὸ τῆς γὴς ἀνακλωμέγων 

Ἔνι ον ὲ ΄ ͵ “ » ,ὔ 
ἀκτίνων, αἱ κωλύουσι πλησίον τῆς γὴς συνίστασθαι, δὶια- 

ἀναθυμίασιν ἔχειν γῆς, τὸ δ᾽ ὑπὲρ τοῦτο θερμὸν ἤδη καὶ 
Ἂ ΡᾺ Ν ν᾽ Ἢ »" ΄ «- Ν ΄ ᾽ 

ξηρόν. ἔςι γὰρ ἀτμίδος μὲν φύσις ὑγρὸν καὶ θερμόν, ἀνα- 

θυμιάσεως δὲ θερμόν καὶ ξηρόν᾽ καὶ ἔςιν ἀτμὶς μὲν δὺυ- 
, . α ᾽ , ΄, - ὦ κρὦν νάμει οἷον ὕδωρ, ἀναθυμίασις δὲ δυνάμει οἷον πῦρ. τῷ μὲν 

7 πομα 6 ,΄ Ἂ, “ ᾧ ΄ Ἀ ἘΠ, τος ν᾿. » ». ΄ Ἁ ,ὔ θ εἰ , ς 
Ἀρίγουσαὶ τη ἐρμότητι τὰς συςζασεῖς" γινογται γ3Ρ αἱ τῶν 30 οὐν εν τῷ ἄνω τόοπῷ μὴ συνίςαάσναι ν φη ταὐυτὴν ὑπολη- 

νεφῶν ἀθροίσεις, οὗ λήγουσιν ἤδη διὰ τὸ σχίζεσθαι εἰς 
᾽ Ἄ ᾿ »νν» 

ἀχανὲς αἱ ἀκτῖνες. ἢ οὖν οὐκ ἐξ ἅπαντος τῷ ἀέρος ὕδωρ 
ἃ » πέφυκεν γίγνεσθαι, ἢ εἰ ὁμοίως ἐξ ἅπαντος, ὁ περὶ τὴν 

“ ᾽ ,ὔ »,“ ᾿ ᾽ Ῥ ἂν Η τ ἈΝ , “΄ 
Ὑὴν ἃ μόνον ἀήρ ἐξὶν ἀλλ᾽ οἷον ἀτμίς, διὸ πάλιν συνίς α-- 

».ῃ. ᾿ ἡ . Υ Ἁ ,ἷ Ν “’ 
πτέον αἰτίαν εἶναι, ὅτι οὐκ ἔνεστιν ἀὴρ μόνον ἀλλὰ μᾶλ- 

- “Ὁ ᾿ Δ “ Α δ -" ’ὔ ἊἋ λον οἷον πῦρ. οὐθὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ τὴν κύκλῳ φορὰν 
Ψ ΄ ᾽ “ , . τὰν . κωλύεσθαι συνίστασθαι νέφη ἐν τῷ ἄνω τόπῳ" ῥεῖν γὰρ 

᾽ » “ Ν ,ὔ γ. [2 Ἁ ΟΝ “Ὁ ἀναγκαῖον ἅπαντα τὸν κύκλῳ ἀέρα, ὅσος μὴ ἐντὸς τῆς 
2 ᾽ Ἀ Ἂν ὰ ᾽ “ ΄ “ ται εἰς ὕδωρ. ἀλλὰ μὴν εἰ τοσῦτος ὧν ὁ ὠὲρ ἅπας ἀτμίς 35 περιφερείας λαμβάνεται τὴς ἀπαρτιζούσης ὥστε τὴν γὴν 

"1 Δ Ἂς ᾿ ὁ » » » » 

ἐςιν, δόξειεν ἂν πολὺ ὑπερβάλλειν ἡ τῇ ἀέρος φύσις καὶ σφαιροειδὴ εἶναι πᾶσαν" φαίνεται γὰρ καὶ νῦν ἡ τῶν ἀνέ. 
ε 

ἡ τὸ ὕδατος, εἴπερ τα τε διαςήματα τῶν ἄνω πλήρη ἐςξὶ μων γένεσις ἐν τοῖς λιμνάζουσι τόποις τῆς γῆς. καὶ οὐχ, 

2. ὅν ἵκαςον ἂν Ν᾿. ἸΠ 5. σύφοιχα τὰ σώματα Ν. ἢ 6. γῆς τε καὶ ΕΗ͂Ν. 1 8. πρὸς] εἰς Ε. 10. γάνται Ν. 111. Ἀόγον ἔχειν 

ὅσον ΕῊΝ. ᾿ τὸ οὐχ ΤΙΝ. ΤΠ μικρὸν] μὴ ρν Ν. ΠΠ 12. πρὸς τὸν πάντα οοττ Ἐ. 13. φησὶ ΕΒ, φα! Ν. {15. γὰρ τοῦτον Ν. ἢ 
19. διαπορήσαντ᾽ Ε. ἢ τὰ οπὶ ον Ν᾽. [[|20. τε οπι 1. {[22. γύεσθαι Ν. 23. λέγομεν Ε. |{86. πορρώτερος ΓΗ͂. 30. αἴ καὶ 

ἘΞ. 1 32. πέῤνκεν ὕδωρ ΓΗ͂Ν. 

2. τῇ] τὸ Ε. 1 3. ἅπασαν ΓΗ͂Ν. ἵ 5. λίγεμεν ΕΗ͂. ἢ 1. εἶναι σῶμα ἕτερον Ε. 12. τὸ] τότε Ν᾽. ἢ 15. ὑπὸ] ὑπὲρ ρα Ν. Κὶ 
16. ξηρὰ καὶ ψυχρὰ Ἐ. ΠΠ 18. τε ουα! ΕΙΝ. 11 ὅς καὶ τὴν Η͂Ν. 20. καὶ ψυχροότατόν ἐςιν ΗΝ. 21. καὶ ἀπῖε τὰ οπι "7. ἢ τὰ 
οπὶ ΕΝ. || 23. γὰρ ἀέρος θερμῦ Ε. ΠΕ 25 εἰ 27. θερμὲν] ψυχρὸν ρν Ἐ. 1 τὲ οὖν Ν. ἢ 26. γῆς ἔχειν Ε΄ ΠΠ 27. ἀτμίδος μὲν γὰρ ΞῊ 

ΝΟ ἢ 31. ἔξιν Ε. Π 32. οἷον οτὰ Ε. 1 33. ἀνυτέω ΓΗ͂Ν. ᾿ 36. γὰρ οπι Ἐ. [{137. τόποις οοτν Ε. 



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Α. 341 

ὑπερβάλλειν τὰ πνεύματα τῶν ὑψηλοτάτων ὁρῶν. ῥεῖ δὲ - Ἤέτων δὲ διωρισμένων; λέγωμεν διὰ τίν᾽ αἰτίαν αἴ τε ά 
7 Ἁ “,τ» - ἄ, ν 

κύκλῳ διὰ τὸ συνεφέλκεσθαι τῇ τῷ ὅλε περιφορᾷ: τὸ μὲν φχόγες αἱ καόμεναι φαίνονται περὶ τὸν ἐρανὸν καὶ οἱ δὶα- 
Ἁ » »»΄»ΓΨ Ὴ - λε ννΝ ΄ὔ ; Ρ᾿ ͵ νος ἐκ « ,ὔ .- , ἢ ᾿ " γὰρ πῦρ τῷ ἄνω ςοιχείῳ, τῷ δὲ πυρὶ ὁ ἀὴλΛρ συνεχής ἐςιν᾽ θέοντες ἀςέρες καὶ οἱ καλόμενοι ὑπό τινων δαλοὶ καὶ αἶγες" 

ΡΝ ᾿ νὸν ΄ ἡ: τὰ , τοῦς, πῶ "ιν ᾿ ἜΣ ΜΝ ».,) ὥς ε-καὶ διὰ τὴν κίνησιν κωλύεται συγκρίνεσθαι εἰς ὕδωρ, τάῦτα γὰρ πάντ᾽ ἐςὶ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, 
Ἢ - ἃ β: ἢ ὲ “ ᾿ τές ς »““τν . λ 

ἀλλ᾽ ἀεὶ ὅ τι ὧν βαρύνηται μόριον αὐτῷ ἐκθλιβομένου εἰς 5 διαφέρει δὲ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον. ἀῤχὴ δ᾽ ἐςὶ καὶ τότων 
Ἁ Υ "ὁ -“ “Ἢ ᾿ Υ Ἶ 5 ἑ Ἂν -“ “ -“᾿ Ἁ 

τὸν ἄνω τόπον τῷ θερμίξ κάτω. φέρεται, ἄλλα δ᾽ ἐν μέρει καὶ πολλῶν ἄλλων ἦδε. θερμαινομένης γὰρ τῆς γῆς ὑπὸ 

συναναφέρεται τῷ ἀναϑυμιωμένῳ πυρί, καὶ ὕτω συνεχῶς τὸ τῷ ἡλί τὴν ἀναθυμίατιν ἀναγκαῖον γίνεσθαι μὴ ἁπλῆν, ὥς 
“ μ᾿ » ᾽ 

μὲν ὠέρος διατελεῖ πλῆρες ὃν τὸ δὲ πυρός, καὶ ἀεὶ ἄλλο τίνες οἴονται, ἀλλὰ διπλῆν, τὴν μὲν ἀὠτμιδωδες ραν τὴν δὲ 
τὰ , " » ἢ ἡ ἢ ἂρ τὰ αν δεως ΝΌΟΝ ΟΣ ΩΝ πον ὦ ὦ Φ Ἀπ᾿ καὶ ἄλλο γύεται ἕκαςον αὐτῶν. περὶ μὲν ἕν τῷ μὴ γίγνε- πνευματωδεςέραν, τὴν μὲν τῷ ἐν τῇ Ὑὰ καὶ ἐπὶ τῇ γῇ ὑγρδ 

σθαι νέφη μηδ᾽ εἰς ὕδωρ σύγκρισιν," καὶ πῶς δεῖ λαβεῖν τὸ ἀτμίδα, τὸν δ᾽ αὐτὴς τῆς γῆς ἔσης ξηρᾶς καπνώδη" καὶ τό- 
ὶ » ν,,Ζ2 ΡΝ ἡ μ Ἧ. Σ μὰ “ Ὶ τό Ἂς ἃ ὅδ ἐ διὰ δ Ὁ Ψ ὴν δ᾽ περὶ τοῦ μεταξὺ τόπου τῶν ἄστρων καὶ τῆς γῆς, καὶ τύος τῶν τὴν μὲν πνευματώδη ἐπιπολάζειν διὰ τὸ θερμόν, τὴν 

ῃ 1 - Γ - - ῷ - » 
ἐςὶ σώματος πλήρης, τοσαῦτα, εἰρήσθω. περὶ δὲ τὴς γιγνο- ὑγροτέραν ὑφίςασθαι διὰ τὲ βάρος. καὶ διὰ ταῦτα τοῦτον 

, ὰ , εΝ« “ ᾿ »νν , νι ." ᾿ ΕΝ 
μένς θερμότητος, ἣν παρέχεται ὁ ἥλιος, “μᾶλλον μὲν καθ᾿ τὸν τρόπον κεκόσμηται τὸ πέριξ᾽ πρῶτον μὲν γὰρ ὑπὸ τὴν 
. “ ἐποε : , : ἃ αὐτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως προσήκει λέγειν ἐγκύκλιον φοράν ἐςτ τὸ θερμὸν καὶ ξηρόν, ὃ λέγομεν πῦρ 

)ὕ δ χν ὅπ Ξ ᾽ ν ΜῊΝ ,ὕ 
(σάθος γάρ τι τὸ θερμὸν αἰσθήτεως ἐςιν), διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν 15 (ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης τὴς καπνώδους διακρί- 

Ν , Υ "2 Ν , " ᾿ ες ΧΟ Ν , » ᾿ “ Η 
γίγνεται μὴ τοιότων ὄντων ἐκείνων τὴν φύσιν, Ἀεκτέον καὶ σεως" ὅμως δὲ διὰ τὸ μάλιςα πεφυκέναι τὸ τοιοῦτον ἐκ- 
“ως δὲ τὴν κί ὅτι δύ δ ͵΄, ν᾽ ζεσθ “ Ζ. “ ᾿ ἫΝ ;)σθ “2.2 νῦν. ὁρῶμεν δὴ τὴν κίνησιν ὅτι δύναται διακρίνειν τὸν ἀέρα καάεσθαι τῶν σωμάτων οὕτως ἀναγκαῖον χρῆσθαι τοῖς ὀνό- 
καὶ ἐκπυροῦν, ὥςε καὶ τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι μασι»), ὑπὸ δὲ ταύτην τὴν φύσιν ἀήρ. δεῖ δὲ νοῆσαι οἷον 

, Ν ᾿ Ύ . ὃ ἫΝ νὸν Θ ,ὕ ε “ἃ “κ“ κυ »“ , 8 “ - Ὶ πολλάκις. τὸ μὲν ὃν γίγνεσθαι. τὴν ἀλέαν καὶ τὴν ϑερμό- ὑπέκκαυμα τῶτο ὃ γὺν εἴπομεν πῦρ περιτετάσθαι τῆς περ 
,ὕ Λ ἢ -ν« ε - -“ 

τῆταὰ ἱκανή ἐξὶ παρασκευάζειν καὶ ἡ Τὰ ἡλίου “φορὰ μόνον' 20 τὴν γῆν σφαίρας ἔσχατον, ὥςε μικρᾶς κινήσεως τυχὸν ἐπε 
᾽ὕ ᾿ ᾿ - 

ταχεῖάν τε γὰρ δεῖ καὶ μὴ πόρρω εἶναι. ἡ μὲν οὖν τῶν καάεσθαι πολλάκις ὥσπερ τὸν καπνόν" ἔστι γὰρ ἡ φλὸξ 
Υ̓͂ » Ν ΄  ε- δι να ,΄ ᾿ς Ν ΄ ἄν ΄ ἡ ΤΝ, Ψ Λ ᾽ Ψ ν ε 
ἄςρων ταχεῖα, μὲν πόρρω δέ, ἡ δὲ τῆς σελήνης κάτω μὲν πνεύματος ξηροῦ ζέσις. ἢ ἀν οὖν μάλιςα εὐκαίρως ἔχῃ ἡ 

ἘΝ Υ τὰ » " ᾿- ἜΝ 
βραδεῖα δέ" ἡ δὲ τὰ ἡλίν ἄμφω ταῦτ᾽ ἔχει ἱκανῶς. τὸ δὲ τοιαύτη σύςασις, ὅταν ὑπὸ τῆς περιφορᾶς κινηθῇ πως, ἐκ- 

, »ε “-“- ,ὔ Υ͂ .- 7 , 
μάλιςα γἔγνεσθαι ἄμα τῷ ἡλίῳ αὐτῷ τὴν “θερμότητα εὖ- καίεται. δια φέρει δ᾽ ἤδη κατὰ τὴν τῷ ὑπεκκαύματος θέσιν 

΄, εἰν δὺν ᾽ “ », Αι ΄ Ἴν, ΟΝ " . ἃ Η Ν ΄ ἀμ Ν τὰν λογον, λαμβάνοντας τὸ ὅμοιον ἐκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν γιγνομέ- 25 ἢ τὸ πλῆθος" ὧν μὲν γὰρ πλάτος ἔχη καὶ μῆκος τὸ ὑπέν- 
, “ -“ ,ὕ ᾿ ,ὕ -“ .» 

γων᾿ καὶ γὰρ ἐνταῦθα τῶν βίᾳ φερομένων ὁ πλησιάζων καυμα, πολλάκις ὁρᾶται καιομένη φλὸξ ὥσπερ ἐν ἀρύρᾳ 
»"ν ΄ ΠΑ θ ΄, Ὶ Ὁ “ το κ ΚΣ ΄ Ἄ δὲ Ν᾿ οὐΐὰ ἐς ς ΄ 
ἀὴρ μάλιςα γίνεται θερμὸς. καὶ τοῦτ᾽ εὐλόγως συμβαίνει καιομένης καλάμης, ὧν δὲ κατὰ μῆκος μόνον, οἱ καλούῦ- 

μάλιστα γὰρ ἡ τοῦ ςερεοῦ διακρίνει κίνησις αὐτόν. διά τε μενοι δαλοὶ καὶ αἶγες καὶ ἀςέρες. καὶ ἐὰν μὲν πλέον τὸ 
, ᾿ Ν »“ ᾽ - Ν ἵγδὲ Ν ᾿ - εν μη Ν ΩΝ “ ΕΘ ΄, ΄ ὲ [οἱ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ἀφικνεῖται πρὸς τόνδε τὸν τόπον ἡ ὑπέκκαυμα ἧ κατὰ τὸ μῆκος ἢ τὸ πλάτος, ὅταν μὲν οἷον 

΄ -“ Ν -“ 
θερμότης, καὶ διὰ τὸ τὸ περιέχον πῦρ τὸν ἀέρα διαρραίνε- 30 ὠποσπινθηρίζῃ ἅμα καιόμενον (τῦτο δὲ γίνεται διὰ τὸ παρ- 

- ,’ὔ - ᾽ 

σθαι τὴ κινήσει πολλάκις καὶ φέρεσθαι κάτω βίᾳ. σημεῖον εκπυρῦσθαι, κατὰ μικρὰ μό, ἐπ᾽ ἀρχὴν δέ), αἷξ καλεῖται, 
Ἣν »“Ἢ ΩΣ 

δ᾽ ἱκανὸν ὅτι ὁ ἄνω τόπος ἐκ ἔςι θερμὸς ὁδ᾽ ἐκπεπυρωμένος ὅταν δ᾽ ἄνευ τότου τῷ πάθους, δαλός. ἐὰν δὲ τὰ μήκη τῆς 
ὶ - διαδι κ » ᾽ ,ὔ ») «ν Ν Ἁ » δ ᾽ θυ ὕ Ν ὔ Ὶ - δ έ 

καὶ αἱ διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων. ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐ γίονται, ἀναθυμιάσεως κατὰ μικρά τε καὶ πολλαχῇ διεσπαρμένα 
΄ -»" » “ 

κάτω δέ" καίτοι τὰ μᾶλλον κινούμενα καὶ μᾶλλον ἐκπυ- ἥ καὶ ὁμοίως κατὰ πλάτος καὶ βάθος, οἱ δοκῦντες ἀςέρες 
- ͵7ὔ “ 

ρβὅται. πρὸς δὲ τύτοις ὁ ἥλιος, ὅσπερ μάλιςα εἶναι δοκεῖ 35 διάττειν γίνονται. ὁτὲ μὲν ἦν ὑπὸ τῆς κινήσεως ἡ ἀναθυμία»- 
7 ἌΡ μμῳ “ θερμός, φαύεται λευκὸς ἀλλ᾽ ἡ πυρώδης ὧν. σις ἐκκαιομένη γεννᾷ αὐτά" ὁτὲ δὲ ὑπὸ τοῦ διὰ τὴν ψύξιν 

1. ὑπερβάλλει Ν. ὑψηλῶν ΓΗ͂Ν. {ὀρέων ἘΡ. ἃ 2. τὸ σι τοῦ σ. Ἐ. Ἰ 5. ἰκθλ.7 ἔκ τῷ θλιβομένου Ἐ. 11. καὶ δῃῖὰ τίνος 
οτὰ Ε. ᾿ 14. ἑαντὸ Η͂Ν. ᾿ 15. τὸ οπι Ε. || 19. τῷ ΕΡ. ἃ 2λ. μᾶλλον ΣΝ. 25. γενομένων ΕΝ. 127. μᾶλλον Ε΄. ΠΠ 29. τὸν 

αὐτὸν τόπον Ν. 1 30. τὸ αἰίογαπι οἷα ΠΝ. {Π| 81. βία κάτω ΓῊΝ. ᾿ἱ 32. πεπυρωμένος Ε. ἢ 33. ἄφρων Ε. 34. καὶ μᾶλλον] καὶ 
θᾶττον ΓΗ Ν. 1" ἰκπυρῖται θᾶττον. ποὲς Ε΄, 1: 35. δοκεῖ οπι ρὺ Ν. 

4. δι ἣν Ἐ. 12. καιόμεναι ΓΗ͂Ν.  ἀ. καὶ δὲ αὐτὴν οπὶ Ἐ. ΠΠ 13. τὸ] τὰ Ε. Π 1λ. λέγωμεν ἘΕ. ἢ 16. ὁμοίως Ε. 16 εἐ 

20. ῥικαίεσθαι ΕΗ͂Ν. 20. 1 18. δεῖ δὲ] δεῖ δὴ ΕΝ. 1 19. ὃ οτὰ 1. ΠΠ εἴπωμεν ρν Ἐ. ᾿ 21. τὸν οπὶ Ε. ΠΟ 22. ἔχει Ν. ἢ 24. δ᾽ 

785] οὖν δὶ Ε. ἢ 25. ἢ τὸ σον Ε. 1Π|πλῆθος αὐτὸ ἀν ΚΕ. 1 21. ἐᾶν ΓΗΝ. Ἱ κατὰ τὸ μῆκος Ν. 28. καὶ ἐὼν μὲν] ἐὼν μὲν ὃν Ν, ἢ 

πλεῖν ΓΗ͂Ν. 1 29. 5] καὶ Ε. ἸΠ οἷον] ἦν Ν. 30. ἅμα δὲ καιόμενον Ε. 31. ἐπάρχειν Ε. ΠΠ 32. μήκη] μέρη Ν. ἢ 33. πολλὰ ἢ 

διεσπαρμένα ρτ Ἐ. ᾿ 31. καὶ κατὰ βάθος ΗΝ. 
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Ν Τὰ λ» ͵ Ν ΄ , 
συνιςαμένῳ ἀέρος ἐκκρέεται καὶ ἐκθλίβεται τὸ θερμόν, διὸ 

νι. »" » ᾽ Ψ 

καὶ ἔοικεν ἡ φορὰ ῥίψει μᾶλλον αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐκ ἐκκαύ- 
᾽ , Χ ἰψοον τὸ , “ ει νὸν ὔὕ, 

σει. ὠπορήσειε γὰρ ἀν τις πότερον ὥσπερ ἡ ὑπὸ τὸς λύ- 
᾽ ,ὔ ᾧ - ἃ ἐν μ Ἂς “ 

χνους τιθεμένη ἀναθυμίασις ὠπὸ τῆς ἄνωθεν φλογὸς ἅπτει 
Ν ,ὔ ͵ Ἂς ΝῚ ΄ὔ Ω Ἰ 

τὸν κάτωθεν λύχνον (θαυμαςὴ γὰρ καὶ τύτου ἡ ταχυτής 
τ μ ι΄. 

ἐς! καὶ ὁμοία ῥίψει, ἀλλ᾽ ἂχ ὡς ἄλλε καὶ ἄλλῃ γιγνος 
,ὔ ᾽ὔὕ ἈΞ .7 -“ »» ᾽ , 3 - ὃδι ὃ 

μένου πυρός), ἢ ῥίψεις τῷ αὐτῷ σώματός εἰσιν αἱ διαδρο- 
δ ᾿ ᾽ Ν « ᾿: νιν - 

μαί. ἔοικε δὲ δὴ δι ἄμφω" καὶ γὼρ ὕτως ὡς ἡ ἀπὸ τὸ 
ν ΝῚ ἧς. 

λύχνου γίεται, καὶ ἔνια διὰ τὸ ἐκθλίβεσθαι ῥιπτεῖται, 
ΠΩ εν» » ΄ -“ -“ λ ᾿ Λ 

ὠσπερ οἱ ἐκ τῶν δακτύλων πυρήνες, ὡςε καὶ εἰς θάλαςσ- 
᾽ν νι 7 ᾿ ΕἾ 

σαν καὶ εἰς γὴν φαίνεσθαι πίπτοντα, καὶ νύκτωρ καὶ μεθ 
Ε 2. 2 Υ , δὲ ὁ » διῶ δι κα , 
ἡμέραν αἰθρίας οὔσης. κάτω δὲ ῥιπτεῖται διὰ τὸ τὴν πύ- 

7 ε Ἀ ᾽ »- Ν 

χκνωσιν εἰς τὸ κάτω ῥέπειν τὴν ὠπωόδσαν. διὸ καὶ οἱ κε- 
,ὔ δ " Ἂ ᾿ 

ραυνοὶ κάτω πίπτουσιν" πάντων γὙὼρ τότων ἡ γένεσις οὐκ 

Ν 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΊΚΩΝ Α. 

ἥ «ὁ σ᾽ Ἃ Ν 3 ΄, ᾷ “(ἢ ΓᾺῚ “ ᾽ 
αὐτὰ. ἐπεὶ γάρ φανερός ἐςι συνιςάμενος ὁ ἄνω ἀὴρ ὥστ 

“ ι ΄ ᾿ ι “ 
ἐκτυρέσθαι, καὶ τὴν ἐκπύρωσιν ὁτὲ μὲν τοιαύτην γίγνεσθαι 

΄ ΓΑ μ Ἁ 
ὥςε φλόγα δοκεῖν κάεσθαι, ὁτὲ δ᾽ οἷον δαλοὺς φέρεσθαι 

᾿ » 7 » δὲ Υ͂ Η “ ε ΣΝ ΐ΄ 
καὶ ἀςέρας, ἀϑὲν ἅτοπον εἰ χρωματίζεται ὁ αὐτὸς οὗτος 
γλ Ἂ , ,ὔ ὔ Ὶ 5 ἀὴρ συνιςάμενος παντοδαπᾶς χρόας" διά τε γὰρ πυκνο- 
, ΄, ἧς: "» 

τέρε διαφαινόμενον ἔλαττον φῶς καὶ ἀνώκλασιν δεχόμενος 
᾽Ν Ν ’, , , Δ 

ὁ ἀήρ παντοδαπὰ χρώματα ποιήσει, μάλιςα δὲ ᾧοινικῶν 
Ω » Ν Ἀ » , ᾽ “ ΄ ν᾽ 

ἢ πορφυρον διὰ τὸ ταῦτα μάλιστα ἐκ τοῦ πυρώδους καὶ 
Ῥᾷ ᾿ . ΄ - 

λευκῷ φαίνεσθαι μιγνυμένων κατὰ τῶς ἐπιπρυσθήσεις, οἷον 
ἡ. Ὁ Δ φ ΄ὔ σι » Ἰ ᾿Ὶ 10 ἀνίσχοντα τὰ ἄςρα καὶ δυέμενα, ἐᾷν ἢ καῦμα, καὶ διὰ 

- -“ ᾿ » ,ὔ 

καπνοῦ φοινικᾶ φαίνεται. καὶ τῇ ἀνακλάσει δὲ ποιήσει, 
-“ ν ΐ᾿ »"» Ὑ Ἀ Ν ἄρ ᾽ »" Ν 
ὅταν τὸ ἐνοπτρον ἡ τοιουτὸν ὡξὲε μή τὸ σχημὰ αλλώ τὰ 

, Δ 

χρῶμα δέχεσθαι. τοῦ δὲ μὴ πολὺν χρένον μόειν ταῦτα 
Ψ' “ὦ ᾿ Ν Δ κ μ᾿ ἡ σύςατσις αἰτία ταχεῖα οὖσα. τὼ δὲ χάσματα ἀναρρη- 

ν κα ΄, ιν “ ν λ ᾽ὕ 
ἔκκαυσις ἀλλ᾽ ἔκκρισις ὑπὸ τῆς ἐκόλίψεώς ἐςιν, ἐπεὶ κατὰ ι5 γνυμένου τῷ φωτὸς ἐπ κυανέου καὶ μέλανες ποιεῖ τι βώ- 

7] Ὰ Ν ΎΥ ’ὔ “ ὃ “᾿ . " 
φύσιν γε τὸ θερμὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι πᾶν. ὅσα μὲν 
ἷ᾿ “ "Ὁ κὸν " , νὰ ἢ ῃ 
οὖν μᾶλλον ἐν τῷ ἀνωτάτω τόπῳ συνίςαται, ἐκκαομένης 

΄ Δ ᾿( 
γίγνεται τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅσα δὲ κατώτερον, ἐκκρινομέ- 

λ ΄ Ν ν 

γῆς διὰ τὸ συνιέναι καὶ ψύχεσθαι τὴν ὑγροτέραν ἀναθυ- 

Υ͂ γ “ ᾿ς ᾿ θος ἔχειν δοκεῖ. πολλάκις δ᾽ ἐκ τῶν τοιούτων καὶ δωλοὶ 

ἐκπίπτουσιν, ὅταν θὴ μᾶλλον" ὃν δέ ΐ ἐκπίπτουσιν, ὅταν συγκριθὴ μάλλον" συνιὸν δέ τι χάσμα 
“ : “ Ν ᾿ 

δοκεῖ. ὅλως δ᾽ ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν πολλὰς ποιεῖ ποι- 
΄ ἐγ « δὲ ; “ »“ε 7 ΑΝ ς ἡ - 

κιλίας, οἷον ἡ φλὸξ ἐν τῷ καπνῷ. ἡμέρας μὲν ἕν ὁ ἥλιος 
᾿ ) ΄, ᾿ ν' Ν .ν ᾽ 

μίασιν᾽ αὕτη γὰρ συνιοῦσα καὶ κάτω ῥέπουσα ἀπωθεῖν κωλύει, νυκτὸς δ᾽ ἔξω τῷ φοινικῷ τὰ ἄλλα δι᾽ ὁμοιόχροιαν 
[4 ΕἾ ΄ - ἣν, μοι »" ε’ὕ » Ἂς Δ ᾽ δ " Ἂ» »“» ͵ν ΠΑΡ 4 δ ἰυρ “υκνουμένη καὶ κάτω ποιεῖ τοῦ θερμοῦ τὴν ῥίψιν᾽ διὼ δὲ οὐ φαίνεται. περὶ μὲν οὖν τῶν διαθεόγτων ἀς ρων καὶ τῶν 

Ν θέ “-“ ᾽ ϑὃυ ,ὕ ὅπι ω ᾿ δ, “ » δ " ν δὲ - ἴλλ, » , ᾽, 
τὴν θέσιν τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅπως ἀν τύχῃ κειμένη τοῦ ἐχπυρουμένων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων φασμάτων 

, ἐν ᾽ μ4 7 Αν Ἄ ᾿ ἃ -΄ ͵ - Ν Ὰ ’΄ ε - 
πλάτους καὶ τῇ βάθους, οὕτω φέρεται ἢ ἄνω ἢ κάτω ἢ ὅσα ταχείας ποιεῖται τὰς φαντασίας, ταύτας ὑπολαβεῖν 

΄’ Ἁ Ἁ Ψ Ἁ Ν Ν 9, 

εἰς τὸ πλάγιον. τὰ πλεῖςα δ᾽ εἰς τὸ πλάγιον διὰ τὸ δίο δεῖ τὰς αἰτίας. 

φέρεσθαι φοραῖς, βίᾳ μὲν κάτω, φύσει δ᾽ ἄνω" παντα 25 Περὶ «δὲ τῶν κομητῶν καὶ τῇ καλουμώου γάλακτος 6 
Ἁ Ἁ Ἄ δ “ τῳ Ἀ ὅν δι Ἂν ἅ “ γὰρ κατὰ τὴν διάμετρον φέρεται τὰ τοιαῦτα. διὸ καὶ τῶν 

΄, ἐξ , [ά ,ὔἷ 
διαθεόντων ἀςέρων ἡ πλείστη λοξὴ γίεται φορά. πάντων 

Ἷ 7 ν ε ὲ Ὁ . ᾽ 6 ,ὔ « δὲ Ν 

δὴ τότων αἴτιον ὡς μὲν ὕλη ἡ ἀναθυμίασις, ὡς δὲ τὸ κι- 
»Ἕ εν" . εῪν ,.-»"» δ᾽ .- “ν΄ , ἣν ὁτὲ μὲν ἡ ἄνω φορά, ὁτὲ δ᾽ ἡ τῷ ἀέρος συγκρινομένε 
“- ΄ Ν ΄, ΄ “ ΄ - ᾽ 

πῆξις. παντα δὲ κάτω σελήνης ταῦτα γίνεται. σημεῖον δ 
͵ὕ »" Ἁ ,ὔ κ᾿ ε κεφ 

ἡ φαινομένη αὐτῶν ταχυτὴς ὁμοία οὖσα τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν 
Γ ἄρο Ν ΄, - εν» ν᾿ -ν ὧν 

ῥιπτεμένοις, ἃ διὰ τὸ πλησίον εἶναι ἡμῶν πολὺ δοκεῖ τῷ 
7 ,΄ Ύ Δ Α ,ὔ 

τάχει παραλλάττειν ἄςρα τὲ καὶ ἥλιον καὶ σελήνην. 
Ρ ς 7ὔ ’ὔ ΄, Υ 

Φαίνεται δέ ποτε συνιστώμενα νύκτωρ αἰθρίας οὔσης 

7 Ἁ Α Ἁ » Υ 

λέγωμεν, διαπορήσαντες πρὸς τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρη- 
: “ Η , . ἁ ἢ , , 

μένα πρωτον. Αναξαγόρας μὲν ὃν καὶ Δημύκριτος φασιν 
" Ν ,ὔ ΄ - ΄ , Κ φ 

εἶναι τὸς κομήτας σύμφασιν τῶν πλανήτων ἀςέρων, ὅταν 
Ν ἈΝ ᾽ Ζ ,ὔ 

διὰ τὸ πλησίον ἐλθεῖν δόξωσι θιγγάνειν ἀλλήλων. τῶν δ᾽ 
“ Ἂ , 

30 Ἰταλικῶν τινὲς καὶ καλουμένων Πυθαγορείων ἕνα λέγουσιν 
ν - » ΄, ΄ Ν 

αὐτὸν εἶναι τῶν πλανήτων ἀστέρων, ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τε 
7 " ᾿ » »“ μὰ " Ν « ὕω ᾿ » 

χρόνου τὴν φαντασίαν αὐτοῦ εἶναι καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐπὶ 
᾽. “ ὔ ᾿ ᾿ Ἁ Α 

μικρόν, ὅπερ συμβαύει καὶ περὶ τὸν τῇ Ἕρμξ ἀςέρα " διὰ 
Ἀ δ Ν 7 ν Ξ Ἕ: 

γάρ τὸ μικρὸν ἐπαναβαΐνειν πολλὰς ἐκλείπει φάσεις, ὥςε 
Ἁ ’ὔ 3 » Φ. ΄, ,ὔ ᾿ Ν ΄ ᾽ὔ ,ὔ ᾿ 

πολλὰ φάσματα ἐν τῷ οὐρανῷ, οἷον χάσματα τε καὶ 3: διὰ χρόνου φαΐνεται πολλοῦ. παραπλησίως δὲ τότοις καὶ 
͵͵ φ ’, ’, »ν Δ " ΄’ Ν 

βόθυνοι καὶ αἱματώδη χρώματα. αἴτιον δὲ καὶ τούτων τὸ 
Ἶ ΄, ν Χ ἣν Α 

οἱ περὶ Ἱπποκράτην τὸν Χὸν καὶ τὸν μαθητὴν αὐτού ΑἷΡ 

4. ἔχκρ. καὶ ἐκθλ.} ἐκθλίβεται καὶ ἔκκρύεται ΓΗ͂Ν. ἢ ἀ. ἀπτεῖ ἐπὶ Ε. 5. κάτω ΕΝ. [1. “ἅψις Ν). ΠΠ αὐτῷ τινὸς σώματος ΣῊ 
Ν. Ὶ 8. δὲ οῦ ΣῊΝ. ᾿ἱ δὴ οἱ γὰρ οαὶ Ἐ. ἸΠ 7] εἰ Σ΄. 1 9. τῦ 

αἰθρίας ΕΕΗΝ. ἢ 13. εἰς τὸ οαν Ν. || δέπτειν Ε. τὴν] εἰς γῆν Ἐ. 

ΕΟ-Ὶ 10. εἰς τὴν γῆν καὶ εἷς τὴν θάλατταν ΕΖΝ. 12. ἡμέραν καὶ 

Ι 17. μᾶλλον οπχ .Ε. [ΠΕ ἐκκαιομόης ΓΗ͂Ν. 22. τύχοι ΝΥ. ἢ 

23. ἢ δῃὶθ ἄτν οπχ Ν. [| 26. διὸ καὶ τῶν οπὶ Ε΄. ἢ 27. γίνεται φορὰ λοξή Γ΄. 1 29. ὁ αἱνυπισαθ οἷ Ε΄. ἢ 30. κάτω ταῦτα σελύτης 

ἘῊ, ταῦτα κάτω σελ. Ν. ἰἰ 31. ὁμοία οπὶ Ε. || 32. ἱιπτομένοις Τ᾿ 38. σ. καὶ ὅλ. Ε. 1 834. ὕσης οπχ Ε. || 36. καὶ] ἐπὶ ΗΝ. 

1. ἄνω ὃ ἀήρ Ν᾽ ᾿ὶ 3. καίεσθαι ΓΗΝ. φαύεσθαι ΠΝ. ᾿ ἢ. ὅτος οτχ Ἐ. 5. πυκνότερον ρὲ Ν, 1. ὃ οπὶ Ν. ἢ 9. ἐπιπροσ- 
θέσες ΕῊΝ εἰ γε Ἐ. 1 11. δὲ οπι Ν. [{ 4λ. σχήματα Ε. ἵ 15. κνανῦ ΗΝ. 17. τι οπὶ Ε. ἃ 18. ποιεῖ τὰς ποικιλίας ξ΄. ἢ 

20. ὁμόχροιαν ΗΝ. ᾿ 21. ἄςοων Ε. 122. δὲ καὶ τῶν Ε, ΠΠ 25. λεγομέου ΗΝ. ᾿ 26. παρ᾽ ἄλλων ΗΝ. 130. τοὺὲς δηῖς δα 27 

Ν. Ἰ᾿ καὶ οπ' ΕῊΝ. 31. ἄφρων Ε. ἢ 3.5. φαίνεσθαι ΓΗ͂Ν. 



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΊΙΚΩΝ Α. 

σχύλον ἀπεφήναντο: πλὴν τόν γὲ κόμην ἐκ. ἐξ αὑτῷ φασὶν 

ἔχειν, ἀλλὰ κλανώμενον. διὰ τὸν τέπον. ἐδίατε λαμβάνεν 

ἀνακλωμένης τῆς ἡμετέρας ὕψεὼς ἀπὸ τὴς ἑλκομένης ὑγρέ- 
τητος ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὸν ἥλιόν. διὰ δὲ τὸ ὑπολείπεσθαι 

βρεϑύτατε τῷ χρόνῳ διὰ πλείστου χρόνου" φαίνεσϑαι τῶν 

ἄλλων. ἃ ἀστρωνν, ὡς ὅταν ἐκ ταὐτοῦ φανῇ: ὑπολελεημμιένον 

ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον" ὑπολείπεσθαι δ᾽ αὐτὸν καὶ. πρὸς 

ἄρκτον καὶ πρὸς νότον. ἐν μὲν οὖν τῷ μεταξὺ. τόπῳ τῶν 
τροπικῶν ὄχ, ἕλκειν τὸ ὕδωρ. πρὸς ἑαυτὸν διὰ τὸ: κεκαῦσθωϊ 
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ἔντὸς περὶ θερινὰς τροπάς" ὅ τε γὰρ μέγας κομήτης ὁ γε- 
ὑόμθενος περὶ τὸν ἐν ᾿Αχαΐα νεισμὲν καὶ τὴν τοῦ κύματος 

ἔφοδον ἀπὸ δυσμῶν: τῶν. ἰσημερινῶν ἀνέσχε; καὶ πρὸς νότον 

ἤδη πολλοὶ γεγόνασιν. ἐπὶ δ᾽ ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Εὐκλές 

8 τῷ ᾿ιδχώνος ἐγένετο κὸμήτης ὡς ἐρ᾽ πρὸς ἄρκτον μηνὸς γα»- 

μηλιῶνος «περὶ τροπὰς ὄντος τοῦ ἡλίου χειμερινάς" καΐτοι 

τὸσῶτον ἀνακλασθῆναι καὶ αὐτοὶ τῶν ὠδυνάτων εἶναί φᾶσιν. 

κοινὸν δὲ καὶ τούτοις. καὶ τοῖς τὴν σύναψιν λέγουσι πρῶτον 

μὲ᾿ ὅτι. καὶ τῶν ἀπλανῶν λαμβάνουσι κόμην τινές. καὶ 
ν κω κι, ᾿ νι ὀπτιο κο χε, τ ΩΣ " . ν Ω 

ὑπὸ τῆς τὸ ἡλίου φορᾶς" πρὸς δὲ γότον ὅταν φέρηται" δὰ" 0 τῶτ᾽ ὦ μόνον Αἰγυπτίοις πιςεῦσαι δεῖ, καίτοι κἀκεῖνοί φα- 

ψίλειαν μὲν ἔχειν τῆς τοιαύτης νοτίδος, ἀλλὰ διὰ πὸ μι: 
Ν “φ“. νι ς »" »" » » ΄ .-δ Νὰ , 

κρὸν εἶναι τὸ ὑπὲρ τῆς. γῆς τμῆμα τὸ κύκλου, τὸ δὲ κάτω 

πολλωπλάσιον, οὐ δύνασθαι τὴν ὄψν τῶν. ἀνθρώπων ὌΝ 

ρεσθαι ἀλυβετι πρὸς τὸν ἥλιον ἔτε. τῷ ἱπρὸπικῷ πλησιαῖ- 

σιν, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἐφεωράκαμεν' τῶν γὰρ ἐν τῷ ἰσχίῳ 

τῷ κυνὸς ἀςήρ τις ἔσχέ κόμην, ἀμαυρᾶν μέντοι" ἀτενίζοσι 

μὲν γὰρ εἰς αὐτὸν ἀμυδρὸν ἐ ὙΕΙ͂Σ τὸ φέγγος, παραβλέ- 
πυσι δ᾽ ἠρέμα τὴν ὑψν πλεῖον. πρὸς δὲ τότοις: ἅπαντες οἷ 

{εγτῆς ὅτ᾽ ἐπὶ ΜΕΝ τροπαῖς ὄντος τῇ ἡλίου. διόπερ: ἐν 15 φαθ' ἡμᾶς ὠβμέβε ἄνευ δύσεως ἡφαν θησαν ἔ ἐν τῷ τὸ τὰ 

τότοις μὲν τοῖς τέποις ὑδὲ. γίγνεσθαι καμήτην αὐτόν" ὅταν 
δὲ πρὸς βορέαν ὑπολειφθεὶς τύχῃ, λαμβάνειν κόμην διὰ 

ὀῤίζοντος τόπῳ ἀπομαρανθέντες κατὰ μικρὸν οὕτως, ὥστε 
ει, » ΟΝ δ᾿ » ΄ ΄ ᾽ 

μότε ἑνὸς ἀςέρος ὑπολειφθῆναι σῶμα μήτε πλειόνων, ἐπεὶ 

τὸ μεγάλην εἶναι τὴν περιφέρειαν τὴν ἄνωθεν. τὰ ὁρίζοντος, καὶ ὁ μέγας ἀφὴρ περὶ Ἶ πρότερον ἐλυοθημανι ἐφάνη μὲν 

τὸ δὲ κάτω μέρος τῷ κύκλου μικρόν" ῥᾳδίως γὰρ τὴν ὄψ χειμῶνος ἐν πάγοις καὶ αἰθρίαις ἀφ᾽ ἑσπέρας, ἐπὶ ̓ Αςείου 

τῶν. ἀῆθστοι ἐφ ραπιαθαι τότε πρὸς τὸν ἥλιον. . πῶσι δὲ 20 ἄρχοντος, καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ὑκ ὥφθη ὡς Τρ 2:} ΣΣ τοῦ 

πέτοις τὰ μὲν κοινῇ συμπίπτει χέγειν ὠδύνατα, τὰ δὲ καὶ 

χωρίς. πρῶτον μὲν οὖν τοῖς ΧΟΡΟΣ ὅτι τῶν πλανωμένων 

ἐςὶν εἷς ὠςέρων ὁ κομήτησ᾽ οἱ γὰρ πλανώμενοι πώντες. ἐν 

τῷ κύκλῳ, ὑπολείπονται τῷ τῶν ζῳδίων, κομῆται δὲ πολ- 

ἡλίου, τὴ δ' ὑςεραίῳ ὥφθη" ὅσον ἐνδέχεται γὰρ ἐλάχιςον 

ὑπελείφθη καὶ εὐθὺς ἔδυ" τὸ δὲ φέγγος ἀπέτεινε μέχρι τῷ 
τρίτου μέρους τῷ οὐρανοῦ οἷον ἅλμα, διὸ καὶ ἐκλήθη ὁδός. 

ἐπανῆλθε δὲ. μέχρι. τῆς ζώνης τοῦ ᾿Ωρίωνος, καὶ ἐνταῦθα. 

λοὶ ὠμμώοι εἰσὶν ἔξω τοῦ κύκλου. εἶτα καὶ πλείους ἑνὸς 25 διεχύθη. καίτοι Δημόκριτός γε προσπεφιλονεύκηκε τῇ δόξῃ 

ἅμα γεγέηνται πολλάκις. πρὸς δὲ τότοις, εἰ διὰ τὴν ἀνά- Ἦ αὐτῇ" φησὶ γὰρ ὦφθαι διαλυομένων τῶν κομητῶν ἡλὴ 

κλασιν τὸν κόμην ἰσχουύσι, καθάπερ Ἄν Αἰγχώχος καὶ ρα4᾽ τινας. τοῦτο δ᾽ οὐχ ὁτὲ ἊΝ ἔδει γίγνεσθαι ὁτὲ δ᾽ οὖ, 

Ἱπποκράτης, ἔδει ποτὲ φαίνεσθαι καὶ ἄνευ κόμης τὸν ἀςέρα ἀλλ᾽ ἀεί. πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ Αἰγύπτιοί φασι καὶ τῶν 

τῦτον, ἐπειδήπερ᾽ ὑπολείπεται μὲν καὶ εἰς ἀλλοὺς τόκους, πλανήτων καὶ πρὸς αὑτὸς καὶ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς γίνεσθαι 
Ν ὌΝ ὦ ν » τὰν »Νν ὖὗ» »»2λ, ΖΦ λ . 7 ᾽ ς ΄ γιὰ νον Ν »" τὴν δὲ κόμην ἴσχει ἡ πανταχ. νῦν δ᾽ ἀθεὶς ὦπται παρὰ 30 συνόδους, καὶ αὐτοὶ ἑωράκαμεν τὸν ἀςέρα τὸν τῷ Διὸς τῶν 

ἐν τοῖς διδύμοις συνελθόντα τινὶ δὶς ἤδη καὶ ἀφανίσαντα, 

ἀλλ᾽ οὐ κομήτην γενόμενον. ἔτι δὲ καὶ ἐκ’ τοῦ. λόγου φα- 
,ὔ ε ν.,» Ἀ Η ἌΣ 7 7, γερόγ" οἱ γὰρ ἀςέρες κὰν εἰ μεῖζες κἀν ἐλάττες φαίνωνται, 

ἀλλ᾽ ὅμως ἀδὶιαίρετοί γε καθ᾽ ἑαυτὸς εἶναι δοκοῦσιν; ὥφπερ 

τὸς πέντε ἀςέρας. ὅτοι δὲ πολλάκις ἅμα πάντες μετέωροι 
͵7 εν »ε Ὶ “Δ »»» ἢ “: 

φαΐονται ὑπὲρ τῷ ὁρίζοντος. κα φανερῶν δ᾽ αὐτῶν ὄντων 

ἁπάντων καὶ μὴ φαινομένων ᾿ὡπάντων, ἀλλ᾽ ἐνίων ὄντων 

πρὸς τῷ ἡλίῳ, οὐθὲν ἧττον κομῆται Φαδύπεα γηρόμενοι 
πολλάκις. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο ὠληθές, ὅτι ἐν τῷ “πρὸς 35 ἦγ καὶ εἰ ἦσαν ἐδιδιρετοῖ, ἁψάμενοι ὑθὲν ἂν ἐποίησαν μέ: 

ἄρκτον τόπῳ γίεται κομήτης μόνον, ἅμα καὶ τοῦ ἡλίου γεθος μεῖζον, οὕτω καὶ ἐπειδὴ οὐκ εἰσὶ μὲν φαίνονται δὲ 

5. βραδυτάτω χρένω Ἐ. ΠΠ[ 6. ὑπολελειμμένος Ἐ. ἢ 9. αὐτὸν Ν. {[Ὸ 10. τῷ οπι Ε. ἢ 13. ὑπὲρ τῆς γῆς τμῆμα τὸ ἴπ Πίατα Ε. ἢ 
ὁ ΕῊΝ. ἢ 19. ἑλίον (ϑυρτα Ῥοξῖίο κύκλου) Σ᾿. ἢ 21, συμπίπτειν Ν. ΠΠ καὶ οτὰ δ 

834, πολ- 
Ἷ 

4λ.. τροπικῷ] τότω Ε΄, τροπικῷ τόπῳ ΗΝ. Ἱ 16. 

ἮΝ. ἢ 22. ξι οι Σ΄. 25. ἑωραμέτοι ΡΗΝ. ἢ 21. ἔχουσι ΕΗΝ. ἢ 32. ὅντων αὐτῶν ΕῊΝ. ἢ 33. πάντων, ἀλλ᾽ ΣΤῊΝΕΠ 

λάκις γορόμεοι ΗΝ. ᾿ 35. ὅτι) ὡς ΓΗ͂Ν. " 36. ἀλλὰ ΕΡ. ͵ 

8. τῶν οὐχ Ε.  17.. εἶναι ογὰ Ε. ἢ 8. καὶ τοῖς τὴν οτα τγ Ε. ΠΠ 11. ἔφη ἑωράκαμεν ρτ Ε. ἵὀ 13. μὲν ὁπιὶ Ε΄. ἵ αἰρὸς ῬΓ 

ἝΞ. ἢ τὸ οπι Ε. 1 περιβλέπουσι Ν. 1 17. μὴ τῷ δὸς Ἐ. 1 19. ἐφ᾽ Ν. 11 ἀςίου ΕΗΝ, ἀριςαίον Ε. Ἱ 20. προβεβηκὼς )ς Ε. 1 21. 
Ὑἀ}} καὶ γὰρ ΗΝ, οπι Ἐ. || 23. ἅμμα ΞΕ. ἢ 34. τῷ ὠρίωνος τῆς ζώνης Ν.  ὑτανθοὸὶ ΗΝ. || 25. προσπεφιλονεικηκὼς Ε΄. 26. γὰρ 

ατα ΤΟ. ΠΠ 28. δὲ οπι Ε΄. [[|430. τῶν] τὸν Ν. 1} 31. ἀπελθόντα (Ξυργα ροπίίο ὑ) Ν. ἢ δὶς σογγ Ε, οἷα ΣῊΝ. ἢ 33. καὶ Ν. 1 εἰ σπι 
Ἐ. 11 καὶ ἘΝ. || φαίνονται Ν. 1 31. ἀδιετοι καϑ' Ε΄, ᾿ αὑτὸς ΗΝ. 



344 

ἀδιαίρετοι, καὶ συνελθόντες ὑβὲν φανοῦνται μείζους τὸ μέ- 
γεθος ὄντες. -ὅτι μὲν οὖν αἱ λεγόμεναι περὶ - αὐτῶν . αἰτίαι 

ψευδεῖς ὅσαι τυγχανούσιν, εἰ μὴ διὰ πλειόνων, ἀλλὰ καὶ 

δια, τότων ἱκανῶς δῆλόν ἐς!ν." 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Α. 

ἀναθυμίασις, τότε κομήτης γίγνεται τέτων τὶς" ἡ γὰρ. πρὸς 

αὐτοὶς ἡ κόμη γίγνεται τοῖς ἄςροιςς ἀλλ' ὥσπερ αἱ, ἄλῳ 

τε τὼ ἥλιον φοίνονται καὶ τὴν σελήνην Ξαράπλούδισθι; 

καΐπερ μεθις μένων τῶν ἄφρων, ὅταν ἕτως ἤ. πεπυκνωμένος 
Ἴ. - ἸΕπὲὴ δὲ: περὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσθήσει νομίζομεν ὁ ἵκας 5. ὃ ̓ ἀὴρ ἄξε τῦτο γίγνεσθαι τὸ πάρος ὑπὸ τὴν τῷ ἡλίου πο- 

νῶς ὠποδεδεῖχθαι κατὰ τὸν λόγον, ἐων εἰς τὸ δυνατὸν ἀνα»- 
» -» 7 , ς ἜΒΠΝΣ, αἱ 

γάγωμεν, ἐκ τε τῶν νῦν. φαινομένων ὑπολέέβοι τις ἂν ὧδε. 
᾽ ν» ͵7 ἣν “- 

περὶ τούτων μάλιστα συμβαώειν. ὑπόκειται γὰρ. ἡμῖν τοῦ 
͵ “ΑΛ Ν, αὐ αὶ «νυν, 2 . . 

κόσμαυ τῇ περὶ τὴν γῆν, ὅσον ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιόν ἐξ φυ- 

ρείαν, ὅτω καὶ ἡ κόμη 'τοῖς ἄςροις οἷον ἄλως ἐς ν. “πλὴν ἡ 
Ἀ 7 ΟΠ ΝΣΙΣ 7 ͵7 ᾿ 7 Σ -ὡ΄ᾧῳ ΠΕ ΒΕῚ 

μέν. γίγνεται: δι᾽ ἀνάκλασιν τοιαντὴ τὴν “χρόαν, ἐκεῖ δ᾽ ἐτ 
ΕΝ" Ἀ »“» 

αὐτῶν τὸ χρῶμα φαινόμενέν ἐς ιν. ὅταν μὲν ἕν κατ᾽ ἀς ρα 
͵ὕ .« ων Ψ. Ἁ τὶ Ἂ ᾧ. ὔ 

γέσται ἢ. τοιαῦτη συγχρισις, τὴν αὐτὴν ἀναγκὴ φαύνεσθαι 
-“ ᾽ " ΄: Η ἕ 

ρών, εἶναι τὸ πρῶτον μέρος ἀναθυμίασιν -ζηρὼν καὶ θεῤμήν. τὸ φορὰν κρόμενον τὸν κομήτην ἥνπερ φέρεται ὁ ἀςήρ᾽ ὅταν 

αὕτη δὲ αὐτή τε καὶ τῷ συνεχᾶς ὑπ᾽ αὐτὴν ἀέρος ἐπὶ πολὺ 

συμπεριάγετωι περὶ τὴν γῆν ὑπὸ τῆς φορᾷς καὶ τῆς. ἘΠΕ 

δεως τῆς κύκλῳ" ΦΗΟΕ δὲ καὶ κινουμένη. τῦτον τὸν τρό- 

ἄον, ἢ ἀν τύχῃ. εὔκρατος ἔσα, πολλάκις ὐπυρθλαιν διό 

- “ ᾽ Ψ. ΄, .« ' ΠΑΡ ΄ 
δὲ συςἢ καθ᾽ αὑτόν, τότε ὑπολειπῤμενοι φαίνόνται. τοιαύτη 

ν᾿ « ν»» ᾽ὔ - ᾿ Ν “ “ Ἵ , 

γαρ ἡ ᾧορα τὸ κόσμου τὰ περὶ τὴν γὴν. τύῦτο γὰρ μάλιςα 
΄ Ν Ἂν» ;) ἡ ,ὔ Ν. ᾿ . “ ; 

μῆνυει μὴ εϑῶι ἀνακλιωσίν τινα τὸν κομήτην, ὡς ἀλὼ ἐν 
- ’ -; ἦν Ν 3" Ν ᾽ Ζ. 
ὑπεκκαύματι κωθαρῷ πρὸς αὐτὸν τὸν ἀστέρα. γιγνομιόην, 

φαμεν γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν σποραάδων ἀέρων διαδρομαίς, εα καὶ μὴ ὡς λέγουσιν. οἱ περὶ Ἱπποκράτην, πρὸς, τὸν ἥλιον, 
ὅτακ ἕν εἰς τὴν τοιαύτην, πῴκνωσιν ἐμπέσῃ διὰ τὴν τῶν ἄνω-. 

θεν κίνησιν ἀρχὴ πυρώδης, μήτε ὕὅτω πολλὴ λίάν ὥςε τα- 

χὺ καὶ ἐπὶ πολὺ ἐκκάειν, μῆθ᾽ ἕτως ἀσθενὴς ὥς ἀποσβε- 

σθῆναι τωχύ,. ἀλλὰ πλέΐων καὶ ἐπὶ πολύ, ἅμα δὲ κάτω- 

ὅτι καὶ καθ᾽ αὑτὸν γίγνεται κομήτης. “πρλλαάκις καὶ ̓ πλεονά- 

πις ἢ 5Ζεβι τῶν τότ ἀινὰς ἀστέρων. περὶ μὲν ὅν τῆς 

ὅλῳ τὴν αἰτίαν ὕςερον ἐρέμεν" περὶ δὲ τὸ πυρώδη τὴ, σύ- 

φασιν αὐτῶν εἶναι τεκμήριον χρὴ νομίζειν ὅτι σημαίνουσι 
,ὔ ἊΣ ΄, ἊΝ ᾽ 7 »ΌΝ - 7ὔ ε τ , , ᾽ , “ ν 

θεν. συμπίπτῃ ἀναβαίνειν εὐκβῶτον ἀναθυμίασιν, ὡςρ Τοτο 20 γιγνόμενοι οι πλείους “γευμάτω καὶ. αυχμᾶς" δῆλον. γα 

, ς ,ὕ “ Ὰ ν,ν» έ 7 Η ᾽7ὔ ᾽ 
γύεται κομήτης, ὅπως ἀν τὸ ἀναθυμιώμενον τύχῃ ἐσχρ- 

Ἂς Ὡ τ 

ματισμένον" ἐὰν μὲν γὼρ πάντῃ ὁμοίως, κρμήτηθ, ἐὰν δ'. 
ἃ " , « ΄ -- » « ψ, Χ ἐπὶ μῆκος, κὠλεῖται πωγωνίας. ὥδπερ δ᾽ ἡ τοιαύτη φορὰ 
» », Ν »"Ἥ - διε Ἀν ᾿» “ἃ τ ἀςέρος φορὼ δοκεῖ εἶναι, ὕὅτω καὶ ἡ μονή, ἡ. ὁμοία, ἀς ἔρος 

“ ,ὔ Ν Ἁ Ν ν Ν ψ- ΓΑ 

ὅτι γίγνονται διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τὴν τοιαύτην ἔκκρισιν, 
“ ,ὔ ᾿ »"»ν ν γ) ῖ , 
ὥςε ξηρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἀέρα, καὶ διακρίνεσθαι 

καὶ- διαλύεσθαι τὸ -διατμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τῷ πλήθους τῆς 

θερμῆς ἀναθυμιάσεως, ὥςε μὴ συνίςασθαι ῥᾳδίως εἰς ὕδωρ. 
ἐφ Ν ᾿ “ λ ΄ “ 7, γ ᾿ 

μονὴ δοκεῖ εἶναι" παραπλήσιον γὰρ τὸ γιγνόμενον. οἷον εἴ 25 σαφέςερον δ᾽ ἐρῶμεν καὶ περὶ τότου τῷ πάθους, ὅταν καὶ 

τις εἰς ἀχύρων θημῶνα καὶ πλῆθος ὥσειε δαλὸν ἢ -πυρὸς 

ἀρχὴν ἐμβάλοι μικράν" φαίνεται. γὰρ. ὁμοίῳ. καὶ ἡ. τῶν 
᾽ ν, 2 τρνς ἃ ἌΝ Ν ν Ν ᾽ “Ἕν “ 
ἀςέρων «διαδρομὴ τότῳ ταχὺ. γαὰρ διὰ τὴν εὐφυΐαν - τῇ 

ὑπεκκαύματος διαδίδωσιν ἐπὶ μῆκος, εἰ δὴ τῦτο διωμείνειε 

περὶ πνευμάτων λέγειν ἢ καιρός. ὅταν. μὲν Ἐν πυκνοὶ καὶ 
Ὡννν , , ἌΝ ᾿ ἐλείους φαίνωνται, καθάπερ λέγεμεν, ξηροὶ καὶ πνευμὰ- 

,7ὔ , ε» ἴξι “Ἐν ΄ Ψ Δ ͵ὔ 
τώδεις γίγνονται οἱ ἐγιαυτοὶ ἐπιδήλως" ὅταν δὲ σπανιώτεροι 

καὶ ιἀμανρέτεροι τὸ μέγεθος, ὁμοίως μὲν ὁ γύεται τὸ τοιῶ- 

καὶ μὴ καταμαρανθείη διελθόν, ἢ μάλιστα ἐπύκνωσε τὸ 30 ον, αὶ μὴν ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνεταί τις ὑπερβολὴ 
ε ,ὕὔ Ὁ .Ἅ ᾽ Ἀ “ -“ - Ν ὦ 
ὑπέκκαυμα, γένοιτ᾽ ἂν ἀρχὴ τῆς φορᾶς ἡ τελευτὴ τῆς 

διαδρομῆς. τοιῆτον ὁ κομήτης ἐςὶκ ἀςήρ, ὥσπερ διαδρομὴ 
3 τ ᾿ ς.- » 7 ἜΒΑ ; ͵ὔ υ .«“ κῃ 

ἀςέρος, ἔχων͵ ἐν αὑτῷ πέρας. καὶ ἀρχήν. ὅταν μὲν ἕν ἐν 
“-. » ὔ ἈΝ “ ἥ 

αὐτῷ τῷ κάτω τόπῳ ἡ ἀρχὴ τῆς συς σεως ἧ, καθ᾽ ἑαυ- 

Ψ, μὴ ἧς ,ὕ μν Ἂς , 2 Ὶ Υ « “νεύματος ἡ κατὰ χρόνον ἢ κατὰ μέγεθος, ἐπεὶ καὶ ὅτε ὃ 
ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ἔπεσε λίθος ἐκ τῷ ἀέρος, ὑπὸ πνεύματος 
ἀρθεὶς ἐξέπεσε μεθ᾿ ἡμέραχ" ἔτυχε δὲ καὶ τότε κομήτης 
ΣΝ. ,ὔ .2. 1.) ε λ λ Ἀ ᾽ ἀςὴρ γενόμενος ἀφ᾽ ἑσπέρας, καὶ περὶ τὸν μέγαν ἀςἐρα 

Ἔ - ζῳ ἈΝ »ν Υ μ᾿ ων - Ρ ᾿ τ» 
τὸν φαίνεται κομήτης" ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῶν ἄςρων τινός, ἢ τῶν 35 τὸν κομήτην ξηρὸς ἣν ὁ χειμὼν καὶ βόρειος, καὶ τὸ κῦμα 
᾽ -“ ΕῪ -“ ᾿ - Ἀ' δὰ 7 Ἴβω: ε Ἄξο ς 7 ». ᾽ὔ΄ 3 Ἂς ᾿Ὶ “- Λ 

ἀπλανῶν ἢ τῶν πλανήτων, ὑπὸ τῆς κινήσεως συνιςῆται ἡ δὲ ἐναντίωσιν ἐγίγνετο πνευμάτῳν" ἐν μὲν γὰρ τῷ κόλπῳ 

Νδη εἶ] καὶ εἰ Ε΄. ἸΠ 6. ἀδύνατον γς Ἐ- 1 ἀνάγωμεν ΗΝ. ᾿ Τ. τε οἵα ΗΝ. ἢ λεγομένων Ἐ, 1 9. ἔςαι Ν᾽ εἰ ρν Ε. Ἰ 11. ἐπὶ τὸ 

!. ἵ 12. φορᾶς} σφαίρας ΓΗ͂Ν. || 16. τὴν ροβὶ εἰς οαχ ἈΦ. [1 τῶν οπι Ν. |Π17. ἀρχὴ μὴ πυρώδης ον Ε΄. πολὺ Ν. Π| 48. ἐκκαίεα 

ΤῊΝ. ἱ 20. συμπίπτει ΚῊΝ. ᾿{ ἀναβαίνειν “εὔκρατον οτχ γτ Ε΄. ἵ  γδεται κομήτης τῦτο Ε΄. [||21. τύχδι Μ΄. ἢ 22. ἂν δ᾽ ΗΥ͂Ν. ἃ 
833. φορὰ οτι Ε-. ἰἱ 25. δοκεῖ μονὴ Ε΄ 27. ἀρχὴν οὔλ Ε. Ιἰ ἐμβάλλοι Ε, 1 238. ἄςρων ἘΗ͂. ἴἰ 29. μείνειε Εὶ μεύοιε Ν. ἃ 31. φορᾶς 
τῦ κομήτου ἡ τελευταία ρτ Ε΄. ᾿ἱ τῆς} ἀρχὴ τῆς Ε. 1 32. τοιῦτον] τῷ διαΐσσοντος. τοιῦτος καὶ 1. ||Ο 33 εἱ 34. ἑαυτῷ Ε, 1 34. δ] εἴη 
Ἐ- Ἱ αὑτὸν Ν. ἢ 36. συνίξαται ΕῊΝ. [1 ἡ οπι Ε. 

. ὅς τῶν ἄςρων οχ! ΗΝ. ᾿ 9. φέρεσθαι ΗΝ. ἢ 10. φαίνεται Ν. ἢ 11. καθ᾽ αὑτὸν συςῆ Η͂Ν. ἢ 13. ὡς εἰς Ν, ὡς τὴν Ε. Π 18. 

πρὸς] εἰς Ν. 16. καὶ οτὰ Ε΄ ||. καϑ᾽ ἑαυτὸν Γ΄, κατ᾽ αὐτῷ Ε΄ ἢ κομήτης καὶ κ. ΗΝ. [[ πολλάκις καὶ οἵα .Ε. ἢ 20. οἱ οάα ΓΗ͂Ν. ἃ 

29. τὸ ροδὲ γύεται οὐχ 1. ἢ 31. ὁ οπὶ ργ ΞΕ. [ 32. πνευμάτων Ν. || 36. ἰγένετο ΕΗ͂Ν. 



ΜΕΤΕΩΡΟΑΛΟΓΙΚΩΝ Α. 945 

βορέας κατεῖχεν, ἔξω δὲ νότος ἔπνευσε μέγας. ἔτι δ᾽ ἐπ’ δὲ τύτοις, εἰ καθάπερ δεδινύται ἐν: τοῖς περὶ ἀστρολογίαν 
ἄρχωοντος ἐγύετο Νικομαίχου ᾿Αθήνησιν ὀλίγας ἡμέρας κο- θεωρήμασιν, ὕ Ὅπως ἔχει, καὶ τό τε τῷ ἡλίον μέγεθος μεῖ- 
μήτης περὶ τὸν ἰσημερινὸν κύκλον, ἐκ ἀφ᾽ ἑσπέρας. ποιησα-. ζόν ἐς!ν ἢ τὸ τῆς Υῆς καὶ τὸ: δ διείφημαν πολλαπλασίως. με: 
μενος τὴν ἀνατολήν, ἐφ᾽ ᾧ τὸ περὶ ἹΚόρινδον πγεῦμα γενέξε ἴον τὸ τῶν ἄςρων πρὸς τὴν γὴν ἢ τὸ τὸ ἡλίου, καθάπερ. τὸ 
σϑαὶ συνέπεσεν. τῷ δὲ μὴ γίεσθαι πολλὺς μηδὲ πολλάκις 5 τῷ ἡλίου πρὸς τὴν γὴν ἢ τὸ τῆς. σελήνης, ὧκ ὧν πέρρω πὸσ 
κομήτας, καὶ μᾶλλον ἐκτὸς τῶν τροπικῶν ἢ ἐντός, αἴτιςς ἀπὸ τῆς γὴς ὁ κῶνος ὁ ὠπὸ τῷ ἡλία συμβάλλοι τῶς ἀκτῖκ 
ἥ τε τῷ ἡλίε καὶ ἡ τῶν ὠςέρων κίνησις, ὁ μόνον. ἐκκρίνουσα νας, ἀδ᾽ ἂν ἡ σκιὰ πρὸς τοῖς ἄςροις εἴη τῆς γᾶς, ἡ. καλον 
τὸ θερμόν, ἀλλὰ καὶ διακρίνουσα τὸ συνις μενον. μάλιςξω μη, νύξ. ἀλλ᾽ ἀνάγκη πάντα τὸν ἥλιον τὰ ἄςρα πεῤιορῶν, 
δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ πλεῖστον εἰς τὴν τοῦ 598: ἀθροίζεται καὶ μηθενὶ τὴν γὴν ἀντιφράττειν αὐτῶν. ἔτι δ᾽ ἐςὶ τρίτοι τις 
χώραν. τ ὑπόληψις περὶ αὐτῷ λέγουσι γάρ τινες ἀνάκλασιν εἶναι τὸ. 

8 Ὅγως δὲ καὶ διὰ τί αἰτίαν γύεται καὶ τί ἐςι τὸ 
γάλα, λέγωμεν ἤδη. προδιέλθωμεν δὲ καὶ περὶ τότου τὰ 
ταρὼ τῶν ἄλλων εἰρημένα πρῶτον, τῶν μὴν ἔν καλουμένων 
Πυϑαγορείων φασί τινες ὁδὸν εἶναι ταύτην οἱ μὲν τῶν ἐκτε- 

γάλα τῆς ἡμετέρας: ὄψεως πρὸς τὸν. ἥλιον, ὅσπερ καὶ τὸν 
ἀςέρα τὸν κομήτην; ἀδύνατον δὲ καὶ τῶτο. εἰ μὲν γάρ. τό 
τε ὑρῶν ἠρεμοίη καὶ τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὁρώμενον ἅπαν, ἐν 

-“ » “ἢ , »“,. ».,, μ φᾺ ὅς ας ἃ 
τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ἐνόπτρου τὸ. αὐτὸ φᾳίνοιτ᾽ ὧν μέρος: 

σόντων τινὸς ἄστρων, κατὰ τὴν λεγομένην ἐπὶ Φαέθοντος (5 τῆς ἐμφάσεως" εἰ δὲ κινοῖτο τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὁρωμενον 
’,’ »" , φθοράν, οἱ δὲ τὸν ἥλιον τοῦτον τὸν κὔκλον φέρεσθαί ποτέ 

. δ. “ . « »“ Υ “ φασιν" οἷον ἣν διακεκαῦσθωι τὸν τόπον τῦτον ἥ τι τοιοῦτον 
᾿ ΄, Ν -“ γ ΑῚ ἄλλο πεπονθέναι πάθας ὑπὸ τῆς. φορᾶς αὐτῇ. ἄτοπον δὲ τὰ 
Μὴ συννοεῖν ὅτι εἴπερ: τοῦτ᾽ ἣν τὸ αἰτιὸν, ἔδει καὶ τὸν τῶν 

ἐν τῷ αὐτῷ μὲν ἀποςήματι πρὸς τὸ ὁρῶν καὶ ἠρεμῶν, πρὸς 
Υ͂. Δ ἜΣ: ἸΑ͂ΒΒΕΟ »“ ΟΣ ΡῈ π τ. ΄, ἄλληλα δὲ μήτε ἰσοταχῶς μήτ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ διαστή- 
ματι, ἀδύνατον τὴν αὐτὴν ἔμφασιν. ἐπὶ τὰ αὐτῷ εἶναι μέ-. 
ρους τῷ ἐνόπτρου. τὰ δ᾽ ἐν τῷ τῇ γάλακτος κύκλῳ. φερό-. 

ζῳδίων κύκλον ὕτως ἔχειν, καὶ μᾶλλον ἢ τὸν τῷ γάλα- 2) μένα ἄςρα, κινεῖται καὶ ὁ ἥλιος πρὸς ὃν καὶ ἀνάκλασις, μὲν 
κτος᾽ ἅπαντα γὰρ ἐν αὐτῷ φέρεται τὰ πλανώμενα καὶ 
ὑχ ὁ ὅλιος μόνος. δῆλος. δ᾽ ἡμῖν ἅπας ὁ κύκλος". ἀεὶ γὰρ 
αὐτῷ φανερὸν ἡμικύκλιον τῆς νυκτός. ὠλλὰ πεπονθὸς ἐθὲν 

φαίνεται τοίδτον, πλὴν εἴ τι συνάπτει μόριον αὐτῷ πρὸς τὸν 

γόντων ἡμῶν, καὶ ὁμοίως καὶ ἴσον πρὸς ἡμᾶς ἀπέχοντα, 

αὐτῶν δ᾽ οὐκ ἴσον" ὁτὲ μὲν γὰρ μέσων γυκτῶν ὁ δελφὶς 
ἐπιτέλλει, ὁτὲ δ᾽ ἕωθεν, τὰ δὲ μόρια, τοῦ γάλακτος τὰ 

αὐτὰ μένει ἐν ἑκάφῳ. καΐτοι Ὡς ἔδει, εἰ ἣν ἔμφασις, ἀλλὰ 
τὸ γάλακτος κύκλον. οἱ δὲ περὶ ᾿Αναξαγόρον καὶ Δημό- 25 μὴ ἐν αὐτοῖς τι ἦν τῦτο. τὸ πάθος τοῖς. τόποις. ἔτι δὲ νύ- 
χριτον φῶς εἶναι τὸ γάλα, λέγουσιν ὥςρων τινῶν" τὸν γὰρ 
΄. Ν᾿ “ ,ὔ ᾽ .«.ν Ψ »“ ἂ - ἥλιον ὑπὸ τὴν γἔῆν φερόμενον ὑχ, ὁρῶν ἔνια τῶν ἄςρων. ὅσα 

κτωρ ἐν ὕδατι καὶ τοιούτοις ἐνόπτροις τὸ μὲν γάλα ἐμφαξ 
γέται θεωρθσίν, τὸ δὲ τὴν ἔψν ἀνακλᾶσθαι πρὸς τὸν ἥλιοχ 
πῶς δυνατόν; ὅτι μὲν ὃν ὅτε ὁδὸς τῶν πλανήτων ὑδενὸς ὅτε 

ἣν ἦ᾿ ἡ - 2 ἱ ΕΟ τι ΄, Ἂ Σ ͵ Ἁ “ μὲν ὅν περιορῶται ὑπ᾽ αὐτῇ, τέτων μὲν ᾧ φαίνεσθαι τὸ φῶς 
(κωλύεσθαι γὰρ ὑπὸ τῶν τῷ ἡλίου ἀκτίνων)" ὅσοις δ᾽ ἀντι- φῶς ἐςὶ τῶγ μὴ ὁρωμένων ἄςρων ὅτ᾽ ἀνάκλασις, ἐκ τότων 
φράττει ἡ γὴ ὥςε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπὸ τὸ ἡλίου, τὸ τότων οἱ- 30 φανερόν. σχεδὸν δὲ ταῦτ᾽ ἐςὶ τά γε μέχρι. τῷ .νὖν παραδε-. 
κεῖον φῶς φασὶν εἐἦαι τὸ γάλα. φανερὸν δ᾽ ὅτι καὶ τοῦτ᾽ δομέα παρὰ τῶν ἄλλων. ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἀναλαβόντες. 
᾿δώ νυ ς αὐ ΝΟ ν  ο  τ να ὍΝ ΣΩΩΣ, αὐ ον Ν , “ΩΝ ἀδύνατον. τὸ μὲν γὼρ γάλα ἀεὶ τὸ αὐτὸ ἐν. τοῖς αὐτοῖς τὴν ὑποκειμίην ἀρχοὴν ἡμῖν. εἴρηται γὰρ πρότερον ὅτι τὸ 
ἐστὶν ἄστροις (φαύεται γὰρ μέγιστος ὧν κύκλος), ὑπὸ δὲ ἔσχατον τῷ λεγομένου ἀέρος δύναμιν ἔχει πυρός, ὥς ε τῇ 

τοῦ ἡλίου ἀεὶ ἕτερα τὰ οὐχ ὁρώμενα διὰ τὸ μὴ ἐν ταὐ- κινήσει διακρινομένου τῷ ἀέρος ὠποκρίνεσθαι τοιαύτην σύςα- 
τῷ μένειν τόπῳ. ἔδει οὖν μεθισταμένου τοῦ ἡλῶν μεθίς ὦ- 35 σὶν οἷαν καὶ τὸς κομήτας ὠςέρας εἶναί φαμεν. τοῦτον δὴ 
σθαι καὶ τὸ. γάλα' νῦν δ᾽ ὁ φαώεται τῦτο γινόμενον, πρὸς δεῖ νοῆσαι τὸ γιγνόμενον ὅπερ ἐπ᾽ ἐκείων, ὅταν. μὴ αὐτὴ 

4. βορίας -- ὥ. Νικομάχυ τλανο Κ΄. ΤΠ 2. τικομάχυ ἐγένετο Ν. 1" ᾿Αϑήνησι»] ἐγέσετο Ε΄ οὐ ἘΝ. 15. γείσβαι ΗΝ. ἃ 6. αἰτία ἡ 
τὸ ΕῊΝ. ᾿ 1. ἄςρων ΗΝ. 1 12. προξλθυμεν Η, 1} 1ἀ. μὶν ἕν τῶν Ε. ἢ 15. ἀφέρων Ν. 1 16. φορὰν ἘΕΝ. ᾿ 11. τῦτον τὸν τόπον ἘῚ 

τῶτον τὸν τρόπον ΗΝ. ᾿Ϊ 18. αὐτῶν Η-. ἃ 20. ἢ τὸν τῇ γάλακτος οἵα ἘΕ. || 21. φαίνεται Ἐ. 1| 31. εἶναί φασι ΕΗ͂Ν. ἢ 33.. μέγας κύ- 
πλὸς Ε. ᾿ 35. μένειν τὲν ἥλιον τόπω ἮΝ. 

. ὑ] σῦν ἐν ΕΝ. 1 ἀφςρολογίας Ν. 1 2. ὕτως ἔχει καὶ τό τῇ τὸ ΓΗ͂Ν. Ἰ 5. τρὸς τὴν γ»} τῇ γῇ Ε. Ι| 6. ἀπὸ ατῖα τῆς οπὶ 

ΣῊΝ. ᾿ 16. μὲν] μίσει τοῦ Ν μέντοι ΗΙ 1 11. ἰσαχῶς Ν. ᾿ μὴ Ἐ- 11 418. αὐτὴν εἶναι ἔμφασιν. Ν. 19. τῷ] τότω Ἐ. ἢ 20. κιὴ. 
οτὰ Ε. ἢ 22. μέσον Ε. ἢ 23. ἀνατέλλει Ε΄. ΠΠ 26. καὶ τοῖς τοιύτος ΕῊΝ. 30. τά γε] μόνα τὰ ΕἘ, μόνον τὰ ΗΝ..." πάρα διδόμενα: 
ΝΟ 31. λέγομεν ἘΞ. 1| 32. ἀρχὴν ἡμῖε ΟἿ. Ρε Ε. ὶ 33. λεγομένου Ὁτχὰ ΞΕ. ἰἰ 34. ἀποκρίνασθαι ΗΝ. Ἰ! τὴν τοιαύτην ΓΗ͂Ν. 35. οἶνς. 
Ἐ- ἢ" 36. τὸ οι ΕΝ. ἱ 

Χχ 
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καθ᾽ αὑτὴν γένηται ἡ. τοιαύτη ἔκκρισις, ἀλλ᾽ ὑπό τίνος τῶν φανερῶς. ὥς᾽ εἴπερ καὶ περὶ τῷ φαίνεσθαι κομήτας ἀποδὲ- 
ἄςρων ἢ τῶν ἐνδεδεμένων ἢ τῶν πλαγωμῴων" τότε γὰρ οὗ- χόμεθα τὴν αἰτίαν ὡς εἰρημένην μετρίως, καὶ περὶ τῇ γά- 

τοι φαίνονται. κομῆται. διὼ τὸ. παρακολουθεῖν. αὐτῶν τῇ λακτος τὸν αὐτὸν ὑποληπτέον τρόπον ἔχειν" ὃ γὰρ ἐκεῖ 
φορᾷ ὥσπερ τῷ ἡλίῳ τὴν τοιαύτην σύγκρισιν, ἀφ᾽ ἧς δι περὶ ἔνα ἐςὶ πάθος ἡ κόμη, τῦτο περὶ κύκλον τινὰ συμ- 

τὴν. ἀνάκλασιν τὴν ὥἄλω φαίνεσθαί φαμεν, ὅταν ὕτω τύχῃ 5 βαύει γίγνεσθαι. τὸ αὐτό, καὶ ἔςι τὸ γώλα,. ὡς εἰπεῖν 

κεχραμένας ὁ ἀήῤ, ὃ δὴ καθ᾽ ἔνα συμβαΐει τῶν ὠςέρων, οἷον. ὁριζόμενον, ἡ. τῷ μεγίςου. διὼ. τὴν ἔκκρισιν κύκλυ κόμη. 
ττο δεῖ λαβεῖν. γιγνόμενον περὶ ὅλον τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν διὸ καθάπερ εἴπομεν πρότερον, ὦ πολλοὶ ὑδὲ πολλάκις γίγ- 
ἄνω φορὰν ἄπασαν' εὔλογον γάρ, εἴπερ ἡ ἑνὸς ἄςρα κίν- νονται κομῆται, διὰ τὸ συνεχῶς ἀποκεκρίσθαι τε καὶ ἀπο- 

σις, καὶ τὸν τῶν ὡπάντων ποιεῖν τι τοῦτον καὶ ἐκριπίζειν. κρίνεσθαι καθ᾽ ἑκάςν περίοδον εἰς τῦτον τὸν τόπον ἀεὶ τὴν 

καὶ πρὸς τότοις ἔτι καθ᾽ ὃν τότον πυκνότατα, καὶ πλεῖστα 10 τοιαύτην σύςασιν. περὶ μὲν ὧν τῶν γιγνομένων ἐν τῷ περὶ 

καὶ μέγιστα: τυγχάνουσιν ὄντα. τῶν ἄστρων. ὁ μὲν ἦν τῶν τὴν «γὴν κόσμῳ τῷ συνεχεῖ ταῖς φοραῖς εἴρηται, περί τε 

ζῳδίων κύκλος. διὰ τὴν τὰ ἡλίου φορὰν καὶ τὴν τῶν πλας τῆς διιδρομῆς τῶν ἄςρων καὶ τῆς ἐκπιμπραμένς φλογός, 
γήτων διαλύει τὴν τοιαύτην σύςασιν, διόπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἔτι περί τε. κομητῶν καὶ «ὦ καλουμένου γάλακτος" σχεδὸν 

πομητῶν ἐκτὸς γύονται. τῶν: τροπικῶν. ἔτι δ᾽ ὅτε περὶ ἥλιον γάρ ἐςι τοσαῦτα τὰ πάθη τὰ φαινόμενα περὶ τὸν. τόπον 
ἔτε περὶ σελήνην. γίγνεται κόμη" θᾶττον γὼρ διακρίνουσιν ἢ 15 τοῦτον. 
ὥςε συςῆναι τοιαύτην σύγκρισιν. ἕτος δ᾽ ὁ κύκλος ἐν ᾧ τὸ Περὶ δὲ τῷ τῇ θέσει μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τῦτον, 9 
γάχα φαίνεται. τοῖς ὁρῶσιν, ὅ τε μέγιστος ὧν τυγχάνει πρώτον δὲ. περὶ τὴν γῆν λέγωμεν" ὅτος γὰρ κοινὸς ὕδατός 
καὶ τῇ θέσει κείριενος ὕτως ὥςε πολὺ τὸς τροπικὸὲς ὑπερ: τε τόπος καὶ ἀέρος καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ τὴν ἄνω 
βάλλειν. πρὸς ὃς τέτοις ἄςρων ὁ τόπος πλήρης ἐςὶ τῶν τε γένεσιν αὐτῷ. ληπτέον δὲ καὶ τύτων τὼς ἀρχὰς καὶ τὼς 
μεγίξων καὶ λαμπροτάτων, καὶ ἔτι τῶν σποράδων καλου- 20 αἰτίας πάντων. ὁμοίως. ἡ μὲν ἦν ὡς κυῦσα καὶ κυρία, καὶ 

μώων (τῆτο δ᾽ ἐςὶ καὶ τοῖς ὄμμασιν ἰδεῖν φανερόν), ὥςε πρώτη τῶν ἀρχών ὁ κύκλος ἐςν, ἐν ᾧ φανερῶς ἡ τῷ ἡλίου 

διὰ ταῦτα συνεχῶς καὶ ἀεὶ ταύτην κῶσαν ἀθροίζεσθαι τὴν φορὰ. διακρίουσα καὶ συγκρίνουσα τῷ γίγνεσθαι πλησίον ἢ 
σύγκρισιν. σημεῖον δέ' καὶ γὰρ αὐτῷ τῷ κύκλου πλεῖον. τὸ πορρώτερον αἰτία. τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς ἐς». μενό- 
φῶς ἐςὶν ἐν θατέρῳ ἡμικυκλίῳ τῷ τὸ δίπλωμα, ἔχοντι". ἐν σὴς δὲ τῆς γῆς, τὸ περὶ αὐτὴν ὑγρὸν ὑπὸ τῶν ἀκτίνων καὶ 
τότῳ γὰρ πλείω καὶ πυκνότερά ἐστιν ἄστρα «ἢ ἐν θατέρῳ, 25 ὑπὸ τῆς ἄλλης τῆς ἄνωθεν θερμότητος ὠτμιδόμενον φέρεται 
ὡς ὁ δὲ ἑτέραν τιν' αἰτίαν γιγνομένου τῇ φέγγους ἢ διὰ τὴν. ἄνω" τῆς δὲ ϑερμότητος ὠπολιχύδης τῆς ἀναγύσης αὐτό, 
τῶν ἄςρων φοράν" εἰ γὰρ ἕν τε τῷ κύκλῳ τύτῳ γύεται ἐν καὶ τὰς μὲν διασκεδαννυμόώης πρὸς τὸν ἄνω τόπον, τῆς δὲ 
ᾧ τὼ πλεῖςα κεῖται τῶν ἄςρων, καὶ αὐτῷ τῷ κύκλου ἐν ᾧ καὶ σβενυμόης διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι πορρώτερον εἰς τὸν 
μᾶλλον φαύεται καταπεπυκνῶσθαι καὶ μεγέθει καὶ πλή- ὑπὲρ τῆς γὴς ἀέρα, συνίςαται πάλιν ἡ ἀτμὶς ψυχομένη 
θει; ἀςέρων, ταύτην εἰκὸς ὑπολαβεῖν οἰκειοτάτην αἰτίαν εἶναι 30 δια τε τὴν ἀπόλειψιν τῷ θερμὰ καὶ τὸν τόπον, καὶ γίνεται 

ἸΦ πάθους. θεωρείσθω δ᾽ ὅ τε κύκλος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἄςρᾳ ὕδωρ ἐξ ἀέρος" γενόμενον δὲ. φέρετωι πάλιν πρὸς τὴν γῆν. 
ἐκ τῆς ὑπογραφῆς. τὸς δὲ σποράδας καλουμένους ἕτω μὲν ἔςι δ᾽ ἡ μὲν ἐξ ὕδατος. ἀναθυμίασις ἀτμίς, ἡ δ᾽ ἐξ ἀέρος 
εἰς τὴν σφιϊῖραν ὧς ἔςι τάξαι διὰ τὸ μηδεμίαν διὰ τέλους εἰς ὕδωρ νέφος" ὁμίχλη δὲ νεφέλης περίττωμα τῆς εἰς 
ἔχειν φανερὰν ἔκαςον θέσιν, εἰς δὲ τὸν ἐρανὸν ἀναβλέπεσίν ὕδωρ συγκρίσεως. διόπερ σημεῖον μᾶλλόν ἐς!ν. εὐδίας ἢ 
ἐστι δῆλον' ἐν μόνῳ γὰρ τούτῳ τῶν κύκλων τὰ μεταξὺ 35 ὑδάτων" οἷον γάρ ἐστιν ἡ ὁμίχλη νεφέλη ἄγονος. γίνεται 
πλήρη τοιούτων ἀστέρων ἐςίν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις διαλείκενε δὲ κύκλος ὅτος͵ μιμόμενος τὸν τῷ ἡλίν κύκλον" ὦμα γὼρ 

Ζ, τοιῦτοι Ε΄} 9. ποιεῖ. Ε. 1} ἱκριπέζειν ἀέρα καὶ δικκρίνειν διὰ τὸ τὸ κύκλου μέγεθος, καὶ Η εἰ τῆάῦροὸ Ε΄. ΠΠ 11. ὅν τὴν τῶν Ν. ἢ 

42, κύκλος ὁ ΕΗΝ. ᾿ 1ἀ. ἱντὸς Ἐ. ΠΠ περὶ τὸν ἥλιον ὅτε περὶ τὴν σ. ΕῊΝ. || 15. κομήτης Ἐ. Ἰ 16. συς. τὴν τ. ΕΝ. ἢ αὐτὸς Ε. ἢ 

41. ἵτι τε Εὶ οἵὰ ΗΝ. 18. τος Ν. 1 19. τε οἷα ΗΝ. 1} 22. πᾶσαν οἵα Ν. ᾿ 34. τῶ τοδὶ πλήρωμα Ν. 25. ἔςι τὰ ἄςρα Ν. 

5 οἵὰ Ε. ἢ 33. ἔξαι ΗΝ. ᾿ 35. τῷ ὑρανῶ (δυργα ροβίίο᾽ κύκλῳ) Ἐ. ἢ 36. τοιύτων ἄφρων Ἐ, ἀςέρων τούτων Ν, ἄςρων τ. ΗΠ. 

3. τρόπον ὑποληπτέον ΗΝ. ἱ 6. ἡ οἵα Ε. ᾿ 7. πρότερον εἴπομεν ΕῊΝ. |ὶ κομῆται γίνοντωα Ε΄ 1 8. τε καὶ ἀποκρίνεσθαι οτχ Ἐ. ἢ 

10. ἀναϑυμίσαυ Ἐ. ᾿ 11. σφαίραις Ε. ῃ 12. ἱμπιπραμέτης Ν,, ἱκπιμπραμένης Ε΄ 13. ἔτι δὲ κ. ΗΝ. || 14. εἰσιν Ε΄. 1 ταῦτα Σ΄. ἴ 
τὸ οπὶ Ἐ. ᾿ 20. πρώτη καὶ χυρίᾳ Ε΄, ᾿ 21. ὑρανός (ϑαρτα ροβίίο κύκλος) Σ΄. 22. γενέσθαι Ἐ. ΠΕ 28. δὲ μέσω τῆς ΤΕ. "25. τῆς 

δαῖα ἄνωθεν οαχ Ζ΄Ν. 236. ἀπολιιπύσης τῆς ἀναγαγέσης ΗΝ. ἢ 28. καὶ οπὰ ΚΕ. 1 31. πάλιν φέρετω ΗΝ. ᾿ 34. περ οἵα ΗΝ. ἢ 

εἰσιν Ἐ. ἢ εὐδίας οτὰ μ᾽ Ν. 135. δὲ] δὲ ὁ Ν. || 36. κύκλος] ὑρανὸς (δαργα ροδίῖο ὁ κύκλος) ἢ. 



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΊΙΊΙΚΩΝ ΑΔ. 

ἐχεῖος εἰς τὰ πλάγια μεταβάλλει: καὶ τος ἄνω καὶ κάτω. 

καὶ δεῖ νοῆσαι τῷτον ὥσπερ ποταμὸν ῥέοντα κύκλῳ. ἄνω καὶ 
κώτω, κοινὸν ὠέρος καὶ ὕδατος" πλησίον μὲν γὰρ ὄντος τῷ 
ἡλίου ὁ τῆς ἀτμίδος ἄνω ῥεῖ ποταμός, ἀφισταμώου δὲ ὁ 

847 

γίγνεται. αἴτιον δ᾽ ὁμοίως ὥσπερ ὅτι -εὐδίας μὲν γίγνεται, 
χειμῶνος δ᾽ ὅ" ὁ μὲν γὰρ νότος εὐδίαν ποιεῖ, ὁ "δὲ βορέας 
χειμῶνα“ ψυχρὸς γάρ, ὥστ᾽ ἐκ τῷ χειμῶνος τῆς ἀναθυ- 

μιάσεως σβόνυσι τὴν θερμότητα. ἐν δὲ τῷ Πόντῳ ὁ μὲν 
τὸὁ ὕδατος κάτω. καὶ τῦτ᾽ ἐνδελεχὲς ἐθέλει γίγνεσθαι κατά 5 νότος ἐκ ἕτως ποιεῖ εὐδίαν ὥστε γίγνεσθαι ὠτμίδα, ὁ δὲ; 
γε τὴν τάξιν' ὥς εἴπερ ἡνίττοντο τὸν ὠκεανὸν οἱ πρότερον, βορέας δια τὴν ψυχρότητα ἀντιπεριις ὡς τὸ θερμὸν ἀθροΐ- 

τάχ᾽ ὧν τῶτον τὸν ποταμὸν λέγοιεν τὸν κύκλῳ ῥέοντω περὶ ἵει, ὥςε πλεῖον ἀτμίζειν μᾶλλον. πολλάκις: δὲ τῶτο καὶ 

τὴν γὴν. ἀναγομένου δὲ τῷ ὑγρὰ ἀεὶ διὰ τὴν τῷ θερμὰ δύ- ἐν τοῖς “ἔξω τόποις ἰδεῖν γινόμενον ἔςιν’ ἀτμίζειν γὰρ τὰ 
ναμῖν καὶ πάλιν φερομένου κάτω διὰ τὴν ψύξιν πρὸς τὴ φρέατα βορείοις μᾶλλον ἢ νοτίοις. ἀλλὰ τὰ μὲν βόρεια, 
γᾶν, οἰκείως τὰ ὀνόματα τοῖς πάθεσι κεῖται καί τισι δὶα-- το σβέννυσι πρὶν συςῆναί τι πλῆθος, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις: ἐῶται 

φοραῖς αὐτῶν" ὅταν μὲν γὰρ κατὼ μικρὰ φέρηται, ψακά- ἀθροίζεσθαι καὶ ἀναθυμίασις. αὐτὸ δὲ τὸ ὕδωρ ὁ πήγνυται, 
δὲς, ὅταν δὲ κατὰ μείζω. μόρια, ὑετὸς καλεῖται. καθάπερ ἐν τῷ περὶ τὰ νέφη τόπῳ. ἐκεῖθεν γὼρ τρία φοι- 11 

Ἔκ δὲ τῷ καθ᾽ ἡμέραν ἀτμίζοντος ὅσον ἂν μὴ με- τᾷ σώματα. συνιστάμενα διὰ τὴν ψύξιν, ὕδωρ καὶ χιὸν 
τεωρισθῇ δὶ ὀλιγότητα τῷ ἀναΐγοντος αὐτὸ πυρὸς πρὸς τὸ καὶ χάλαζα. τότων δὲ: τὰ μὲν δύο ἀνάλογον καὶ διὰ τὰς 
ἀναγόμενον ὕδωρ, πάλιν καταφερόμενον ὅταν ψυχθῇ νύ- 15 αὐτὰς αἰτίας γίγνεται τοῖς κώτω, διαφέροντα τῷ μᾶλλον 
κτωρ, καλεῖται δρόσος καὶ πάχνη, πάχνη μὲν ὅταν ἡ καὶ ἅττον καὶ πλήθει καὶ ὀλιγότητι" χιῶν. Ρ καὶ᾿ πάχνη 
ἀτμὶς παγῇ πρὸ εἰς ὕϑωρ συγκριθῆναι πάλιν (γύεται δὲ ταὐτόν, καὶ ὑετὸς καὶ δρόσος, ἀλλὰ τὸ μὲν πολὺ τὸ δ᾽. 
χειμῶνος; καὶ Μάλλιον ἐν τοῖς χειμερινοῖς τύποις), δρόσος ὀλέγον. ὁ μὲν γὰρ ὑετὸς ἐκ πολλῆς ὠτμίδος γίγνεται" ψυ- 

δ᾽ ὅταν συγκριθὴ εἰς ὕδωρ ἡ ἡ ἀτμίς, καὶ μήθ᾽ ὕτως ἔχῃ ἡ χομέρης". τέτου δ᾽ αἴτιον -ὅ τε Τόπος κολὺς καὶ ὁ χρόνος: 
ἀλέα ὥςε ξηρᾶναι τὸ ἀναχθέν, μήθ᾽ ἔτω ψῦχος ὥςε πα- 20 ὦν, ἐν ᾧ συλλέγεται καὶ ἐξ ἧ, τὸ δ᾽ ὀχέγον ἡ δρόσος" 

40 

γῆναι τὴν ἀτμίδα αὐτὴν διὼ τὸ ἢ τὸν τόπον ἀλεεινότερον ἢ 

τὴν ὥραν εἶναι" γύεται γὰρ μᾶλλον ἡ δρόσος ἐν εὐδίᾳ καὶ 
᾽ . ᾿ ΄, - ὁ 4 
ἐν τοῖς εὐδιεινοτέροις τόποις, ἡ δὲ πάχνη, καθάπερ εἴρηται, 

τόταντίον" ϑῆλον γὰρ ὡς ἡ ἀτμὶς θερμότερον ὕδατος (ἔχει 

ἐφήμερος γὰρ ἡ σύςωσις καὶ ὁ τόπος μικχρός"" δηλοῖ δ᾽ ἢ 

τε γύεσις ὅσα ταχεῖα. καὶ βραχὺ τὸ πλῆθος. ὁμοίως δὲ 
καὶ πάχνη καὶ χιών" ὅταν γὰρ παγῇ τὸ γέφος, χιών. ἐςιν, 
ὅταν δ᾽ ἡ ὠτμίς, πάχνη. διὸ ἢ ραν ἢ χόρας ἐξὶ σημεϊον 

γὰρ τὸ ἀνάγον ἔτι πῦρ), ὥςε πλείονος ψυχρότητος αὐτὴν 25 ψυχρᾶς" ὁ ᾿ γὰρ ἂν ἐπήγνυτο ἔτι πολλῆς ἐνόσης. ϑεημότην 
αῆξαι. γίεται δ᾽ ἄμφω ἀίθρίας τε καὶ νηνεμίας" ὅτε γὰρ τος, εἰ μὴ ἐπεκράτει τὸ ψῦχος. ἐν γὰρ τῷ γέφει ἔ ἔτι ἕνες 

ἀναχθήσεται μὴ ὕσης αἰθρίας, ὅτε συςῆναι δύναιτ᾽ ὧν ἀνέ-: πολιὺ τὸ θερμὸν τὸ ὑπόλοιπον τῷ πε περ ἐκ τῆς γῆς 
μϑ πνέοντος. σημεῖον δ᾽ ὅτι γύεται ταῦτα διὰ τὸ μὴ πόρρω τὸ ὑγρὸν πυρός. χάλαζα δ᾽ ἐκεῖ μὲν γίγνεται, ἐν δὲ τῷ 

, ν, Σ,, 7 » ν »“ὖύ »,.,2 , “ »“.»"» δ») 7 ͵ ν,, 4 
μετεωρίζεσθαι τὴν ἀτμίδα" ἐπὶ γὰρ τοῖς ὄρεσιν ὁ γύεται πλησίον τῆς γὴς ἀτμίζοντι τοτ᾿ ἐλλείπει" καθάπερ γὰρ εἷ- 

πάχνη. αἰτία δὲ μία μὲν. αὕτη, ὅτι ἀνάγεται ἐκ τῶν κοί- 80 πομεν, ὡς μὲν ἐκεῖ χικόν, ἐνταῦθα γίγνεται πάχνη, ὡς δ᾽ 

λων καὶ ἐφύδρων τόπων, ταβο καθάπερ Φυρτίον φέρουσα ἐκεῖ ὑετός, ἐνταῦθα δρόσος" ὡς δ᾽ ἐκεῖ χάλαζα, ἐνταῦθα: 
“λέο ἡ ἀνάγουσα θερμότης ἢ Ἶ καθ᾽ αὑτὴν ὁ δύναται με- ὑπ ἀνταποδίδωσι τὸ ὅμοιον. τὸ δ᾽ αἴτιον εἰπῦσι περὶ χαλά-᾿ 
ἘΔΡΙ ΕΙΡΕ ἐπὶ πολὺν τόπον αὐτὸ τῷ ὕψους, ἀλλ᾽ ἐγγὸς ἀφ: ἴης ἔςαι δῆλον. 

ὅισι πάλιν" ἑτέρα δ᾽ ὅτι καὶ ῥεῖ μάλιστα ὁ ἀὴρ ῥέων ἐν Δεῖ δὲ λαβεῦ ἅ, τὰν καὶ τὰ σὐέβανετα περὶ τὴν γέ 12 
τοῖς ὑψηλοῖς, ὃς διαλύει τὴν τοιαύτην σύς ασιν. γύεται δ᾽ 35 νεσὶν αὐτῆς, τά τε μὴ πλανῶντα καὶ τὰ δοκῦντ᾽ εἶναι πα- 

΄ὸ ᾿ Ν ε Λ ’, ’΄, δι 
ρώλογω. ἔςι μὲν γὰρ ἡ χάλαζα κρύξαλλος, πήγνυται δὲ 

τὸ ὕδωρ τῷ χειμῶνος" αἱ δὲ χάλαζαι γίνονται ἔαρος μὲν 
ἡ δρόσος πανταχί νοτίοις, ὁ βορείοις, πλὴν ἐν τῷ Πόντῳ. 

ἐκεῖ δὲ τὐναντίον" βορείοις μὲν γὰρ γίγνεται, νοτίοις δ᾽ ὁ 

2. καὶ δεῖ] δεῖ δὲ ΓΗ͂Ν. ἃ ἀ. ὁ γοβῖ δὲ οπι Ε΄. ἢ .5. ϑέλει Ν. ἹΞΊ0. τισι] ταῖς Ε΄. 1: 11. ψεκάδες ΕΗ͂Ν. ἢ 13. ἀτμισθέντος ος, 
Ν. Ἰ᾿ 15. ψνχῇ Ν. 117. συγκριθῆ Ε΄. 19. ἔχῃ ἡ] ἦ ΣΗ͂Ν. Ἰ 20. ῦχος οπὶ Ε. ᾿ 22. μᾶλλον οπι Ε. Ἰ 24. ὡς] ὅτι ΗΝ. ἢ 

δερμότης Ν. [1 29. ἐπὶ] ἐν ΗΝ. ἃ ὅτε Ε. ἢ 32. πλεῖον ΓΗ͂Ν. || 35. τὴν σύςασιν τὴν τοιαύτην Ε. 

Ἴ. ἀτμίζει Ν. Π 8. ἀτμίζει ΕΝ. ἢ γὰρ οαχν Ε. 12. κεῖθεν Ε. 13. τῆξιν (ϑαρτα Ροβίϊο ψύξιν) Ἐ, ψύξο καὶ Ἐ. Ἱ 16. καὶ 
τῶ ἧττον Ν. ᾿ 21. δ᾽ τε Σ. || 22. ταχεῖα} βραχεῖα Ε. { 23. ἰςὶ χιών Ν. ἢ 24. ἡ οἷα Ε. ἢ διὸ καὶ αὶ Ε΄. ἢ σημεῖόν ἰςσι ΕῊΝ. 

26. γὰρ οπι Ἐ. [ἔτι] τι Ε, ΠΠ 27. τὸ δπΐθ 8. οαχλ ΣῊΝ. 1 28. πυρός οτὰ Ε. ἵ 29. ἀτμίζοιται Ν. 11 ἐκλείπει ΚΕΗ͂Ν. || 31. ἐνταῦθα 

δὲ ἂρ. Ε. ΠΠ 37. ἀέρος Ε. 
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καὶ μετοπώρου μάλιςω, εἶτα καὶ τῆς ὀπώρας, χειμῶνος. 
δ᾽ ὀλιγάώκις, καὶ ὅταν ἧττον ἢ ψῦχος. καὶ ὅλως δὲ γίνον- 
ται χάλαζαι μὲν ἐν τοῖς εὐδιεινοτέροις τόποις, αἱ δὲ χιόνες 
2 ἐν τοῖς ψυχροτέροις. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ πήγνυσθωι ὕδωρ ἐν 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΔΟΓΙΚΩΝ Α. 

“ ἄν, ᾽᾿ »“ 
ἦν ὁ τῷ ἀπωθεῖσθαι εἰς τὸν ἄνω τόπον τὸν ψυχρὸν ἡ πῆξις 
συμβαΐύει, δῆλον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁρῶμεν ὅτι γίνεται ἀντιπερί- 

ςάσις τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ ἀλλήλοις, διὸ ἕν τε ταῖς 
Η Ν ἂν ΄ .« “ ᾽ ν..»Σ ., ΄ὔ 
ἀλέαις ψυχρὰ τὰ κάτω τῆς γὴς καὶ ἀλεεινὰὼ ἐν τοῖς πά- 

γ Υ͂ - “ ᾿ -,Υ ,ὔ 
τῷ ἄνω τόπῳ" ὅτε γὼρ παγῆναι δυνατὸν πρὶν γενέσθαι 5. γοις, τῦτο δεῖ νομίζειν καὶ ἐν τῷ ἄνω γίνεσθαι τόπῳ, ὥς" 

ὕδωρ, ὅτε τὸ ὕδωρ ἀθένα χρόνον οἷόν τε μένειν «μετέωρον ὄν. 

ἀλλὰ μὲν ὑδ᾽ ὥσπερ. αἱ ψακάδες ἄνω μὲν ὀχῶνται διὼ 
μικρότητα, ἐνδιατρίψασαι δ᾽ ἐπὶ τῷ ἀέρος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 

“» “ “ιιἋ ΝΥ τες ΄, ἢ 
τῷ ὕδατος γὴ καὶ χρυσος διὼ μικρομέρειαν. πολλάκις ἐπι- 

Ω - Σῳ: ΄ὔ - Υ̓ » ,ὔ ν᾿ Ν ἐν ταῖς ἀλεεινοτέραις ὥραις ἀντιπεριις μενον εἰσω τὸ ψυ- 
Ν Ν Ἁ ΄ ΄ ε Α λ΄ Σ χρὸν διὼ τὴν κύκλῳ θερμότητα ὁτὲ μὲν ταχὺ ὕδωρ ἐκ τὸ 

γέφους ποιεῖ, ὁτὲ δὲ χάλαζαν. διὸ καὶ αἱ ψακάδες πολὺ 
, - ᾽ - ,ὔ Ω Ἄ) -“" μεΐζαυς ἐν ταῖς ὠλεειναῖς γίνονται ἡμέραις ἢ ἐν τῷ χει- 

«λέώουσιν, ὕτως ἐπὶ τῷ ἀέρος τὸ ὕδωρ, συνελθόντων δὲ πολ-- τὸ μῶνι, καὶ ὕδατα λαβρότερα" λαβρότερα μὲν γὼρ λέγε- 
λῶν μικρῶν μεγάλαι καταφέρονται ψακάδες" τῦτο- γὰρ ὑκ 

ν᾿» Ν 
᾿ ἐγδέχεται γενέσθαι ἐπὶ τῆς χαλάζης" ὁ γὰρ συμῴύεται τῶ. 

,ὔ Ὁ ες : ἌΣ ,ὔ φυ Φ ἐλ 4 ᾿ “ο Υ͂ 

πεπηγότα ὥσπερ τὰ ὑγρά. δῆλον ὃν ὅτι ἄνω τοσῦτον ὕδωρ. 
Ν ἃ ,ὔ -“" ἀξ ὁῷ ͵ὕ 

ἔμεινεν" ὁ γὰρ ἄν ἐπάγη τοσῦτον. τοῖς μὲν ἕν δοκεῖ τὸ πά-- 

-΄ » 7 ᾽ Ξ: Ν ΝῚ Ἁ ΄ ἰμῇ ται ὅταν ἀθροώτερα, ἀθροώτερα δὲ διὰ τὸ τάχος τῆς τυ- 
’΄ πρὸ Ν . ᾿ς οἷιρβ ᾽ ,΄ ἈΌι.» δ 

κνώσεως. τῦτο δὲ γίγνεται αὐτὸ τὐναντίον ἢ. ὡς ᾿Αναζαγό- 
ὼ ὲ ν» δ Η ν᾿ Ν, » 7 2 βᾶς λέγει" ὃ μὲν γὰρ ὅταν εἰς τὸν ψυχρὸν ἀέρα ἐπαν- 

ἔλθη φησὶ τοῦτο πάσχειν, ἡμεῖς δ᾽ ὅταν εἰς τὸν θερμὸν 
θους αἴτιον εἶναι τότου καὶ τὴς γενέσεως, ὅταν ἀπωσθῇ τὸ 15 κατέλθη, καὶ μάλιςα ὅταν μάλιςω. ὅταν δ᾽ ἔτι μᾶλ- 

νέφος εἰς τὸν ἄνω τόπον. μᾶλλον ὄντα ψυχρὸν διὰ τὸ λή- 
γειν ἐκεῖ τὰς ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ὠκτίνων ἀνακλάσεις, ἐλθὸν 

διὸ καὶ θέρους μᾶλλον καὶ 

ἐν ταῖς ἀλεειναῖς χώραις γρσθαι τὰς χαλάζας," ὅτι ἐπὶ 

δ᾽ ἐχεῖ πήγνυσθαι τὸ ὕδωρ. 

λον ἀντιπεριςἢ ἐντὸς τὸ ψυχρὸν ὑπὸ τῷ ἔξω θερμῶᾷ, ὕδωρ 
ποιῆσαν ἔπηξε καὶ γίεται χάλαζα. συμβαίνει δὲ τῶτο, 
4 » »« ν Δ τς. - ὁ ΄, 3 ὅταν θᾶττον ἥ ἡ πῆξις ἢ ἡ τὰ ὕδατος φορὼ ἡ κάτω" εἰ 
γὰρ φέρεται μὲν ἐν τοσῷδε χρόνῳ, ἡ δὲ ψυχρότης, σφο- 

πλεῖον τὸ θερμὸν ἀνωθεῖ ἀπὸ τῆς γῆς τὰς νεφέλας. ξυμ Ὁ δρὰ ἕ ὅσα ἐν ἐλάττονι ἔπηξε, ὀθὲν κωλύει μετέωρον ὃ ὃν παά- 

βαίνει δ᾽ ἐν τοῖς σφόδρα ὑψηλοῖς ἢ ἥκιστα γίεσθαι χώλα- 
ζαν"͵ καίτοι. ἔδει, ὥσπερ καὶ τὴν χιόνα ὁρῶμεν ἐπὶ τοῖς 
ὑψηλοῖς μάλις α γιγνομένην. ἔτι δὲ πολλάκις ὦπται νέφη 

φερόμενα σὺν ψόφῳ πολλῷ παρ᾽ αὐτὴν τὴν γῆν, ὥςε φο- 

γῆναι, ἐαν ἡ πῆξις Ὁ ἐλάττονι γίηται χρόνῳ τῆς κάτω 
φορᾶς. καὶ ὅσῳ δ᾽ ὧν ἐγγύτερον καὶ ὠθροωτέρα, γένηται 

ἡ πῆξις, τά τε ὕδατα λαβρότερα γίεται καὶ αἱ ψακά- 
δὲς καὶ αἱ χάλαζαι μείζους διὰ τὸ βραχὺν φέρεσθαι 

΄, » ΄, ᾿ 
βερὸν εἶναι τοῖς ἀκόουσι καὶ ὁρῶσιν ὡς ἐσομένου τινὸς μεί- 25 τόπον. καὶ ὁ πυκναὶ αἱ ψακάδες αἱ μεγάλαι πίπτουσι 

ζονος, ὁτὲ δὲ καὶ ἄνευ ψόφου τοιότων ὀφθώτων. νεφῶν χα-- 

λαζα γίεται πολλὴ καὶ τὸ μέγεθος ἄπιστος, καὶ τοῖς 
’ὔ ᾽ , ἈῚ Ὶ δ Ἁ ,ὔ ὡ» 

σχήμασιν ὁ στρογγύλη, διὰ τὸ μὴ πολὺν χρόνον γίνεσθαι 

τὰν φορὰν αὐτῆς ὡς πλησίον τῆς πήζεως γενομένης τὴς γῆς, 

διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἧττον δὲ τῷ θέρους γίεται ἢ ἔαρος 
καὶ μετοπώρου, μᾶλλον μώτοι ἢ χειμῶνος, ὅτι ξηρότερος 
ὁ ἀὴρ τῷ θέρους" ἐν δὲ τῷ ἔαρι ἔτι ὑγρός, ἐν δὲ τῷ με- 
τοπώρῳ ἤδη ὑγραίνεται. γίγνονται δέ ποτε, καθάπερ εἴρη- 

Ἁ “ ΄ Λ ΝΟ Ν 
ἀλλ ἐχ ὥσπερ ἐκεῖνοί φασιν. ἀλλὰ μὴν ἀναγκαῖον ὑπὸ 30 ται, καὶ τῆς ὀπώρας χάλαζαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. συμ- 

τῷ μάλις᾽ αἰτίου τῆς πήξεως μεγάλας γίνεσθαι χαλάζας" 
κρύξαλλος γὰρ ἡ χάλαζα, καὶ τῦτο παντὶ δῆλον. μεγά- 
λαι δ᾽ εἰσὶν αἱ τοῖς σχήμασι μὴ ἐἰράγι με τῦτο δὲ "ση- 

, Μεδον τῷ ταγτναι πλησίον τῆς Ὑῆ' αἱ γὰρ φερόμεναι 

βάλλεται δ᾽ ἔτι πρὸς τὴν ταχυτῆτα τὴς πήξεως καὶ τὸ 

προτεθερμάνθαι τὸ ὕὥδωρ᾽ θᾶττον γὰρ ψύχεται. διὸ πολ- 

λοὶ ὅταν τὸ ὕδωρ ψῦξαι ταχοὺ βουληθῶσιν, εἰς τὸν ἥλιον 
τιθέασι πρῶτον, καὶ οἱ περὶ τὸν Πόντον ὅταν ἐπὶ τῷ κρυ- 

πόρρωθεν διὰ τὸ φέρεσθαι μακράν περιθραυόμεναι ἡγπτεν φάλλου σκηνοποιῶνται πρὸς τὰς τῶν ἰχθύων θήρας (θηρεύ- 

τό τε σχῆμα περιφερεῖς καὶ τὸ μέγεθος ἐλάττους. ὅτι μὲν ουσι γὼρ διακόπτοντες τὸν κρύςαλλον), ὕδωρ ϑερμὸν περι- 

4. τα δὲ καὶ ΓῊΝ. || 2. ἧττον οἵχ ρν Ν. {Πυ 3. εὐδιεινοτέροις --- ἀ, ἐν τοῖς οπὶ ΡΥ Ε. [[6. οὐχ, ἶνα Ἐ. ᾿ ὅν οτὰ ἘΡ. Π 7 εἰ 
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ΜΕΤΕΩΡΟΔΛΔΟΓΙΚΩΝ Α. 

χέώουσι τοῖρ καλάμοις διὰ τὸ θᾶττον πήγνυσθαι" “χρῶνται 

γὰρ τῷ κρυσταλλῳ ὥσπερ τῷ μολίβδῳ, ἵν ἠρεμῶσιν οἱ 
κάλαμοι, θερμὸν δὲ γύεται ταχὺ τὸ συνις μενον ὕδωρ ἔν τε 

ταῖς χώραις καὶ ταῖς ὥραις ταῖς ἀλεειναῖς. γίνεται δὲ καὶ 
χερὶ τὴν ᾿Αραβίαν καὶ τὴν Αἰθιοπίαν τῷ θέρους τὰ ὕδατα 5 

καὶ ὁὶ τῷ χειμῶνος, καὶ ταῦτα ῥαγδαῖα,͵ καὶ τῆς αὐτῆς 

ἑμέρας πολλάκις, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν᾽ ταχὺ γὰρ ψύ- 

χεται τῇ ἀντιπεριστάσει, ἣ Ὑύεται διὰ τὸ ἀλεεινὴν εἶναι 
Ἀ ,7ὔ 2 » ᾿Ὶ »ε» ΄ὔ » τὴν χώραν ἰσχυρῶς. περὶ μὲν ἦν ὑετῷ καὶ δρόσε καὶ νιφετῇ 
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ἢ καθάπερ καὶ οἱ γραφεῖς γράφουσιν, ἐξ αὑτῶν τὴν ὠρ- 
χὴν ἀφιέντας. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν ποταμῶν γενέ- 
σεως δοκεῖ τισὶν ἔχειν" τὸ γὰρ ἀναχβϑὲν ὑπὸ τῷ ἡλίν ὕδωρ 

χάλιν ὑόμενον ἀθροισθὲν ὑπὸ γὴν ῥεῖν ἐκ κοιλίας μεγάλης, 
ἢ πάντας ἐκ μιᾶς ἢ ἄλλον ἄλλης" καὶ οὐ γίνεσθαι ὕδωρ 
ἀθέν, ἀλλὰ τὸ συλλεχβθὰν ἐκ τῷ χειμῶνος εἰς τὰς τοιαύ- 

τας ὑποδοχαῖς, τῦτο γύεσθαι τὸ πλῆθος τῶν ποταμῶν. δὶὸ 

καὶ μείζος ἀεὶ τῷ χειμῶνος ῥεῖν ἢ τῷ θέρυς, καὶ τὸς μὲν 
ἀενάυς εἶναι τὸς δ᾽ Ὡκ ἀενάες᾽ ὅσων μὲν γὰρ διὰ τὸ μέγε- 

καὶ πάχνης καὶ χαλάζης, διὰ τίν᾽ αἰτίαν γίγνεται καὶ τίς 1οὸ θος τῆς κοιλίας πολὺ τὸ συλλεγόμενον ὕδωρ ἐςίν, ὥςε 
ἡ φύσις αὐτῶν ἐςύν, εἰρήσθω τοσαῦτα. 

18 Περὶ δ᾽ ἀνέμων καὶ πάντων πνευμάτων, ἔτι δὲ ποτα- 

μῶν καὶ θαλάττης λέγωμεν, πρῶτον καὶ περὶ τότων αρο- 

ατορήσαντες πρὸς ἡμᾶς αὐτός" ὥσπερ γὰρ καὶ περὶ ἀλ- 

διαρκεῖν καὶ μὴ προαναλίσκεσθαι πρὶν ἐπελθεῖν τὸ ὄμβριον 
᾽ -“Σἄ »“Ὄ Λ ͵ὔ ᾽ ͵ὔ .- Ν 

ἐν τῷ χειμών. πάλιν, τῦτὸς μὲν ἀεγάες εἶναι διὼ τέλους, 

ὅσοις δ᾽ ἐλάττως αἱ ὑποδυχαί, τότος δὲ δι᾿ ὀλιγότητα τῇ 

ὕδατος φθάνειν ξηραινομένους πρὶν ἐπελθεῖν τὸ ἐκ τῷ ὑρα- 

λων, οὕτω καὶ περὶ τούτων οὐθὲν παρειλήφαμεν λεγόμενον 15 νοῦ, κενουμένου τῷ ἀγγείς. καίτοι φανερόν, εἴ τις βέλεται 
-“ ἃ Ἁ ἈΞ ε Α Ψ 5 , ἣν τοῖτον ὃ μὴ κἀν ὁ τυχὼν εἴπειεν. εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι 

τὸν καλέμενον ἀέρα κινόμενον μὲν καὶ ῥέοντα ἄνεμον εἶναι, 

συνις ἄμενον δὲ τὸν αὐτὸν τῦτον πάλιν νέφος καὶ ὕδωρ, ὡς 
-“ ; “ν ,ὔ Υ͂ ΄ ’ὔ Ν 
τῆς αὐτῆς φύσεως οὔσης ὕδατος καὶ πνεύματος, καὶ τὸν 

ποιήσας οἷον ὑποδοχὴν πρὸ ὀμμάτων τῷ καθ᾽ ἡμέραν ὕδωτι 
ε “ “ Ν “" « , ν ἃ “ 
ῥέοντι συνεχῶς νοῆσαι τὸ πλῆθος" ὑπερβάλλοι γὰρ ἀν τῷ 

Ἷ - ““ ἢ Ἀ ᾿ ν ἃ » “΄ Ν μεγέθει τὸν τὴς γῆς ὄγκον ἥ οὐ πολὺ ἀν ἐλλείποι τὸ δὲ- 
χόμενον τᾶν τὸ ῥέον ὕδωρ εἰς τὸν ἐνιαυτόν. ἀλλὰ δῆλον 

ἄνεμον εἶναι κίνησιν ἀέρος. διὸ καὶ τῶν σοφῶς βουλομέ- 2 ὅτι συμβαύει μὲν καὶ πολλὰ τοιαῦτα πολλαχῇ τῆς γῆς, 
4 νι Υ 4 ΄, Ν ᾽ ᾽ Ἂς ΝΕ ν᾿ Ψ,  Ά Ν Ν Χ »,. Δ Η γων λέγειν τινὲς ἔνα φασὶν ἄνεμον εἶναι πάντας τοὺς ἀνέ. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἄτοτον εἴ τις μὴ νομίζοι διὰ τὴν αὐτὴν αἷ- 

-ν ἈΝ 2 Ν 7 » ,ὔ ΄΄ 3, ᾽ ͵ὔ : Ὁ .- Ἀ ζω Ε “- μους, ὅτι συμπέπτωκε καὶ τὸν ἀέρα τὸν κινούμενον ἕνα τίαν ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίγνεσθαι δὲ ἥνπερ ὑπὲρ γὺς καὶ ἐν τῇ 
καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι πάντα, δοκεῖν δὲ διαφέρειν οὐθὲν δια- γῇ. ὥστ᾽ εἴπερ κἀκεῖ διὰ ψυχρέτητα συνίςαται ὁ ἀτμέ- 
ἔροντα διὰ τοὺς τόπους ὅθεν ἂν τυγχάνῃ ῥέον ἑκάςοτε, ἴων ὠὴρ εἰς ὕδωρ, καὶ ὑπὸ τῆς ἐν τῇ Ὑὴ ψυχρότητος τὸ φέρο Ἰὼ τοὺς τόπους Ὑχάνῃ ῥ ἄςοτε, ἴων ὠὴρ εἰς ὕδωρ, ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γὴ ψυχρότητ 

-“ ,ὔ 
παραπλησίως λέγοντες ὥσπερ ἂν εἴ τις οἴοιτο καὶ τὸς πο- 25 αὐτὸ τῦτο δεῖ νομίζειν συμβαύειν, καὶ γίγνεσθαι μὴ μό- 

Ν ταμὲς πάντας ἕνα ποταμὲν εἶναι. διὸ βέλτιον οἱ πολλοὶ 
4 ΄ὔ »“ ΔΙ ΄, ΓΤ ὔ ᾿ λέγεσιν ἄνευ ζητήσεως τῶν μετὰ ζητήσεως ὕτω λεγόντων 

Η Ἄ τὸν -“ ν᾿ “ΥΩ ε ἐμ δ τὰς ἜΝ ΄ εἰ μὲν γὼρ ἐκ μιᾶς ἀρχῆς ἅπαντες ῥέοσι, κἀκεῖ τὰ πνεύ- 
ἈΝ Ὁ Ἃ Ψ' »Υ͂ Ἕ 

ματα τὸν αὐτὸν τρόπον, τώχ᾽ ἄν τι λέγοιεν οἱ λέγοντες 

νον τὸ ἀποκεκριμένον ὕδωρ ἐν αὐτῇ, καὶ τῦτο ῥεῖν, ἀλλὼ 
καὶ γίγνεσθαι συνεχῶς. ἔτι δὲ τῷ μὴ γιγνομέπ ἀλλ᾽ ὑπάρ- 

χοντος ὕδατος καθ᾿ ἡμέραν μὴ τοιαύτην εἶναι τὴν ἀρχὴν 

τῶν ποταμῶν, οἷον ὑπὸ γῆν λίμνας τινὰς ἀποκεκριμένας, 
ἕτως" εἰ δ᾽ ὁμοίως ἐνταῦθα κἀκεῖ, δῆλον ὅτι τὸ κόμψευμα 30 καθάπερ ἔνιοι Ἀέγεσιν, ὠλλ᾽ ὁμοίως ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ 
[Ὶ -“ “ ΄ ἄν εἴη τῶτο ψεῦδος, ἐπεὶ τῶτό γε προσήκουσαν ἔχει σκέ- 
Ψψιν, τί τ᾽ ἐςξὶν ὁ ἄνεμος, καὶ γίεται πῶς, καὶ τί τὸ κι- 
.-“ Ὶ ες» Ἁ 48 » ,“« ὶ ,ὔ Ὑγ 2 γὔν, καὶ ἡ ἀρχὴ πόθεν αὐτῶν, καὶ πότερον ἄρ᾽ ὥσπερ ἐξ 

-“ ΄ ΄ ἂν τα ΛΙ - 
γῆς τόπῳ μικραὶ συνις ἄμεναι ῥανίδες, καὶ πάλιν αὗται 
ἑτέραις, τέλος μετὰ πλήθες καταβαύνει τὸ ὑόμενον ὕδωρ, 

ἕτω καὶ ἐν τῇ γὴ ἐκ μικρὼν συλλείβεσθαι τὸ πρῶτον καὶ 

ἀγγείου δεῖ λαβεῖν ῥέοντα τὸν ἄνεμον, καὶ μέχρι τούτου εἶναι οἷον πιδώσης εἰς ἕν τῆς γὴς τὰς ἀρχὼς τῶν ποτα- 

ῥεῖν ἕως ἀν κενωθῇ τὸ ἀγγεῖον, οἷον ἐξ ἀσκῶν ὠφιέμενον, 35 μῶν. δηλοῖ δ᾽ αὐτὸ τὸ ἔργον' οἱ γὰρ τὼς ὑδραγωγίας ποι- 

ἃ, ὥραις καὶ ταῖς χώραις ΓΗ͂Ν. ἢ καὶ οτχ Ε. ΤΠ 5. “ἀρραβίαν ΓΗ͂Ν. 1 τὴν οτα Ε. ΠΤ 11. ἰςίν οπλ ΗΝ. ΠΡ 12. πνευμάτων πάν- 
τον Ν. ᾿ὀ13. θαλάσσης Ν. |[ διαπορήσαντες ΓΗ͂Ν. ᾿ 44. ἄλλιυ τιὺς καὶ Ἐ. 1 15. τοιῦτον λεγόμενον ΗΝ. ἢ 16. εἴποιν ἘΝ, εἴποι 
ἄν ΗΠ. 1 20. εἶναι] ὅντα ΗΝ εἰ σοτγ Ε εἴ ρυ Ε. ἢ σαφῶς Γ΄. Π 21. ἄνεμον οτι ΗΝ. ᾿ 22. τὸν ροκὶ ἀέρα οπα' ΕΞ. 1 24. τυγχα- 
μ Ν. 26. εἶναι ποταμὸν ἕα πάντας Ν, ἢ 29. λέγοιεν ἂν τι ΕΗΝ. |ϊ 31. εἴἢ ἀν ΗΝ. ἃ 33. πρότερον Ἐ. 1 ἄρ᾽ οτὰ ἢ. 

2. ἀφίωται ΕΡΉΗ͂. ᾿ἱ ἀ. ῥεῖν οἷον ἐκ Ε. ἢ 5. ἐκ οσὰ ΓΗ͂Ν. ᾿ 6. ἐκ} ὑπὸ Ν. || 1. τῶν] τύτων Ἐ. ᾿Ο8. ἀὴ οπι ΕΞ. ἢ 9 εἰ 12. ἀε»- 
νίως ΓΗ͂Ν. " 9. διὰ οπλ ἘΞ. 1 11. παραναλίσκεσθαι Ν. ἢ τὸν ὄμβρον Ν. || 12. ἐν οπι Ε. 13. ὅσυς ἘΞ. 1! δὶ] δὰ Ε, οπι ΗΝ. ἵ 

44. φθίνειν Ν. 18. ἰλλείπει ρν ΤΣ, ἰλλίποι Ν. {ἐνδεχόμενον Κ΄. 1 20. μὲν δῖος ὅτι ροπὶὶ Ν, οπὶ Ε. {Ππολλαχὶ ΡῊΝ. ᾿ 21. 

μὴν οπι ΕΞ. ἢ νομίζει ΕΝ. || 26. ὕδωρ τὸ ἀποκεκριμένον Ε΄. 217. ἔτι] ὅτι Ν. 11 30. ὑπὲρ τῆς γῆς ΕΗΝ. ᾿ 31. αὐταὶ Η. 11 834. πη- 
δώσης ΕΓΗ͂Ν, πιδυύσης ος Ε. 
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Ὡ Υ ,ὔ 

ὕντες ὑπονόμοις καὶ διώρυξι συνάγασιν, ὥσπερ ἂν ἰδιούσης 

τῆς γὴς ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν. διὸ καὶ τὰ ῥεύματα τῶν πο- 
ΓΝ ᾽ - ,»» ΄΄ .-7 Ὶ “ ) ᾽ὔ΄ 

ταμῶν ἐκ τῶν ἐρῶν φαίνεται ῥέοντα, καὶ πλεῖςοι καὶ μέ- 

γιςοι ποταμοὶ ῥέεσιν ἐκ΄ τῶν μεγίςων ἐρῶν. ὁμοίως δὲ καὶ 
ε “ ε -“ γ Ὶ ᾿ - - -“ 

αἱ κρῆναι αἱ πλεῖςαι ὄρεσι καὶ τόποις ὑψηλοῖς γειτνιῶ- 
᾽ . , Υ » γᾳ4,. 2 ΄, 

σιγ' ἐν δὲ τοῖς πεδίοις ἄνευ ποταμῶν ὀλίγαι γίγνονται 
ὔ ε Ν ᾽ εἶ ὶ « ἥ Ψ .- ͵ 

πάμπαν. οἱ γὰρ ὀρεινοὶ καὶ ὑψηλοὶ τόποι, οἷον σπόγγος 
Ν ᾽ “ Ν Ἀ " “ΜΝ δὶ 

πυκνὸς ἐπικρεμάμενος, κατὰ μικρὼ μὲν πολλαχῇ δὲ δὶια- 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Α. 

τῆς Πυρήνης (τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὅρος πρὸς δυσμὴν ἰσημερινὴν ἐν τῇ 
Κελτικῇ) ῥέωσιν ὅ τε Ἴςρος καὶ ὁ Ταρτησσός. τος μὲν ἦν 
ἔξω ςηλῶν, ὁ δ᾽ Ἴςρος δι᾿ ὅλης τῆς Εὐρώπης εἰς τὸν Ἐὺ- 
ζεινον πόντον. τῶν δ᾽ ἄλλων ποταμῶν οἱ πλεῖςοι πρὸς ἄρ- 

5 κτον ἐκ τῶν ὑρῶν τῶν ᾿Αρκυνίων᾽" ταῦτα δὲ καὶ ὕψει καὶ 
πλήθει μέγιςα περὶ τὸν τόπον τυτόν ἐςιν. ὑπ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν 

ἄρκτον ὑπὲρ τῆς ἐσχάτης Σκυθίας αἱ καλύμεναι 'Ῥῖπαι, 

περὶ ὧν τῇ μεγέθες λίαν εἰσὶν οἱ λεγόμενοι λόγοι μυθώδεις" 

πιδῶσι καὶ συλλείβυσι τὸ ὕδωρ" δέχονταί τε γὰρ τῷ κα΄ ῥέωσι δ᾽ ἶν οἱ πλεῖςοι καὶ μέγιςοι μετὰ τὸν Ἴςρον τῶν 
τιόνγτος ὕδατος πολὺ πλῆθος (τί γὰρ διαφέρει κοίλην καὶ τὸ ἄλλων ποταμῶν ἐντεῦθεν, ὥς φασιν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 
ὑπτίαν ἢ πρηνὴ τὴν περιφέρειαν εἶναι καὶ κυρτήν; ἀμῴο- τὴν Λιβύην οἱ μὲν ἐκ τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρῶν, ὅ τε Αὐγὼν 
τέρως γιὼρ τὸν ἴσον ὄγκον περιλήψεται σώματος) καὶ τὴν καὶ ὁ Νύσις, οἱ δὲ μέγιςοι τῶν διωνομασμένων, ὅ τε Χρε- 

ἀνῶσαν ἀτμίδα ψύχουσι καὶ συγκρίνουσι πάλιν εἰς ὕδωρ. μέτης καλούμενος, ὃς εἰς τὴν ἔξω ῥεῖ θάλατταν, καὶ τοῦ 
διὸ καθάπερ εἴπομεν, οἱ μέγιςοι τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν με- Νεῖλε τὸ ῥεῦμα τὸ πρῶτον, ἐκ τῷ ᾿Αργυρξ καλυμέσ ὄρυς. 

γίςων φαίνονται, ῥέοντες ὀρῶν. δῆλον δ᾽ ἐςὶ τῶτο θεωμένοις (ς τῶν δὲ περὶ τὸν Ἑλληνικὸν τόπον ὁ μὲν ᾿Αχελῷος ἐκ Πίμ- 

τὰς τῆς γῆς περιόδους" ταύτας γὰρ ἐκ τῷ πυνθάνεσθαι παρ᾽ 
ἑκάςων ὕὅτως ἀνέγραψαν, ὅσων μὴ συμβέβηκεν αὐτόπτας 

γενέσθαι τὸς λέγοντας. ἐν μὲν ὃν τῇ ̓ Ασίῳ πλεῖςοι μὲν ἐκ 
τὸ Παρνασσᾷ καλυμένε φαίνονται ῥέοντες ὄρες καὶ μέγιςοι 

δα, καὶ ὁ Ἴναχος ἐντεῦθεν, ὁ δὲ ἹΣτρυμὼν καὶ Νέςος καὶ 
ὁ Ἕβρος ἅπαντες τρεῖς ὄντες ἐκ τῷ Σκόμβρε" πολλὼ δὲ 
. », Σ ψων 4 ΄ ἌΣ ε ,ὔ Ν ῥεύματα καὶ ἐκ τῆς ῬῬοδόπης ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς 
ἄλλες ποταμὸς εὕροι τις ὧν ῥέοντας" ἀλλὰ μαρτυρίς χά- 

“ ’, ΎΥ “ μᾳ -»"ἢ » 
ποταμοί, τῦτο δ᾽ ὁμολογεῖται πάντων εἶναι μέγιςον ἔρος τῶν 20 ριν τότες εἴπομεν" ἐπεὶ καὶ ὅσοι αὐτῶν ῥέεσιν ἐξ ἑλῶν, τὰ 

πρὸς τὴν ἕω τὴν χειμερινήν" ὑπερβάντι γὰρ ἤδη τῦτο φαΐ- 

νεται ἡ ἔξω θάλαττα, ἧς τὸ πέρας ἀ δῆλον τοῖς ἐντεῦθεν. 

ἐκ μὲν ἦν τύτε ῥέσσιν ἄλλοι τε ποταμοὶ καὶ ὁ Βάκτρος καὶ 

ὁ Χοάσπης καὶ ὁ ̓ Αράζης᾽ τότε δ᾽ ὁ Ταναὶς ἀποσχίζεται 

΄΄᾿ .-.» κ . , 7 ν 4 , 
ἔλη ὑπ᾽ ὄρη κεῖσθαι συμβαΐνει πάντα σχεδὸν ἢ τόπους 

ὑψηλὸς ἐκ προσαγωγῆς. ὅτι μὲν ὅν ὁ δεῖ νομίζειν τω γί- 
γεσθαι τὰς ἀρχὰς τῶν ποταμῶν ὡς ἐξ ἀφωρισμένων κοι- 

-“- ,ὔ{ γΥ͂ ΝῚ Δ . ,ὔ ΣΦ: Ν ἦ᾿ . “ ο 

λιῶν, φανερόν" οὔτε γὰρ ἄν ὁ τόπος ἱκανὸς ἦν ὁ τῆς γῆς 

μέρος ὧν εἰς τὴν Μαιῶτιν λίμνην. ῥεῖ δὲ καὶ ὁ ̓ Ινδὸς ἐξ αὐ- 25 ὡς εἰπεὴν, ὥσπερ οὐδ᾽ ὁ τῶν νεφῶν, εἴπερ τὸ ὃν ἔδει ῥεῖν 

τὸ, πάντων τῶν ποταμῶν ῥεῦμα πλεῖςον. ἐκ δὲ τῷ Καυ- 

κάσου ἄλλοι τε ῥέουσι πολλοὶ καὶ κατὰ πλῆθος καὶ κατὼ 
μέγεθος ὑπερβάλλοντες, καὶ ὁ Φῶσις" ὁ δὲ Καύκασος μέ. 

Υ̓͂ να, Ἃ νι νΨ Ἀ »"» ᾿ 
γίςον ὅρος τῶν πρὸς τὴν ἔω τὴν θερινήν ἐς! καὶ πλήθει καὶ 

,ὔ Ἁ Ν ,ὔ Ἀ 
μόνον, ἀλλὰ μὴ τὸ μὲν ὠπίει τὸ δ᾽ ἐγίγνετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
δὲ νύ ΩΣ ’, " ΄, : -.ὠΟἝΟΥ Ψ Ἀ ἢ ἀπὸ ὄντος ἐταμιεύετο᾽ τό τε ὑπὸ τοῖς ὄρεσιν ἔχειν τὼς 

ν -ν ΄, μιν «ὋΣ» 5 ἡ Α Ἁ πηγὰς μαρτυρεῖ διότι τῷ συρρεῖν ἐπ᾽ ὀλίγον καὶ κατὰ μι- 
Ν -“ ,ὔ 

κρὸν ἐκ πολλῶν νοτίδων διαδίδωσιν ὁ τόπος καὶ γίγνονται 

ὕψει. σημεῖον δὲ τῷ μὲν ὕψυς ὅτι ὁρᾶται καὶ ἀπὸ τῶν κα- 30 ὕτως αἱ πηγαὶ τῶν ποταμῶν. ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ τοιότες εἶς 
λευμέων βαθέων καὶ εἰς τὴν λίμνην εἰσπλεόντων, ἔτι δ᾽ ἡλι- 

ὕται τῆς γυκτὸς αὐτῷ τὰ ἄκρα μέχρι τῷ τρίτου μέρους ἀπό 
τε τῆς ἕω καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας" τῷ δὲ πλήθους ὅτι 
πολλὰς ἔχον ἔδρας, ἐν αἷς ἔθνη τε κατοικεῖ πολλὰ καὶ 

γαῖ τόπους ἔχοντας πλῆθος ὕδατος, οἷον λίμνας, ὑϑὲν ἅτο- 

σον, πλὴν ὁ τηλικαύτας ὥςε τῦτο συμβαίνειν, ἐδὲν μᾶλ- 

λον ἢ εἴ τις οἴοιτο τὰς φανερὰς εἶναι πηγὼς τῶν ποταμῶν" 

σχεδὸν γὰρ ἐκ κρηνῶν οἱ πλεῖςοι ῥέοσιν. ὅμοιον ἕν τὸ ἐκεῖ 

λίμνας εἶναί φασι μεγάλας, ἀλλ᾽ ὅμως πάσας τὼς ἕδρας 35νας καὶ τὸ ταύτας νομίζειν εἶναι τὸ σῶμα τὸ τοῦ ὕδατος 
εδαί φασι φανερὼς μέχρι τῆς ἐσχάτης κορυφῆς. ἐκ δὲ πῶν. ὅτι δ᾽ εἰσὶ τοιαῦται φάρωγγες καὶ διας ἄσεις τῆς γῆς, 

4. ἱδρόσης ΕΗ. Ἰ 3. ὀρέων ΕΗ. ἢ 8. μικρὸς Ν. ἵ ἐπικρεμάμενοι Ἐ. ἢ διαπηδῶσι Νι ἢ 9. γὰρ οτὰ ΗΝ. ἢ 11. πρνὴ Ν. ᾿ 44. δό- 

πῶ Ἑ. ἢ πλεῖςοι ρΥ Ε. 15. ὀρέων Ἐ. ᾿ 17. ἀνίγραψ"' Ν, ἀνεγράψαμεν Ε΄. ἢ ὅσον Ν. || 18. μὶν ἦν ἐκ Ε. ᾿ 19. παρνασῦῇξ ΕΝ. ἢ 
20. μέγιςον τὸ ὅρος ΗΝ, τὸ ὅρος μέγιςον Ε. 22. ἡ οπι ΚΕ. ᾿ ϑάλασσα Ν. ᾿ἱ 25. ὃ οὐχ Ε. || 27. ἄλλοι τε εἰ πολλοὶ οταὰ . 
30. σημεῖα Η εἰ ΡΥ Κ΄. Ἱ μὲν οπι Ε. [[ ὑπὲρ 2. 1 32. αὐτὸ τε τὰ Ε΄. 1 33. δὲ οτχ Ε. {| 34. ἔχει Ε, ἔχων ΗΝ. 1 οἷς Ε. Ἱ᾿ τε 
οὰ ἮΝ. ᾿ 36. εἶναι οι Ἐ. 

2. ταρτησές Ν.  ἀ. τόπον Ε. Ἷἵ 5 εἰ 41. ὀρέων Ε΄. ΠΤ ἀρκυνίων οοττ . ᾿Ϊ 9. μετὰ] πεὴὶ ΗΝ. ἢ 41. ὁ Ε. ἢ 12. δὲ οἷὰλ 

Ἑ. 1 13. θάλασσαν ΤΕ. ἢ 14. ἀγρξ Ἐ. Ἱ 16. νέσσος Ε,, νίσος Ν. || 11. εὖρος ΕΗ͂Ν. ᾿ 18. δὴ ΗΝ. 1} 19. μαρτυρίας ΕΠ. Π 22. προ- 
«γωγῆς Ν. Ἰ 25. εἴχερ) εἰ ΕῊΝ. 1 21. δὴ οαὰ ΕΠΝ. ἢ 28. τὸ Ν. ἢ ἐπ᾽ εἰς ΗΝ. 1 831. ὑδάτων Σ΄. ΠΠ 32. ὅτι τηλικ. ΗΝ εἰ ὑτ 

ΤΟ 34. κείας Ε΄. [ἰ 35. εἶναι τομίζεν ΗΝ. 
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δηλῦσιν οἱ καταπινόμενοι τῶν ποτωμῶν. συμβαίνει δὲ τῶτο 
πιλλαχᾷ τῆς γῆς, οἷον τῆς μὲν Πελοποννήσου πλεῖξια τοῖ- 

αὗτα περὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν ἐςΐν. αἴτιον δὲ διὰ τὸ ὀρεινὴν οὖ- 
ν.-»γ 2 Ἁ ᾽ .-“ » ᾽ ,ἷ 7 σαν μὴ ἔχειν ἐκροὰς ἐκ τῶν κοιλιῶν εἰς θώλατταν" πληρό- 
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ροτέρων τὼς πηγὰς ἀφανίζεσθαι, τότων δὲ συμβαινόντων 
τὸς ποταμὸς πρῶτον μὲν ἐκ μεγάλων μικράς, εἶτα τέλος 
γίγνεσθαι ξηρός, τῶν δὲ ποταμῶν μεθϑιςαμέων καὶ ἔνθεν 

μὲν ἀφανιζομένων ἐν ἄλλοις δ᾽ ἀνάλογον γιγνομένων μετα- 

μανοι γὼρ οἱ τόποι καὶ ἀκ ἔχοντες ἔκρυσιν αὐτοὶ εὑρίσκον- 5 βάλλειν τὴν θάλατταν" ὅπου μὲν γὰρ ἐξωθομόη ὑπὸ τῶν 

ται τὴν δίοδον εἰς βάθος, ἀποβιαζομένς τῷ ἄνωθεν ἐπιόντος 

ὕδατος. περὶ μὲν ὃν τὴν Ἑλλάδα μικρὰ τοιαῦτα παντελῶς 
ἐςὶ γιγνόμενα" ἀλλ᾽ ἢ γε ὑπὸ τὸν Καύκασον λίμνη, ἣν 
καλῦσιν οἱ ἐκεῖ θάλατταν, φανερά. αὕτη γὰρ ποταμῶν 

ποταμῶν ἐπλεόναζεν ἀπιῶσα, ξηρὰν ποιεῖν ἀναγκαῖόν, ὅπι 

δὲ τοῖς ῥεύμασι πληθύνοσα ἐξηραίνετο προσχουμέη, πάλιν 

ἐνταῦθα, λιμνάζειν. ἀλλὰ διὰ τὸ γίγνεσθαι πᾶσαν τὴν φυ- 
σικὴν τὴν περὶ γῆν γένεσιν ἐκ προσαγωγῆς καὶ ἐν χρόνοις 

πολλῶν καὶ μεγάλων εἰσβαλλόντων ἀκ ἔχασα ἔκρεν φανε- 10 παμμήκεσι πρὸς τὴν ἡμετέραν ζωήν, λανθάνει ταῦτα γιγνό- 

ρὸν ἐκδίδωσιν ὑπὸ γὴν κατὰ Κοραξές, περὶ τὰ καλύμενα 

βαθέα τῷ Πόντου" ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἄπειρόν τι τῆς θαλάττης 

βαΐθος" ἀθεὶς γῶν. πώποτε καθιεὶς ἐδυνήθη πέρας εὑρεΐ. ταύ- 

τῇ δὴ πόρρω τῆς γὴς σχεδὸν περὶ τριακόσια ς δια πότιμον 

μένα, καὶ πρότερον ὅλων τῶν ἐθνῶν ἀπώλειαι γίγνονται καὶ 

φϑοραὶ πρὶν μνημονευθῆναι τὴν τότων μεταβολὴν ἐξ ἀρχῆς 
εἰς τέλος. μέγιςαι μὲν ἦν φθοραὶ γίγνονται καὶ τάχις αι. 

ἐν τοῖς πολέμοις, ἄλλαι δὲ νόσοις, αἱ δ᾽ ἀφορίαις, καὶ 

ἀναδίδωσι ὕδωρ ἐπὶ πολὺν τόπον, ὁ συνεχὴ δέ, ἀλλὰ τρισ- 15 ταύταις αἱ μὲν μεγάλαι αἱ δὲ κατὰ μικρόν, ὥςε λαν- 

σαχῇ. καὶ περὶ τὴν Αυγυς υκὴν ἀκ ἐλάττων τῇ Ῥοδανῷ κατα- 
αὐεταί τις ποταμός, καὶ πάλιν ἀναδίδωσι κατ᾽ ἄλλον τό- 
αον' ὁ δὲ ἹΡοδανὸς ποταμὸς ναυσιπέρατός ἐς». 

.4 Οὐκ ἀεὶ δ᾽ οἱ αὐτοὶ τόποι τῆς γὴς ὅτ᾽ ἔγυγροΐ εἶσιν 

θάνασι τῶν γε τοιότων ἐθνῶν καὶ αἱ μετανας ἄσεις διὰ τὸ 
τὸς μὲν λείπειν τὰς χώρας, τὸς δ᾽ ὑπομώειν μέχρι τότα 
έ ἃ ἔτι δύ ἔφειν ἡ χώ; η60 μέχριπερ ἄν μηκέτι δύνηται τρέφειν ἡ χώρα πλῆθος μη- 

θέν. ὠπὸ τῆς πρώτης ὄν ὠπολεΐψεως εἰς τὴν ἐσχάτην εἰκὸς 
ὅτε ξηροί, ἀλλὰ μεταβάλλεσι κατὰ τὰς τῶν ποταμῶν γε- 209 γίγνεσθαι χρόνος μακρός, ὥςε μηθένα μνημονεύειν, ἀλλὰ 
νέσεις καὶ τὰς ἀπολείψεις. διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν ἤπειρον με- 

ταβάλλει καὶ τὴν θάλατταν; καὶ οὐκ ἀεὶ τὰ μὲν γῆ τὰ 

δὲ θάλαττα διατελεῖ πάντα τὸν χρόνον, ἀλλὰ γίγνεται 
θάλαττα μὲν ὅπου χέρσος, ἔνθα δὲ γῦν θάλαττα, πάλιν 

σωζομόων ἔτι τῶν ὑπομενόντων ἐπιλελῆσθαι διὰ “χρόνου 
τῷ ἦν Ν Ν δ , Ἁ ᾿ ᾿ πλῆθος. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χρὴ νομίζειν καὶ τὸς κατοι- 

κισμὲς λανθάνειν πότε πρῶτον ἐγένοντο τοῖς ἔθνεσιν ἑκάςοις 
εἰς τὰ μεταβάλλοντα καὶ γιγνόμενα ξηρὰ ἐξ ἑλωδῶν καὶ 

ἐνταῦθα γῆ. κατὰ μώτοι τινὰ τάξιν νομίζειν χρὴ ταῦτα 25 ἐνύδρων" καὶ γὰρ ἐνταῦθα κατὰ μικρὸν ἐν πολλῷ γίγνεται 
Ἁ 

γίγνεσθαι καὶ περίοδον. ἀρχὴ δὲ τότων καὶ αἴτιον ὅτι καὶ 
.- ΑΙ ͵ Ἁ ὔ -“ “ 

τῆς γῆς τὰ ἐγτός, ὥσπερ τὰ σώματα τὰ τῶν φυτῶν καὶ 
,ὔ Ἄ 

ζῴων͵, ἀκμὴν ἔχει καὶ γῆρας. πλὴν ἐκείνοις μὲν ὁ κατὰ μέ- 
Ἂν ’’ ’, 3 » ὦ “- ᾿ 

ρος ταῦτα συμβαίνει πάσχειν, ἀλλ᾽ ἅμα πᾶν ἀκμαζειν 

χρόνῳ ἡ ἐπίδοσις, ὥςε μὴ μνημονεύειν τίνες πρῶτοι καὶ 

πότε καὶ πῶς ἐχόντων Ἦλθον τῶν τόπων, οἷον συμβέβηκε 

καὶ περὶ τὴν Αἴγυπτον" καὶ γὰρ ὅτος ἀεὶ ξηρότερος ὁ τό- 
πος φαύεται γιγνόμενος καὶ πᾶσα ἡ χώρα τῷ ποταμοῦ 

καὶ φθίνειν ἀναγκαῖον" τῇ δὲ γῇ τῶτο γίγνεται κατὰ μέρος 30 πρόσιχωσις Ὦσα τῷ Νείλε, διὰ δὲ τὸ κατὰ μικρὸν ζξηραι- 

διὰ ψύξιν καὶ θερμότητα, ταῦτα μὲν ἦν αὔξεται καὶ φθί- 
γει διὰ τὸν ἥλιον καὶ τὴν περιφοράν, διὰ δὲ ταῦτα καὶ τὴν 

δύναμιν τὰ μέρη τῆς γὴς λαμβάνει διαφέρασαν, ὥςε μέ- 
ν.ψ Υ - ’ὔ Χρι τινὸς ἔνυδρα δύναται διαμένειν, εἶτα ξηραίνεται καὶ γη- 

γομένων τῶν ἑλῶν τὺς πλησίον εἰσοικίζεσθαι τὸ τῷ χρόνου 
-“ ᾽ ΄ὔ ἈΝ ᾽ ΄ ἣν. ἈῚ 

ῥἔῆκος ἀφύήρηται τὴν ἀρχὴν. φαίνεται δ᾽ οὖν καὶ τὰ ςό- 

ματο πάντα, πλὴν ἑνὸς τὸ Κανωβικᾷ, χειροποίητα καὶ ἃ 
“ »“Υ̓ Ὶ ΞῚ - « ν “ 

τὸ ποταμῖ ὄντα, καὶ τὸ ἀρχαῖον καὶ Αἴγυπτος Θῆβαι κα- 

ράσκει πάλιν" ἕτεροι δὲ τόποι βιώσκονται καὶ ἔνυδροι γίγνον- 35 λόμεναι. δηλοῖ δὲ καὶ Ὅμηρος, ὕτω πρόσφατος ὧν ὡς εἰ- 
ται κατὰ μέρος. ἀνάγκη δὲ τῶν μὲν τόπων γιγνομένων ζη- πεῖν πρὸς τὰς τοιαύτας μεταβολάς" ἐκείνε γὼρ τῇ τόπου 

Ὡ. πολλαχοῖ Ἐ, ἵ Ά. κοίλων ΕΗ. 1 ϑάλασσαν Ἐ. 1 5. αὑτοῖς ΚῊΝ. ᾿ἱ 9. πολλῶν ποταμων Η. Ἱ 10. εἰσβαλόντων ΗΝ. [{11. κο- 

ρεξὺς Ν. {{{:13. καθὴς ἡδυήθη ΓΗ͂Ν. ἡ 14. δὶ ΓΗ͂Ν. ἃ 15. συνεχῶς Η. 16. καὶ οπὶ Ε. ᾿] ἠριδανῷ ὃς Ε. ᾿ 24. θάλασσα -- θά- 

λεσσα Ν. ἢ 26. καὶ περίοδον οτι Ἐ. || 21. ὥσπερ καὶ τὰ Ε΄. 1 τὰ οἵα ΕΕΝ. ἢ 30. ἀναγκαῖον --- 31. καὶ φθίνει ογὰ ρτ Ε΄. [Π 31. αὖ- 

ξει τε καὶ τε Κ. 1 34. μένειν Ν. ἢ 36. ξηρῶν Ν. ᾿ . 

6. ἐπλεόνασεν ΗΝ. 1 ἀπιῶσαν Ν. [ΟῸ 7. πληθύνσα ΗΝ, οτὰ ρτ Ε. ἢ 8. λιμνάζει Ε. ΠΠ 9. τὴν οι ΗΝ. 1 πεὰ τὴν γὴν ΕΠ 

ΔΝ. ΤΓ προαγωυγῆς Ν. ᾿ καὶ οπι Ε. 13. οὖν οὰ Ν. || 16. τῶν οὰ Ε. 19. ἐσχάτην] ὑστέραν ΓΗ͂Ν. ᾿ 20. μακρὲς χρόνους 

ΣῊΝ. ᾿ἱἰ 22. πλῆθος ταῖς μεταναςάσεσι τὸν ΗΝ. ᾿ἃ τρόπον οἵα Ν. || 24. καὶ τὰ γ. Ε. ᾿ 25. ἰνύγρων Ε. ἢ 26. μὲ οπι Ε΄. |Ϊ τίς 
νος Ν. Ἰἰ πρῶτον ΕΗ. Ἱ 28. καὶ τὼ πεὶ ΗΝ. {ἰ τὴν οι ΗΝ. ἢ αἰὰ ΗΝ. ᾿ 30. πρόχωσις γυ Ν. ἢ 32. δ᾽ οαὰ ἘΠΗ͂Ν. 
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ποιεῖται μνείαν ὡς ὕπω Μέμφιος ἴσης ἢ ὅλως ἢ ὄ τηλι- 

καύτης. τῦτο δ᾽ εἰκὸς ὕτω συμβαύειν" οἱ γὰρ κάτωθεν τό- 

ποι τῶν ἄνωθεν ὕςερον κίσθησαν" ἑλώδεις γὰρ ἐπὶ πλείω 
χρόνον ἀναγκαῖον εἶναι τὸς ἐγγύτερον τῆς προσχώσεως διὰ 

τὸ λιμνάζειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἀεὶ μᾶλλον. μεταβάλλει 
δὲ τῦτο καὶ πάλιν εὐθηνεῖ" ξηραινόμενοι γὰρ οἱ τόποι ἔρ- 

χρνται εἰς τὸ καλῶς ἔχειν, οἱ δὲ πρότερον εὐκραεῖς ὑπερ- 

ξηραινόμεναι τότε γίγνονται χείρους. ὅπερ συμβέβηκε τῆς 

Ἑλλάδος καὶ περὶ τὴν ᾿Αργείων καὶ Μυκηναίων χώραν" ἐπὶ 

ΜΕΤΕΩΡΟΑΛΟΓΙΚΩΝ ἃ. 

τος γὰρ πολλαχῇ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν" ᾧκυν γὰρ οἱ 
Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλόμενοι τότε μὲν Τραικοὶ γῦν δ᾽ 
Ἕλληνες. ὅταν ὧν δὰ γέηται τοιαύτη ὑπερβολὴ ὄμβρων, 

ἄν Ἁ ὔ - [2 “ -“ νομέζειν χρὴ ἐπὶ πολὺν χρόνον διαρκεῖν, καὶ ὥσπερ νῦν τῷ 
5 τὸς μὲν ἀενάως εἶναι τῶν ποταμῶν τὸς δὲ μὴ οἱ μέν φα- 

σιν αἴτιον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν ὑπὸ γῆς χασμάτων, ἡμεῖς 
δὲ τὸ μέγεθος τῶν ὑψηλῶν τόπων καὶ τὴν πυκνότητα καὶ 

, » »“« ψΦὍ: Ἀ - ᾿" μΑ ψυχρότητα αὐτῶν" ὅτοι γὰρ πλεῖξον καὶ δέχονται ὕδωρ 
καὶ ςέγοσι καὶ ποιῶσιν. ὅσοις δὲ μικραὶ αἱ ἐπριρεμάμε- 

μὲν γὰρ τῶν Τρωϊκῶν ἡ μὲν ᾿Αργεία, διὰ τὸ ἑλώδης εἶναι τὸ ναι συς σεις τῶν ὀρῶν ὴ σομφαὶ καὶ λιθώδεις καὶ ἀργι- 

ὀλίγες ἐδύνατο τρέφειν, ἡ δὲ Νιυκηναία καλῶς εἶχεν (διὸ 
ἐντιμοτέρα ἦν), νῦν δὲ τοὐναντίον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν" 
αὶ μὲν γὰρ ἀργὴ γέγονε καὶ ξηρὼ πάμπαν, τῆς δὲ τὰ 

τότε διὰ τὸ λιμνάζειν ἀργὼ νῦν χρήσιμα γέγονεν. ὥσπερ 

λώδεις, τότες δὲ προαπολείκειν ὕὅτως οἴεσθαι: δεῖν τότε, ἐν 

οἷς ὧν γέηται ἡ τοιαύτη τῷ ὑγρῷ φορὼ οἷον ἀενάες ποιεῖν 
τὼς ὑγρότητας τῶν τόπων μᾶλλον. τῷ χρόνῳ δὲ ταῦτα 
ξηραύεται γιγνόμενα μᾶλλον, θάτερα δ᾽ ἐλάττω τὼ ἔφυ- 

ἵν ἐπὶ τότε τῷ τόπου συμβέβηκεν ὄντος μικρῷ, ταὐτὸ δεῖ 15 ὅρα, ξως ἂν ἔλθη πάλιν ἡ καταβολὴ τῆς περιόδε τῆς αὖ- 

νομίζειν τῦτο συμβαύειν καὶ περὶ μεγάλες τόπες καὶ χώ- 
ρας ὅλας. οἱ μὲν ἦν βλέποντες ἐπὶ μικρὸν αἰτίαν οἴονται 
τῶν τοιύτων εἶναι παθημάτων τὴν τῇ ὅλου μεταβολὴν ὡς 

“,"»ἦ .“ Ν Ἁ , » 17 ΄ 
γινομιόνε τῇ ὑρανϑ" διὸ καὶ τὴν θάλατταν ἐλάττω γίγνε- 

τῆς. ἐπεὶ δ᾽ ἀνώγκη τῷ ὅλε γίγνεσθαι μέν τινα μεταβολήν, 

μὴ μώτοι γένεσιν καὶ φθοράν, εἴπερ μένει τὸ πᾶν, ἀνάγκη, 
καθάπερ ἡμεῖς λέγομεν, μὴ τὸς αὐτὲς ἀεὶ τόπες ὑγρός τ᾽. 

εἶναι θαλάττη καὶ ποταμοῖς καὶ ξηρός. δηλοῖ δὲ τὸ γιγνύ- 
σθαί φασιν ὡς ξηραινομένην, ὅτι πλείους φαίνονται τόποι 20 μενον οὃς γάρ φαμεν ἀρχαιοτάτους εἶναι τῶν ἀνθρώπων 
τὔτο πεπονθότες γῦν ἢ πρότερον. ἔς, δὲ τύτων τὸ μὲν ὠλη- 

θὲς τὸ δ᾽ ὑκ ἀληθές" πλείος μὲν γάρ εἰσιν οἱ πρότερον ἔγυ- 
δροι νῦν δὲ χερσεύοντες, ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ τύὐναντίον" πολ- 

λαχῇ γὰρ σκοπῖντες εὑρήσυσιν ἐπεληλυθυῖαν τὴν θάλατ- 

Αἰγυπτίους, τούτων ἡ χώρα πᾶσω γεγονυῖα φαΐεται καὶ 
σα τῷ ποταμῶ ἔργον. καὶ τῦτο κατά τε τὴν χώραν αὐ- 
τὴν ὁρῶντι δῆλόν ἐςι, καὶ τὰ περὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν 

ῃ ἘΠΕ ΔΥΛΑ͂, , Ν “ 7 Η “ 
τεκμήριον ἱκανόν" ταύτην γάρ τῶν βασιλέων τις ἐπειράθη 

ταν. ἀλλὰ τότε τὴν αἰτίαν ὁ τὴν τὸ κόσμν γόεσιν οἴεσθαι )ς διορύττειν (ἃ γὰρ μικρὰς εἶχεν ἀν αὐτοῖς ὠφελείας πλω- 
χρή" γελοῖον γὼρ διὰ μιιρὰς καὶ ἀκαριαίας μεταβολὰς 
κινεῖ τὸ πᾶν, ὁ δὲ τῆς γῆς ἔγκος καὶ τὸ μέγεθος οὐθέν 
ἐςι δή πὸ πρὸς τὸν ὅλον ὑρανόν᾽ ἀλλὰ πάντων τύτων αἷ- 
τιον ὑποληπτέον ὅτι γίγνεται διὰ χρόνων εἱμιαρμένων, οἷον ἐν 

τὸς ἅπας ὁ τόπος γενόμενος" λέγεται δὲ πρῶτος Σέσωςρις 
ἐπιχειρῆσαι τῶν παλαιῶν), ἀλλ᾽ εὗρεν ὑψηλοτέραν ὥσαν τὴν 

θάλατταν τῆς γῆς. διὸ ἐκεῖνός τε πρότερον καὶ Δαρεῖος 
μΑ ) ΄ ΄ μᾳ Ἁ “ νε»-» ὕςερον ἐπαύσατο διορύττων, ὅπως μὴ διαφθαρῇ τὸ ῥεῦμα 

ταῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὥραις χειμών, ὅτω περιόδε τινὸς μεγά- 30 τὰ ποταμῖξ συμμιγείσης τῆς θαλάττης. φανερὸν ἦν ὅτι θά- 
λης μέγας χειμὼν καὶ ὑπερβολὴ ὄμβρων. αὕτη δ᾽ ἐκ ἀεὶ 

κατὰ τὸς αὐτὸς τόπος, ὠλλ᾽ ὥσπερ ὁ καλύμενος ἐπὶ Δευ- 
καλίωνος κατακλυσμός" καὶ γὰρ ὅτος περὶ τὸν Ἑλληνικὸν 
ἐγένετο μάλιςα τόπον, καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλαδα τὴν 

’, 4 “ Ἁ Ἦν Ν ΝΥ Ν 
λαττὰ πάντα μία ταῦτα συνεχὴς ἥν. διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν 

Λιβύην τὴν ᾿Αμμωνίαν χώραν ταπεινότερα φαύεται καὶ 
" Ν , -“ , ͵ὔ ἈΝ « κοιλότερω παρὰ λόγον τῆς κάτωθεν χώρας" δῆλον γὰρ ὡς 

ἐγχώσεως μὲν γενομένης ἐγώοντο λίμναι καὶ χέρσος, «χρό- 
ἐρχαίαν. αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν ᾿Αχελῷον᾽ 35 νου δὲ γενομώου τὸ ἐνωπολειφθὲν καὶ λιμνάσαν ὕδω, αρχι β χέλῳ ΎΕΟΜΙ μ' ρ 

4. μέμφιδος Η. 1 2. κάτω ΕΝ. Ἰ 3. ἄνν ΕΝ. 1] πλεῖον ἘΝ, πλείονα Ἐ. ΠΑ. προχώσεως ΕΝ. ἢ 6. εὐθινεῖ ἘῚ 8. πότε ὑτ Σ, 
κοτὶ ΗΝ. 1 10. τῶν οπι ΕΝ. 11, ἠδύνατο ΚΗ͂Ν. Ἱ 12. προειρημένην ΗΝ. ἢ 18. τῶν τοιότων π. εἶναι τὴν τὸ ὅλν μ. Ἧ, τῶν π-. τῶν 

τοιότων τὴν τῷ ὅλυ εἶναι μ. Ν. 33. πολλαχοῖ Ε. Ἰ| 2. εὑρήσομεν ΕῊΝ. ἢ 26. γὰρ} δὲ Ε-. 1 μεταβολῆς Ε΄. ΠΠ 30. μεγάλης τινὸς Ν᾿ ἢ 
84, τόπον μάλιτα ΓΗ͂Ν. ᾿ὶ 35. περὶ τὴν δωδυνην ΓΗ͂Ν. 
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Α. Β. 

ρανθέν ἐςιν ἤδη φρῦδον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ περὶ τὴν Μαιῶ- 

τιν λίμνην ἐπιδέδωκε τῇ προσχώσει τῶν ποταμῶν τοσῦτον, 

ὥστε πολλῷ ἐλάττω μεγέθει πλοῖα γὺν εἰσπλεῖν πρὸς τὴν 
, ,ὔ λψ ε ΄, σ΄.» , ς ᾽ ,ὔ 
ἐργασίαν ἢ ετοὸς ἑξηκοςόν στ εκ τέτου ῥᾷδιον ἄἀναλογί- 

δ - Ω » -“ 
σασθαι ὅτι καὶ τὸ πρῶτον, ὥσπερ αἱ πολλαὶ τῶν λιμνῶν, 5 

καὶ αὕτη ἔργον ἐςὶ τῶν ποταμῶν, καὶ τὸ τελευταῖον πῶ- 
σαν ἀνάγκη γενέσθαι ξηράν. ἔτι δ᾽ ὁ Βόσπορος ἀεὶ μὲν ῥεῖ 

διὰ τὸ προσχῶσθαι, καὶ ἔςιν ἔτι ταῦτα καὶ τοῖς ὄμμασιν 

ἰδεῖν ὅν τινα συμβαίνει τρόπον" ὅτε γὰρ ὠπὸ τῆς ᾿Ασίας 
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αὐτοῖς ὦσιν ἀρχαὶ καὶ ῥίζαι γῆς καὶ ϑαλάττης" τραγικώ- 
Ν Υ̓ δὴ Ψ».: ψ Ἁ τερὸν γὙώρ οὕτω καὶ σεμνότερον ὑπέλαβον ἴσως εἶναι τὸ λε- 

’ὔ -»“»Ἥ “ 

γόμενον, ὡς μέγω τι τοῦ παντὸς τοῦτο μόριον ὄν" καὶ τὸν 
λοιπὸν ἐρανὸν ὅλον περὶ τῦτον συς ἤναι τὸν τόπον καὶ τούτου 

΄ .-.,ὃ , Ὶ ᾽ ’ὔ ε [4 ᾿ χάριν ὡς ὄντα τιμιώτατον καὶ ἀρχήν. οἱ δὲ σοφώτεροι τὴν 
ἀνθρωπίνην σοφίαν ποιᾶσιν αὐτῆς γένεσιν" εἶναι γὰρ τὸ πρῶ- 

τὸν ὑγρὸν ἅπαντα τὸν περὶ τὴν γὴν τόπον, ὑπὸ δὲ τῷ ἡλίου 
,’ . ξηραινόμενον τὸ μὲν διατμίσαν πνεύματα καὶ τροπὰς ἡλίου 

, . καὶ σελήνης φασὶ ποιεῖν, τὸ δὲ λειφθὲν θάλατταν εἶναι" δὶδ 
ἠόνα, ποιήσειεν ὁ ῥοῦς, τὸ ὄπισθεν λίμνη ἐγίγνετο μικρὰ τὸ 10 καὶ ἐλάττω γίνεσθαι ξηραινομένην οἴονται, καὶ τέλος ἔσε- 
πρῶτον, εἶτ᾽ ἐξηράνθη, μετὰ δὲ τῦῶτο ἄλλη ἀπὸ ταύτης ἠών, 

᾿ ,ὔ »» 3), “ν λ΄ ὦ ᾽ ΄ ε Ἄς δ 

καὶ λίμνη ἀπ᾽ αὐτῆς" καὶ τῦτο ἀεὶ ὅτω συνέβαινεν ὁμοίως 
, δ Ψ ,ὔ ,» 9 5 .“.) - ἂν ’ ΄ τέτε δὲ γινομένε πολλάκις ἀνώγκη προϊᾶντος τὰ χρόγε ὥσ- 

περ ποταμὸν γενέσθαι, τέλος δὲ καὶ τοῦτον ξηρόν. φανερὸν 

σθαΐ ποτε πᾶσαν ξηράν. ἔνιοι δ᾽, αὐτῶν θερμαινομένης φα- 
ὶ ὅτων να ἢ » τὸ) Δὲ “ ἣν. .« “ ! Ν σὶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῆς γὴς οἷον ἱδρῶτα γίγνεσθαι, διὸ καὶ 
ἁλμυρὰν εἶναι" καὶ γὰρ ὁ ἱδρὼς ὡλμυρός. οἱ δὲ τῆς ἀλ- 

,ὔ » Ν “ ᾿ ΟΜ ἢ ’ὔ Ν Ν ᾿ μιυρότητος αἰτίαν τὴν γὴν εἶναί φασιν" καθάπερ γὰρ τὸ διὼ 
«᾿ “ Ζ , Ν ,ὕ ᾿ ἢ 

τοίνυν, ἐπεὶ ὅ τε χρόνος οὐχ ὑπολείπει καὶ τὸ ὅλον ἀΐδιον, 15 τῆς τέφρας Ἀθούμενον ἁλμυρὸν γίνεται, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ὅτι ὅτε ὁ Ταναὶς ποταμὸς ὅτε ὁ Νεῖλος ἀεὶ ἔρρει, ὠλλ᾽ ἦν 
ν, ε ΄ -΄ ς ν ν»Ψ »,»ΔὉ 

ποτὲ ξηρὸς ὁ τόπος ὅθεν ῥέουσιν" τὸ γὰρ ἔργον ἔχει αὐτῶν 
.: ,ὔ »,., κν ς ,ὔ ᾿ -“ ᾽ -“ πέρας, ὁ δὲ χρόνος οὐκ ἔχει. ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ἁρμόσει ποταμῶν λέγειν. ἀλλὼ μὴν εἴπερ οἱ ποτα- 

καὶ ταύτην ἁλμυρὰν εἶναι μυχθείσης αὐτῇ τοιαύτης γῆς. 
-Ψ κῃ ν ὔ Ν7 » Ἁ » - 
ὅτι μὲν ἦν πηγὰς θαλάττης ἀδύνατον εἶναι, διὰ τῶν ὑπαρ- 

,ὔ Υ͂ “ “ “ Ν Ν “ΝΛ ν χόντων ἤδη θεωρεῖν δεῖ. τῶν γὰρ περὶ τὴν γὴν ὑδάτων τὼ 

μὲν ῥυτὰ τυγχάνει ὄγτα τὰ δὲ ςάσιμα. τὼ μὲν οὖν ῥυτὼ 

μοὶ γίγνονται καὶ φθείρονται καὶ μι ἀεὶ οἱ αὐτοὶ τόποι τῆς 2 πάντα πηγαῖα" περὶ δὲ τῶν πηγῶν εἰρήκαμεν πρότερον, ὅτι 
γῆς ἔνυδροι, καὶ τὴν θάλατταν ἀνάγκη μεταβάλλειν ὁμοίως. 
τς δὲ θαλάττης τὰ μὲν. ἀπολειπούσης τὰ δ᾽ ἐπιούσης ἀεὶ 

φανερὸν ὅτι τῆς πάσης γῆς Ὡς ἀεὶ τὰ αὐτὰ τὰ μέν ἐς! θά- 
λαττα τὰ δ᾽ ἥπειρος, ἀλλὰ μεταβάλλει τῷ χρόνῳ πάντα. 

δεῖ νοεῖν οὐχ, ὥσπερ ἐξ ἀγγείου ταμιευόμενον τὴν ἀρχὴν 
εἶναι πηγήν, ὠλλ' εἰς ἐν ἀεὶ γινόμενον καὶ συρρέον ἀπαντᾶν 

πρώτην. τῶν δὲ ςασίμων τὰ μὲν συλλογιμαῖα καὶ ὑπο- 
ςάτεις, οἷον τὰ τελματιαῖα καὶ ὅσα λιμνώδη, πλήθει καὶ 

2 -“ »-» κ , -“ 

διότι μὲν οὖκ οὐκ ἀεὶ ταὐτὰ οὔτε χερσεύεται τῆς γῆς οὔτε 25 ὀλιγότητι διαφέροντα, τὼ δὲ πηγαῖα. ταῦτα δὲ πάντα χει- 

πλωτά ἐς, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ταῦτα συμβαΐει, εἴρηται" 

ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τί οἱ μὲν ἀῴαοι οἱ δ᾽ οὗ τῶν ποταμῶν 
» »ὕἤ ᾧ 

εἰσύ. ἊΣ : 

Β. 
Περὶ δὲ θαλάττης, καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῆς, καὶ διὰ 

τίν᾽ αἰτίαν ἁλμυρὸν τοσδτόν ἐςὶν ὕδατος πλῆθος, ἔτι δὲ περὶ 

τὰς ἐξ ἀρχῆς γενέσεως λέγωμεν. οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι καὶ 

ρόκμητα, λέγω δ᾽ οἷον τὰ φρεατιαῖα κωλούμενα" πάντων 
ν» ἌΜΕ Ν ν “-ῳ- τ ᾿Ὶ Ν γὰρ ἀνωτέρω δεῖ τὴν πηγὴν εἶναι τὴς ῥύσεως. διὸ τὰ μὲν 

αὐτόματα ῥεῖ τὼ κρηναῖα, καὶ ποταμιαῖα, ταῦτα δὲ τέ- 

χης προσδεῖται τῆς ἐργασομένης. αἱ μὲν ὃν διαφοραὶ τοι- 
,΄ ὔ ,ὔ 

30 αὔται καὶ τοσαῦται τῶν ὑδάτων εἰσίν" τούτων δ᾽ οὕτω διω- 

ρισμένων ἀδύνατον πηγὼς εἶναι τῆς θαλάττης" ἐν οὐδετέρῳ 

γὰρ τότων οἷδν τ᾿ εἶναι τῶν γενῶν αὐτήν" ὅτε γὰρ ἀπόρρυ- 

τός ἐςιν ὅτε χειροποίιτος, τὼ δὲ πηγαῖα πάντα τύότων θά- 
τερον πέπονθεν. αὐτόματον δὲ ςἄσιμον τοσῦτον πλῆθος ὑθὲν 

διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας ποιοῦσιν αὐτὴς πηγάς, ἵν᾿ 35 ὁρῶμεν πηγαῖον γιγνόμενον. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ πλείες εἰσὶ θάλατ- 

Ὡ. προχώσει Ν, 13. ἐλάττω τῷ μ. Ε΄ 1 εἰσπλεῖ Ε. 1 ἀ. ἃ πρὸ ἔτυς ἑξηκοςῦ Ε΄, ἢ ἕτερον ἑξηκοςόν Ν. 1 Ἰ. μὲν] ἄλλη 95 Ἑ. ἢ 

8. προχῆσθαι ΕΝ. ἰδ καὶ απιε τοῖς οτὰ Ε΄. | 9. συνέβαινεν Ε΄. ᾿ἢ 10. ἐγένετο ῊΝ. ἱ 11. ἐξηραίνεται ργ Ε,, ἐξηράνθη ἀν ΒῊΝ, ἐξηραίνετ' ὧν 

φοῦν Ε. Τὶ ἀλλ ἡ Ν, ἄλλη ἡ ΡΗ. 1 12. ἀπὸ ταύτης ΓῊΝ. ᾿|413. χρόνα προϊόντος, ΟἸἶ5850 τῇ, ΓΗ͂Ν. Ἰἰ 15. ὅτε ὁ χρόνος ΗΝ. ᾿ 

ὑπολείψαι ΕΝ. || 16.. κοταμὸς οα ΣῊΝ. ᾿ ῥεῖν οογν Ε. ἢ 17. αὐτῷῪ Ε. ἡ 19. ποταμῶν ἁρμόσει ΗΝ, ποταμῶν ἁρμέσειε Εν 11 εἴς 
περ} καὶ εἴπεο καὶ Ν,, εἴπερ καὶ 1. ἢ 20. οἱ οἵα Ε. 1 22. θαλάσσης Ν. 25. χερσεύει ΕΝ. ΠΠ 27. διότι Ε. ΠΠ 28. εἰσιν οτὰ ἔ. 

4. αὐτῶν Ν,, αὐτῆς ΓῊ. ἢ ἡ. περὶ οτὰ Ε. Ἷ'. συνεξάναι ΕΝ. ἃ 11.. εἶναί φασι τὴν γῆν Ε΄. ΠΠὀ 15. ἁλμυρὸν -α τρέπον οτη Ε. ἥ 
416. αὐτῇ τῆς τοιαύτης ΗΝ. [Ο117. πηγὰς τῆς ὃ. ΓΗ͂Ν. ᾿ 18. γὰρ οἵα Ε. ᾿ περί γε τὴν Φ. ᾿Π 21. ταμιευομίνων Ἐ. 1] 22. ὃν σον Ἐ, ἣν 

ἮἩ «ἰ εοτν Ν. ἢ; ἀπαντᾶ ΕΝ. {Π 23. πρῶτον Ε. 25. πάντα οι Ε. | 28. κρηνιαῖα ΗΝ. | ποτάμι ΕῊΝ. 29. τοσαῦται ᾿καὶ 

τοιαῦται ΓῊΝ. 1 30. τῶν οὶ ΗΝ. |{ 31. θαλάσσης Ν. Ἱ 33. θάτερα πεπόνθασιν Ν, || 35. θάλασσαι ΗΝ. ᾿ 
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ται πρὸς ἀλλήλας ὁ συμμιγνάνσαι κατ᾽ ἐθένα τόπον, ὧν ἡ 
μὲν ἐρυθρὰ φαίνεται κατὼ μικρὸν κοινωνῶσα πρὲς τὴν ἔξω 

ςηλῶν θάλατταν, ἡ δ᾽ “Ὑρκανία καὶ Κασπία κεχωρισμένᾳι 

τε ταύτης καὶ περιορκόμεναι κύκλῳ, ὥστ᾽ ὑκ ἂν ἐλάνθανον 

αἱ πηγαί, εἰ κατά τινα τόπον αὐτῶν ἤσαν. ῥέοσα δ᾽ ἡ θώ- 
λαττα φαύεται κατὰ τὰς ςενότητας, εἴ που διὼ τὴν περι- 

ἔχισαν γῆν εἰς μικρὸν ἐκ μεγάλε συνάγεται πελάγυς, διὼ 
τὸ ταλαντεύεσθαι δεῦρο κἀκεῖσε πολλάκις. τῶτο δ᾽ ἐν μὲν 

πολλῷ τλήθει θαλάττης ἄδηλον" ἧ δὲ διὰ τὴν ςενότηται 

ΜΕΤΕΩΡΟΔΛΔΟΓΙΚΩΝ Β. 

Περὶ δὲ τῆς γενέσεως αὐτῆς, εἰ γέγονε, καὶ τῷ χυμὰ 2 
τίς ἡ αἰτία τῆς ἁλμυρότητος καὶ πικρότητος, Ἀεκτέον. ἡ 
μὲν ὄν αἰτία ἡ ποιήσασα τὸς πρότερον οἴεσθαι τὴν θάλατο 

᾽ Ἀ 4. “ “ Νν ν΄ δι [μὰ δ᾽ “- δι ταν ἀρχὴν εἶναι καὶ σῶμα τῷ παντὸς ὕδατος ἠδ᾽ ἐς ν. δόξει 
Ν Ἀ εξ δ ὦ , λ »" Ψ. ,ὔ 

5 γὰρ ἂν εὐλογον εἶναι, καθώπερ καὶ τῶν ἄλλων ςοιχείων 

ἐςὶν ἠθροισμίόος ὄγκας καὶ ἀρχὴ διὰ τὸ πλῆθος, ὅθεν μετα,» 
βάλλει τε μεριζόμενον καὶ μίγνυται τοῖς ἄλλοις,. οἷόν πυ- 
ρὸς μὲν ἐν τοῖς ἄνω τόποις, ἀέρος δὲ πλῆθος τὸ μετὰ τὸν 
“ Ν ΄ “ Ν »“ λὰ περ ΄ - τὰ πυρὸς τόπον, γῆς δὲ σῶμα περὶ ὃ ταῦτα ταντα κεῖται 

τῆς γὴς ὀλίγον ἐπέχει τόπον, ἀναγκαῖον τὴν ἐν τῷ πελαΐγει 10 φανερῶς, ὥςε δῆλον ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ περὶ 

μικρὰν ταλάντωσιν ἐκεῖ φαίνεσθαι, μεγάλην. ἡ δ᾽ ἐντὸς 
Ἡρακλείων ςηλῶν ἅπασα κατὼ τὴν τῆς γὴς κοιλότητα ῥεῖ, 

καὶ τῶν ποταμῶν τὸ πλῆθος" ἡ μὲν γὼρ Μαιῶτις εἰς τὸν 
δ 7 

Πόντον ῥεῖ, τος δ᾽ εἰς τὸν Αἰγαῖον. πάντα δ᾽ ἤδη τὰ τότων 

ἔξω πελάγη ἧττον ποιεῖ τῦτ᾽ ἐπιδήλως. ἐκείνοις δὲ δια, τε 15 

τὸ τῶν ποταμῶν πλῆθος συμβαίνει τῦτο (πλείους γὼρ εἰς 

τὸν Ἐύξεινον ῥέσσι ποταμοὶ καὶ τὴν Παιῶτιν ἢ τὴν πολλα- 

πλασίαν χώραν αὐτῆς) καὶ διὼ τὴν βραχύτητα τῷ βάθες" 

ἀεὶ γὼρ ἐκεῖ βαβυτέρα φαύνται ἔσα ἡ θάλαττα, καὶ τῆς 
μὲν Μαιώτιδος ὁ Πόντος, τότε δ᾽ ὁ Αἰγαῖος, τῷ δ᾽ Αἰγαΐε Ὁ 

ὁ ἸΣΞικελικός" ὁ δὲ Χαρδονικὸς καὶ ὁ Τυρρηνικὸς βαθύτατοι 

πάντων. τὰ δ᾽ ἔξω ςηλῶν βραχέα, μὲν διὰ τὸν πηλόν, ἄπνοα 

δ᾽ ἐςὶν ὡς ἐν κοίλῳ τῆς θαλάττης ἔσης. ὥσπερ ἦν καὶ κατὰ 
μέρος ἐκ τῶν ὑψηλῶν οἱ ποταμοὶ φαίνονται ῥέοντες, οὕτω 

ὕδατος ἀνάγκη ζητεῖν. τοίῶτον δ᾽ ὁθὲν ἄλλο φαίνεται σῶμα 
΄ ᾽ ΄ὔ Η͂ »"ΣΡ’ μὲ ,ὔ Ἁ Α 

κείμενου ἀθρόον, ὠσχερ καὶ τῶν ἄλλων ςοιχείων, “λᾺν τὰ 

τῆς θαλάττης μέγεθος" τὸ γὰρ τῶν ποταμῶν οὔτ᾽ ἀθρόον 
ὅτε ςάσιμον, ἀλλ᾽ ὡς γιγνόμενον ἀεὶ φαύεται καθ᾿ ἡμέραν. 
Σ ’ ΄ ἷὖ ᾽ Ψ' » δῚ ἃ “  Ψ .» ἐκ ταύτης δὴ τῆς ὠπορίας καὶ ἀρχὴ τῶν ὑγρῶν ἔδοξεν εἶναι 

καὶ τῷ παντὸς ὕδατος καὶ θάλαττα. διὸ καὶ τὸς παταμὲς κα 
μόνον εἰς ταύτην ἀλλὰ καὶ ἐκ ταύτης φασί τινες ῥεῖν" διη- 
θούμενον γὰρ γίεσθαι τὸ ἁλμυρὸν πότιμον. ἀντίκειται δ᾽ 
ε Ν ΄ Ν ᾽ , ΄ ν΄ :» Ἀ ἑτέρα πρὸς ταύτην τὴν δόξαν. ἀπαρία, τί δή ποτ᾽ ὑκ ἔς! τὸ 

ν, σ “ Ω » Η Ἁ “ , » συνεςὃὸς ὕδωρ τοῦτο πότιμον, εἴπερ ἀρχὴ. τοῦ παντός ἐς! 
ὕδατος, ὠλλ' ἁλμυρόν. τὸ δ᾽ αἴτιον ἅμα ταύτης τε τῆς 
ἀπορίας λύσις ἔςαι, καὶ περὶ θαλάττης τὴν πρώτην λαβῶν 
ς ΔΛ ᾽ - ᾽ -“ “ ᾿Ἶ Υ͂ Ἁ ᾿ “ 
ὑπόληψιν ἀναγκαῖον ὀρθῶς. τοῦ γὰρ ὕδατος περὶ τὴν ὙῈν 

.. " δ “ 3 “ἌἫ 

περιτεταμώου, καθάπερ περὶ τῦτο ἡ τῷ ἀέρος σφαῖρα. καὶ 
καὶ τῆς ὕλης γὴς ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων τῶν πρὸς ἄρκτον τὸ γ5 περὶ ταύτην ἡ. λεγομένη πυρός (τῦτο γάρ ἐς: πάντων ἔσ;χα- 
ε » ’ Ἁ ων ν ἐᾷ Ἁ Ν Ν ; ῥεῦμα γύεται τὸ πλεῖςογ. ὥςε τὰ μὲν διὰ τὴν ἔκχυσιν ἅ 

βαθέα, τὰ δ᾽ ἔξω πελάγη βαθέα μᾶλλον. περὶ δὲ τὸ τὰ 
Ἀν εἶν ᾿- Ἄν λσσν σόξ Ν -“ ᾿ Εν 

πρὸς ἄρκτον εἶναι τὴς γὴς ὑψηλὰ σημεῖον τι καὶ τὸ πολ- 

λὺς πεισθῆναι τῶν ἀρχαίων μετεωρολιόγων τὸν ἥλιον μὴ φέ- 

τον, εἴθ᾽ ὡς οἱ πλεῖςοι λέγωσιν εἴθ᾽ ὡς ἡμεῖξ), φεῤρομένε δὲ 

τοῦ ἡλίου τῶτον τὸν τράπον, καὶ διὰ ταῦτα τῆς: μεταβολῆς 

καὶ γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς οὔσης, τὸ μὲν λεπτότατόν τε 
καὶ γλυκύτατον ἀνάγεται καθ᾽ ἑκάςην ἡμέραν καὶ φέρεται 

Ν ἂν Ἀ ᾿ ἊΣ λ λ ΄, ζμ ΄, ᾿ς. Ἁ ’, Ν ,΄ 
ρεσθαι ὑπὸ γὴν ὠλλὼ. περὶ τὴν γὴν καὶ τὸν τόπον τοῦτον, 30 διακρινόμενον καὶ ἀτμίζον εἰς τὸν ἄνω τόπον, ἐκεῖ δὲ πάλιν 

ἀφανίζεσθαι δὲ καὶ ποιεῖν νύκτα διὰ τὸ ὑψηλὴν εἶναι πρὸς 
γ ᾿ »“ 2 Ὁ» κυ ᾿Ν «“ ,»ν ἡ » ἄρκτον τὴν γῆν. ὅτι μὲν ἔν ὅτε πηγὰς οἷόν τ᾿ εἶναι τὴς θα- 
λάττης, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὕτω φαύεται ῥέονσα, τοιαῦτα 

καὶ τοσαῦθ' ἡμῖν εἰρήσθω. : 

συςἂν διὰ τὴν ψύξιν κάτω φέρεται πάλιν πρὸς τὴν γῆν. 

τῦτ᾽ ἀεὶ βόλεται ποιεῖν ἡ φύσις ὅτω, καθάπερ εἴρηται 
΄ -" ,ὔ “ ,ὔ , πρότερον. διὸ καὶ γελοῖοι πάντες ὅσοι τῶν πρότεροκ ὑπέλα.- 

βον τὸν ἥλιον τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ. καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἔνιοί “γέ 

8. θάλασσαν Ν. {| ἀ. τε τῆς Ν. || 5. ϑάλασσα Ν, χυΐϊ ἰϊα 5οῖει. [[6. εἴ που] ὅκυ Ν. 8. κακεῖ Ε. ᾿ 12. γῆς οπι με Ἐ΄ ἢ 
43. καὶ -- 14. μεῖ πιαγρο ξ. "13. τῶν οπὶ μν Ν, ἢ 14. τὸ Ν. 1} πάντα δ᾽ ἤδη τὰ]. τὰ δ᾽ ὅδη ἮΝ. ἱ 16. τῦτο συμβαίκι Ν. ἢ 
48. αὐτῆς χώραν Ε΄ 1} βραδυτῆτα Ε. ἢ 19. ἐκεῖ] ἔτι ΚΗ͂Ν. 1 20. ὁ ροβὲ δ᾽ οὐχ ΚΤ. 1 21. ἐ Ῥοβὲ καὶ οπι ἘΝ. Ϊ τυρκνικὸς Ν. 

22. βαθία (παρα ροβίϊο βραχία) Σ΄. 11 ἄποια Ε. ᾿ἃ 27. βαθέα μᾶλλον πελάγη Ε. ἢ 30. ὑπὰ τὴν γν ΗΝ. 

2. οὐχ Ε΄ Π καὶ πικρότητος οτχ ΡΥ Ἐ. ᾿ 3. θάλασσαν ΕΗΝ. Ἰ! ἀ. δόξει Ε. ᾿ὶ 5. εὔλογον ἂν Ν. 1. τε οπὶ Ἐ΄ ἵ μετεωρεῖ ὁ-. 

μενον ΚΕ. 1 κὺρ Ε. 1 8. τὸν Ε. Π 11. ζητεῦ] ζῶ Ἐ. ᾿Π φαδεται ἄλλο Κ΄ {Π 12. καὶ ον Ν. 13 εἰ 22. θαλάσσης Κ΄. 14. φέρεται με 
ἘΟ6ῸῚ 15. ἃ ΗΝ.΄. 1 καὶ οὐ ΕΝ. 1 117. τινες οπὰ ΚΕ. {Π 20. συνεεὼς ΕΕΗ͂Ν. ᾿ τοῦτο οτὰ ἘΞ. {Π ἰξὶν οαχ ΗΝ. ᾿ 22. τὴν πρώτην 

οσὰ Ε. 124. τεταμμένου Ν. ᾿ 25. πάντων] τύτων ΕῊΝ. Ἱ{ 26. ὡς πλεῖςοι τῦτο λίγυσι ἮΝ. [δὲ οαχ Ε. ἢ 28. τε οαι Κ΄. ᾿ἱ τε 

οτὰ ἘΝ. 1 29. καὶ γλυκύτατον οπι ΝΊ, {φαίνεται Ε. ἵ 31. κάτω] κατὰ ΕΗΝ, οτὰ Ε΄. ἢ 1. εἰς Ε΄. 1 32. ποιεῖν βέλετα: ἀὰ Ε΄. Κ 

383. τὸν ἥλιον τρέφεσθαι ὑπέλαβον Ν. -ἰ 34. γε οἵα Ε΄. 



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Β. 

φασι καὶ ποιεῖσθαι τὰς τροπὰς ἀὐτάν᾽ ὦ γὰρ ἀεὶ τὰς αὖ- 
τὸς δύνασθαι τόπες παρασκευάζειν αὐτῷ τὴν τροφήν. ἀναγ- 

καῖον δ᾽ εἶναι τῦτο συμβαίνειν περὶ αὐτὸν ὶ φθείρεσθαι" καὶ 

εγὰρ πὸ φωνερὸν πῦρ, ἕως ἀν ἔχῃ τροφήν, “μέχρι τότε Ὧῶν, 

τὸ δ᾽ ὑγῥὸν τῷ πυρὶ τροφὴν εἶναι μόνον, ὥσπερ ὠφικνόμενον 
μέχρι πρὸς τὸν ἥλιον τὸ ἀναγόμενον τῇ ὑγρᾷ, ἢ τὴν ἀνοδον. 

τοιαύτην ὄσαν. οἷάντερ τῇ γιγνομόῃ φλογί, δὶ ἧς τὸ εἰκὸς 
λαβόντες ὅτω καὶ περὶ τοῦ ἡλίου ὑπέλαβον. τὸ δ᾽ ὑκ ἔς ιν 
ὅμοιον" ἡ - γὰρ φλὸξ διὰ συνεχῶς ὑγρᾷ καὶ ξηρὲ ̓βετα- 
βαλλόντων γίγνεται καὶ ὁ τρέφεται (οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ οὖσα 
διαμένει ἀϑένα χρόνον ὡς εἰπεῖν), περὶ δὲ τὸν ἥλιον ἀδύνα-. 
τον τῶτο συμβαίνειν, ἐπεὶ τρεφομένου γε τὸν αὐτὸν τρόπον, 

ὥσπερ ἐκεδοί φασι, δῆλον ὅτι καὶ ὁ ἥλιος οὐ μόνον καθά- 

περ ἡ Ἡράκλειτός φησι, νέος ἐφ᾽ ἡμέρῃ ἐςΐν, ὠλλ᾽ ἀεὶ νέος 

συνεχῶς. ἔτι δ᾽ αὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀναγωγὴ ταῦ ὑγριῦ 

ὁμοία τοῖς ϑερμαινομένοις. ὕδασίν ἐςιν ὑπὸ πυρός" εἰ οὖν 

μῃδὲ τὸ ὑποκαωόμενον τρέφεται πῦρ, ὑδὲ τὸν ἥλιον εἰκὸς ἦν. 
ὑπολαβεῖν, ὑδ᾽ εἰ πᾶν ϑερμιαύων ἐξατμίσειε τὸ ὕδωρ. ἅτο- 

πὸν δὲ καὶ τὸ μόνον φροντίσαι τῷ ἡλία, τῶν δ᾽ ἄλλων ἄςρων 

παριδεῖν. αὐτὸς τὴν σωτηρίαν, τοσύτων καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸ. 
Υ 

μέγεθος ὄντων. τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβαΐνι καὶ τούτοις ἄλογον 

καὶ τοῖς φάσκουσι τὸ πρῶτον ὑγρᾶς οὔσης καὶ τῆς γῆς, 

καὶ τὸ κόσμν τὸ περὶ τὴν γὴν ὑπὸ τὰ ἡλία ϑερμαινομένε, 

ἀέρα γενέσθαι καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν αὐξηθῆναι, καὶ τοῦτον 

πνεύματά τε παρέχεσθαι καὶ τὼς τροπὼς αὐτῷ ποιεῖν" φα- 

πιρῶς γὰρ ἀεὶ τὸ ἀναχθὲν ὁρῶμεν καταβαῖνον πάλιν ὕδωρ" 
ω ᾿ »» ΝΣ» δι ̓-“ ᾿ “Ὸ ε , ΄. κάν μὴ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀποδιδῷ καὶ καθ᾽ ἑκαίςυν ὁμοίως χω- 

ραν, ἀλλ᾽ ἔν γέ τισι- τετωγμένοις χρόνοις ἀποδίδωσι πᾶν 
., Υ -“ “ 

τὸ ληφθέν, ὡς ἔτε τρεφομένων τῶν ἄνωθεν, ὅτε τῷ μὲν μέ. 
᾽ Υ̓́ - 

γοντὸς ὠέρος ἤδη μετὼ τὴν γέτεσιν, τοῦ δὲ γιγνομένου καὶ 
φθειρομένε πάλιν εἰς ὕδωρ, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἅπαντος διαλυο- 
μόν καὶ συνιςαμώου πάλιν εἰς ὕδωρ.. τὸ μὲν οὖν πότιμον 

Ν Υ , ἤν τὰ Ν ὰ ᾿ καὶ γλυκὺ διὰ κουφότητα, πᾶν ἀνάγεται, τὸ δ᾽ ὡλμυρὸν 
ὑπομένει διὰ βάρος οὐκ ἐν τῷ αὐτοῦ οἰκείῳ. τόπῳ" τοῦτο 
γὰρ οἰητέον ὠπορηθῆναΐ τε προσηκόχτως (ἄλογον γὼρ εἰ μή 

1. καὶ οτὰ Η. ΠΠ 2. τὴν Ὁτὰ Ε΄. [[. 3. συμβαίνειν ὁπ Ε΄. Π| 5. τροφὴ . ἢ 6. τὸν Ν. ἵ ἃ 
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τίς ἐςι τόπος ὕδατος ὥσπερ τῶν ἄλλων ςοὐχείων) καὶ ταύ-. 

τὴν εἶναι λύσιν" ὃν γὰρ ὁρῶμεν κατέχοσαν τόπον τὴν θάώ- 

λατταν, οὗτος οὐκ ἔςι θαλάττης ἀλλὰ μᾶλλον ὕδατος. 

φαύεται δὲ θαλάττης; ὅτι τὸ μὲν ἁλμυρὸν ὑπομένει διὼ 
᾿Ὶ ᾿ Ἁ Ἁ ᾿: ,ὔ » 2 ο Ἀροι Ἂ 5 τὸ βάρος, τὸ δὲ γλυκὺ καὶ πότιμον ἀνάγεται διὰ τὴν κυ- 

φότητα, καθάπερ ἐν τοῖς τῶν ζῴων: σώμασιν. καὶ γὰρ ἐν 

τότοις τῆς τροφῆς εἰσελθούσης γλυκείας ἡ τῆς ὑγρῶς τρο- 
φῆς ὑπόςασις καὶ τὸ περίττωμα φαίνεται πικρὸν ὃν καὶ 
Π , Ἂ κὰ Ἂν "Ὁ ᾿ ἐ .- Χ »- ; ’, ὡλμυρόν' τὸ γὼρ γλυκὺ καὶ πότιμον ὑπὸ τῆς ἐμφύτου 

10 θερμότητος ἑλκυσθὲν εἰς. τὼς σάώρκως καὶ τὴν ἄλλην σύν- 
»ν. ἊΝ »“ ε μΑ 7 4 Ψ Η ταῖξιν ἦλθε τῶν μερῶν, ὡς ἕκαςον πέφυκεν. ὥσπερ᾽ ὄν κά-: 

»ν 4 -“" 7 “ Ἁ . - Ν 
κεῖ, εἴ τις τῆς ποτίμε τροφῆς μὴ νομίζοι τόπον εἶναι τὴν 
κοιλίαν, ὅτι ταχκέως ἀφανίζεται, ἀλλὰ τῷ περιττώματος, 
ὅτι τοθ᾽ ὁρᾷ ὑαν εν ὑκ ὧν ὑπολαμβάνοι καλῶς, “ἐμεείας 

15 δὲ καὶ. ἐν. τότοις " ἐςι γάρ, ὥσπερ λέγομεν, οὗτος ὁ τόπος 
ὕδατος. διὸ καὶ οἱ ποταμοὶ ῥέεσιν εἰς αὐτὸν ἅπαντες. καὶ 

τον Ἁ ΄ὔ  Η » Ἁ Ἂ, ΄ δὲ πᾶν τὸ γινόμενον ὕδωρ᾽ εἰς τε γὰρ τὸ κοιλότατον ἡὶ ῥύσις; 
καὶ ἡ θάλαττα τὸν τοιῶτον ἐπέχει τῆς γῆς τόπον. ὠλλεὰ 

τὸ μὲν ἀναφέρεται ταχὺ .διὼ τὸν ἥλιον ἅπαν, τὸ δ᾽ ὑπο- 

9 λείπεται διὰ τὴκ εἰρημέρν αἰτίαν. τὸ δὲ ζητεῖν τὴν ἀρχαίαν' 

ἀπορίαν, διὰ τί τοσῦτον πλῆθος ὕδατας οὐδαμοῦ φαδεται 

(καθ᾽ ἑκάςην γὰρ ἡμέραν ποταμῶν ῥεόντων ἀναριθμήτων 
καὶ τὸ μέγεθος ἀπλέτων ἀθὲν ἡ θάλαττα. γύεται πλείων), 

τῦτο ὑθὲν μὲν ὥτοπον ἀπορῆσαί τινας, ὁ μὴν ἐπιβχόψαντί 

25 γε. χαλεπὸν ἰδεῖν. τὸ γὰρ αὐτὸ πλῆθος ὕδατος. εἰς πλώ- 
Ἡ ἘΠῚ ΄ὔ Ω » Ψ ἢ ᾿ 

τος τε διαταθὲν καὶ ἀθρόον οὐκ ἐν ἴσῳ. χρόνῳ ἀναξζηραδε- 

ται, ἀλλὰ διαφέρει τοσῦτον ὥςε τὸ μὲν διαμείναι ἂν ὅλην 
τὴν ἡμέραν, τὸ δ᾽ ὥσπερ εἴ τις ἐπὶ τράπεζαν μεγάλην περί-- 

τείνειεν ὕδατος κύαθον, ἅμω διανοουμένοις ιἄν ἀφανισθείη 
ενα ἃς, ἄν ἢ ΙΑ Ν ν- ,: “κχ 30 πᾶν. ὃ δὴ καὶ περὶ τὰς ποτάμὸς συμβαΐει" συνεχῶς. γὰρ 

ῥεόντων ἀθρόων ἀεὶ τὸ ἀφικνέμενον εἰς ἀχανὴ καὶ πλατὺν 

τόπον ἀναξηραίνεται ταχὺ καὶ ἀδήλως. τὸ δ᾽ ἐν τῷ Φαίδωνι 
γεγρωμμένον περί τε τῶν ποταμῶν καὶ τῆς θαλάττης ἀδύ- 

᾽᾿,» ." ς μ, Α » ἧς ᾿ 
γατόν ἐς ιν. λέγεται γὰρ ὡς ὥπαντα μὲν εἰς ἀλληλα σὺυν- 

35 τέτρηται ὑπὸ γὴν, ἀρχὰ δὲ πάντων εἴη καὶ πηγὴ τῶν ὑδαϊ-΄ 

οτι: Ε. 1 9. γὰρ- οπὲ Ε. {Π1ὰ. ὃ οπὰ 
ἘῊΝ. 1} φησὶ οτὰ Ζ. || αἰὰ Ε. ᾿ 16. ἔφιν οπὶ Ε΄, δπὶθ ὕδασιν ρομιπι Ν. || 17. ὑποκαιόμενον ΓῊΝ. ᾿ 18. πᾶν] πᾶς ὁ ἥλιος 
ἮΝ. 1 19. ἄςρων αὐτὸς παριδεῖν ΤΙ, ἄςρων αὐτοῖς παριδεῖν Ν᾽, παριδεῖν αὐτὸς ἄφρων Ε΄. 22. ὑγρᾶς οὔσης πρῶτον Ἐ. ἢ 23. κώνυ Ν, ἢ 

τὴν οε Κ᾿ θερμαινόμενον ΝΟ, ϑερμενον Ἐ. 1 25. τε οτὰ ἘΞ. ᾿ἰ 27. ἀποδιδῶσι Ε. ὥραν Ὁ. ἢ 30. “ιηγνομένε καὶ τρεφομέτε καὶ ΡΥ ] 

382: εἰς ὕδωρ οτὰ ΑΚ, [1 πόσιμοε Ν, ἴἱ 33. καὶ οπι Σ᾿. |! 34. ἐλθὸν ἮΝ. ἢ 85. γὰρ εἰκὸς ἀπορηθῆναι οἰητέον Ε΄. [1 τε] γε. Ε,, οπὶ Ἧ. " 
προσηκόντως οὔκ ἢ. 

1. ὥσπερ καὶ τῶ, ΚΗ. ἢ 2. ϑάλασσαν ΕΗ͂. ἢ 3 εἰ ἀ. ἀλὰς Κ Ἱ 5. καὶ τὸ π. Ν. ἢ τὴν οπι 1. ΠΠ11. εἰσῆλθε Ε΄. ἢ κά- 
καὶ ἄτοκον (ϑαρτα ροβὶῖο κακεῖ) Ε΄, κἀκεῖ ἄτοπον Ε΄. Π 13. κοίλην Ν. || 14. ὑπολαμβών ἢ. Π 18 εἰ 23. θάλασσα Η. 11 2λ. μὲν 

ὠδὲν ἢ. 1Π ἐπιβλέψαντι Ε, ἐπιβλέψανττα ΕΠΙ͂Ν.. 27. διαφθείρει 
35. ἐὶ οὰ Ν. 

Ν. ἵ ἀν διαμεῖναι Ε. Ἰ 30, δὲ ροβῖ ποταμὲς Ε΄. ΠΠ 32. κἂν Ν. 

Υγ2 



3566 ΜΕΤΕΩΡΟΔΛΔΟΓΙΚΩΝ Β. 

τῶν ὁ καλύμενος Τάρταρος, περὶ τὸ μέσον ὕδατός τι πλῆθος, μᾶλλον ὕδατος ἢ ἀῤχή ἐςιν ἡ θάλαττα, καθάπερ τὸ ἐν 
ἐξ Ὦ καὶ τὰ ῥέοντα καὶ τὰ μὴ ῥέοντα ἀναδίδωσι πάντα" τοῖς σώμασι περίττωμα τῆς τροφῆς πάσης, καὶ μάλιστα; 

τὸ τῆς ὑγρῶς, εἰρήσθω τοσαῦθ᾽ ἡμῆ. : 

λεύειν ἀεὶ τὸ πρῶτον καὶ τὴν ἀρχήν" ὑκ ἔχειν γὰρ ἔδραν, Περὶ δὲ τὰς «ἀλμυρότητος αὐτὴς λεκτέον, καὶ πότερον 3 
ἀλλ᾽ ἀεὶ περὶ τὸ μέσον εἱλεῖσθαι" κινούμενον δ᾽ ἄνω καὶ 5 ἀεί ἐστιν ἡ αὐτή. ἢ ὅτ᾽ ἥν ὅτ᾽ ἔσται ἀλλ᾽ ὑπολείψει" καὶ 

᾿ν :» «Ὁ ν,ν»Ν » ε ὔ ΝΌΟΝ 
τὴν δ᾽ ἐπίρρυσιν ποιεῖν ἐφ᾽ ἔκαςα τῶν ῥευμάτων διὰ τὸ σω- 

κάτω ποιεῖν τὴν ἐπίχυσιν τοῖς ῥεύμασιν. τὰ δὲ πολλαχξὝὄ  γὼρ οὕτως οἴονταί τινες. τῦτο͵ μὲν οὖν ἐοίκασι πάντες ὁμιο-- 

μὲν λιμνάζειν, οἷαν καὶ τὴν παρ᾽ ἡμῖν εἶναι “θάλασσαν, λογεῖν, ὅτι γέγονεν, εἴπερ καὶ πᾶς ὁ κόσμος" ἅμα γὰρ 
,ὔ Δ , ΄, ,ὔ ἤ᾿ Ν ᾽ ,ὔ 66 Υ̓͂ ΒΚ » Χ ΄ Ὑ δῆ, Ψ τ τὰν ἐἰδὶ ν 

πάντα δὲ πάλιν κύκλῳ περιάγειν εἰς τὴν ἀρχήν, ὅθεν ἦρ- αὐτῆς ποίδσι τὴν γένεσιν. ὥστε δῆλον ὡς εἴπερ ἀΐδιον τὸ 

ξαντο ῥεῖν, πολλὰ μὲν καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, τὰ δὲ πᾶν, καὶ περὶ τῆς θαλάττης ὕτως ὑποληπτέον. τὸ δὲ νομέ- 

καὶ καταντικρὺ τῇ θέσει τῆς ἐκροῆς, οἷον εἰ ῥεῖν ἤρξαντο. κα΄- 10 ζεῖν ἐλάττω τε γίγνεσθαι τὸ πλῆθος, ὥσπερ φησὶ Δημό- 

τωθϑεν, ἄνωθεν εἰσβάλλειν. εἶναι δὲ μέχρι τῷ μέσου τὴν κά-: κριτος, καὶ τέλος ὑπολείψειν, τῶν Αἰσώπου μύθων οὐθὲν 

θεσιν" τὸ γὰρ λοιπὸν πρὸς ἄναντες ἤδη πᾶσιν εἶναι τὴν φο-: διαφέρειν ἔοικεν ὁ. πεπεισμένος ὕτως" καὶ γὰρ ἐκεῖνος. ἐμυ- 

ράν. τὲς δὲ χυμὲς καὶ τὰς χρόας ἴσχειν τὸ ὕδωρ δὶ οἷας:- θολόγησεν ὡς δὶς μὲν ἡ Χαάρυβδις ἀναρροφήσασα τὸ μὲν 
ἂ ΄, :Ξ, “ ΄ Ἂ ἢ : ἣν »"ὝἭ Ν ; ἊΝ ΄,ὔ Ἁ δὶ ́ Ἁ ἂν τύχωσι ῥέοντα γῆς. συμβαίνει δὲ τὸς ποταμὸς ῥεῖν ἐκ πρῶτον τὰ ὄρη ἐποίησε φανεραί, τὸ δὲ δεύτερον τὰς νήσους, 
ἐπὶ ταὐτὸν ἀεὶ κατὰ τὸν λόγον τῦτον’ ἐπεὶ γὰρ εἰς τὸ μέ- 15 τὸ δὲ τελευταῖον ῥοφήσασα ξηρὰν ποιήσει πάμπαν. ἐκείνῳ 

ν᾿ Ν .“ “ 

σον εἰσρέουσιν ἀφ᾽ οὗπερ ἐκρέουσιν, ἀθὲν μᾶλλον ῥευσῦνται 
Ἀγ μὴ 

κατωθεν ἢ ἄνωθεν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὁπότερ᾽ ἀν ῥέψη κυμαίνων ὁ 
, , Ζ.; , ΄᾿΄᾿» ΑΝ ΄, 

Τάρταρος. καίτοι τύτου συμβαίνοντος Ὑένοιτ ἂν τὸ λεγὸμε-. 
Υ “ιν ὦ "Δ Γ Ν τ. κΚ 

γον ἄγω ποταμῶν οπτεὲρ ἀδύνατον. ετὶ τὸ ὙΎΝΟΜΕΥΟΥ ὕδωρ. 

μὲν ὧν ἥρμοττεν ὀργιζομένῳ πρὸς τὸν πορθμέα, τοίξτον εἰπεῖν 
μῦθον, τοῖς δὲ τὴν ὠλήθειαν ζητῶσιν ἧττον" δὶ ἣν γὼρ αἷν 

τίαν ἔμεινε τὸ πρῶτον, εἴτε διὰ βαρος, ὥσπερ τινὲς καὶ τό- 
τῶν φασίν (ἐν προχείρῳ γὼρ τότου τὴν αἰτίαν ἰδεῖν), εἴτε 

5 ΄ ’ὔ »“ Υ Ἁ “ καὶ τὸ πάλιν ἀναγόμενον πόθεν ἔσται; τῶτο γὰρ ἐξαίρειν Ὦ καὶ δὶ ἄλλο τι, δῆλον ὅτι διὰ τῦτο διαμένειν ἀναγκαῖον 
[2 ᾽ - ν » ,Ψ Ἥ. Ἀ 

ὅλον ἀναγκαίΐον, εἴπερ ἀεὶ σωζεται τὸ ἰσον" ὑσὸν γάρ ἔξω 
"ν ΄ εν ᾿ Ἁ ᾽ , , ὔ « ὶ 

ῥεῖ, παλιν ῥεῖ πρὸς τὴν ἀρχήν. καίτοι πάντες οἱ ποταμὸ 
,ὔ »" : Ἂ 6 , ν ΝΥ ; ᾽ 

φαίνονται τελευτῶντες εἰς τὴν θώλατταν, σοι μὴ εἰς ὧλ- 

λήλους᾽ εἰς δὲ τὴν γὴν ὑθείς, ἀλλὰ κἀν ἀφανισθῇ, πάλιν. 

καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον αὐτήν. ἃ γὰρ λεκτέον αὐτοῖς ὅτι ὑδὲ 
τὸ ἀναχϑὲν ὕδωρ ὑπὸ τῷ ἡλίου ἥξει πάλιν, ἢ εἴπερ τοῦτ᾽ 

ἔςαι, ἀναγκαῖον ἤτοι ἀεὶ ἢ μέχρι ὅπερ ἂν ἢ τῶτο ὑπολεῖ- 

πεαθαι τὴν θάλατταν, καὶ πάλιν ὠναιχϑῆναι ἐκεῖνο πρότερον 

ἀναδύνουσιν. μεγάλοι δὲ γίγνονται τῶν ποταμῶν οἱ μακρῶν 25 δεήσει τὸ πότιμον. ὥςε ὑδὶ ποτε ξηρανεῖται" πάλιν γὰρ 
ῥέοντες διὰ κοίλης" πολλῶν γὼρ δέχονται ῥεύματα, ποτα- 
μῶν, ὑποτεμνόμενοι τῷ τόπῳ καὶ τῷ μήκει τὰς ὁδός. διό- 

περ ὅ τ᾽ Ἴςρος καὶ ὁ Νεῖλος μέγιςοι τῶν ποταμῶν εἰσὶ 
τῶν εἰς τήνδε τὴν θάλατταν ἐξιόντων. καὶ περὶ τῶν πηγῶν 

ἐκεῖνο φθήσεται καταβαὸ εἰς τὴν αὐτὴν τὸ προανελθόν" δια- 

φέρει γὰρ ὑθὲν ἅπαξ τῦτ᾽ εἰπεῖν ἢ πολλάκις. εἰ μὲν ἔν τὸν 

ἥλιον παύσει τις τῆς φορᾶς, τί ἔςαι" τὸ ξηραΐνον; εἰ δ᾽ ἐά- 

σει εἶναι τὴν περιφοράν, ἀεὶ πλησιάζων τὸ πότιμον, καθά- 

ἄλλοι λέγουσιν ἑκώςου τῶν ποταμῶν ἄλλας αἰτίας διὼ τὸ 30 περ εἴπομεν, ἀνάξει, ἀφήσει δὲ 'πώλιν ἀποχωρῶν. ἔλα- 

πολλὲς εἰς τὸν αὐτὸν ἐμβάλλειν. ταῦτα δὴ πάντα Φανερὸν ον δὲ ταύτην τὴν διάνοιαν κατὰ τῆς θαλάττης ἐκ τῷ πολ- 

ὡς ἀδύνατόν ἐς! συμβαίνειν ἄλλως τε καὶ τῆς θαλάττης λὲς τόπους φαίνεσθαι ξηροτέρους γῦν ἢ πρότερον᾽ περὶ ὦ τὴν 

ἐκεῖθεν τὴν ἀρχὴν ἐχύσης. ὅτι μὲν ἦν ὕδατός τε ὁ τόπος 

ἐςὶν ὅτος καὶ ὁὶ θαλάττης, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὸ μὲν πότι- 

, ,] Ψ - “ ᾽ὔ ᾽ὔ - -“ 
αἰτίαν εἴπομεν, ὅτι τῶν κατά τινα χρόνον ὑπερβολῶν γιγνο- 

μένων ὕδατος τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ πάθος, ἀλλ᾽ ἀ διὰ τὴν τῇ παντὸς 
Υ Ν “ 

μὸν ἄδηλον πλὴν ῥέον, τὸ δ᾽ ὑπομένον, καὶ διότι τελευτὴ 35 γύεσιν καὶ τῶν μορίων" καὶ πάλιν γ᾽ ἔσται τὐναντίον" καὶ 

8. ἑκάςῳ Η. 1} ὑδάτων Ε΄. 1 ἀ. ἔχει Ν. 1 5. δλκεσθαι Ἐ. 1} δ᾽ ἀὲ ἄνν Ε΄. ᾿ὶ 6. ἔκχυσιν Ἐ. Ἰ 1. οἷον ἘΗ͂Ν. 11 θάλατταν ΕἘΠ. 
8 εἱ 10. ἤρξατο ΚῊΝ. ἢ 9. καὶ οαι ΣῊΝ. 12. πρὸς τὸ ἄναντες Ε΄. 1| πάλιν Ν. ᾿ 13. τὰς οαλ Ε. || 1ἀ. ἄν οτὰ Κ΄. ἢ εἰσρεῖν 2, 
ἀὴ ἐεῖν ΗΝ. 1} 15. ἀκ] ἀὴ καὶ Ε, οπι ΗΝ. ἢ 16. ῥέουσιν ἀφ᾽ ἧπερ ὧν ἐκρέωσιν Κ΄. ΠΠ ἐεύσονται ΣῊΝ. ἢ 17. ἱφοτίραν ρ. Ε΄, ἱφ᾽ ὅπερ ἂν ρ. 

ἮΝ. ἃ ῥεύση ΓΗ͂Ν. ἢ 18. καίτοι τῦτο Κ΄, καὶ τὸ τοιΐτον ΗΝ. 1} 20. ὅλον ἐξαίρειν ΚῊΝ. ᾿ 21. ἐξεχώρει Ε. 1 23 εἰ 29. θάλασσαν 

ἘΝ.Ὶ 24. τὴν ὁπ ΓΗ͂Ν. ἢ 25. τῶν οπι Κ΄. ᾿Π{ 27. μήκει καὶ τῷ τόπῳ ΗΝ. ἢ] 30. ἄλλοι δὲ λ, Ε. 1} ἑκάφου τοᾶγρὸ Κ΄. ἃ 31. ταῦτα 
-- 32. συμβαίνειν οπὰ Σ΄. "ΠΕ 33. τὴν ἀρχὴν ἐκεῖθεν ΗΝ. 1 34. ἵτός ἐς: Ε. ἢ ϑαλάσσης Ε΄. ᾿ 3.5. ὑπομίσει Ε. 

1. θάλασσα ΚΕ. ᾿ 5. ἀλλ᾽ ὑπολείψει οπὶ Ζ. || 6. ὧν οπὶ ΚΕ. ἢ 8. ὡς] ὥσπερ Ε. ᾿Π αἴτιον Ε΄. Π 15. πώντα Ε΄. ἢ 16. ἥρμοῖζν Ν-. ἢ 

18. τύτυς ΣΕ. Ἰ|,22. ἃ οἵα Ε. ἢ 23. μέχρις ΕΕ. ᾿ λείπεσθαι Ε. [ἐ 24. θάλασσαν Ἐ. || 25. ξηρανθήσεται Ε΄. 1 26. τὴ] καὶ Ε΄. 
30. ἀναχωρῶν Ν. ᾿ἰ 33. χρόνον] τόπον ΗΝ. ἢ γενομένων Ε΄. 1] 35. 70 γὰρ ΗΝ, χὰ Ε. 

, 



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΏΝ. Β. 357. 

ὅταν γένται; ξερανεῖται πάλιν" καὶ τὰθ' ὕὑτω κατὰ κύκλον γλυκέος ὄντος. εἰ δὴ "ὥσπερ τὸ διὰ τῆς. κογίας ἠθέμενον ὕδωρ: 

ἀναγκαῖον ἀεὶ. βαδίζειν. μᾶλλον γὰρ ὕτως εὔλογον ὑπο- γύεται πικρόν, καὶ ταῦτα, τῷ μὲν ὕρῳ συγκαταφερομέης- 

λαβεὶν ἢ διὰ ταῦτα τὸν ἀρανὸν ὅλον. μεταβάλλειν. . ἀλλὰ τοιαύτης τινὸς δυνάμεως οἷα καὶ φαύεται ὑφισταμένη ἐν. 
᾿ τοῖος ἣ ΦΨῸΣ .“ “2 2 ᾿ Γι ἃς - Σ ᾽΄ ς ᾿ ΄ “ » ἃ κα ᾿ ͵ Ὁ -“" 

περὶ μὲν τότων πλείω πῆς ἀξίας ἐνδιατέτριφεν, ὁ. λόγος": τοῖς ὠγγείοις. ἁλμυρίς, τῷ δ᾽ ἱδρῶτι. συνεκκρινομένης ἐκ τῶν: 
ΜΡ δὲ Ὡς ᾿ -» μᾷ ᾿ ΄, ω ὲ : Ἂς .- ΄ τ Ν “ Ω “ , » 

περὶ δὲ τῆς ᾿ἀλμυρότητας, τοῖς μὲν ἅπαξ γενήσασι καὶ 5 σαρκῶν, οἷον καταπλύνοντος τὸ τοίστον ἐκ τῷ σώματος τῷ. 
ὅλως αὐτὴν. γεννῶσιν ὠδύνατόν. ἐστιν «ἁλμυρῶν ποιεῖν." εἴτε. ἐξιόντος ὑγρῇ,, δῆλον ὅτι κἂν τῇ θαλιύττῃ τὸ ἐκ. τῆς γῇθ: 

γὰρ ἅπαντος τῷ ὑγρὴ τῇ. περὶ τὴν γὴν ὄπτος. καὶ ἀναιχθέντος: συγκαταμιγνύμενον. τῷ ὑγρῷ αἴτιον τῆς. ἁλμυρότητος. ἐν. 

ὑπὸ τὸ ἡλίν τὸ ὑπολειφθὲν γέγονε θώλαττα, εἴτ᾽ ἐυπῆρχε μὲν ἦν τῷ σώματι γίγνεται τὸ τοίδτον ἡ τῆς τροφῆς ὑπό- 
τοσῦτος χυμὸς- ἐν τῷ πολλῷ διτι -“χαὶ γλυκεῖ διὰ τὰ- ςασις διὰ τὴν ἀπεψίαν" ἐν δὲ τῇ Ὑὴ τίνα τρόπον ὑπῆρχε, 

συμμιχϑῆναί τινα: γὴν «τοιαύτην, -ὁθὲν ἧττοχ ἐλθόνξος πάλανιο Χεκτέον. ὅλως δὲ πῶς. οἷόν τε τοσῦτον ὕδατος πλῆθος ξηραι- 
τὸ διατμίσαντος. ὕδατος. ἀνάγκη, ἴσοὺ γ᾽ ὄντος τῷ πλήθους; ἡ ρμώ: καὶ θερμιαινομέρης ὙλΝ θηναὶς πολλεστὸν γὰρ δεῖ, 

καὶ τὸ. “προ πῦν" ἢ εἰ μηδὲ τὸ πρῶτον, μηδ᾽ ὕςερον ἁλμυ-" μέρος αὐτὸ τῷ λειφθέντος εἶναι ἐν τῇ ΩΣ ἔτι. δὲ διὰ τί δ 

βὰν αὐτὴν εἶναι. εἰ δὲ καὶ τὸ πρῶτον εὐθὺς ἦν; Ἀεκτέον. τίς καὶ. νῦν ὅταν. ξηραινομέρε τύχη“ ἡ γῆ, εἴτε πλείων. εἶτεὶ 
ε΄.ὀ ».7) , ΝΙΝ 3 ΓΝ » » 7 π᾿ αν νν ». ΟΥ̓͂Ν, 2 ε Ἀν Δ “ .-Ἀν, 2 ἀν. ὧν ἡ αἰτία, καὶ ἅμα διῶ: τί Ὡς εἰ καὶ τότε -ἀνήχθη καὶ γῦυ: ἐλώττων, ἰδέει; Υἱ γὰρ ὑγρότης καὶ ὁ ἱδρὼς γίνεται. πικρός"- 

πάσχει ταὐτό. ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσοι τὴν γὴν αἰτιῶνται τῆς 15 εἴπερ γὼρ καὶ τότε, καὶ γῦν ἐχρὰν. ὁ φαύεται δὲ τοῦτο 

ἁλμυρότητος ἐμμιγνυμένην (ἔχειν γάρ. φασι πολλοὺς. χυτ. συμβαῖνον, ἀλλὰ ξηρὰ μὲν ἦσα ὑγραύεται, ὑγρὰ δ᾽ ἔσω 
Ἁ ΡΝ ὁ [μὲ ᾽ Ν “ -“ ᾿ δ »Δὰ ΄ ᾿ »“» Ἂν »Ψ' Φφ τῇς τ Υ. 

μὲς αὐτήν, ὥσθ᾽ ὑπὸ τῶν ποταμῶν συγκατα φερομένην -διὰ. ὑθὲν πάσχει τοίξτον. πῶς δ᾽ ἦν οἷον τε περὶ τὴν. πρώτην γές᾽ 
ἽΝ ͵ -« ει ΄ κι, ΝΥ Ἁ ΓΑ Ἀ . ε » ἡ - -“ ΕΣ γ ᾿ .- 

τὴν μίξιν ποιεῖν ὡλμυράν), ἄτοπον τὸ μὴ͵ καὶ. τὸς ποταν. γεσιν, ὑγρᾶς ὕσης τῆς γῆς, ἰδίειν ξηραινομένην; ἀλλὰ μᾶλε: 

μὲς ἁλμυρὸς εἐδαι" πῶς γὰρ δυνατὸν ἐν. πολλῷ μὲν. πλήη: λον εἰκός, ὥσπερ φασί τινες, ἀπελθόντος τῷ πλείςου καὶ 
θει ὕδατος ἐπίδηλον ὕτω πομεῖν τὴν μίξιν τῆς τοιαήτης γῆς, 0 μετεωρισδέγτος τῇ ὑγρὰ δια τὸν ἥλιον τὸ λειφθὲν. εἶναι θώ: 
“. τ οι Κ ἊΣ ’ Ἂς νλ  ,, -. Λ τος Ψ Ἀ ἐν ἑκάςῳ δὲ μή; δῆλον γὰρ ὅτι ἡ θάλαττά ἐςιν ἅπαν τὸ 

ποτάμιον ὕδωρ" ὑθενὶ γὰρ διέφερεν ἀλλ᾽ ἢ τῷ ἁλμυρὰ εἶ- 
-» “ . πς ἀν ον 3 Χ ΄ γαι τῶν ποταμῶν τῦτο δ᾽ ἐν ἐκείνοις ἔρχεται εἰς τὸν τόπον᾽ 

ἂ ᾿ εἰς ὃν ἀθρόοι ῥέουσιν. ὁμοίως δὲ γελοῖον καὶ εἴ τις εἰπὼν 

λατταν" ὑγρῶν δ᾽ ὄσαν ἰδίειν ἀδύνατον. τὰ μὲν ὅν λεγός. 

μενα τῆς ὡλμυρότητος αἴτια διαφεύγειν φαύεται τὸν λό- 
γον" ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἀρχὴν λαβόντες τὴν αὐτὴν ἣν καὶ. 

πρότερον. ἐπεὶ γὰρ κεῖται διπλῆν εἶναι τὴν ἀναθυμίασιν,. 

ἱδρῶτα τὴς γὴς εἶναι τὴν θάλατταν οἴεταί τι σαφὲς. εἰρηκέ- 25 τὴν μὲν ὑγρῶν τὴν δὲ ξηράν, δῆλον ὅτι ταύτην οἰητέον ἀρτ΄ 
ναι, καθάπερ "Ἐμπεδοκλῆς" πρὸς πρίησιν. μὲν «γὰρ ϑτως: 

»,.)΄ὺὦὺΩὡὦἊν Ψ τ ε “ κι Ἁ ᾿ Ἁ ,ὔ 
εἴχων ἰσως εἰρηκεν ἱκαγῶς (ἡ γάρ μεταφορα πειητρκῦν), 

Ἁ δ ΑῚ ἰονι Ἁ ΄ ᾽ ε -“ Δ Χ ᾽ -»" 
πρὸς δὲ τὸ γνῶναι τὴν φύσιν ὑχ ἱκανῶς" οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα 

δῆλον πῶς ἐκ γλυκέος τὸ πόματος ἁλμυρὸς γύεται ὁ ἱδρώς, 

χὴν εἶναι τῶν τοιότων. καὶ δὴ καὶ περὶ Ὦ ἀπορῆσωι πρότο-: 
» - , τ Λα ᾽ ὔ δα: ρὸν ἀνωγκαῖον, πότερον καὶ ἡ θάλαττα ἀεὶ διαμένει τῶν͵ 

-“ -ν ἃ “ " " Ἂ 

αὐτῶν ἶσα μορίων ἀριθμῷ ἢ τῷ εἶδει καὶ τῷ ποσῷ μετα 
βαλλόντων ἀεὶ τῶν μερῶν, καθάπερ ἀὴρ καὶ τὸ πότιμον, 

χότερον ὠπελθόντος τινὸς μόνον οἷον τῷ γλυκυτάτου, «ἢ συμν- 3) ὕδωρ καὶ πῦρ. ἀεὶ γὰρ ἄλλο καὶ ἄλλο γύεται τότων ἔκαν- 

μεχθέντος τινός, καθάπερ ἐν ταῖς διὰ τῆς τέφρας ἠθουμέ. ςον, τὸ δ᾽ εἶδος τῷ πλήθους ἑκάςον τότων μένει, καθάπερ. 

νοις ὕδασιν. φαίνεται δὲ τὸ αἴτιον ταὐτὸ καὶ περὶ τὸ ἐἰς τὸ τῶν ῥεόντων. ὑδάτων καὶ τὸ τῆς φλογὸς ῥεῦμα. φανερὸν: 
τὴν κύςιν περίττωμα συλλεγόμενον". καὶ γὰρ᾽ ἐκεῖνο πικρὸν: δὴ τῆτο καὶ πιθανόν, ὡς ἀδύνατον μὴ τὸν αὐτὸν εἶναι περὶ 

καὶ ἁλμυρὸν γίνεται τῇ πινομένου καὶ τῷ ἐν τῇ τροφῇ ὑγρᾷ . πάντων τότων λόγον, καὶ διαφέρειν ταχυτῆτι καὶ βραδὺ- 

4. κατὰ] καὶ ΕΗ͂Ν. Ἰἰ 3. ταῦτα οτχ ἘΞ. [ΠΟ ὅλον οπι ΗΝ. [μεταβαλεῖν Ν. 6. ἁλμυρὸν Ε. {τε οτι ΕᾺ. ΠἸ. παντὸς ΓΗ͂ 

ΝΟ 8. ἐγένετο ΚῊΝ. || 11. διατμίζοντος Ε. Ἡ 12. ἢ οπι Ε. 1 μηδὲ μὴ τὸ Ν. ἢ μηδ᾽ -τ- 13. εἶναι ὁτὰ ργ Ν. ἵ 16. ἐμμεμνημένην 
Ν. ἵ 18. καὶ τὸ μὴ Ε. ἢ 20. ὅτω] ὅπως Ν. ΠΠ 21. ἔτι] εἰ Ν. ᾿ 22. πότιμον Ε. ἢ ἐδὲν ΚΕ, ἐν ὑδεὴ ΗΝ. 11 γὰρ οὐκ Ν. 1} διαφέρει 

ΤΕ. 1 ἁλμυρὰν ΕΡ. || 26. ὕτος Ν. 1 28, ἱντεῦϑεν Ε΄ ἢ 80. τινὸς οἷον γλυκυτάτου μόνον ἢ συμμυγέντος Κ΄. ἢ 31. τῆς οαχ Ν. 1! 32. καὶ ̓  
τὸ περὶ τὸ Ε΄. ᾿ 34. τῇ οπι Σ΄. 

4. εἰ δὴὲ οαὰ Ε. [Π2. ταύτη, Η εἰ ΡΓ Ν. 1! 3. τοιαύτης οπὶ Ἐ. . 5. σώματος ὑγρᾷ ἐξιέντος Ε΄. 1 6. κἂν] καὶ Κ΄. Π 1. καταμιγν- 
μενοι Ε, συγιαταμισγόμενον Η,, συγκαταμιγόμενον ἘῚ σνγκατασμιγόμενον Ν. ᾿ τὸ Ν, οτὰ Ε΄. 1! ὑγρὸν Ν. 11 8. τὸ οπχ Σ΄. ἢ 10. δὲ οτὰ 

Ἐ- Ἰ᾿ οἴονται Ε. 1 12. αὐτῷ Ἐ. 1 δὲ χα ΣῊΝ. ᾿ 13. τύχῃ πιαρρο Ἐ: ἢ 14. ἐλάττων ἦσα ἰδίει ΙΝ ἐξ (ααΐ οὐπὶ Σ᾽ ἰδρίει) Η-. {{ κ᾽ 
γὰρ ὑγρέτης πιατρὸ ΗΖ, ἡ γὲρ ἰδρότης τηατρο Ν,, ᾿[.- 15. γὰρ καὶ οὔτ ΕἸ. 16. ξηρᾶς μὲν ἔσης Ε. || 117. τοιῶτον πάσχει Ν. 1 δ᾽ οτα 
ΤῊΝ. ᾿ 18 εἰ 21. ἱδρίειν ἘΗ͂. 1 22. φαίνονται ΗΝ. ἃ 23. λέγομεν ἘΝ. "ἢ ἢν] ἥνπερ Ν-. ΠΠ καὶ οι ΚΕ. ἢ 24ή. ἐκειδὲ ΗΝ. 

25. εἶναι ἀρχὴν Ἐ. ἢ 26. προαπορῆσαι Ἐ, ᾿ 21. θάλασσα Ε. ἢ 29. μορίων ΓΗ͂Ν. 1 31. εἶδος τότου τῇ Ε΄. ᾿ τότων οτὰ Ε΄. || 32. τὸ 

οἵα ΗΝ. 1 33. δὴ] δὴ καὶ ΡΗ. : 



3458 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Β.ὄ 

τῶτι τῆς βεταβελσιε ἐπὶ πάντων τε, καὶ φθορεὼν "εἶναι. καὶ χράρ". τῷ -δ' ἀπωθεῖν αἴθριος. πταυξαυς ἐγ δὲ τοῖς: ἐναντίαις. 
γόεσιν, ταύτην μέντοι τεταγμένως. συ βαεῦ πᾶσιν αὐ-- ὑδατώδης. ϑμβυϊωξ δὲ καὶ ὁ νότος αἴθριος τοῖς περὶ τὴν. 
τοῖς, τότων δ᾽ ὅτως ἐχόντων, πειρωτέον ὠποδῦναι τὴν αἰτίαν. Λιβύην. πολὺ ἕν ἐν τῷ καταφεβομέῳ ὕδατι συμβέλλε-. 

καὶ περὶ τῆς ἁλμυρότητος. ᾧακερὸν δὴ διὰ πολλῶν σημείων: ται τοῶτον,. καὶ τε: μετοπώρῃ πλατέα τὰ ὕδαπα" ἀνάγκαι 
ὅτι γύεται τοίῶτος ὁ χυμὸς διὰ σύμμιζίν τινος. ἔν τὲ γὰρ 5 γὰρ τὰ. βαρύτατα πρῶτα. φέρεσθαι. ὦ ὥς᾽ ἐν ὅσοις ἕνεςι τῆς 
τοῖς σώμασι τὸ ἀτεκτότατον ὡλμυρὸν καὶ πρερόν, ὥσπερ τοιαύτης. γῆς πλῆθος, ῥέπει. τάχιστα κάτω - ταῦτα. καὶ. 

ναὶ πρότερον. εἴκομω: ἀπεπτότατον γὰρ τὸ περίττωμα: τῆς. θερμή γε ἡ ἡ θάλαττα διὰ τῦτό ἐς ιν" πάντα. γὰρ ὅσα πε- 
ὑγρᾶς τροφῆς" τοιαύτη δὲ πᾶσα μὲν ἡ ὑπόςασις, μώλιξα. πόρωται, ἔχει δυνάμει θερμότητα ἐν τὐὐτοῖς. ὁρᾶν δ᾽ ἕξεςι 

δὲ ἡ εἰς τὴν κύςιν. σημεῖον δ᾽ ὅτι Χεκτοτάτη ἐςίν" τὰς δὲ καὶ τὴν κονίαν καὶ" τὴν τέφραν καὶ τὴν ὑπύςωσιν τῶν ζῴων. 

χεττόμενα πάντα, συνίςααθαι πέφυκεν. ἔπειτα. ἱδρὼς. ἐν. οἵφαοι καὶ. τὴν ξηρῶν καὶ τὴν ὑγρών" καὶ τῶκ. ϑερμοτάτων γε 
Ν 

τὸ αὐτὸ σῶμα. συνεκκρίνεται, 
«- ὦ - ’ὕ - ΝῚ οὐ ἐν, ὔ ἈΝ 
ὁμοίως. δὲ καὶ ἐν τοῖς καομένοις" ὅ: γὰρ ἂν μὴ κρατήσῃ. τὸ 

θερμόν, ἐν. μὲν ταῖς σώμᾳσι γίγνεται περίττωσις; ἐν δὲ. τοῖς: 

καομένις τέφρα. ᾿διὸ καὶ τὴν θάλατταν τινες ὃς κατακεκαυτ. 

ΩΥ » Ν Ν “ 
Ὁ “ποιίξί ΤῸ χχυμον τουτὸῦν." κατὰ τὴν καιλίων ζῴων συμβαΐύει θερμιοτώτην εἶναε τὴν: 

ΠΝ ς , ὲ Φ Η ὶ. ΄ δ Ἀ ’ ᾿ 
ὑπύςασιν. γίγνεται μὲν. Ἐν ἀεὶ πλατυτέρω. διν ταὐτὴν τῆι 

» 7 ᾿ ἃ κὰν »ν.», ͵7ὔ γ- 4 ΔῈ. ῳ Ἁ “, 

αἰτίαν; ἀνώγεται δ᾽ ἀεί τι μέρος αὐτῆς μετὰ τῷ γλυκέος" 
ΣΦ ΎΌΣ ς ᾿ς Ὡ ΄ ν ᾿ : .Ν ς Α τ. ὁ Ν 
ἀλλ᾽ ἔλαττον 'τοσέτῷ ὅσῳ καὶ. ἔν τῷ ὑομένῳ τὸ ἀλμυρον 

μόν. φασὶ γενέσθαι γῆς. τὸ δ᾽ ὕτω μὲν εἰπεῖν ἄτοπον, τὸ 45 καὶ πλατὺ τῷ γλυκέος ἔλαττον. διόπερ ἰσάζει ὡς ἐπίπαν 
᾽ ’ὔὕ ᾽ [4 ΝΥ 4.1 “» ἥν. 

μέτοι ἐκ τοιαύτης. ἀληθές" ὥσπερ' γὰρ καὶ ἐν τοῖς εἰρημέ-: 
μ᾿ ὶ Η »Ἣ»᾿»Σ΄-΄7΄αῪ Ψ »η΄. ς ᾿ 

γοις; ὕτω καὶ: ἐν τῷ ὅλῳ ἔκ τε τῶν φυομόων καὶ γίγνομέ-’ 
᾿ς Ὁ Ψ' ᾽ ὶ “ὦ»"Ἵ -ὦ Γ᾿ Σ Ἁ 

γῶν κατα φνοιν͵ δε δεῖ γοεινς ὠσῖερ τὰ πεπυρωμένων .Τϑιὶ 

χειπόμενον τοιαβίτην εἶναι γῆν, καὶ. δὴ καὶ τὴν ἐν τῇ ξηρᾷ. 

εἰπεῖν. ὅτι δὲ γύεται ἀτμίζουσα πότιμος καὶ ἐκ εἰς θώ- 

λατταν συγκρίνεται τὸ ἀτμίζον, ὅταν συνιστῆται παάλων, 

πεπειραμένοι. λέγομεν. -πάσχει δὲ καὶ τἄλλα. ταὐτό" καὶ 

γὰρ οἶνος καὶ πάντες οἱ. χυμοί, ὅσοι. ὧν ἀτμίσαντες πώ- 
ὠναθυμίασιν πᾶσαν": αὕτη γάρ. καὶ παρέχεται τὰ πολὺ 20 λιν εἰς: ὑγρὸν συςῶαιν, ὕδωρ γίγνονται " πάθη γὰρ τἄλλι 

τῦτο πλῆθος, μεμιγμένης δ᾽ ὅσης, ὥσπερ εἴπομεν, τῆς τε. 
ὠτμιδώδους ἀναθυμιάσεως καὶ τῆς ξηρᾶς, ὅταν συνιςῆται 

, ,ὔ μή Ω » ᾽ ’, 7ὔ “ εἰς νέφη καὶ ὕδωρ, ἀναγκαῖον ἐμπεριλαμβανεσθαί τι πλῇ- 
θρς ἀεὶ ταύτης τῆς. δυνάμεως, καὶ συγκαταφέρεσβαι πά- 

᾿ ᾿ς ὅς δὰ ἢ ᾽ ἰ γ ᾿ᾷ Ἂν ν 
δια τα σύμμιξιν τῷ ὕδατός ἐςιν, καὶ αἷον ἄν τι ἡ τὸ 

“ Ν ΄, ᾿" 
συμμιχθέν, τοίδτον ποιεῖ τὸν χυμόν. ἀλλὰ περὶ μὲν τό- 

», ψος “ ,} , ν ᾿ τῶν ἐν ἄλλοις καιροῖς οἰκειοτέροις ποιητέον τὴν σκέψιν. νῦν 
δὲ τοσῦταν λέγωμεν, ὅτι τῆς θαλάττης ὑπαρχύσης ἀεί τι 

Ἁ ἐν Ἄ , ὡς Δ Ἶ ΄ ᾿ Ψ » 
Χιν ἐν: τοῖς ὑετοῖς, καὶ τετ᾿ ἀεὶ γίεσθαι κατά τινα τάξιν,25 ἀνώγεται καὶ γίεται πότιμον καὶ ἄνωθεν ἐν τῷ ὑομένῳ 

ἐ Ξ ,ὔ Ἁ »“ , ὡς ἐνδέχεται μετέχειν τὰ ἐνταῦθα, -πάξεως. ὅθεν. μὲν ὅν. ἡ 
γένεσις ἔνεςι τοῦ ἁλμυροῦ ἐν τῷ ὕδατι, εἴρηται. καὶ" διὼ 

Ψ": “ “ 
τοῦτο τά τε νότια. ὕδατα πλατύτερα καὶ τὰ πρῶτα τῶν 

μεταπωρινῶν" 
Α ’, 

ὅ τε γὼρ νότος καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ 

κατέρχεται ἄλλο γεγενημένον, ἀ τὸ ἀναχθέ. καὶ διὼ. βά- 
εκ, 7 ’, ᾿ ν. , τρια ὁ , [Ὰ ρος ὑφίςαται τῷ ποτίμῳ. καὶ διὼ τοῦτ᾿ ὅτ᾽ ἐπιλείχει., ὥσ- 

περ οἱ ποταμιοί͵ ἀχλ᾽ ἢ τοῖς τόποις (τῦτο δ᾽ ἐπ’ ὠμφοτέ- 
γ- οὖ, ,, « ’ 4 » ἃ Α ψ κἃ » 

βῶν ἀνα γχὴ συμβαίνειν ὑμοίως), οὔτε ἀεὶ τὰ αὐτὰ μέρῃ 
᾿ὶ , Υ ᾽ “ Υγ ΄ 

“ππαύματι ἀλεεινότατος ἄνεμός ἐστι, καὶ πνεῖ ἀπὸ τόκων διωμένει, οὔτε. γὴς οὔτε θαλάττης, ἀλλὰ μόνον ὁ πᾶς 
ξηρῶν καὶ βερμῶν, ὥςε μετ᾽ ὀλέγης ἀτμίδος. διὸ καὶ δερ-. 

μός ἐςὶν" εἰ γὰρ καὶ μὴ τοιῦτας, ἀλλ᾽ ὅθεν ἄρχεται πνεῖν. 

ψαιχράς, ὁδὲν ἧττον -προϊων διὼ τὸ συμπεριλαμβαγειν πολ- 

λὴὴν. ἀναθυμίασιν ξηρῶν ἐκ τῶν σύνεγγυς τόπων θερμός ἐς ιν 

Ἁ ὄγκος. καὶ γάρ καὶ περὶ γῆς ὁμοίως δεὶ ὑπολαβεῖν" τὸ 
Ά ».,3,ὗ Ἁ δ Λλ ͵ Ἁ ΝῚ 

μὲν γὰρ ἀνέρχεται, τὸ δὶ. πάλιν συγκαταβαίνει, καὶ τὸς 
τόπους συμμεταβάλλει᾽ τά τ᾽ ἐπιπολάζοντα καὶ τὰ κατ- 
ἰόντα πάλιν. ὅτι δ᾽ ἐςὶν ἐν μίξει τινὸς τὸ ἁλμυρόν, δῆλον 

ὁ δὲ 5.61: ἅτε ἀφ᾽ ὑγρῶν τόπων ἀτμιδώδης, διὸ ἐδὼ οὐ μόνον ἐκ τῶν εἰρημένων, ὠλλὰ καὶ ἐάν τις ὠγγεῖον 

δον ; 
᾿ς “« Εὶ ̓] 5, ῥ. Ἐπ Ι ΄. τ ε  β Γ 10. ἥπωντα Ν, ὑδωίο ν ᾿ ἔπειτα, δὰ ἃ ἰδρὼς ΕΞ. 1414. τοῖῶτον Ἐς ΠΡ 12 

εἰ 1ᾳ. καιομίένοις, Σ΄. {Π.- 1ἡ. βάλασσάν φασί τινας ἐκ κατ. Ε. ἢ 15. γίνεσθαι ΕΗΝ. ἢ δ᾽ οἷα Ν, Κ 18. ὥσπερ καὶ ἐκ Ε. ΠΟ 19. εἶναι 

δα τοιαύτην Ε. Π 21. ὡς Ε΄ 1 24. τῆς τοιαύτης ἀξὶ ἀνῳθυμιέσεως {(βυρτα. μοδὶῖο δυνάμεως) ΤΕ. ἃ 25.. ἐν τοῖς ὑετοῖς) ὕοντος ΠΗ͂, οἴοντος 

Ν. ἡ ταῦτα γίεσθαι Ε. 1 21. τῇ ἀἁλμυρῦ ἴντεςν ΗΝ. ᾿! 30. ἰσι οπὶ Ε. ἵ τόπων καὶ ξ. καὶ Η-. 11 33. συμκταραλαμβάνειν ΕΝ. ἢ 
πολλὴν τὴν ἀγαθ. Ε΄. ἢ 35. διὸ καὶ ψ. ΗΝ. 

ἁ. τοῦτο Ν, τὰ τοῦτον 1. ᾿Ϊ 5. βαρύτερᾳ Ἐ. ᾿ πρῶτα ροεὶ φέρεσθαι ἘΔ οἷν Ε. ἵ φέρ] κάτω φέρ. Ε΄. 1 8. δυνάμει οτὰ ΜΝ» ἢ 
10. ὑγρὰν καὶ τὴν ξηράν Σ΄. 111. εἶναι καὶ τὴν Ε. 112. ἀεί τει ΚΕ. 1 πλατυτέρα οπι. Ν, ἰπ πιαγρίῃρ ροπὶς 7: πλατὺ καὶ ἑτέρα ᾿Σ 

ἈΞ 1λ. ἔσον Ἐ. 1 οἱἰομένω. Ν. 15. γλυκέος ὕδατος ἔλ, διόπερ τε ἰσάζει Ε΄. ἡ 18. λέγωμεν ΓΗ͂. ἢ τε Ε. ᾿Π 21. τινα ὕδατος σύμμε- 

ξίν εἰσι ΣῈ Ἰ 22, μὲν ὅν τύτων Ν. 1 2. τῶτον Ν. || λέγεμεν Ε. 1 θαλ. ἁλμυρᾶς ὑπ. Ε: ᾿ 25. καὶ γίνεται οπι..Ε. 1 27]. ὥσπερ ὑδὰὲ 

οἱ ἨΔ εἰ ὑνατρο Ε. {28..  οπι Ἐ. 129. ἀνάγκ.} ἀνάξιον Ν. 1 30. διαμέτεν Ν. ἃ ἀλλ᾽ ἢ μ. ΕΝ. 1" 33. μεταβάλλει ΓΗ͂Ν. ἢ 
κατιόντα} ὑφιςάμευα ΗΝ. 



“λάσας θῇ κήβιγον. εἰς τὴν θάλατταν, περιδήσας. τὸ φόμω 

τορΐτοις ὥςε μὴ παρεγχεῖσθαι τῆς. θαλάττης" τὸ γὼρ εἰσο 
ἐὸν διὰ τῶν τοΐχων τῶν κηρίνων γόεται πότιμον ὕδωρ" ὥσ-: 
περ γὼρ δὶ ἡθμὲ τὸ γεῶδες ἀποκρίνεται καὶ τὸ ποιῶν τὴν 

ἁλμυρότητα διὰ τὴν σύμμιξιν. τῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ 
βάρους (πλεῖον γὰρ ἕλκει τὸ ἁλμυρὸν ἢ. τὸ πύτιμιον) καὶ 
τὸ πάχους" καὶ γὰρ τὸ πάχος διαφέρει τοσῦτον ὥξζε τῷ 

πλοῖα ἀπὸ τὸ αὐτί. τῶν ἀγωγίμων βάρους. ἐν. μὲν. τοῖς 
οὐδε μὸν ὀλίγαυ καταδύνειν,. ἐν- δὲ τῇ :θαλώττῃ μετρίως 
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ἄξι᾽ γάρ: τις τόπος ἐν ᾧ πεφύκασι καάλαμὸς καὶ σχοῖνος" 
τούτων οὖν κατακάουσι, καὶ τὴν τέφραν ἐμβαλόντες εἰς 
ὕδωρ ἁ “νη. ὅταν δὲ λίπωσί τι τῷ ὕδατος, τῦτο- ψυ- 

χθὲν ἁλῶν γίνεται πλῆθος. ὅσα δ᾽ ἐςὶν ἁλμυρὰ ῥεύματα, 

5 πυταμῶν ἢ κρηνῶν, τὰ πλεῖστα θερμαί ποτε εἶναι δεῖ νο-- 

Μίζεν,. εἶτα τὴν μὲν ἀρχὴν -ἀπεσβέσθαι τῇ: πυρός, δὶ ἧς 

δὲι δρηθένται γῆς, ἔτι μένειν ἔσαν οἷον κονίαν καὶ τέφραν. 
εἰσὶ: ̓ δὲ πολλαχ καὶ κρῆναι καὶ. ῥεύματα ποταμῶν παν- 
τοδαπὸς ἔχοντα χυμές,. ὧν πάντων αἰτιατέον τὴν ἐγῶσαν 

ἔχειν καὶ πλευστικῶξν,. διόπεῤ ἢ ἔνιοι τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς τὸ ἢ. εῆνόθϑαν δύναμιν πυρός" καομένη γὰρ ἡ γὴ τῷ ἈΣΣΣ 

γεμιζόντων διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιαν ἐζημιώθησαν.. τεκμήριον 

δὲ τὸ ὑμιγνυμένου τινὸς παχύτερον εδαι τὸν ὄγκον".- ἐὰν 
᾽ . μή “ψῳ ἢ ἈΝ Ρ ὁ ὡς ον Ν ᾽ἤ ᾿ς ΥΣ ΘΝ ΟΡΎΝΑ Ἢ γάρ τὶς ὕδωρ ἁλμυρὸν. πορίση "σφόδρα «μίξας ἅλας; ἔπει 

: νι ν.Ζ Ἃψῃῳ ͵ὔ Ξ ᾿ 2 ᾿ 
πλέουσι τὰ φώ, κἂν ἦ πλήρη" ᾿σχχεδὸν. γὰρ “ὥσπερ πη: 

λὸς: γύεται " τοσῦτον ἔχει: σωματῶδες πλῆθος ἡ θώλαττα. 
ταὐτὸ δὲ τῦτο. δρῶσι. καὶ περὶ τὼς. "ταριχείας. εἰ, δ᾽ ἔστιν 
ἐστι; «μυθολογδαί τινες ἐκ. Παλαις ϑῃ τοιαύτη. λίμνη, εἰσ 
ἣν ἐαν τις ἐμβάλῃ συγδήσας ἄνθρωπον ΚῚ ὑποζύγιον ἐκ: 

αλενν καὶ ὁ καταδύεσθαι κατὰ: τὸ ὕδατος, μαρτύριον " ὧν 

εἴη τοῖς εἰρημωδοις". λέγουσι" γὰρ. πικρὰν οὕτως. εἶναι τὴν 

λίμνην καὶ ὡλμυρᾶν: ὥστε μηθένα ἰχϑὺν ἐγγύεσθαι, τὼ 

δ᾽ ἱμάτια ῥύπτειν, ἐάχ᾿ τις διασείσῃ βρέξας.΄. ἔστι δὲ καὶ 
τὰ τοιαῦτα σημεῖα πάντα τῶν εἰρημένων, ὅτι τὸ ἁλμυρὸν 

ποιεῖ σῶμά τὶ, καὶ γεῶδές. ἐξὶ τὸ ἐνυπάρχον" ἔν τε γὰβ 

λον καὶ ἧττον παντοδαπὼς λαμβάνει μορφὰς καὶ χρόας 
ἊΝ ας Ν Ἂ: ᾽ὔ ὶ ἊΣ Υ -“ὝἭ χυμῶν" στυπτηρίας γὰρ καὶ κονίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

-, Ὄς τς ἌΣ, ΄ » π΄ τν ν47 “ 
τορότων γίνεται πλήρης δυνάμεων, δι᾿ ὧν τὰ ἠθέμενα ὕδαν 

τῶ. ὄντα. γλυκέα μεταβάλλει, καὶ τὰ μὲν ὀξέα : γίγνεται; 
(δ κᾳθώτερ ἐν τῇ. Σικανικῇ τῆς Σικελίας" ἐκεῖ γὰρ ὀξάλμὴ 

γίνεται, καὶ χρῶνται καθώπερ ὄξει πρὸς ἔπα τῶν. ἐδὲ- 
΄ ;» “ὦν ἣ ᾿ ΄ . ͵ὕ ΩΣ ΄ σμάτων αὐτῷ. ἔς» δὲ καὶ περὶ Λύγκον κρήνη τις ὕδατος 

ὀξέος,. περὶ δὲ τὴν Σκυθικὴν πικρά" τὸ δ᾽ ἀπορρέον αὐτῆς 
τὸν. ποταμὸν. εἰς ὃν εἰσβάώλλει. ποιεῖ πικρὸν ὅλον. αἱ δὲ 

ἢ διαφοραὶ τότων ἐκεῖθεν δῆλαι. ποῖοι δὲ χυμοὶ ἐκ ποίων 

γίσονται κράσεων, εἴρηται περὶ «αὐτῶν χωρὶς ἐν ἄλλοις; 

κερὶ μὲν. ὃν ὑδάτων καὶ θαλάττης, δὶ ἂς αἰτίας ἀεί. τὰ 

συνεχῶς εἰσὶ καὶ πῶς. μεταβάλλουσι καὶ τίς ἡ φύ- 

σις αὐτῶν,. ὅτι δ᾽ ὁπόσα πάθη κατὰ φύσιν αὐτοῖς συμ- 

τῇ Καονίᾳ χρήνη τίς ἐς ν ὕδατος πλατυτέρου,. ἀπορρεῖ. δ᾽ 25 βαίνει ποιεῖν ἢ πάσχειν, εἴρηται σχεδὸν ἡμῖν περὶ τῶν 

αὕτη. εἰς. ποταμὸν αλησίον γλυκὺν μόν, ἰχθῦς: δ᾽ ἐκ ἔχοντα" πχλείξων. ": 

εἴλοντο γὰρ δή, ὡς οἱ ἐκεῖ μυθολογῦσιν, ἐξουσίας. δοθεί, ᾿ Περὶ δὲ πνευμάτων λέγωμεν, λαβόντες ἀρχὴν τὴν ἀ 
σης ὑπὸ τὸ Ἡρακλέους, ὅτ᾽ ἤλθεν᾽ ἄγων ἐκ. τῆς. Ἐρυθείως εἰρημένην ἡμῖν ἤδη πρότερον. ἔςι γὰρ δύο εἴδη τὴς ἀναθυ- 
τὰς βᾶς, ἅλας ἀντὶ τῶν ἰχθύων, οἱ γίγνονται αὐτοῖς ἐκ μιάσεως, ὥς φαμεν, ἡ μὲν ὑγρὰ ἡ δὲ ξηρά. καλεῖται 
τῆς κρήνης" τύτου “γὰρ τῷ ὕδατος ἀφέψοντές τι μέρος τιν 30 δ᾽ ἡ μὲν ἀτμίς, ἡ δὲ τὸ μὲν ὅλον ἀνώνυμος, τῷ δ᾽ ἐπὶ 

ϑέασι, καὶ γίεται ψυχθέν, ὅταν ἀπατμίσῃ τὸ ὑγρὲν ἅμα μέρους ἀνάγκη. χρωμένους καθόλου προσαγορεύειν αὐτὴν 
τῷ θορμῷ, ἄλες, ὁ χωδροὶ ἀλλὰ χαῦνοι καὶ λεπτοὶ ὥσ- οἷον. καπνόν. ἔςι δ᾽ ὅτε τὸ ὑγρὸν ἄνευ τῷ ξηρῷ ὅτε τὸ ξη- 
περ χιών. εἰσὶ δὲ τήγ τε δύναμιν ἀσθενέστεροι τῶν ἄλλων ρὸν ἄνευ τῷ ὑγρᾷ, ἀλλὰ πάντα ταῦτα λέγεται κατὼ τὴν 
καὶ πλείους ἡδύνουσιν ἐρυβληθέντες, καὶ τὴν χρόαν οὐχ ὑπεροχήν. φερομώου δὴ τῷ ἡλίου κύκλῳ, καὶ ὅταν μὲν 
ὁμοίως λευκοί, τοιῶτον δ᾽ ἔτερὸν γίνεται καὶ ἐν᾿Ομβρικοῖς" 35 πλησιάζῃ, τῇ θερμότητι ἀνάγοντος τὸ ὑγρόν, πορρωτέρω 

4. ϑείη Ἐ. 1 τὴν ογὰ Σ΄. 11 2. τῆς] τι τῆς Ἐ. 17. γὰρ οἵα ἘΞ. 1 9. ὀλίγον Ε΄. ΠΠῚ1. γιμιζομένων τῶν πλοίων διὰ Ἐ. 112. τινὸς 

τὸ ἘΡ. 115. ἔχει ροεὶ σωματῶδες μοιΐΐ Η, οτὰ Ν. ἃ θάλασσα Κ΄. ἢ 16. δρῶσι ποῶει Ἐ.Ὶ 18. ἐμβάλλη Εἴ, ἢ 19. κατὰ οτγὰ ἢ. ἢ 
20. εἴς τι τοῖς ΗΝ. ἢ 532. ϑέπτειν Ν. 1 καὶ] κα Ε΄, οτὰ ἢ. ᾿| 27. οἱ ομχ. Ε. ᾿ 28. ἡρακλώς Ν. ἔκ οπὶ ΕΚ, τῆς οαὰ ἘΡ. Ι| ἐριθείκς 
Ἐ- Ε 31. ἀπεοτμίση Ε΄. Ἰ 33.. δὲ] τε ΗΝ. ἢ τε οὐχ ΖΕ. ||.85. καὶ ἐν ὀμβρικοῖς δὲ τοιῶτόον τι ἕτερον Ὑεται Ἐ. 

. ἃς κάλαμοι ΗΝ. ἵ 2. τῦτον Ν. ἢ ἦν οὰ ἮΝ. 1} κατακαίουσι ΚΕΝ. [Π ἐμβάλλοντες ΗΝ. ᾿ἱ 3. λείτωσι Ν. [τι μέρος τῷ ΓΗ͂ 

ΙΝ. Ἱ' 4. ποτ. ἀλμ- ῥεύματα Ε΄. 1 5. ποτε θερμὰ Σ᾿ θερμά τε Ε. 1 ἴ. ἠἀθῦνται Ε. 11 8. τε Ν. [Π πολλαχῆ ΤῸ. ἢ καὶ δπὶθ χρι οὐὰ Ε. ἢ 

9. μυχὸς Ν. {-12.. ςιπτηρίας Ν. 1 13. ὧν καὶ τὰ διηθάμενα Κ. ΠΟ 15. ἐν τῇ σρκτονκῆῇ τηαγροὸ 1. ἢΠ σικάνῃ ΗΝ, ἱ 18. λύγκην ᾿. ἢ 
τὰν σκυθικὴν δὲ δ΄. 19. ἐμβάλλει Ε.- ἢ 30. δὲ οπι Ν. || 21. δὲ οαυΣ ΕΝ. [εἴρηνται (βαρτα ροβίτο γίγνονται) 5. 1 εἴρηται δὲ πε ἘΡ 
ἮΝ. ἢ 22. ὅν πὶ Ν. 1} ὕδατος ΚῊΝ. ᾿ θαλάσσης Ε. Ἱ 24. ὅσα ΕΗ. Ἱ 27. λέγομεν ἘΝ. 1 λαβόντες ἄλλην ἀρχὴν ΗΝ. ἢ 28. εἴδη 

δο ΗΝ. ᾿ 30. ἴλον μὲν Ε. ἢ" τὸ Ν. 1 31. ἀνάγκη] ἀναξίν Ν. 1 αὐτὸν Ν- 1.32. δ᾽ ὕτε] δ' ὅτε Ν᾿ {τὸ ξηρὸν ἄνεν τὸ ὑγρᾷ ὕτε τὸ 

ὑγρὸν ἄνευ τὸ ξηρξ ΗΝ. 33. ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ Ν. ἢ ταῦτα πάντα ΕἾΝ. 
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δὲ γιγνομένου "διὰ τὴν. ψύξιν συνιςα μένης πάλιν- τῆς ἀνα- 

χθείσης ἀτμίδος εἰς ὕδωρ᾽ διὸ χειμῶνός τειμᾶλλον γίγνε- 

ται τὰ ὕδατα, καὶ νύκτωρ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν". ἀλλ᾽ ὁ δοκεῖ 

διὰ τὸ λανθάνειν τὰ νυκτερινὰ τῶν μεϑδ᾽ ἡμέραν μᾶλλον. 

τὸ δὴ κατιὸν ὕδωρ διαδίδοται πᾶν εἰς τὴν γῆν᾽ ὑπάρχει 

δ᾽ ἔν τε τῇ γῆ πολὺ πῦρ καὶ πολλὴ θερμότης, καὶ ὁ 

ἅλιος ὁ μένον τὸ ἐπιπολάζον τῆς γῆς ὑγρὸν ἕλκει, ὠλλὼ 
καὶ τὴν γῆν αὐτὴν ξηραίνει θερμαίνων. τῆς δ᾽ ἀναθυμιά- 

σεως, ὥσπερ εἴρηται, διττὴς ὕσης, τῆς μὲν ἀτμίδώδος τῆς 

ΜΕΤΈΩΡΟΛΟΤΓΙΚΩΝ. Β. 

ἀναθυμίασιν, ἀεὶ νέφη τε καὶ πνεύματα γύεται κατὰ τὴν 
-΄ ς ε ΄ ἈΝ δ ΝΣ ῃ, " ᾿ ᾿ ὥραν ἑκάςεν ὡς πέφυκεν διὰ δὰ «τὸ ἐνίοτε μὲν τὴν’ ἀτμι- 

δώδη “γίεεσθαι πολλαπλασίαν ὁτὲ: δὲ τὴν ξηρῶν. καὶ κατ- 

νώδη, ὁτὲ μὲν ἔπομβρα τὰ ἔτη γύεται καὶ ὑγρά, ὁτὲ δὲ 

5 ἀνεμώδη καὶ αὐχμοί., ὁτὲ μὲν ὃν συμβαίνει καὶ τὸς αὖ- 

χμὸς καὶ τὰς ἐπομβρίας πολλὲς ὦμα καὶ κατὼ συνεχᾺ 
γύεσθαι χώραν, ὁτὲ δὲ καὶ κατὰ μέρη" πολλάκις γὰρ ἡ 

μὲν κύκλῳ χώρα λαμβάνει τοὺς ὡραίους ὄμβρους ἢ καὶ 
πλείους, ἐν δέ τινι μέρει ταύτης αὐχμός ἐφιγ' ὁτὲ δὲ τὰ- 

δὲ καπνώδους, ὠμφοτέρας ἀναγκαῖον γίγνεσθαϊδ τότων δ᾽ 10 ναντίον τῆς κύκλῳ πάσης ἢ μετρίοις χρωμένης ὕδασιν ἢ 

ἡ μὲν ὑγροῦ πλέον ἔχουσα πλῆθος ἀναθυμίασις ἀρχὴ τῇ καὶ μᾶλλον αὐχμώσης, ἕν τι μόριον ὕδατος ἄφθονον λαμ- 

ὑομέου ὕδατός ἐστιν, ὥςπερ εἴρηται πρότερον, ἡ δὲ ξηρὰ βώνι πλῆθος. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὡς μὲν τὰ πολλὰ τὸ αὐτὸ 
»“».. ὔ ᾽ Ἁ ἥ ,ὔ ,ὔ “ ᾿ᾺῊῊἪ Ψ “- 

τῶν πνευμάτων ἀρχὴ καὶ φύσις πάντων. ταῦτῳ δ᾽ ὅτι τὸς 
" ’, λιν ,» .«“ 

τὸν τὸν τρόπον ἀναγκαῖον συμβαίνειν, καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν 

παϑος. ἐπὶ πλείω. διήκειν εἰκὸς χώραν, διὰ τὸ παραπκησίως 

κεῖσθαι πρὸς τὸν ἥλιον τὰ σύνεγγυς, ἐὰν μή τι δια φοραν 

ἔργων δῆλον" καὶ γὰρ τὴν ᾿ἀναθυμίασιν διαφέρειν ἀναγ- 15 ἔχχοσιν ἴδιον" ὁ μὴν ὠλλ᾽ ἐνίοτε κατὰ ταδὶ μὲν τὸ μέρος ἡ 

καῖον, καὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν ἐν τῇ ὙΠ θερμότητα ταῦτῳ 

χοιεῖν ὁ μόνον δυνατὸν ἀλλ᾽ ἀνωγκαῖόν ἐς!ν. ἐπεὶ δ᾽ ἕτερον 
ἑκατέρας τὸ εἶδες, φανερὸν ὅτι διαφέρει, καὶ ἀχ κἡὶ αὐτή ἐςιν 

ἢ τε τῷ ἀνέμου φύσις καὶ ἡ τῷ ὑομέου ὕδατος, καθάπερ 

ξηρὼ ἀναθυμίασις ἐγένετο πλὲίων, κατὼ δὲ τὸ ἄλλο ἡ: ἀτ- 
: 7 «ΛΝ ᾿ , τ» νι ἃ ΄ μ᾿ Ν μιδώδης, ὁτὲ. δὲ τοὐναντίον. καὶ αὐτί. δὲ τούτου αἴτιον τὸ 

« ,ὔ [4 ᾿ » Ἁ “ 3 ΄ὔ » 

ἑκατέραν μεταπίπτειν εἰς τὴν τῆς ἐχομέης χώρας. ἀναθυ- 

μίασιι, οἷον καὶ μὲν. ξηρὰ κατὰ τὴν. οἰκείαν. ῥεὶ χώραν, ἡ. δ᾽ 
Ἢ Ἀ Ἂ 5 ἊΝ (ἿΣ α , ν ἊΨ; ε Ν ν . -" λ ΜΈ ΆΈΞΩ ’, Ν ,ὕ 

τιὲς λέγουσιν ΤΟΥ Ὑαβ αὐτὸν ἀερὰ "κυ μενον μὲν ἀνέμου Φ υγρα «Ἔρος ΤῊ γειτγιωσαν, ἢ καὶ εἰς Τῶν “Ἔὐββω τινὰ ΤΟΎΤΟΥ 

εἶναι, συνις άμενον δὲ πάλιν ὕδωρ. ὁ μὲν ἦν ἀήρ, καθάπερ 

ἐν τοῖς πρὸ τότων λόγοις εἰρήκαμεν, γίνεται ἐκ τότων" ἡ 
μὲν γὰρ ἀτμὶς ὑγρὸν καὶ ψυχρόν (εὐόριστον μὲν γὰρ ὡς 
ὑγρόν, διὰ δὲ τὸ ὕδατος εἶναι ψυχρὸν τῇ. οἰκείᾳ φύσει, 

᾽ , .ὖ ,ὔ ΦΥ Π ἜΣΑΝ δ᾽ ΓΝΝ νι Ψ Ξ ᾽ 
ἀτεώσθη ὑπὸ πνευμάτων" ὁτὲ δ᾽ αὕτη μὲν ἔμεινεν, ἡ δ 

- ΄'" 

ἐναντία, ταὐτὸν ἐποίησεν. καὶ συμβαίνει. τοῦτο πολλάκις, 
“ ΣΟ ἧς ΄ ΠΧ χς ψ , τ ν 
ὥσπερ ἐπὶ τῷ σώματος, ἐαν ἡ ἄνω κοιλία ξηρὰ ἤ, τὴν 

,ὔ ᾿ ,ὔ δὶ - θ Α ΄ - γ τ ᾿ 

κάτω ἐναντίοις διακεῖσθαι, καὶ ταύτης ξηρᾶς ὕσης ὑγρῶν 

ὥσπερ ὕδωρ μὴ θερμανθέν), ὁ δὲ καπνὸς θερμὸν καὶ ξηρόν: 2ς εἶναι τὴν ἄνω. καὶ ψυχράν, ἕτω καὶ περὶ τὸς τόπους ἀντι- 
Γ ,ὕ » Λ ͵ὕ ἌΌ ωνν ε Ν , - - “ι Ν ι ,ὔ ν ᾿ 
ὥςε καθάπερ ἐκ συμβόλων, συνίς αιτο ὧν ὁ ἀὴρ ὑγρὸς καὶ περιίστασθαι καὶ μεταβάλλειν τὰς ἀναθυμείσεις. ἔτι δὲ 

εϑερμός" καὶ γὰρ ἄτοπον εἰ ὁ περὶ ἑκάςους περικεχυμένος μετά τε τὸς ὕμβρους ἄνεμος: ὡς τὼ πολλὰ. γίνεται ἐν ἐκεῖ- 
- ΄ -»Ἄ ἃ ρ 

ὠὴρ ἧτος γίνεται κινόμενος πνεῦμα, καὶ ὅθεν ἂν τύχῃ κινη- νοὶς τοῖς τόποις καθ᾽ ὃς ἂν συμπέσῃ γίεσθαι τὸς ὄμβρους, 

θείς, ἄνεμος ἔςαι, ἀλλ᾽ ἡ καθάπερ τὸς ποταμὺς ὑπολαμ- καὶ τὼ πνεύματα παύεται ὕδατος γενομένου. ταῦτα γὰρ 
΄ ᾽ : “ “ “« »" . Ὁ ἃ Ψῳ ψἦ ΄ δ ΜΞ ῃ , “Δἰ1ὥχ», 

βάνομεν ἐχ ὑπωσῶν τῷ ὕδατος εἶναι ῥέοντος, ὑδ᾽ ἀν ἔχῃ ἢ ἀνάγκη συμβαύειν διὼ τὰς εἰρημένας ἀρχαῖς" ὕσαντάς τε 
“- Η ΝῚ -ν » - ΜΞ: ῳ -“ Ν ε “ . ἢ ““,,.» » κν “ .«»ν» 

πλῆθος, ἀλλὰ δεῖ πηγαῖον εἶναι τὸ ῥέον, ὅτω καὶ περὶ τῶΥφΨΡ γὰρ ἡ γὴ ξκραινομένη ὑπό τε τὸ ἐν αὐτῇ θερμῷ καὶ ὑπὸ 
Ξ ᾿ 

ἀνέμων ἔχει" κινηθείη γὰρ ὧν πολ) πλῆθος. ὠέρος ὑπό τινος 

μεγάλης πτώσεως, οὐκ ἔχον ἀρχὴν οὐδὲ πηγήν. μαρτυρεῖ 
δὲ τὰ γοόμενα τοῖς εἰρημένοις " διὰ γὰρ τὸ συνεχῶς μὲν 

“ιν ᾽ ΝΕ Ῥ Ρ᾿ 
τὰ ἄνωθεν ἀναθυμιᾶται, τῦτο δ᾽ ἣν ἀνέμου. σῶμα. καὶ ὅταν 
ε ᾽ ,» 4 ν Υ Ἷ 
ἃ τοιαύτη ἀπόκρισις ἥ. καὶ ἄνεμοι κατέχωσι, παυομεέγων 

ΑΝ πον , ΝΥ Ν ψι ν: , » Ἁ διῶ τὸ «ὠποκρίνεσθαι τὸ θερμὸν ἀεὶ καὶ ἀναφέρεσθαι εἰς τὸν 

μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον καὶ πλείω καὶ ἐλάττω γίνεσθαι τὴν 35 ἄνω τόπον συνίς ται ἡ ἀτμὶς ψυχομώη καὶ γύεται ὕδωρ" 

5. δὲ ΗΝ. κ᾿ 6. τε οτχὰ ΕἾΝ. 1 1. ἀλλὰ οπι ΚΕ. 1 9. διτλῆς ΕΗΝ. 10. γίγνεσθαι ἅμα ἀνωγκαῖον Ν, ἀνωγκαῖον γίγεεσθαι μα Ἡ. ἢ 

41. πλέονος Ἐ. [[ ἀναθυμίασις ὕλη ἀρχὴ Ν. ἢ 12. ἰςιν οτχὰ δ. ἢ 1ἀ, καὶ τὰ ἐξ Ἐ. 1 τῶν ἔργων οπὶ Ε. [[ 16. ταῦτα πάντα ποιεῖν Ε΄, ἴ 

41. ἀλλὰ καὶ ἀν. Η-. ᾿} ἐπειδὴ ΕΗ. ἢ 19. ἡ τε ἀν. φ. ὅπ16 18. καὶ ἐχ Ν. ἢ 19. τῦ ροβὶ τε οι ΡΗ͂Ν. ᾿ἱ 20. μὲν οτχ ΚΕ. ᾿ 26. συμ- 

βόλι Ἐ. [Π συνίξαται ὃ ἄνω ἀὴρ ΓΗΝ. Ἰ| θερμὸς καὶ ὑγρὸς ΤΕ. 1 27. περὶ ἑκάςους οτα Ἀ. {Πκεχυμένος Ε΄. || 28. ὅτω ΕΗ. ἢ 30. ποσοῦ Ε΄. ἢ 

ῥέοντος εἶναι ὑδ᾽ ὧν ἐὰν ἔχῃ Ψ΄ 131. δὲ] ἀὰ 25. 1} ὅτω δὴ καὶ Εὶ, ὅτω γὰρ καὶ ΗΝ. 

ἀ. ηΐνεται τὰ ἔτη Ε. 6. πολλὰς ΕΝ. ᾿ κατὰ πολλὴν σ. Ε΄. 1 7. καὶ οπἱ ΚΗΝ. [[ γὰρ} μὲν γὰρ ΑΕ, οπι Ν. ἢ 8. κύκλο] 

μέσης Ε. " 10. ἢ ροβὲ ὕδ. οπι ΒΕ. 113. χώραν εἰκὸς Ε. 1 14. τὰς Ε. 1 15. τὸ οἷα ΓΗ͂. Ἰὶ 17. δὲ τότν] δὴ τούτου Ε΄. 1 18. ἑκώ- 
τερον Ε. ΠΤ ἰμπίπτεν Τ. ἢ 20. τόπων ΗΝ. ᾿ 21. ἀπὸ Ν. ἃ 23. ἀν ΕΝ. ἢ τὴ τὰ 2. 26. ἔτ ὅτι Ν. 1| 28.. γνέσθα ΗΝ. ἃ 
29. Ἰωομένου Ν. {{ 30. αἰτίας Ε΄. 1 31. ὑπὸ ροκὶ καὶ οοχ Κι ἴ 33. κατέχουσι μν Ε. |{ πανομένων δὲ διὰ τὸ ἀπεκρύασθαι Κ΄. 



ΜΕΤΕΩΡΟΑΛΑΟΓΙΚΩΝ Β. 396. 

Π » »- ἄλνν ,ὕ -“ 
καὶ ὅταν εἰς ταὐτὸν συνωσθῶσι τὰ νέφη καὶ ἀντιπεριςῇ εἰς γῆς ἐςίν. ὅτι δ᾽ ἐκ πολλῶν ἀναθυμιάσεων συνιουσῶν κατὰ 

τ Υ 7 ’ ᾿Ὶ Ἀ ,ὔ - ε »" -“ ᾽ ΄ 4 αὐτὰ ἡ ψύξις, ὕδωρ γύεται καὶ καταψύχει τὴν ξηρὰν μικρόν, ὥσπερ αἱ τῶν ποταμῶν ἀρχαὶ γίγνονται νοτιζού- 
᾽ 7] ᾿. μᾳ λν ΄, ΟΡ ΔῈΝ ὁ “ “ μὲ ᾽ “Ὁ ὰ ὧν Ν ε ἀναθυμίασιν. παύνσί τε ἕν τὰ ὕδατα γιγνόμενα τὰς ἀνέμνς, σὴς τῆς γὰὴς, δῆλον καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων" ὅθεν γὰρ ἔκά- 

: "ΝΛ. Ν , δ ᾽ Υ̓ ᾿ -. 7 7 »., “2 
καὶ παυομόων αὐτὼ γύεται διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. ἔτι δὲ στοτε πνέουσιν, ἐλάχιστοι πάντες εἰσί, προϊόντες δὲ καὶ 
“ -“ » Υ͂ ᾿" ὔ 

Τὸ γίνεσθαι μάλιςα, πνεύματα ἀπ᾽ αὐτῆς τε τῆς ἄρκτε καὶ 5 πόρρω λαμπροὶ πνέουσιν. ἔτι δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν ἄρκτον ἐν 
ΠῚ νι Ψ »-“ » ᾿ς ᾽ὔ 

μεσημβρίας. τὸ αὐτὸ αἴτιον" πλεῖςοι γὰρ βορέαι χαὶ νότοι τῷ χειμῶνι νήεμα καὶ ἄπνοα, κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τό- 
γίγνονται τῶν ἀνέμων" ὁ γὰρ ἥλως τότους Ὄω ὑκ ἐπέρ- πον ἀλλὰ τὸ κατὰ μικρὸν ἀποπνέον καὶ λανθαγον ἔξω 

προϊὸν ἤδη πνεῦμα γύεται λαμπρόν. τίς μὲν ἦν ἐςὶν ἡ τῷ χεται τὸς τόπους, ἀλλὰ πρὸς τούτους καὶ ἀπὸ ἀῤαὺ ἐπὶ 
᾽ έ ΄ “ ,ὔ ΓΑ. ᾽ ᾿ “ ᾿ 
ἀνέμου φύσις καὶ πῶς γύεται, ἔτι δ᾽ αὐχμῶν τε πέρι καὶ δυσμὰς δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἀεὶ φέρεται" διὸ τὰ γέφη 

συνίςαται ἐν τοῖς πλαγίοις, καὶ γίεται προσιόντος μὲν ἡ 10 ἐπομβρίας, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν καὶ παύονται καὶ γίγνονται 

ἀναθυμίασις τῷ ὑγρῷ, ἀπιόντος δὲ πρὲς τὸν ἐναντίον τόπον 

ὕδατα καὶ χειμῶνες. διὰ μὲν ἦν τὴν φορὼν τὴν ἐπὶ τροπὰς 

καὶ ἀπὸ τροπῶν θέρος τε γύεται καὶ χειμών, καὶ ἀνώγε- 

ταί τε ἄνω τὸ ὕδωρ καὶ γίνεται πάλιν. ἐπεὶ δὲ πλεῖστον 

μετὼ τοὺς ὄμβρους, διὰ τί τε βορέαι καὶ νότοι πλεῖστοι 
“ιν »,. Γ᾿ ας δ » 

τῶν ἀνέμων εἰσίν, εἴρηται" πρὸς δὲ τέτοις καὶ περὶ τῆς φο- 

ρῶς αὐτῶν. 

Ὃ δ᾽ ἥλιος καὶ παύει καὶ συνεξορμᾷ τὰ πνεύματα" 5 
μὲν καταβαίνει ὕδωρ ἐν τότοις τοῖς τόποις ἐφ᾽ ὃς τρέπεται 15 ὠσϑενεῖς μὲν γὰρ καὶ ὀλίγας ὕσας τὰς ἀναθυμιάσεις μα- 

Α ᾽ ᾿Ψ ἮΝ -- “ν γ." [2 Ἁ ΎΥ 

καὶ ἀφ᾽ ὧν, ἧὅτοι δ᾽ εἰσὶν ὅ τε πρὸς ἀρκτὸν καὶ μεσὴμ- 

βρίαν, ὅπε δὲ πλεῖςον ὕδωρ ἡ γὴ δέχεται, ἐνταῦθα, πλεί- 
᾿ -»Ἢ ΄ Ἁ 3, Υ Ἁ)Ἅ - 

ςῊν ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὴν ἀναθυμίασιν παραπλησίως οἷον 

ἐκ χλωρῶν ξύλων καπνόν, ἡ δ᾽ ἀναθυμίασις αὕτη ἄνεμός 

ραΐίνει τῷ πλείονι θερμῷ τὸ ἐν. τῇ ἀναθυμιάσει ἔλαττον ὅν, 

καὶ διακρίει. ἔτι δ᾽ αὐτὴν τὴν γὴν φθάνει ξηραίνων πρὶν 

γενέσθαι ἔκκρισιν ἀθρόαν, ὥσπερ εἰς πολὺ πῦρ ἐὰν ὀλίγον 

ἐμπέσῃ ὑπέκκαυμα, φθάνει πολλάκις πρὶν καπνὸν ποιῆσαι 
ὔ ἈΦ Ν ἣν ἣν. ΄ »" ΄ 

ἐςιν, εὐλόγως ἀν ἕν ἐντεῦθεν γίγνοιτο τὰ πλεῖξα καὶ κυ- 20 κατακαυθέν. διὰ μὲν ἕν ταύτας τὰς αἰτίας καταπαύει τε 
7ὕ “ ,ὔ » Ἂ ὁ ᾽Ν,. »ν γ ριώτατα τῶν πνευμάτων. καλῶνται δ᾽ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἀἄρκ- 

του βορέαι, οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς μεσημβρίας νότοι. ἡ δὲ φορὰ 

λοξὴ αὐτῶν ἐςίν᾽ περὶ γὰρ τὴν γὴν πνέουσιν εἰς ὀρθὸν γινο- 
»" ᾽ ἢ 4 - « ’ τ. μένης τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅτι πᾶς ὁ κύκλῳ ἀὴρ συνέπεται 

Ἁ ΄ " ᾽ “ ’ ΄ὔ “- δ τὰ πνεύματα καὶ ἐξ ἀρχῆς γίνεσθαι καθ ει τῇ μὲν μα- 

ράνσει καταπαύων, τῷ δὲ τάχει τῆς ξηρότητος. γίνεσθαι 

κωλύων" διδ περὶ ̓ Ωρίωνος ἀνατολὴν μάλιςα γύεται νηνε- 

μία, καὶ μέχρι τῶν ἐτησίων καὶ προδρόμων. ὅλως δὲ γίγ- 

τῇ φορῶ. διὸ καὶ ἀπορήσειεν ὧν τις ποτέρωθεν ἡ ἀρχὴ τῶν 25 νονται αἱ νηνεμίαι διὰ δύ᾽ αἰτίας" ἃ γὰρ διὰ ψῦχος ὠπο- 
,ὕ ,»», , ᾿ Ἷ Ἀ ,ἅ 8 ας ὉΣ ᾿ Ν ͵ὔ 

αγευμκάτων εςί, πότερον ἄνωθεν ἢ κατωθεν" ἢ μὲν γὰρ κι- 
Υ τς ᾽ 

γησις ἄνωθεν καὶ πρὶν πνεῖν, ὁ δ᾽ ἀὴρ ἐπίδηλος, κἀν ἢ νέ- 
Ἄν» ’, ͵ Ν ᾽ὔ ᾽ ᾿ 

ᾧφος ἡ ἀχλυς" σημαίνει Ὑαρ κινουμένην πνεύματος ἀρΧῊΥ 
᾿ » 2. , Ἀ Ύ ε κ᾿ » ὦ 

Ζρίν φανερως ἐληλυθέναι τὸν ἄνεμον, ὡς ἄνωθεν αὐτῶν 

͵7 »“" Ω ,ὔ .- ΄Ψ ὕὔ ’΄ 

σβεννυμένης τῆς ἀναθυμιάσεως, οἷον ὅταν γένηται παγος 
; ͵ὕ Α 27 εν κα 2 ε δὲ -ν 
ἰσχυρός, ἢ ἑαταμαραπὀῥηης ὑπὸ τι πηίγους, αἱ δὲ πλεῖ 

ςαιὶ καὶ ἐν ταῖς ἀνὰ μέσον ὥραις, ἢ τῷ μήπω Δ Αθ),18: 

σθαι, κα τῷ ἤδη ̓ ἐξηολ θέαι τὴν ἀναθυμίασιν καὶ ἄλλην 

ἐχόντων τὴν ἀρχήν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἄνεμος πλῆθός τι τὴς ἐκ30 μήπω ἐπιρρεῖν. ἄκριτος δὲ καὶ χαλεπὸς ὁ ̓ Ωρίων εἶναι δὸ-- 

γῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως κινύμενον περὶ τὴν γὴν, δῆλον ὅτι 

τῆς μὲν κινήσεως ἡ ἀρχὴ ἄνωθεν, τῆς δ᾽ ὕλης καὶ τῆς γε- 
γέσεως κώτωθεν'" ἢ μὲν γὰρ ῥευσεῖται τὸ ἀνιόν, ἐκεῖθεν τὸ 

ἡ γὰρ φορὰ τῶν πορρωτέρω κυρία τῆς γῆς" " ὶ αὐτιον" χα. 

κεῖ, καὶ δύνων καὶ ἐπιτέλλων, διὰ τὸ ἐν μεταβολῇ ὥρας 

συμβαίνειν τὴν δύσιν καὶ τὴν ἀνατολήν, θέρους ἢ χειμῶνος, 

καὶ διὰ τὸ μέγεθος τὸ ἄςρου ἡμερῶν γίεταί τι πλῆθος" 

, αἱ δὲ μεταβολαὶ πάντων ταραχώδεις διὰ τὴν ἀοριστίαν 
΄ ’, ᾿ 2 ᾽ ᾿ ᾽ Ἢ “ 2 ΄ » « ἊΨ ,ὔ ᾽ Ν Ν " » 
ἅμα, κάτωθεν μὲν εἰς ὀρθὸν ἀναφέρεται, καὶ πᾶν ἰσχύει 35 εἰσίν. οἱ δ᾽ ἐτησίαι πνέουσι μετὰ τροπὰς καὶ κυνὸς ἐπιτο- 

μᾶλλον ἐγγύς, ἡ δὲ τῆς γενέσεως ἀρχὴ δῆλον ὡς ἐκ τῆς λήν, καὶ ὅτε τηνικαῦτα ὅτε πλησιάζει μάλιστα ὁ ἥλιος, 

1. χαὶ οαχ ΕΝ. ᾿ὶ ταὐτὸ ΓΗ͂Ν. 1 5. δὲ ογτὰ Ε΄. [[ τῦ] τῦτο Ν. 1 μᾶλλον τὰ πν. Ἐ. 1 αὐτῆς τὰ ΕἘΠ͵Ν. || 9. ἐπ’ οὔκ Ε. ἰ᾿ 

διὸ καὶ τὰ Σ΄. 11 13. ἐπὶ Ν. ᾿ τε οὐ; ΕἾΝ. [ἀνάγεται τὸ ὕδωρ ἄνω Κ΄. 1 14. δὲ] τὸ Η. 15. μὲν οπὶ Ε. {Π 17. ἡ ἡ ὕδωρ Σ΄. ἢ 

48. ἀναγκαίαν Ε. ἢ 20. ἄν Ὁ] ὅν καὶ Σ΄ 121. ἀπὸ τῆς οι ΚΕ. ᾿ἱ 23. αὐτῶν λοξύ Ἐ. ἢ 24. ὅτι δὴ πᾶς ΕῊΝ. 1] 21. ὃ τ ΗΝ. 

28. συμβαύει Ν. ᾿ 30. τῆς ξηρῶς ἐκ γῆς ΗΝ. τῆς ἐκ γῆς οὐχ Ἐ. ἢ 31. τὴν οπὶ Ε΄. ἢ 32. 

τὸ αἴτιον γὰρ καθὸ μὲν ἐευσεῖται τὸ ἀνιὸν ἐκεῖθεν Ν. 

ἡ οπὶ Ἐ. || 33. 5] εἰ Ε. ᾿Π ἢ -- 84. αἴτιον] 

ὥ. πηγαὶ Ε, ἀρχαὶ καὶ Ν. ᾿ 5. τὰ οπι Ε΄. ἢ 8. ἤδη οαα ΚΕ. ΠΠ λαμπρὸν γύεται Η. ἵ{ 11. καὶ] τε καὶ Ν. Π 14. ξυνορμᾶ Ν. ἢ 

15. τὰς ἀπαθυμιάσεις τῆαγροὸ Κ᾿. Ἰ 19. πέση Ε. ποιήσει ΗΝ. ἢ 20. κατακαφθϑέν Ν. [{ αἰτίας καὶ παύει τὰ Ε΄. ἢ 22. τῆς οπι Ε. ἢ 

2΄Ά.. προδρομίων Ν. || 25. αἱ οτα Ε. 1 γὰρ οἵα Ε. ἢ" 26. γίγτηται Ε΄. ἢ 28. καὶ αἱ ἐν Ε΄. ΠΠ 29. ἤδη οἵὰ Ε. ἰἰ 33. ἡμερῶν] κακῶν Ν. ἢ 

τι οἵἷὰ ΕΝ. || 36. μάλιςα πλησιάζει ΓῊΝ. 

Ζε 
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ὅτε ὅτε πόρρω" καὶ τὰς μὲν ἡμέρας πνέωσι, τὼς δὲ νύκτας 
7 Ψ » Ὁ ΚΖ εἴ ὰ ,ὕ 7 

παύονται. αἴτιον δ᾽ ὅτι πλησίον μὲν ὧν φθάνει ξηραίνων 

πρὶν γενέσθαι τὴν ἀναθυμίασιν" ὅταν δ᾽ ἀπέλθη μικρόν, 

σύμμετρος ἤδη γίνεται ἡ ἀναθυμίασις καὶ ἡ θερμέτης, ὥςε 

τὼ πεπηγότα ὕδατα τήκεσθαι, καὶ τῆς γὴς ξηραινομένης 

ὑπό τε τῆς οἰκείας θερμότητος καὶ ὑπὸ τῆς τῷ ἡλίου οἷον 

τύφεσθαι καὶ θυμιᾶσθαι. τῆς δὲ γυκτὸς λωφῶσι διὰ τὸ 
ΝΥ 7 ,ὔ ’ὔ δ Ν ͵ εν» 

τὰ πεπηγότα τηκόμενα παύεσθαι διὰ τὴν ψυχρέτητα τῶν 

γυκτῶν. θυμιᾶται δ᾽ ὅτε τὸ πεπηγὸς ὅτε τὸ μυθὲν ἔχον ξη- 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Β. 

δεν “ , 3 » ἘΝ ἢ 7 λ 
τέμνουσιν αἱ ἐκ τῷ κύτρου αὐτῆς ἀγόμεναι γραμμαΐ, καὶ 

“ Τὰ ’ὔ Ν 1 ψ ’, Α ,ὔ Ἁ ποίδσι δύο κώνους, τὸν μὲν ἔχοντα βάσιν τὸν τροπικόν, τὸν 
Ἅ " , Ἂ, Ν Ν ᾿Υ δὲ τὸν διὼ παντὸς φανερέν, τὴν δὲ κορυφὴν ἐπὶ τῷ μέσου 

“ “ ν χ ΝΥ ΄ Ἁ Ν ΄ Λ -" 
τῆς γῆς τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον πρὸς τὸν κάτω πόλον ἕτεροι 

,ὔ »" “ ὅς » ,ὔ “ “ δ᾽ ;» ἢσθ 

5 δύο κῶνοι τῆς γῆς ἐκτμήματα ποιῶσιν. ταῦτα δ᾽ οἰκεῖσθαι 
΄, 7 κυ δ ον »“Ὰ ΔΑ " Ν » 

μόνα δυνατά, καὶ ὃτ᾽ ἐπέκεινα τῶν τροπῶν᾽' σκιὰ γάρ οὐκ 
Ἀ ΑΝ ὦ “ » αὐ ΄, ΄ δ. ὦ 
ἀν ἣν πρὸς ἄρκτον, νῦν δ᾽ ἀούκητοι πρότερον γίγνονται οἱ τό- 

᾿ Δ ε ᾿ ἃ , ᾿ »" Ν 

ποι πρὶν ἢ ὑπολείπειν ἢ μεταβάλλειν τὴν σκιὰν πρὸς με- 
᾽’ὔ ΄ ᾿- Ἁ Υ͂ Ν ἥ᾽ ’ὔ ᾿ 

σημβρίαν" τά θ᾽ ὑπὸ τὴν ἄρκτον ὑπὸ ψύχους ἀοίκητα. φέ. 
,ὕ “7 ᾽ ΗΝ νος. “ , λ νι ςε ΄, Χο ἌΡ, ἢ ιν τος , 

βὸν, ἀλλ ὅταν ἔχη τὸ ξηρὸν ὑγρότητα, τῦτο θερμαινόμενον 10 ρεται δὲ καὶ ὁ στέφανος κατὰ τῦτον᾽ τὸν τόπον᾽ φαίνεται 
»" » -»" ὔ Ἁ 7 ,ὔ λ ἐκ 

θυμιᾶται. ἀπορῦσι δέ τινες διὰ τί βορέαι μὲν γίνονται συν- 
πδε ἃ ταν . 7 ᾿ Ἁ Ν ΄ὔ ΚΞ εχεῖς, ὃς καλῦμεν ἐτησίας, μετὰ τῶς θερινὼς τροπαῖς, νό- 

» Σ ἤ ΝΥ Ἁ ,ὔ Γ, » » 

τοὶ δ᾽ ὕτως ὁ γύονται μετὰ τὰς χειμερινάς. ἔχει δ᾽ οὐκ 
52 3 ’ Ἶ ν᾿ Η ’ὔ ΄, Ὶ ᾿ 

ἀλόγως" γίνονται μὲν γὰρ οἱ καλόμενοι λευκόνοτοι τὴν ἀν- 

Ν᾽ τε Ἃ “ ,ὔ - » 4 Ἅ Ν" Ν γὼρ ὑπὲρ κεφαλῆς γινόμενος ἡμῖν, ὅταν ἢ κατὰ τὸν με- 
,ὔὕ ΜΙ λ ͵, ΄ ἸΆΝ. Ἁ “ -“ σημβρινόν. διὸ καὶ γελοίως γράφουσι γῦν τὰς περιόδους τῆς 

“ ,ὔ ᾿ ἰμοὶ Ἁ » »“ »Ἂ γῆς" γράφουσι γὰρ κυκλοτερὴ τὴν οἰκουμένην, τῦτο δ᾽ ἐςὶν 
ἀδύνατον κατά τε τὰ φαινόμενα καὶ κατὰ τὸν λόγον. ὅ τε 

Ν ,’΄ εἶ ᾿; ’ὔ 

τικειμένην ὥραν, ὄχ, ὅτως δὲ γίγνονται συνεχεῖς, διὸ λαν- 15 γὰρ λόγος δεύενυσιν ὅτι ἐπὶ πλάτος μὲν ὥριςαι, τὸ δὲ κύ- 
᾿ς Ἄς ᾽ » ψ » ὦ ε , ,Ν ᾿ 2 ἈΛΛ λ ἣν “" ᾽ Ἁ Ἔ 7. 

θάνοντες ποιῶσιν ἐπιζητεῖν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὁ μὲν βορέας ἀπὸ κλῳ συνάπτειν ἐνδέχεται διὰ τὴν κρᾶσιν (ὁ γὰρ ὑπερβάλ- 
“ Ἁ Υ̓ ὰ ΄, Ἀ ,ὔ ᾿ » »“ 

τῶν ὑπὸ τὴν ἄρκτον πγεῖ τόπων, οἱ πλήρεις ὕδατος καὶ λει τὰ καύματα καὶ τὸ ψῦχος κατὰ μῆκος, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
ὔ »" ᾿ Ἁ “ ’ὔ Ν Ν ,’ ᾽7ὔ ,ὔ »“" 

χιόνος εἰσὶ πολλῆς, ὧν τηκομένων ὑπὸ τῷ ἡλίου μετὰ τὰς πλάτος, ὥς εἰ μή που κωλύει θαλάττης πλῆθος, ἅπαν 
δ Ν »" Ἄν» » Σ -. ς» ΠΑ͂Ν - ,ὔ Ἁ Ἀ Ἀ ᾽ὕ 7 Α “ θερινὼς τροπὰς μᾶλλον ἢ ἐπ᾽ αὐταῖς πνέουσιν οἱ ἐτησίαι" εἶναι πορεύσιμον) καὶ κατὰ τὰ φαινόμενα περί τε τὸς πλῦς 

ὕτω γάρ καὶ τὰ πνίγη γίνεται, ἐχ ὅταν μάλιςα πλησιάζῃ Ὦ καὶ τὰς πορείας" πολὺ γὰρ τὸ μῆκος διαφέρει τῷ πλάτες. 
πρὸς ἄρκτον, ἀλλ᾽ ὅταν πλείων μὲν ἢ χρόνος θερμαίνοντι, 

ἔτι δ᾽ ἐγγύς. ὁμοίως -δὲ καὶ μετὰ τὰς χειμερινὰς τροπὰς 
ε» δέν Ἂς ἫΝ » , » ᾽ - 

πνέουσιν οἱ ὀρνιθίαι" καὶ γὰρ τοι ἐτησίαι εἰσὶν ἀσθενεῖς" 

ἐλάττους δὲ καὶ ἐψιαΐτεροι τῶν ἐτησίων πνέουσιν" ἑβδομη- 

τὸ γὼρ ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν μέχρι τῆς Ἰνδικῆς τῷ ἐξ Αἱ- 

θιοπίας πρὸς τὴν Μαιῶτιν καὶ τὴς ἐσιχατεύοντας τῆς Σκυθίας 
΄ ζ΄, ἃ ΄ λ ,ὔ δ “Σ ) , 

τόπους πλέον ἡ πέντε πρὸς τρία τὸ μέγεθός ἐςιν, ἐαΐν τις 

τός τε πλῆς λογίζηται καὶ τὰς ὁδούς, ὡς ἐνδέχεται; λαμ» 
,«“Ψ Ν μὲ Ν Ἀ ὔ εξ Ν ,ὔ, « 7 Ν ὔὕ 7 ᾿ ἢ 

κοςἢ γάρ ἄρχονται πνεῖν διά τὸ πόρρω ὄντα τὸν ἥλιον ἐν- 25 βάνειν τῶν τοιότων τὰς ἀκριβείας. καίτοι ἐπὶ πλάτους μὲν 
΄ μι ᾽ ΄-,͵ " ε 7 ͵7 ΄’ ΑἾ 

ἰσχύειν ἧττον. ὁ συνεχεῖς δ᾽ ὁμοίως πγέουσι, διότι τὰ μὲν 
Η “ Ἔ “ ᾿ βος ᾽ ,ὔ Ἂ, “-. 

ἐπιπολῆς καὶ ἀσθενῆ τότε ὠποκρίεται, τὰ δὲ μᾶλλον πε- 
᾿ ΄ ὔ Ἁ πηγότα πλείονος δεῖται θερμότητος. διὸ διαλείποντες ἕτοι 

μέχρι τῶν ἀοικήτων ἴσμεν τὴν οἰκουμένην' ἔνθα μὲν γὰρ 

διὰ ψῦχος ὑκέτι κατοικῦσιν, ἔνθα δὲ διὰ τὴν ἀλέαν. τὰ 

δὲ τῆς Ἰνδικῆς ἔξω καὶ τῶν ςηλῶν τῶν Ἡρακλείων διὰ τὴν 
μ᾿ »“ »“ - πνέουσιν, ἕως ἄν ἐπὶ τροπαῖς πάλιν ταῖς θεριναῖς πνέωσιν οἱ θάλατταν ἡ φαίνεται συνείρειν, τῷ συνεχῶς εἶναι πᾶσαν 

ἐτησίαι, ἐπεὶ θέλει γ᾽ ὅτι μάλιστα συνεχῶς ἐντεῦθεν ἀεὶ 30 οἰκουμένην. ἐπεὶ δ᾽ ὁμοίως ἔχειν ἀνάγκη τόπον τινὰ πρὸς 
"». Ὑ ει.» 2 Ν.» “ “ -“ ν,.ν , “ ἃ Ἂ -, »»ν Ν ν «Ν πνεῖν ἄνεμος. ὁ δὲ νότος ὠπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς πνεῖ, καὶ τὸν ἕτερον πόλον ὥσπερ ὃν ἡμεῖς οἰκῦμεν πρὸς τὸν ὑπὲρ 

᾽ ἌΝ ν, ὦ έ Υ δι ΟΥ̓ , »“ ἧς οὐνὰν Ω » Ἂς μ᾿ Ὸν»ΥΚ -“᾿ 
ἐκ ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἄρκτου. δύο γὰρ ὄντων τμημάτων τῆς ἡμῶν, δῆλον ὡς ἀνάλογον ἔξει τώ τ᾽ ὦλλα καὶ τῶν πνευ- 
δὺ 9 ᾽ ἦσθ, ΄ “ λ Ὁ τον αν Υ ΄ ἈΝ γ' ξ ΄, .- Ἃ θά. » ὺθ ΄ » 7 ἩΑΜΕΡΣ ὦ νατῆς οἰκεῖσθαι χώρας, τὴς μὲν πρὸς τὸν ἄνω πόλον τὸ ματων ἡ ςάσις" ὥςε καθάπερ ἐνταῦθα βορέας ἐςί, κἀκεῖ 
καθ᾿ ἡμᾶς, τῆς δὲ πρὸς τὸν ἕτερον καὶ πρὸς μεσημβρίαν, 

Υ͂ -»" ΩΣ - - “ “- 
καὶ ὕσης οἷον τυμπάνου" τοῖστον γὼρ σχῆμα τῆς γῆς ἐκ- 35 νατὸν διήκειν δεῦρο, ἐπεὶ δ᾽ ὁ βορέας τος εἰς τὴν ἐγταῦϑα 

Ν Ύ ΎΥ Ϊ΄ ὰ 
νοις ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ἄρκτου τις ἄνεμος ὕτως ὦν, ὃν ὑθὲν δὺ- 

2. ὧν μᾶλλον φθάνει ΚΕ. 1 ἀ. ἡ ἀναθυμίασις καὶ οχη ἘΞ. [[ 7. λοφῶσι διὰ τὰ απ. Ν. 10. ὅτε ἔχει Ν. ἔχη Ῥοβὲ ξηρὸν Ε. 11 14. μὲ 
δοὶς βορέαι δ, οπὶ Ν. {|19. ἐν ῊΝ. 21. ὁπόταν μὲν πλείονα χρόνον θερμαίνηταε ἘΝ. 1 χιόνος γΥ Ν. Ἰ 22. ἐγγὺς ἧ. ὁμοίως Κ΄. 
τὰς οαἱ ΕΗ͂Ν. ᾿ 24. πνέουσιν --- 25. ἄρχονται ογτῃὰ ρὺ Ε. 1Ϊὶ 28. πολλῆς 1. ᾿ 29. πάλυ] μᾶλλον ΔΝ. ΠΠ ταῖς οτὰ Ε΄. 1] πνεύσωσε ταῖς 
θεριαῖς ΤΗΝ. 1 οἱ ἐτησίαι οτὰ Ν᾽ εἰ ργ ΣῊ. ἃ 30. πνεῖν ἄνεμος ἀεί ΚΕ. ἢ 33. τὸν ροϑῖ πόλον οι ΕΡΗ͂Ν. 35. καὶ οπι Ν. 

1. γραμμαὶ οἵα Ν εἰ ρν ΚΕ. ἢ 3. τὸν οτὰ Ε. {Π ἀ. δ᾽ αὐτὸν τρόπον καὶ πρὸς Ε. ἢ 6. δυνατόν ΓΗ͂Ν. Ἰτῶν οπι Ε. 8. ὑπολι- 
πεν ΗΝ. ἃ 9. δ᾽ Ε. 1 10. ὁ οπι Ε. “τρόπον Ἐ. [ὀ 1ἀ. κατά τε] κατά γὲ Ε. 16. συνάπτειν ἀκ ἐνδ. Ε΄. || κρᾶσιν] ἀκρᾶ Δ ἢ 

ὑποβάλλει Ε. || 17. κατὰ] καὶ τὸ Ν. 18. μήπω Ε΄. 1 ἅπαν οοτγ Ν. 19. πορεύσιμα Ἀ΄. 22. ἰσχάτους ὄντας Ε. ἢ 23. πλεῖον 

ἘΝ. 1 πρὸς τὰ τρία Ε΄, ἢ ἄν γε τις ΗΝ. || 24. τε οἵα Ν. [δέχεται Ν. ἢ ῶ5. πλάτος ΕΝ. ᾿ 26. μὲν οαι Ν. 29. πᾶσαν τὴν οἰκ. 

Ν. . 31. ὥσπερ] ἔτι περ ΔΝ. || 32. ὡς} ἔτι Ν. {τ᾽ οἵχ Ν. [{ 33. 5 σύςασις ΗΝ. 1} 31. ὅτος Ν. {ὧν οἵὰ Ε. || ὐ Ε΄ ἢ 35.. διέχειν 
ἘΉΗ,, διικνεῖσθαι Ν. ΠΠ ἔτος] ὁ αὐτὸς ΕΝ. 



ΜΕΤΕΩΡΟΔΛΔΟΓΙΚΩΝ Β. 

3 ο“ Ψ ᾿ " 2 Ν [4 ἕΐ ,ὔ Ν »" 

οἰκυμέγην πᾶσαν ἐςιν' ἔςι γὼρ ὥσπερ ἀπόγειον τὸ πνεῦμα 
Ν ΄ κΆ ε ᾿; - Η Ἁ ΠΣ -“Ἢ 5 ,ὔ τὸ βόρειον, ἕως ὁ βορέας τος εἰς τὴν ἐνταῦθα οἰκουμένην 

ΝῚ Ν Ν ν Ψ γ 

πνεῖ. ἀλλὼ διὰ τὸ τὴν οἴκησιν κεῖσθαι ταύτην πρὸς ἄρκτον, 
᾽ ἐ ’, “- 

«λεῖςοι βορέαι πνέσσιν. ὅμως δὲ καὶ ἐνταῦθα ἐλλείπει καὶ 

Ἀ 

863 

τίος δὲ τότῳ τόπος, ἐφ᾽ Ὦ τὸ Β, ἀνατολὴ ἰσημερινή. ἄλλη 
δὲ διάμετρος ταύτην πρὸς ὀρθὴν τέμνοσα,, ἧς τὸ ἐφ᾽ ἦ Ἡ, 

ἔξω ἄρκτος" τότῳ δ᾽ ἐναντίον ἐξ ἐναντίας, τὸ ἐφ᾽ ὦ Θ, με- 
σημβρία" τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ὃ 2 ἀνατολὴ θερινή, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ Ὦ Ἑ 

ΕΣ ’, “ ΄, ᾿ ᾿ Γ Λ΄ Ὶ ͵,ὔ Ν 

ὦ δύναται πόρρω διήκειν, ἐπεὶ περὶ τὴν ἔξω Λιβύης θώλατ-- 5 δυσμὴ θερινή, τὸ δ᾽ ἐφ᾽ οὗ Δ ἀνατολὴ χειμερινή, τὸ δ᾽ 
Ν γ᾽ “ »“᾿ Ν ’ ͵ὕ ἫΝ Ν ,ὔ “ 

τὰν τὴν νοτίαν, ὥσπερ ἐνταῦθα οἱ βορέαι καὶ οἱ νότοι πνέοσ- ἐφ᾽ ὟΤ' δυσμὴ χειμερινή. ἀπὸ δὲ τῷ Ζ ἤχθω διάμετρος 
κά ἃ λ 7 ἈΝ ; “᾿ 

σιν, ὕτως ἐκεῖ εὖροι καὶ ζέφυροι διαδεχόμενοι συνεχεῖς ἀεὲ ἐπὶ τὸ Τ' καὶ ἀπὸ τῷ Δ ἐπὶ τὸ Ε. ἐπεὶ ὄν τὰ μὲν πλεῖ 
“Ὁ ν π 2 » ψ ΦΟΝ , δ ο  δ ἔ τον; δος ως εν στ δον Ν 

πνέυσιν. ὅτι μὲν ὅν νότος ὑκ ἔςιν ὁ ἀπὸ τὸ ἑτέρε πόλε πνέων ςον ὠπέχοντα κατὰ τόπον ἐναντία κατὰ τόπον, πλεῖςον δ᾽ 
Υ ΞΔ Οα»» αὶ 2». ν “ ᾽ Ν Ν ΄ ᾽ " - , ἄνεμος, δῆλον. ἐπεὶ δ᾽ ὅτ᾽ ἐκεῖνος ὅθ᾽ ὁ ἀπὸ χειμερινῆς τρο- ἀπέχει τὰ κατὰ διάμετρον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν πνευμά- 
“ ,ο ᾽ὕ νι ἂν “ “ Ν “ . 

πῆς" δέοι γὰρ ἂν ἄλλον ἀπὸ θερινῆς εἶναι τροπῆς" ὅτω γὰρ ἰο των ταῦτα ἀλλήλοις ἐναντία εἶναι, ὅσα κατὰ διάμετρόν 
Ν 7. ᾽ ΄ “ 2 Φν Ν ’ ΄ 2 Ν “ τὸ ἀνάλογον ἀποδώσει. νῦν δ᾽ ὑκ ἔςιν᾽ εἷς γὰρ μόνος φαί. ἐςιν. καλεῖται δὲ κατὰ τὴν θέσιν τῶν τόπων τὰ πνεύματα 

ἐκ τῶν ἐκεῖθεν τό. ἣν ἂν αὶ Ἅ ΝΥΝ. ,ν ὧδε. ζει .ι ΞῸΌΥ Α, Ἄμς οἷς Ν ν » 
γεται πνέων ἐκ τῶν ἐκεῖθεν τόπων. ὥς ἀνάγκη τὸν ἀπὸ τῇὟ͵ ὧδε, ζέφυρος μὲν τὸ ἀπὸ τῷ Α' τῦτο γὰρ δυσμὴ ἰσημε- 

᾿ , , Υ ᾿- ΄ Σ .α 5 ΔΛ δὲ Ἵ ᾽ ΄ ΣΝ ΟΝ “ Ν κατακεκαυμένε τόπε πνέοντα ἄνεμον εἶναι νότον. ἐκεῖνος δ᾽ ρινή. ἐναντίος δὲ τούτῳ ἀπηλιώτης ἀπὸ τῇ Β΄ τοῦτο γὰρ 
,ὔ Ἁ Ν “ ,ὔ Ψ Ἄ, Χ ΄ ,ὕ “ 

ὁ τόπος διὰ τὴν τὸ ἡλίς γειτνίασιν ὑκ ἔχει ὕδατα καὶ νο- ἀνατολὴ ἰσημερινή. βορέας δὲ καὶ ἀπαρκτίας ὠπὸ τῷ Η᾿ 
ὰ Ν Ἁ - ’ὔ 4 Ν ᾿Ὶ Ἀ ω Ἂν Ν Ύ ΄, 

μαΐς, αἱ διὰ τὴν πῆξιν ποιήσασιν ἐτησίας. ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν (5 ἐνταῦθα γὰρ ἡ ἄρκτος. ἐναντίος δὲ τύότῳ νότος ἀπὸ τῇ Θ᾽ 
Ν 7 Ἁ Ἀ Ὁ 

τόπον εἶναι πολὺ πλείω ἐκεῖνον καὶ ἀναπεπταμένον, μείζων μεσημβρία τε γὰρ αὕτη ἀφ᾽ ἧς πνεῖ, καὶ τὸ Θ τῷ Η 
᾽ὕ νὸν ᾿ ν , ἜΝ » “ι΄. νν 7 ,ὕ Ν 

καὶ πλείων καὶ μᾶλλον ἀλεεινὸς ἄνεμος ὁ νότος ἐςὶ τῷ βο- ἐναντίον κατὰ διάμετρον γάρ. ἀπὸ δὲ τῷ Ζ καικίας" αὕτη 
. ΄ Ἂ νκμ. ἂπφτ . ζ ᾿ Ν ,ὕ 

ρές. καὶ διήκει μᾶλλον δεῦρο ἢ τος ἐκεῖ. τίς μὲν ὃν αἰτία γὰρ ἀνατολὴ θερινή. ἐναντίος δ᾽ οὐχ ὁ ἀπὸ τοῦ Ἐ; πνέων, 

τούτων ἐςὶ τῶν ἀνέμων, καὶ πῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ᾽ ὁ ἀπὸ τῷ Τ' λίψ' ὅτος γὰρ ἀπὸ δυσμῆς χειμερινῆς 
εἴρηται. 20 πνεῖ, ἐναντίος δὲ τότῳ" κατὰ διάμετρον γὼρ κεῖται. ὁ δὲ 

6 Περὶ δὲ θέσεως αὐτῶν, καὶ τίνες ἐναντίοι τίσι, καὶ ἀπὸ τῷ Δ εὗρος' ὅτος γὰρ ἀπ᾽ ἀνατολῆς χειμερινῆς πνεῖ, 
κ᾿ Υ 

ποΐς ἅμα πνεῖν ἐνδέχεται καὶ ποίας οὔ, ἔτι δὲ τίνες καὶ 
,ὔ Ψ Ύ ) Ν ; λ “"“ Υὺ «όσοι τυγχανοσιν ὄντες, καὶ πρὸς τύτοις περὶ τῶν ἄλλων 

’, Ν ΄ 
παθημάτων ὅσα μὴ συμβέβηκεν ἐν τοῖς προβλήμασιν εἰ- 

-“ “᾿ ᾽, Ν ,ὕ 
γειτγιῶν τῷ νότῳ, διὸ καὶ πολλάκις εὐρόνοτοι λέγονται 

, Ν 2 “ 
πνεῖν. ἐναντίος δὲ τότῳ ἀχ ὁ ἀπὸ τῷ Τ' λάψ, ἀλλ᾽ ὁ ὠπὸ 

ὰ “ , ᾽ : 
ΤᾺ Ε, ὃν καλῦσιν οἱ μὲν ἀργέςην, οἱ δ᾽ ὀλυμπίαν, οἱ δὲ 

ρῆσθαι τοῖς κατὰ μέρος, νῦν λέγωμεν. δεῖ «δὲ περὶ τῆς θέ- 25 σκίρωνα" οὗτος γὰρ ὠπὸ δυσμῆς θερινὴς πνεῖ, καὶ κατὰ 

σεως ἅμα τοὺς λόγυς ἐκ τῆς ὑπογραφῆς θεωρεῖν. γέγρα- 
ἦ᾿ “᾿ »»Ὃ ν᾽ 9 Ψ Η Ἄν Ἢ 

ταὶ μὲν ὧν, τοῦ μᾶλλον εὐσήμως ἔχειν, ὁ τοῦ ὁρίζοντος 

κύκλος" διὸ καὶ ςρογγύλος. δεῖ δὲ νοεῖν αὐτοῦ τὸ ἕτερον 

,ὔ , μ μὰ ’, διάμετρον αὐτῷ κεῖται μόνος. ὅτοι μὲν οὖν οἱ κατὰ διά- 
ὔ ,ὔ γ » φΦ 2. Ν » ΄, ΄ Μετρόν τε κείμενοι ἄνεμοι, καὶ οἷς εἰσὶν ἐναντίοι" ἕτεροι δ᾽ 

»-ἢ »ὰ Ὁ Ε ; ͵ὔ ΄ . ΣΝ " Ν “«“᾿ εἰσὶ καθ᾿ ὃς ὑκ ἔςιν ἐναντία πνεύματα. ὠπὸ μὲν γὰρ ΤῊΙ 
-“ 7 Ν ὰ “ - Ν 

ἔκτμημα τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκούμενον" ἔςαι γὼρ κὠκεῖνο δε- ὃν καλῦσι θρασκίαν' τος γὰρ μέσος ὠἀργέξα καὶ ἀπαρκτία" 
»" Νο ΣΝ ͵ὔ « υϑ δὲ -“ 2 ΄ Ν 4 τς δὲ “ ἃ “ Ὡ .:- Ἢ Ν 7 

λεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον. ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ἐναντία κατὰ 3) ἀπὸ δὲ τοῦ Ἐ ὃν καλοῦσι μέσην' ὅτος γὰρ μέσος καικίας 
΄ ᾿ Ἁ -», » ἡ ΝῚ [4 -΄ ᾽ ) Η ΄ « δὲ - δὶ ̓ὔ ΄ Α ΝΥ 

τόπον εἶναι τὰ πλεῖςον ὠπέχοντα κατὰ τόπον, ὥσπερ κατ᾿ καὶ ἀπαρκτίν. ἡ δὲ τῷ 1Κ διώμετρος βόλεται μὲν κατὰ 
᾿Ὶ μᾷ Ἁ Ν ,ὔ 

εἶδος ἐναντία τὰ πλεῖςον ἀπέχοντα κατὰ τὸ εἶδος. πλεῖ τὸν διὰ παντὸς εἶναι φαινόμενον, οὐκ ἀκριβοῖ δέ. ἐναντίᾳ, 
᾿Ὶ ’,ὔ Ἁ Ν ᾿ Ν ΄ Ψ' 7 κ4 -“ “-- 

ςὸν δ᾽ ἀπέχει κατὼ τόπον τὼ κείμενα πρὸς ἄλληλα κατὰ δὲ τότοις ὧκ ἔςι τοῖς πνεύμασιν, ὅτε τῷ θρασκίᾳ, ὅτε τῷ 
ΜΝ Υ ᾿,  νν » ΄ δ ΄ Ζ΄ νι -.ὦ΄ἷ΄ν “ ͵ 

διάμετρον. ἔξω ὅν τὸ μὲν ἐφ᾽ ᾧ Α δυσμὴ ἰσημερινή, ἐγαν- μέσῃ (ἔπνει γὰρ ἄν τις ἐφ᾽ Ὁ τὸ ΜΠ’ τῦτο γὰρ κατὼ δὶά- 

4. πᾶσαν οτὰ Ε΄. 1 ἔξιν οπχ Ε. 1 2. ἕως -- 3. πνεῖ τααγροὸ ΕΗ. || 2. ὅτος οπὶ τρᾶσροὸ Ε., 4. ἐλλείπειν Ε. 1] 5. διέχειν Ἑ. ἢ 
θάλασσαν ΕΚ. ἴἰ 1. ἐκεῖ Ὃπχ ΕἸ Π8. ἕν δ νότος ΕῊΝ. 11 9. δ᾽ οχχ Ε. ᾿ἰ 10. ἄλλο Ν. ἢ εἶναι ἀπὸ θερινῆς Ε΄. 1 13. κεκαυμέν ΕΝ. ᾿ὶ 

45. τῆξυ Ν᾽ οἱ οονν Ε. [ ποιῶσιν ΗΝ. ᾿ἰ τὸ οἵὰ Ε. || 16. πολὺ εἶναι Ε΄ 17. καὶ πλείων οαχ Ε΄. ΠὀΡ 18. ὅτ-ἡ αἰτία Ν. ᾿ 21. δὲ 

οἵα Ε. [{ τίσι] εἰσὶ ΗΝ, ογτὰ Ε. Π 22. δὲ] δὲ καὶ ΕΝ. 1 23. πρὲς οπὶ Ε. 1 24. μαθημάτων Ν. 1 28. αὐτὸν ΗΝ. || 29. τὸ ὑφ᾽ 

“μῶν οἰκύμενον τπαῦρὸ 25. 1 διελεῖν κἀκεῖνο Ν. || 30. πρῶτον μὲν ἐναντίω ΚῊΝ. 1 εἶναι κατὰ τόπον Ἐ. 

1. τέτη ΕΓ 1 ὦ Ε. { τὸ οὰ ΗΝ. Ἰ 2. τὸ μὲν ἐφ᾽ Ν. || 3. ἄρκτος ἔξω ΕΝ. [{ ἐναντία Ν. 1| ἀ. τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ζ Εὶ --ῬΟ 5. χει- 
“εεριτὴ ταᾶτρο ΚΕ. ΠΟ 8. ἐναντία κατὰ τόπον οχ Ν. 9. ἐπέχει Ε. 11. τόπων καὶ τὰ ΗΝ. ἃ 1ἀ. καὶ οπι ΕΗ͂Ν εἰ ον Ε΄ ἢ 

11. δὲ οτχὰ . ᾿ αὕτη οπι Ε΄. 19. ὁ οἵα ἢ. [Π 20. πνεῖ οα ΣῊΝ. ᾿ἰ κεῖται οπὰ Ε. || ἀπὸ δὲ, σγηΐδδο ὁ, ΚῊΝ. || 22. εὐρόνοτοι 

“πτίνσιν" ὅτω γὰρ λ. Ε΄ Ἰ| 2ᾷ, ἀργέτην Ν, ἀργίτα (βιρτα ροκῖϊο ἀργίςην) Σ΄. {{οὀλύμπιον ΗΝ. Ἰ! 25. σκείρωνα Ε΄. 1 21. τε οὐχ ΕΝ. 

29. ἀρχέτα Ν. ᾿ 30. ἀπὸ δὲ -- 31, ἀπαρκτία τηᾶγρο Ε΄. ᾿ 30. ΚΊ η Ν. || 38. ἕτε τῷ θρασκίᾳ οτὰ Ν,, ἴῃ ταδγρίπθ ροαυηῖ ΚΗ. ἢ 
δὲ ἮΝ. 

Ζ:2 



364 

-“ ᾿ ν ἃ ν - μετρον), ὅτε τῷ ἵ, τῷ θρασκίᾳ" ἔπνει γὰρ ἀν ἀπὸ τὸ Ν᾽ 
τοῦτο γὰρ κατὰ διάμετρον τὸ σημεῖον, εἰ μὴ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

» γ, Κγ.. 7 - Ψ ΓΝ -»" ε ᾿Ὶ Ν , 
καὶ ἐπ᾽ ὀλίγον πνεῖ τις ἄνεμος, ὃν καλῦσιν οἱ περὶ τὸν τό- 

7 Ἂ; πον ἐκεῖνον φοινικίαν. τὰ μὲν ἕν κυριώτατα καὶ διωρισμένα 
7 -,.» “ Ν ᾿ -“ ΕἸ 

“νεύματα ταῦτ᾽ ἐςὶ καὶ τῦτον τέτακται τὸν τρόπον' τῇ δ᾽ 
- ᾿ γ ὔ ΠῚ - 

εἶναι πλείους ἀνέμους ἀπὸ τῶν πρὸς ἄρκτον τόπων ἡ τῶν 
Ν ,ὔ Ψ ,ὔ Ν Σ ὄ « σθ, πρὸς μεσημβρίαν αἴτιον τό τε τὴν οἰκουμένην ὑποκεῖσθαι 

-“ Ν 

πρὸς τῦτον τὸν τόπον, καὶ ὅτι πολλῷ πλεῖον ὕδωρ καὶ χιὼν 
Ν Ν 

ὠπωϑθεῖται εἰς τῦτο τὸ μέρος διὰ τὸ ἐκεῖν᾽ ὑπὸ τὸν ἥλιον εἶς 
Ν ᾽ ,ὔ ὔ φ- ") Ἀ “ ᾿ 

γαῖ καὶ τὴν ἐκείου φοράν, ὧν τηκομένων εἰς τὴν γὴν καὶ 
έ Φ ἃ ἂν «ἃς ἢ Ὶ “ “ ᾽ -» ὔ 

θερμαινομένων ὑπὸ τῷ ἡλίου καὶ τῆς γῆς ἀναγκαῖον πλείω 
ὶ ᾽ Ὶ ,ὔ ,ὔ ,ὔ 6 Ν » θυ ὔ δι Ἅ, ,7ὔ 

καὶ ἐπὶ πλείω τόπον γίγνεσθαι τὴν ἀναθυμίασιν διὰ ταύ- 
Ν »ΨὮ( Δ -“ 9 , ΄ λ τὴν τὴν αἰτίαν. ἔςι δὲ τῶν εἰρημένων πνευμάτων βορέας μὲν 

,ὔ ΄ ὔ Ν ᾿᾽ 

ὅ τ᾽ ἀπαρκτίας κυριώτατα, καὶ θρασκίας κοινὸς ἀργέςε καὶ 

μέσε' 
Ν Ν , 4 ,ὔ ὁ 

τε ἰθα γγενὴς ὁ ἀπὸ μεσημβρίας καὶ λίψ' ἀπηλιώτης δὲ ὅ 
,,ν» “ .᾽ Ἄς ιν υ». Δ ,ὔ 

τε ἀπ᾽ ἀνατολῆς ᾿Ισημερινὴς καὶ ὁ εὖρος" ὁ δὲ φοινικίας κοι- 
Ν Ἀ ψ' 

γός' ζέφυρος δ᾽ ὅ τε ἰθαγενὴς καὶ ὁ ἀὠργέςης καλούμενος. 
ὔ ,ὔ 

ὅλως δὲ τὼ μὲν βόρεια τότων καλεῖται, τὰ δὲ νότια. προ- 

ὁ δὲ καικίας κοινὸς ἀπηλιώταε καὶ βορέα" νότος δ᾽ ὅ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΔΟΓΊΙΚΩΝ Β. 

ἰσημερίαν τὴν μὲν ἐαρινὴν καικίας καὶ ὅλως τὰ ἐπέκεινα, 
“- “ ΙΝ Δ Ν Γ ὰ τροπὴς θερινῆς, περὶ δὲ τὴν μετοπωρινὴν λίβες, περὶ δὲ τρο- 

Ἀ Ν , ΙΑ ἈΝ ᾿ 3 ’ 
“ὡς θερινὼς μὲν ζέφυρος, χειμερινὰς δ᾽ εὖρος. ἐπιπίπτουσι 
δὲ τοῖς ἄλλοις μάλιςα καὶ παύουσιν ἀπαρκτίαι καὶ θρα- 
σκίαι καὶ ἀργέςαι" διὰ τὸ ἐγγυτάτω γὰρ τὴν ὁρμὴν αὐὖ- 
τῶν εἶναι πολλοί τε καὶ ἰσχυροὶ πνέουσι μάλιςα ἧτοι. δὶὸ 

καὶ αἰθριώτατοίΐ εἰσι τῶν ἀνέμων" πνέοντες γὰρ ἐγγύθεν μά- 
᾿ ΄ ΄ ν , , ν: 

λιςα ἀποβιαζόμενοί τε τάλλα πνεύματα παύνσι, καὶ ἀπο- 
τ Ν ,ὔ ἕ “ῃ 3282) 7 ἌἉ Ἁ 

φυσῶντες τὰ συνιςάμενα νέφη ποιᾶσιν αἰθρίαν, ἀν μὴ ψυ- 

ι0 χροὶ σφόδρα τύχωσιν ἅμα ὄντες. τότε δ᾽ τκ αἴθριοι" ἀν γὼρ 
“ ν , ,ὔ ,ὔ ἃ ὦσι μᾶλλον ψυχροὶ ἢ μεγάλοι, φθάνεσι πηγνύντες ἢ προ- 

“- ,ὔ 

ὠθοῦντες. ὃ δὲ καικίας ὑκ αἴθριος, ὅτι ἀνακάμπτει εἰς αὖ- 

“ἕλκων ἐφ᾽ αὐτὸν ὥςε 
΄, ᾽ ει ΄, ,ὔ ,» “ καικίας νέφος." αἱ δὲ περις σεις γίνονται αὐτῶν καταπανο- 

ἣν. ᾿ ,ὔ τόν" ὅθεν καὶ λέγεται ἡ παροιμία 

(5 μένων εἰς τὸς ἐχομένες κατὰ τὴν τῷ ἡλίου μετάς σιν, διὼ 
᾿. - ΄, ΝΣ ᾿ “ ᾽ - - ἃ. Ἢ Ἃ τὸ κινεῖσθαι μάλιςα τὸ ἐχόμενον τῆς ἀρχὰς. ἡ δὲ ἀρχὴ 
2 - »" ,ὔ « δὲ Ἴ. εἰν 7 " ἃ 

ουτὼ κιγείταὶί τῶν συνευμαάτων ως ὁ ἡλίος. οὲ ἔγάγντιοι δ ι] 

γΝ “ Ἀν» Ψ, φ- « ι ,ὕ ὰ 
ταυτο ποιουσι!ν Ἢ εναύτιίον, οἷον ὑγροὶ λὶψ καὶ καικίας, ΟΥ̓ 

“ ἃ 
ἑλλησποντίαν ἔνιοι καλῖσι, καὶ εὖρος, ὃν ἀπηλιώτην. ξηροὶ 

ςίθεται δὲ τὰ μὲν ζεφυρικὰ τῷ βορέᾳ (ψυχρότερα γὰρ 20 δ᾽ ἀργέςης καὶ εὗρος' ἀπ᾽ ἀρχῆς δ' οὗτος ξηρός, “τελευτῶν 
διὰ τὸ ἀπὸ δυσμῶν πνεῖν), νότῳ δὲ τὰ ἀπηλιωτικά (θερ- 

» Ἁ “,αΑἀῸὯΘν»» ἱερὴ -. ,ὔ ᾿ »““ μότερα γὰρ τῷ ἀπ᾽ ἀνατολῆς πνεῖν). διωρισμένων οὖν τῷ 
ψυχρῷ καὶ τῷ θερμῷ καὶ ἀλεεινῷ τῶν πνευμάτων οὕτως 

ἐκάλεσαν. ϑερμότερα δὲ τὰ ἀπὸ τῆς ἕω τῶν ὠπὸ δυσμῆς, 

δὲ ὑδατώδης. νιφετώδης δὲ μέσης καὶ ἀπαρκτίας μάλιςα" 

ἕτοι γὰρ ψυχρότατοι. χαλαζώδης δ᾽ ἀπαρκτίας καὶ θρα- 

σκίας καὶ ἀργέςης. καυματώδης δὲ νότος καὶ ζέφυρος καὶ 
Ψ ,ὔ Δ μω Ν ᾽ Ν ΄ὔ Ἁ ’ εὖρος. νέφεσι δὲ πυκνοῦσι τὸν ὑρανὸν καικίας μὲν σφόδρα, 

,ὔ ΄ὔ΄ Ν “ Ν "ἢ ,ὔ "ἢ ͵ 

ὅτι πλείω χρόνον ὑπὸ τὸν ὅλιόν ἐςὶ τὰ ἀπ᾽ ἀνατολῆς" τὰ 25 λὲψ δ᾽ ἀραιοτέροις, καικίας μὲν διά τε τὸ ἀνακάμπτειν 

δ᾽ ὠπὸ δυσμῆς ἀπολείπει τε θῶττον καὶ πλησιάζει τῷ τό- 
σῳ ὀψιαίτερον. τω δὲ τεταγμένων τῶν ἀνέμων, δῆλον ὅτι 
-΄ ᾿ Ν » ,ὔ ᾽ «,͵ Ν ’ὔ ἅμα πνεῖν τοὺς μὲν ἐναντίους οὐχ οἷόν τε (κατὰ διάμετρον 

Ν Ν γ Ν 

πρὲς αὑτὸν καὶ διὰ τὸ κοινὸς εἶναι βορέε καὶ εὖρε, ὥςε διὰ 
Ν ἈΝ Ν 

μὲν τὸ ψυχρὸς εἶναι πηγνὺς τὸν ἀτμίζοντα ἀέρα, συνίξησι, 
Ν Ν “ , 

διὰ δὲ τὸ τῷ τόπῳ ἀπηλιωτικὸς εἶναι ἔχει πολλὴν ὕληι 

γάρ᾽ ἅτερος οὖν παύσεται ἀποβιασθείς), τοὺς δὲ μὴ οὕτω καὶ ἀτμίδα ἣν προωθεῖ. αἴθριοι δὲ ὠπαρκτίας, ϑρασκίας, 

κειμένες πρὸς ἀλλήλας ἐθὲν κωλψει, οἷον τὸ Ζ καὶ Δ. διὰ 30 ἀργέςης" ἡ δ᾽ αἰτία εἴρηται πρότερον. ἀςραπαῖοι δὲ μά- 
“ »“ Η ΄ ψ » Ν ἊΝ - τς Ξ Ν ᾿ Ν ΝΣ ΜΝ - το ἅμα πνέουσιν ἐνίοτε ὠμφότεροι ὅριοι, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ση- λιςα τοί τε καὶ ὁ μέσης" διὰ μὲν γὰρ τὸ ἐγγύθεν πνεὶν 
-“ γον τ “ "» “» -» , » ΄ ΝΝ Ν ΞΕ: Ν Φὰ Ν Ν Η Ν ὔ 3 2 μεῖον, ὡς ἐκ τῷ αὐτῷ ὁδὲ τῷ αὐτῷ πνεύματι. κατὰ δὲ τὸς ψυχροΐ εἰσι, διὰ δὲ τὸ ψυχρὸν ἀςραπὴ γίνεται" ἐκκρίνεται 

΄σ ᾿ Η ,ὔ ε» ,ὔ ,, έ φ ὶ Ν ’ὔ ΤΝΜ. ἰηρῇ Ν ὶ ἢ “ ,» »ν ,, 

ὥρας τὰς ἐναντίας οἱ ἐγαντίοι μάλιςα πνέουσιν, οἷον περὶ γάρ συνιόγτων τῶν νεφῶν. δὶδ καὶ ἔνιοι τῶν αὐτῶν τούτων 

4. τῷ ῬΟΒΕ 1 οπὶ Ἐ. Π ἕπτει γὰρ ἄν οἵα Ε. 1 2. ἀπ᾽ αὐτῷ] ἱνταῦθα Σ΄. 1 3. τις πνεῖ Ἐὶ ἔςι τις Ἐ. 1 5. τοῦ] τὸ 
ἤ. πρὸς οπὶ ἘΞ. [1 προσκεῖσθαι με Ν. [1 9. τοῦτον τὸν τόπον Ε΄. ἢ 10. καὶ ροβϑὲ γῆν οἵα Ε. 11. τὸν γῆν ΕΠ. ἢ 13. πτευμ. κυριώτατος 
β. Ν,, οπιῖθ8δο 14. κυριύτατα. || 14. καὶ ὁ θεασκέας Ε. ἢ κοινὸς ἀργέςν οἵη ΕΗ͂Ν. "ἃ καὶ μέασν -- 15. ἀπηλιώτου καὶ τηᾶτμὸ ΕΞ, οπιΐ55ο 
κοινὸς. [ΠΟ 15. ὁ οπρ Ζ. ΠΠ 18. ἀργέτης Ε΄ 1 19. τούτων βόρεια Ἐ. ἰϊ 21. νότια δὲ Ε, τῶ δὲ νότω Ε΄ 1 22. τῷ ἀκ᾽ διὰ τὸ ἀπ᾿ ΕΗ͂Ν.ἢ 

τῷ ὃ. καὶ τῷ ψ. ΗΝ, τῷ Ψψ. καὶ 8. Ε. ἃ 23. καὶ τῷ ἀλ. Ν. ἢ 24. δὶ] μὲ ΕΗ͂Ν. ἢ τῶν ἀπὸ δυσμῆς τὰ ἀπὸ ἕω Ε. || 25. πλείνα 

ἩΝ. 1 τὰ δ᾽] τῶν δ᾽ ΕΡΗ͂. ἰἰ 31. τοῦτο καὶ ἅμα Ε΄. ἢ εὖροι Ν. ᾿ἰ 32. ταυτοῦ Ν. ἰἰ τὰς οτὰ Ε. 

8. δὲ χειμεριιὰς Ε΄. 11 πίπτυσι Ε. ἵ ά. μάλιςα τοῖς ἄλλοις Ν. ἸΕ5. ἀργέται Ν. [ 6. πολύ Ἐ. ᾿ μάλιςα πὐνὰ ἮΝ. ἢ 1. μά- 
λιςά τε ἀποβ. τε Ε. ἵ 8. ἄλλα Η. ᾿ἱ παύεσι πνεύματα Ε΄. ᾿ 9. ἄν οι Ε. 10. ἅμα τύχωσιν Ε΄. 1 δ᾿ Ἷ γὼρ ΠΗ͂. ἢ ἰὰν ΝΟ ἢ 11. ψυ- 

χρὰ μᾶλλον Η. ᾿ παρωθοῦντες Ν. 12. εἰς οτὰ Ε. ᾿ὶ 13. πρὸς ἑαυτὲν ΤΥ. Ἷ ὥσπερ ΕΗΝ. Ἰἰ 14. γίνονται μὲν αὐτῶν παυομένων Η͂. 

45. κατὰ -- μετάςασιν ΔῸϊ6 καταχανομένων Ν. 19. ἕν ἀπηλιώτην οἵκὰέ φογν Κ᾽. 1 20 εἰ 23. ἀργέτης ΕΝ. ἢ 22. χαλαζύδεις Δ, ἢ δ᾽ 

δ ἀπ. Η-. 11 23. καυματώδεις Ν. ἢ 25. ἀραιοτέρως Ε΄. [καὶ καικίας μ. Η͂. 29. ἀπ. καὶ νὰ καὶ ἀργ. ΕΗ͂Ν. ᾿ἱ θρασκίας οτα μὲ Ε. ἢ 

80. ἀςραχὰς δὲ ποιοῦσι μάλιςα ΗΝ, ἀςραπὰς δὲ μάλιςα ποιοῦσιν Ε΄. ᾿ γε Ε. 

Ε, ο Ν. ἢ 
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ἍΚ; ᾿ ᾿ , χαλαζώδεις εἰσίν" ταχὺ γὰρ πηγνύεσιν. ἐκνεφίαι δὲ γίνον- Δημόκριτος δέ φησι πλήρη τὴν γὴν ὕδατος ἴσαν, καὶ πολὺ 
΄ Ἂ « - ται μετοπώρε μὲν μάλιςα, εἶτ᾽ ἔαρος, καὶ μάλιςα ἀπαρ- δεχομένην ἕτερον ὄμβριον ὕδωρ, ὑπὸ τότε κινεῖσθαι" πλείο- 

κτίας καὶ θρασκίας καὶ ἀργέςης. αἴτιον δ᾽ ὅτι οἱ ἐκνεφίαι νός τε γὰρ γινομένς διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δέχεσθαι τὰς κοι- 
,Ἱ ᾿ » - γϑονται μάλιςα ὅταν ἄλλων ἐκπνεόντων ἐμπίπτωσιν ἕτεροι; λίας ὠποβιαζόμενον ποιεῖν τὸν σεισμόν,“ καὶ ξηραινομένην 

ὅτοι δὲ μαλιςα ἐμπίπτεσι τοῖς ἄλλοις πνέσσιν" ἡ δ᾽ αἰτία, αὶ καὶ ἔλκυσαν εἰς τὸς κενὸς τόπος ἐκ τῶν πληρεςέρων τὸ με- 

εἴρηται καὶ τούτου πρότερον. οἱ δ᾽ ἐτησίαι περιίςανται τοῖς ταβαάλλον ἐμπῖπτον κινεῖν. ᾿Αναξιμώης δέ φησι βρεχομένην 

μὲν περὶ δυσμὰς οἰκῶσιν ἐκ τῶν ἀπαρκτίων εἰς θρασκίας καὶ τοὺ γῆν καὶ ξηραινομένην ῥήγνυσθαι, καὶ ὑπὸ τούτων τῶν 

ἀργέςας καὶ ζεφύρες (ὁ γὰρ ἀπαρκτίας ζέφυρός ἐς ιν), ἀρ: ὠπορρηγνυμένων κολωνῶν ἐμπιπτόντων σείεσθαι" διὸ καὶ 
3 " Ν,»ν αἱ “ δ᾽ ᾽ Ν ΄’΄ »- , εσθ, ν 4 -, Ω - Ὶ ΔΛ 3 χόμενοι μὲν ἀπὸ τῆς ἄρκτε, τελευτῶντες δ᾽ εἰς τὸς πόρρω" γίγνεσθαι τοὺς σεισμοὺς ἔν τε τοῖς αὐχμοῖς καὶ πάλιν ἐν 

τοῖς δὲ πρὸς ἕω περιίςανται μέχρι τὸ ὠπηλιώτῳ. περὶ μὲν ιο ταῖς ὑπερομβρίαις" ἔν τε γὰρ τοῖς αὐχμοῖς, ὥσπερ εἴρη- 

οὖν ἀνέμων, τῆς τε ἐξ ἀρχῆς «αὐτῶν γενέσεως καὶ οὐσίας. ται, ξηραινομένην ῥήγνυσθαι, καὶ ὑπὸ τῶν ὑδάτων ὑπερυ- 

καὶ τῶν συμβαινόντων κοινῇ τε παθημάτων καὶ περὶ ἔκαςον, ἀραινομέην διαπίπτειν. ἔδει δὲ τότε συμβαίνοντος ὑπονος ὃ- 

τοσαῦθ᾽ ἡμῖν εἰρήσθω. ᾿ : σαν πολλαχοῦ φαίνεσθαι τὴν γῆν. ἔτι δὲ διὰ τίν᾽ αἰτίαν 

Ί Περὶ δὲ σεισμῷ καὶ κινήσεως γὴς μετὰ ταῦτα Χεκτέον’ περὶ τόπους τινὰς πολλάκις γύεται τῆτο τὸ παΐθος" ὑδεμιῷ 

ἡ γὰρ αἰτία τῇ παάθες ἐχομένη τότε τῷ γένος ἐςίν. ἔςι δὲ 15 διαφέροντας ὑπερβολῇ τοιαύτη παρὰ τοὺς ἄλλους; καΐτοι 
τά γε παρειλημμένα μέχρι τοῦ νῦν χρόνου τρία καὶ παρὰ ἐχρῆν. ὅλως δὲ τοῖς ὕτως ὑπολαμβανεσιν ἀναγκαῖον ἧττον 
τριῶν. ᾿Αναξαγόρας τε γὰρ ὁ. Κλαζομένιος καὶ πρότερος ἀεὶ τοὺς σεισμοὺς φάναι γίγνεσθαι, καὶ τέλος παύσασθαί 

᾿Αναξιμέης ὁ Μιλήσιος ὠπεφήναντο, καὶ τότων ὕςερος Δη- ποτε σειομένην᾽ τὸ γὰρ σαττόμενον τοιαύτην ἔχει φύσιν. 

μόκριτος ὁ ̓ Αβδηρίτης. ᾿Αναξαγόρας μὲν ὄν φησὶ τὸν αἰθέρα ὥστ᾽ εἰ τῶτ᾽ ἀδύνατον, δῆλον ὅτι ἀδύνωτον καὶ ταύτην εἶναι 
’ὔ Γ Υ Σ , ᾽ Ν ΄ “ Ἁ ᾽ 

πεφυκότα φέρεσθαι ἄνω, ἐμπίπτοντα δ᾽ εἰς τὰ κάτω τῆς 20 τὴν αἰτίαν. 

γὴς καὶ τὰ κοῖλα κινεῖν αὐτήν τὼ μὲν γὰρ ἄνω συναλ-  ὀ ἜἁΑλλ᾽ ἐπειδὴ φανερὸν ὅτι ἀναγκαῖον καὶ ὠπὸ ὑγρῖ καὶ 8 

λίφθαι διὰ τὲς ὄμβρες, ἐπεὶ φύσει γε πᾶσαν ὁμοίως εαι ἀπὸ ξηροῦ γίγνεσθαι ἀναθυμίασιν, ὥσπερ εἴπομεν ἐν τοῖς 
Ἐ- ἂν τρν Υ͂ “ ΄, -Ἔ Ψ' “ », 7 μ“ « ΄, , ᾿ ΄ σομφήν, ὡς ὄντος τῇ μὲν ἄνω τῷ δὲ κώτω τῆς ὅλης σφαί. πρότερον, ἀνάγκη τότων ὑπαρχέντων γίγνεσθαι τὰς σεισμός, 
Υ " ᾽ Ύ “ ͵ὔ 21.» Φ ,ὔ ε » ν ς “ ᾽ ΠΝ Ἶ ᾽΄' Ν ὃ Ψ' ρας, καὶ ἄνω μὲν τότε ὄντος τῷ μορίου ἐφ᾽ οὗ τυγχάνομεν ὑπάρχει γὰρ ἡ γὴ καθ᾽ αὑτὴν μὲν ξηρά, διὰ δὲ τοὺς ὄμν- 

οἰκῶντες, κάτω δὲ θατέρου. πρὸς μὲν. οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν 25 βρος ἔχυσα ἐν αὑτῇ νοτίδα πολλήν, ὥσθ᾽ ὑπό τε τῷ ἡλίου 

οὐθὲν ἴσως δεῖ λέγειν ὡς λίαν ὡπλῶς εἰρημένην" τό τε γὰρ καὶ τῇ ἐν αὐτῇ πυρὸς θερμαινομόης πολὺ μὲν ἔξω πολὺ δ᾽ 
Υ ) ΄ 2 ν» Ὑ Ἁ ΑῚ Ν “«“ 2 Ν 27 ἈΝ .ν . »“" τ ὲ ἈΝ ὲ ἄνω καὶ κάτω νομίζειν οὕτως ἔχειν ὥστε μὴ πρὸς τὴν γὴν ἐντὸς γίεσθαι τὸ πνεῦμα" καὶ τοῦτο ὁτὲ μὲν συνεχὲς ἔξω 
πάντῃ φέρεσθαι τὰ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων, ἄνω δὲ ῥεῖ πῶν, ὁτὲ δ᾽ εἴσω πῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ μερίζεται. εἰ δὴ 

τὰ κῦφα καὶ τὸ πῦρ, εὔηθες, καὶ ταῦθ᾽ ὁρῶντας τὸν ὁρίς τῦτ᾽ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τὸ μετὰ τῦτο σκεπτέον ὧν εἴη 

ζοντα τὴν οἰκυμένην, ὅσην ἡμεῖς ἴσμεν, ἕτερον ἀεὶ γιγνόμενον 30 ὁποῖον κινητικώτατον ἂν εἴη τῶν σωμάτων" ἀνάγκη γὰρ τὸ 

μεθιςαμένων, ὡς ὅσης κυρτῆς καὶ σφαιροειδῇς" καὶ τὸ λέ: ἐπὶ πλεῖστόν τε πεφυκὸς ἰέναι καὶ σφοδρότατον μάλιστα 

Ὑειν μὲν ὡς διὰ τὸ μέγεθος ἐπὶ τῷ ἀέρος μώει, σείεσθαι δὲ τοιοῦτον εἶναι. σφοδρότατον μὲν οὖν ἐξ ἀνάγκης τὸ τάχιςα 
φάσκειν τυπτομένην κάτωθεν ἄνω δὲ᾽ ὅλης. πρὸς δὲ τήτοις φερόμενον" τύπτει γὰρ μάλιςα διὰ τὸ τάχος" ἐπὶ πλεῖ- 

εὐθὲν ἀποδίδωσι τῶν συμβαινόντων περὶ τοὺς σεισμούς" οὗτε στον δὲ πέφυκε διιέναι τὸ διὰ παντὸς ἰέναι μάλιςα δυνά- 
Ν -“ Υ͂ - ς . έ. ᾽ὔ “ , .“ δὲ Ν ΄, 5ααὉ.» ν ς- .« ΄ 

Ὑαρ χῶραι στε ὧραι αἱ τυχῦσαι μετέχεσι τότε τῷ πάθος. 35 μένον, τοίστον δὲ τὸ λεπτότατον. ὥστ᾽ εἴπερ ἡ τῇ πνεύμα-- 

8. ἀργίτης ΕΝ. 1 οἱ οτλ Σ΄. ἢ ἀ. ὅταν τῶν ἄλλων πτεόντων ΕΗ͂Ν. ἢ ἐπκιπίπτωσιν Ε. [ 5. ἐπικίπτυσι Ε΄. 1 Ἴ. ἀπαρκτικῶν Ἐ. 1} 

8. ἀργίτας Κ΄. 1 ἀρκτικὸς Ἐ. ΠΠ 11. τῆς τε] καὶ τῆς Σ᾽, τῆς ΗΝ. 1 12. κοινῇ καὶ καθ᾽ ἕκαςον παθημάτων Ε΄. 1 ἕκαςα ΗΝ. 1115. ἐξῖν 

οτὰ Κ. 1 16. γε ροβὶ μέχοι ΕΗ͂Ν. ἢ 17. τὴ] μὲν Ε; οτι ΗΝ. ἢ πρότερον ΕΗ͂Ν. "ἢ 18. ὕςερον ΗΝ. ἢ" 21. τὰ ροβὶ καὶ οαν ΣΉΝ. ἢ 
συναληλεῖφθαι Ῥ΄ συταλειληφϑαι Ε΄ συταλλιῴθαι Ν, συναναλίφθαι Η. 1 22. ἅπασαν ΓῊΝ. 27. καὶ τὸ κάτω ΕῊΝ. ᾿ἱ πρὸς μὲν τὴν 

ἮΝ. Ἰ| 28. π. φ.] φέρεσθαι πάντα Τὶ κάτω φέρεσθαι σοττ Ε. Ἰ 29. ὁρῶντες ργ Ἠ-᾿} 33. ἄνω κάτωθεν δ᾽ ὅλης εὔηθες. πρὸς Ν. 

1. ὕδατος οἵη Ν. 8. μὴ οπχ Ν. [ΠΟ 5. καὶ οπχ ἘΕΤ. | 7. τῶν ἀπορρ. τότων Κ΄. Π 10. ἐπομβρίαις ΕΗ͂Ν. || 12. ἔδει σοττ Ε΄. [{ 

13. πολλαχῆ ΓΗ͂Ν. ἢ ὅτι Ν. 14. τῦτο οι 2. || 17. παύεσθαί Ε΄. 1 19. εἶναι καὶ ταύτην ΕΝ. 21. ἐπὰ Ν. ᾿ 22. ὥσπερ --- 23. 

πρότερον ογὰ Ε. ᾿ 23. προτέροις Ν. Π τὸς οὐχ Ε΄. 1 25. γε ΗΝ. ἢ 21. συνεχῶς Ν. ᾿ὶ 28. εἴσω ῥεῖ πᾶν Ε. Ἰ 30. ποῖν ΗΝ. ἡ 
»εινητικὸν ΤΠ. ΠΠ ἄν εἴ} ἴξαι ΗΝ. | 33. γὰρ] μὲν γὰρ Ε΄. 

΄ 
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, ͵ ΄ “ , Ν » ᾿ 
τος φύσις τοιαύτη, μάλιςω τῶν σωμάτων τὸ πνεῦμα κινη- 

τικόν' καὶ γὰρ τὸ πῦρ ὅταν μετὼ πνεύματος ἥ, γίγνεται 
᾽ λ ᾽ -“ 

φλὲξ καὶ φέρεται ταχέως. οὐκ ἀν οὖν ὕδωρ ὐδὲ γῆ αἴτιον 
ν ᾽ Ν -" »“ ψ, - ᾿ ,, ἡ: ν ὸ εἴ, ἀλλὰ πνεῦμα τὴς κινήσεως, ὅταν ἔσω τύχῃ ῥυὲν τὰ 

᾿ ΄ ἈΝ ΓΑ 7 ε - τς τς 

ἔξω ἀναθυμιώμενον. διδ γέγνονται νηνεμίᾳ οἱ πλεῖξοι καὶ 

μέόγιςοι τῶν σεισμῶν" συνεχὴς γὰρ οὖσα ἡ ἀναθυμίασις 
᾿ - ε 2. κ Ν ἈΝ “»- »“ -» ᾽ »“ -΄ ἂν 
ἀκολυθεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῇ ὁρμὴ τῆς ἀρχῆς, ὡςε ἢ ἔσω 
᾿ς μ᾽ Η »" » Ν ΑΡ Σ» ΄ ᾿ , ἅμα ἢ ἔξω ἑρμᾷ πᾶσα. τὸ δ᾽ ἐνίος γύεσθαι καὶ πνεύμω- 

Υ » Δ Υ ε» ἣν » ΄ Σ 
τος ὄντος οὐδὲν ἀλογον' ὁρῶμεν γὰρ ἐνίοτε ἅμα πλείους 

πνέοντας ἀνέμες, ὧν ὅταν εἰς τὴν γὴν ὁρμήσῃ θάτερον, ἔς αἱ 
Ἷ Υ̓́ « ΄ὕ »Ὥς, δ᾽ Ψ, ν , ΤΑ 

πνεύματος ἵντος ὁ σεισικός. ἐλάττας δ᾽ ἕτοι τὸ μέγεθος γίγ- 

γονται διὰ τὸ διηρῆσθαι τὴν ὠρχὴν καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῶν. καὶ 
γυκτὸς δ᾽ οἱ πλείους καὶ μείζους γίγνονται τῶν σεισμῶν, οἱ 
δὲ τῆς ἡμέρας περὶ μεσημβρίαν’ νηνεμώτατον γάρ ἐςιν ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ τῆς ἡμέρας ἡ μεσημβρία (ὁ γὰρ ἥλιος ὅταν 

μάλιςα κρατῇ, κατακλείει τὴν ἀναθυμίασιν εἰς τὴν γῆν" 
-Ν ,. ΑἾ Ν Ψ λ ἢ ΄ 

κρατεῖ δὲ μάλιςα. περὶ τὴν μεσηριβρίαν) καὶ αἱ νύκτες δὲ 

τῶν ἡμερῶν νηνεμώτεραι διὰ τὴν ἀπυσίαν τὴν τὸ ἡλίκ᾽ ὥς" 

εἴσω γίγνεται πάλιν ἡ ῥύσις, ὥσπερ ἄμπωτις, εἰς τάναν- 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΔΟΓΙΊΚΩΝ Β. 

ν..ν ψ Ἃς ., ΄ σὰ ,ὔ - “ ’ὔ φὶς. ἔχεσι τὸς κάτω τόπες, πρλὺ δεχόμεναι πνεῦμα σεΐ- 
-- » - ι ᾽ὔ δ, τι» 

ονταί μᾶλλον. καὶ ἕαρος δὲ καὶ μετοπώρε μάλιςα καὶ ἐν 
Ἔ Ἶ ᾽ - ’, Ν Ν τ ἷΐππΙ )») ε 

ἐπομβρίαις καὶ αὐχμοῖς γίνονται διαὶ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" αἱ 
γὰρ ὥρωι αὗται πνευματωδέςαται" τὸ γαρ θέρος καὶ ὁ 

5 χειμών, τὸ “μὲν διὰ τὸν πάγον, τὸ δὲ διὰ τὴν ἀλέαν ποιεῖ 
Ἐπ ἡ ὅς κ Ἂς, ᾿" ἈΝ ΤᾺ ᾿ ΝΎ τὴν ἀκινησίαν: τὸ μὲν γὼρ ἄγαν ψυχρόν, τὸ δ᾽ ἄγων ξη- 

ρὸν ἐς ιν. καὶ ἐν μὲν τοῖς αὐχμοῖς πνευματώδης ὁ ἀήρ" τῶτο 
Ἀ »,γΣ ε » ᾿ - 7 « Ἁ“ ,ὔ - γάρ αὐτό ἐςιν ὁ αὐχμός, ὅταν πλείων ἡ ἀναθυμιίασις ἡ 

Ν ,ὔ ἴτω. « ἊΣ Σ ΝΥ - ξ Υ. ᾽ὔ ξηρὰ γίγνηται τῆς ὑγρᾶς" ἐν δὲ ταῖς ὑπερομβρίαις πλείω 
Α ἈΝ 7ὔ ᾿ κἐνὲ 

10 τε ποιεὶ τὴν ἐντὸς ἀναθυμίασιν, καὶ τῷ ἐναπολαμβάνεσθαι 
΄ κ »»ν. . 

ἐν ςενωτέροις τόποις καὶ ὠποίβιαζεσθαι εἰς ἐλάττω τόπον 
Ν ,ὕ . ,ὕ ἦν ὡς ἢ 

ΤῊΥ τοιαύτην ἀπόκρισιν, πληρουμένων τῶν κοιλίων ὕδατος, 
2 . ἢ Ἀ Ἀ ὔ κ- 

ὅταν ἄρξηται κρατεῖν διὰ τὸ πολὺ εἰς ὀλίγον πιληθῆναι τό- 
᾽ -“ -Ψ τ .νγ ᾿ Ν - Ἁ 

πον, ἰσχυρῶς κινεῖ ῥέων ὁ ἄνεμος καὶ προσπίπτων. δεῖ γὰρ 
,ὔ " 

(5 γοεῖν ὅτι ὥσπερ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν καὶ τρόμων καὶ σφυγ- 
ς - ., » 

μων αἴτιον ες ἢ 

. 3. ᾿δ “ Ν »“ ΄ 
μιίς,. στὼ καὶ ἕγ τῇ ΥἹ το σνευμὼ παραπλησια ποιεῖν, καὶ 

“ 7 Σ» Ὑ- ΄ 

τοῦ- πνεύματος ἐναπολαμβανομένη δύνα» 

" Ν »“» »" ᾿- ,ὔ Ἄ-- »" ψ ΑΣ 
τὸν μὲν τῶν σεισμῶν οἷαν τρόμον εἶναι τὸν δ᾽ οἷον σφυγ- 

΄, Ἶ 4 ΄ ’, ᾿ ᾽ν Υ 
μόν, καὶ καθάπερ συμβαίνει πολλώκις μετὰ τὴν οὔρησιν 

τίον τῆς ἔξωθεν πλημμυρίδος, καὶ πρὸς ἔρθρον μάλιςα." τὴς 20 διὰ τῷ σώματος (γίεται γὰρ ὥσπερ τρόμος τις ἀντιμεθε- 
-“ ν Ὶ ν , , ΪΥ ΡΗῚ 

γικαῦτα γὰρ καὶ τῷ πνεύματω πέφυκεν ἀρχεσθαι πνεῖν. 
δ ἊΝ . »" 

ἐὰν οὖν εἴσω τύχη μεταβάλλυσω ἡ. ἀρχὴ αὐτῶν ὥσπερ, 
Υ̓͂ Ἀ Ἁ ὡς 

Ἑυριπῦξ, διὰ τὸ πλῆθος ἰσχύροτερον ποιεῖ τὸν σεισμόν. ἔτι 

δὲ περὶ τόπες τοιότας οἱ ἰσχυρότατοι γίνονται τῶν σεβῶν, 

ςαμένε τῇ πνεύματος ἔξωθεν ἔσω ἀθρόν), τοιαῦτα γίνεσθαι 

καὶ περὶ τὴν γῆν. ὅσην δ᾽ ἔχει τὸ πνεῦμα δύναμιν, οὐ μό- 
3 ἑορὰ 2 “΄Ὸν» » “ ’ ᾿ »" γον ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀέρι δεῖ θεωρεῖν γιγνομένων (ἐνταῦθα μὲν 

γὰρ διὰ τὸ μέγεθος ὑπολάβοι τις ὧν τοιαῦτα δύνασθαι: 
ἥπου αὶ θάλασσα ῥοώδης ἢ ἡ χώρα σομφὴ καὶ ὕπαντρος. 25 ποιεῖν) ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς. σώμασι τοῖς τῶν ζῴων" οἵ τε γὰρ 

διὸ καὶ περὶ Ἑλλήσποντον καὶ περὶ ̓ Αχαΐαν καὶ Σικελίαν, 
»“ ᾽ ,ὔ Ἄ ΄ Ἁ ΄, » ἈΝ 

καὶ τῆς Εὐβοίας περὶ τότες τὸς τόπυς" δοκεῖ γὰρ διαυλω- 
. Ν ν.- »- « , Ν ᾿ Ἀ Ν Ἀ " 

γίζειν ὑπὸ τὴν γὴν ἡ θάλαττα. διὸ καὶ τὰ θερμὼ τὰ περὶ 

Αἴδεψον ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας γέγονεν. περὶ δὲ τὸς εἰρημένας 

τέτανοι καὶ οἱ σπασμοὶ πνεύματος μέν εἰσι κινήσεις, τοσωύ- 
ἮΨ 2 ν α΄ " μ᾿ ᾽ὕ ᾽ ΩΣ 

τὴν δ᾽ ἔχεσιν ἰσχὺν ὥστε πολλῆς ἅμα πειρωμένες ἀποβιώ- 
Ν ΄ »" “« , “ ᾽ ΄ 

ζεσθαι μὴ δύνασθαι κρατεῖν τὴς κινήσεως τῶν ἀρρως οὐγτων. 
Ἀ τ ἈΝ -ν -᾿ ,ὔ λΣ “ “ « ᾽ Ν 

τὸ αὐτὸ δεῖ νοεῖν γινόμενον καὶ ἐν τῇ γῇ, ὡς εἰκάσαι πρὸς 
: Ν ΄ , ν ," ΄ Ν ν .' - Ν μ Ν ν ν᾿. ἐ , » 

τόποὺυς οἱ σεισμοι γίνονται μαάλιξα, διὰ τὴν ςεγοτήτα" Τὸ 30 μικρὸν μεῖζον. σημεία δὲ τότων καὶ πρὸς ΤῊ Ἡμετεραῦ οὐἱ- 

γὰρ πνεῦμα γινόμενον σφοδρὸν διὰ τὸ πλῆθος τῆς θαλάττης 

πολλῆς προσφιρομένης ἀπωθεῖται πάλιν εἰς τὴν γῆν, τό 

γε πεφυκὸς ἀποπνεῖν ἀπὸ τῆς γῆς. αἴ τε χῶραι ὅσαι σομ- 

σθησιν πολλαχ γέγονεν" ἤδη γὼρ σεισμὸς ἐν τόποις τισὶ 
΄, ᾽ ΄ » νι Σ ΟΝ κτλ “- γινόμενος ἃ πρότερον ἔληξε, πρὶν ἐκρήζας εἰς τὸν ὑπὲρ γῆς 

΄, “5 ᾽ , γν ΄ Υ͂ 
τόπον φανερῶς ὥσπερ ἐκνεφίας ἐξῆλθεν ὁ κινήσας ἄνεμιος, 

4. τῶν ἀπὸ τῶν Ν. Ἱ τὸ πνεῦμα κινητικόν οπι ΒΕ. ΠΠ ἀἁ. εἴσω ΒῊΝ. Ἱ 8. ἕρμ4] ῥεῖ Ἐ᾿ ΠῚ γίγνεσθαι σεισμὺς καὶ τ Ἰ 10. βάτερες 

Ν. ἹΞ11. ὄντος πνεύματος ΗΝ. δ οπν Ε. τῷ μεγίθει δὶ ΠΠ 12. καὶ νυκτὸς} νυκτὸς δ᾽ ἘῊΝ. 16. κρατεῖ Ε΄. 

19. ἔσω ΓΗ͂Ν. [ 20. ἔξω ΗΝ. Ἰ 22. ἀν Ν. Ἰ 2.. ἰσχυρὸν Ε΄. 24. οἱ οπι δ. [| ἀληθϑι ἩΝ. ἱ 25. ἡ 

. Π 27. περὶ] Ως περὶ ΤΕ. ᾿ τὸς οαχ Σ. 1 ἡ θάλασσα διανλινίζ εἰν ὑπὸ τὴν γῆν Ε΄. ἢ 29. ἔδεψον ΕΗ͂, ἔϑη- 

Ψψον ΕΝ. ᾿ὶ ἀπὲ τῆς τοιαύτης Ὲ [ 30. τὴν οὔχλ ΤΥΝ. ᾿ 31. πιεῦμα)] ῥεῦμα Ε εἰ υς ἢ. 1 διὰ] καὶ 

18. τὴν οὐἡη ΕΝ. 1} 

“,ἀο ΕΝ. ᾿ἃ θάλαττα Ν. 

ἀπὸ) ἐκ ΓΗ͂Ν. 

2. μάλιςα ἢ. ἢ πρῶ πάλιν Ε΄. ἢ 3. καὶ ἐν αὐχμοῖς ἩΝ. 

17. πρὸς Ν. ἢ 

καὶ διὰ ΗΝ. ἵ 38. γε οα ΕΕΝ. κἡὶ 

Ι αἴ τε γὰρ ΗΝ, καὶ γὰρ αἱ ΚΕ. ᾿Π ἀ. πνευματωδέςερ αι: ΚΕ. ᾿ 5. χει- 

μὼν ἀὴ τὸ Ε. Ἰ τὸ μὲν διὰ τὴν ἀλέαν, ὁ δὲ διὰ τὸν πάγον Ν. ᾿ 6. ὁ -- ψυχρὸς Ν. ᾿ ἄγαν θερμὸν καὶ ξ. Ε. [{7.. ὁ οι Ν. {[||9. γὦ 

γεται Ἡ, γόπται ΕΝ. {ἐπομβρίαις ΓΗ͂Ν. 11. ἐν τοῖς ς. ΗΝ. 13. διακρατεῖν τὸ Ε΄. Ἱ{ πολὺ πνεῦμα εἰς Ν. {{Π14. προπίκτων Ἐς. ἢ 
15. ἔτι οἷα Εις ἢ 16. ἐναπολαμβανομίώνν Η͂, ἀπολαμβανομέτη Ὲ | 17. ὅτω γὰρ καὶ Ἐ. ᾿ ποιεῖ ΗΝ. 1 20. τις οχλ ΚΕ. 21. εἴσω 

ΤῊΝ. ἃ τοιωῦτα γὰρ γ. ΗΝ. ἵ 23. ἐν οὶ Ε΄. ἵ 25. τοῖς ἀηίς τῶν οπὴ Ε. [ὀ26. μὲν οἵα 2. [[127. ἰσχὺν ἔχεσι ΗΝ. ἱ 29. τὸ 

τοιῦτον δεῖ Ε΄, τὸ τοιῦτον δὴ δεῖ Ν. 1] νοεῖν τὸ τοιῦτον γ. ΗΝ. ἢ 30. μέγα Ε. ᾿ 31. πολλαχὴ ΗΝ. ᾿ τις Ε΄. | 323. ὑπὶρ τῆς γὴς ἯΝ, 
ὑπὲρ τῆς Ε. 
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« Ὰ ,ὔ -“ » - 
οἷον καὶ περὶ Ἡράκλειαν ἐγένετο τὴν ἐν τῳ Πόντῳ νεωςί, ὥσπερ τὸ πνεῦμα τὸ διὰ τῷ ςόματος φυσώμενον' καὶ γὰρ 

ἡ ρῆ ν ΓᾺ να ν ὦ : ὃ 
καὶ πρότερον περὶ τὴν [Ἱερὰν νῆσον" αὕτη δ᾽ ἐξὶ μία τῶν τῦτο. ἐγγύθεν μέν ἐςι θερμόν, ὥσπερ καὶ ὅταν ἀάζωμεν, 

Ζ. ΄, ’ὔ » -Ὡ -“" Ν ᾽ ,, - - Αἰόλε καλυμένων νήσων. ἐν ταύτῃ γὰρ ἐξανῴδει τι τῆς γῆς, ἀλλὰ δὲ ὀλιγότητα ὑχ ὁμοίως ἐπίδηλον, πόρρωθεν δὲ ψυ- 
Α ΄ - ͵ Ύ Ξ - ᾽ 

καὶ ἀνήει οἷον λοφωδὴς ὄγκος μετὰ ψόφου" τέλος δὲ ῥα- ρὸν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῖς ἀνέμοις. ἐπιλειπόσης ἥν εἰς 
͵ ν - - » » 

γέντος ἐξῆλθε πνεῦμα πολύ, καὶ τὸν φέψαλονι καὶ τὴν τέ- 5 τὴν γὴν τῆς τοιαύτης δυνάμεως, συνιοῦσα δι᾽ ὑγρότητα ἡ 
-“ ἅ » 

ᾧραν ἀνῆκε, καὶ τήν τε Λιπαραίων πόλιν οὖσαν οὐ πόρρω ἀτμιδώδης ἀπορροὴ ποιεῖ τὸ ψῦχος, ἐν οἷς συμβαΐει τό- 
“δὰ ἢ ὼ ᾿ » κ ὧν » 

πᾶσαν κατετέφρωσε, καὶ εἰς ἐνίας τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ πόλεων ποις γίνεσθαι τῦτο τὸ πάθος. τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ τῷ εἰω- 
΄. Ν ιν κ« ν᾽ ΄, -“ » “-., ΄, » “9 , ΄ ν.»κ »“,. ἂν ᾽ 
ἤλθεν" καὶ γῦν ἔτι ὅπῃ τὸ ἀναφύσημα τῦτο ἐγένετο, δῆλόν θότος ἐνίοτε γίγνεσθαι σημείας πρὸ τῶν σεισμῶν" ἢ γὰρ μεθ 
᾽ λ Ν δὲ »“» ΄ ν, » ““-“ τὰ ᾽ . “7 μὴ Ἀ ν ΄ὔ 2,7. κά ἐςιν. καὶ γὙαρ δὴ τῇ γιγνομένε πυρὸς ἐν τῇ γῇ ταύτην οἷη- ἡμέραν ἢ μικρὸν μετὰ δυσμάς, αἰθρίας ἥσης, νεφέλιον λε- 

Ν ΩΣ - -“» . 

τέον εἶναι τὴν αἰτίαν, ὅταν κοπτόμενον ἐκπρησθῇ πρῶτον εἰς 10 πτὸν φαίνεται διατεῖνον καὶ μακρόν, οἷον γραμμῆς μῆκος 
ΑΙ θό παμὴ ἐέ ’ δ᾽ » δ ἊΨ τὰν μικρὰ κερματισθέντος τοῦ ἀέρος. τεκμήριον δ᾽ ἐςὶ τοῦ ῥεῖν 

ὑπὸ τὴν γῆν τὰ πνεύματα καὶ τὸ γιγνόμενον περὶ ταύτας 
᾿ ͵ὔ .“ Ἁ γ ᾿ ψ ΡΥ Ψ 

τὰς γησυς" ὑτὰν γὙαῤρ ἄνεμος μέλλῃ πνευσεῖσθαι νότος, προ- 

σημαύνει πρότερον" ἠχοῦσι γὰρ οἱ τόποι ἐξ ὧν γύεται τὰ 

ἀναφυσήμάτα, διὰ τὸ τὴν θάλατταν μὲν προωθεῖσθαι ἤδη 15 γαλήνη ἢ, διὰ τὸ μιχρον ποιεῖσθαι 

πόρρωθεν, ὑπὸ δὲ ταύτης τὸ ἐκ τῆς γῆς ἀναφυσώμενον ὠπω- 
θεῖσθαι πάλιν εἴσω, ἧπερ ἐπέρχεται ἡ θάλαττα ταύτη. ποιεῖ 

δὲ ψόφον ἄνευ σεισμοῦ διά τε τὴν εὐρυχωρίαν τῶν τόπων 

(ὑπερχεῖται γὰρ εἰς τὸ ἀχανὲς ἔξω) καὶ δι᾽ ὀλιγότητα τὰ 

͵ὔ “» , Ν 
εὐθύτητι διηκριβωμένον, τῷ πνεύματος ἀπομαραινομέγε διὼ 
Ν ΄ νυ , νι». »ν ΄, τὴν μετάςασιν. τὸ δ᾽ ὅμοιον συμβαίνει καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ 

περὶ τὰς αἰγιαλός" ὅταν μὲν γὰρ κυμαίνασα ἐκβάλλῃ, σφό- 

δρα παχεῖαι καὶ σκολιαὶ γύονται αἱ ῥηγμῖνες, ὅταν δὲ 
τὴν ἔκκρισιν λεπταί εἰσι 

Ύ ΄΄ ἅ. ἈΝ » »“ 

καὶ εὐθεῖαι. ὅπερ ὄν ἡ θάλαττα ποιεῖ περὶ τὴν γῆν, τοῦτο 
Ν “ ) ν.» Ὁ ἃ έ ᾿ ΄, Υ θ᾽ μᾳ ΄ 

τὸ πνεῦμα περὶ τὴν ἐν τῷ ἀέρι ὠχλύν, ὥσθ᾽ ὅταν γόηται 
΄ ὔ "0 - ὶ ᾿ ἤ γηνεμία, πάμπαν εὐθεῖαν καὶ λεπτὴν καταλείπεσθαι ὥσπερ 

ῥηγμῖνα οὖσαν ἀέρος τὴν νεφέλην. διὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ 

ἀπωθυμένα ἀέρος. ἔτι τὸ γίγνεσθαι τὸν ἥλιον ἀχλυώδη καὶ Ὁ τὰς ἐκλείψεις ἐνίοτε τὰς σελήγης συμβαζει γίγνεσθαι σει- 

ἀμαυρότερον ἄνευ νέφες, καὶ πρὸ τῶν ὀρθρίων σεισμῶν ἐνίοτε 

γηνεμίαν τε καὶ κρύος ἰσχυρόν, σημεῖον τὰς εἰρημένης αἰτίας 

ἐςίν. τόν τε γὰρ ἥλιον ἀχλυώδη καὶ ἀμαυρὸν ἀναγκαῖον 

εἶναι ὑπονος εἶν ἀρχομένα τὰ πνεύματος εἰς τὴν γὴν τῷ δια- 

σμόν" ὅταν γὰρ ἤδη πλησίον ἥ ἡ ἀντίφραξις, καὶ μήπω 
ἃ ὔ ᾽ Ν Ν “ Ξ Ξ-, τὶ τ “-.2 

μὲν ἢ πάμπαν ἀπολελοιπὸς τὸ φῶς καὶ τὸ ὠπὸ τοῦ ἡλίου 
θερμὸν ἐκ τῇ ἀέρος, ἤδὴ δ᾽ ἀπομαραινόμενον, νηνεμία γίνε- 

ται ἀντιμεθιςαμένου τῷ πνεύματος εἰς τὴν γῆν, ὃ ποιεῖ τὸν 
Ψ Ν , ’ ν Ἁ Ἁ ᾿ ΑῚ Ν ΝΟ: ὔ 7 Ν Ἀ ἂν Ν λύοντος τὸν ὠέρα καὶ διακρίνοντος, καὶ πρὸς τὴν ἕω καὶ 25 σεισμὸν πρὸ τῶν ἐκλείψεων. γίνονται γὰρ καὶ ἄνεμοι πρὰ 

περὶ τὸς ὄρθρες νηνεμίαν τε καὶ ψῦχος. τὴν. μὲν «γὰρ νηνε- 

μίαν ἀναγκαῖον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνειν, καθάπερ εἴρη- 

ται καὶ πρότερον, οἷον μεταρροίας εἴσω γινομένης τῷ πνεύ- 
ματος, καὶ μᾶλλον πρὸ τῶν μειζόνων σεισμῶν μὴ δια- 

“- ,ὔ -“ 

τῶν. ἐκλείψεων πολλάκις, ἀκρόνυχοι μὲν πρὸ τῶν μεσονυ- 
κτίων ἐκλείψεων, μεσονύκτιοι δὲ πρὸ τῶν ἑῴων. συμβαίνει 
ΝΣ ἥν π πχὰ » Ν Ν Ἀν Ἂς . δὰ ΄’ 

δὲ τῦτο διὰ τὸ ἀμαυρῆσθαι τὸ θερμὸν τὸ ἀπὸ τῆς σελήνης, 
ν΄ 7 κ τῷ , ᾿ Ἂ,. ἐν κι 7 Υ͂ ς ὅταν πλησίον ἤδη γίγνηται ἡ φορὰ ἐν ᾧ γενομένων ἔςαι ἡ 

σπώμενον γὰρ τὸ μὲν ἔξω τὸ δ᾽ ἐντός, ἀλλ᾿ ἀθρόον φερό- 30 ἔκλεμψις. ἀνιεμέγα ἦν ᾧ κατείχετο ὁ ἀὴρ καὶ ἠρέμει, πά- 

μένον ἀναγκαῖον ἰσχύειν μᾶλλον. τὸ δὲ ψῦχος συμβαίνει λιν κινεῖται καὶ γίγνεται πνεῦμα τῆς ἐκλείψεως πρωϊαΐ- 
διὰ τὸ τὴν ἀναθυμίασιν εἴσω περιτρέπεσθαι, φύσει θορμὴν τερον. ὅταν δ᾽ ἰσχυρὸς γύῴηται σεισμός, ὑκ εὐθὺς οὐδ᾽ εἰ- 
ἊΨ ᾿ ΓΝ Δ ᾽ “ εν - Ἀν ΄ ΄ Ὁ " Ν Ἀ -“" Ἶ 
ὅσαν καθ᾽ αὑτήν. ἅ δακῦσι δ᾽ οἱ ἄνεμοι εἶναι. θερμοὶ διὰ τὸ σάπαξ παύεται σείσας, ἀλλὰ τὸ πρῶτον μὲν μέχρι περὶ 

κινεῖν τὸν ἀέρα πλήρη ψυχρᾶς ὄντα καὶ πολλῆς ἀτμίδος, τετταρώκοντα πρόεισι πολλάκις ἡμέρας, ὕςερον δὲ καὶ ἐφ᾽ 

- 

1. γέγονε ΕΞ Π 2. ἰν τῇ ἱερᾷ ἡήσῳ Ἐ᾿ [1 3. ἀνώδει ΕΕ. ἢ ἅ. ῥαγέντος Ν. ἵ 5. πολύ οὐχ Ε. ἢ 6. λιπαρέων ΗΝ. ΚΕ τε λι εἰ α 
δον. 18. ἔτι οπὶ ΗΝ. ἢ 9. τῦῦ πν Ε. 1 10. πρῶτον ἐκπρησθῆ Ε. ἢ 14. κερματιζομένν Ε. 1 12. τὴν οπχλ ΗΝ. || 13. νότος] τον- 
ὥτος Ἐ. ἡ 15. θάλασσαν ΕΝ. ᾿ 411. θάλασσα Ε. ΠΠ 19. ὑπέρχεται ΕΗ͂Ν. 1! 22. ἰςὶν αἰτίας ΕΗ͂Ν. Ἰ| 23. ἀμαυρότερον ΗΝ. [| 24. εἶ- 

ναι οἵα Ε. 128. καὶ οαὰά ΓΗ͂Ν. ἢ 30. ἀθρόως Ν. Ἱ 32. τρέφεσθαι Ἐ. ἢ 84. τὸν οτὰ ΚΕ. {πολλῆς ὅντα καὶ ψνχρᾶς Ε΄, ὅντα πολ- 
λῆς καὶ ψυχρᾶς ΗΝ. 

1. ὥσπερ δὴ τὸ Ε΄ Ἱ τὸ δηῖο διὰ οπι ΕΡΗ͂Ν. ᾿ϊ 2. αἰάζωμεν ΕΗ͂Ν, ἀτμίζωμεν Ἐ. ἵ ἀ. ἰκλειπέσης ΗΝ. 1 5. τὴν οχὰ Ε. 1 
6. ἀπέρροια ΕῊΝ. || τόποις ροκῖ γίγνεσθαι Ε΄, οἵὰ ΗΝ. ᾿ἰ 8. 5] εἰ Ε. 1 9. νεφέλιον μακρὸν καὶ Ἀ. Ε΄, οπηϊΞεῖὶα 10. καὶ μακρὸν. [} 

41. τὸ γὰρ πν. Ἐ. ἢ 12. τὴν ὑπὸ γῆν μι Ν. 1 τὸ δ᾽ οτα Ἐ. θαλάσσῃ ΕΗ. 113. περὶ οαι Ε΄. ΠΠ ἐκβάλη ἘΝ. ᾿ 14. σκολιαὶ καὶ 

παχεῖαι Ε΄ ΠΠ δὲ οἵη Ε΄. ἢ 15. ἢ οπὰ Ε. “19. ἀέρος οὖσαν Ε. ἢ 20. τῆς σελήνης ἐνίοτε Ε. Π 22. ξ οτὰ ΚΕ. ἰἰ 25, 26, 271. ἐκλείψεων 

φοῖτ Ἐ. || 26. ἀκρόνυχοι Ε΄. 1 27. μεσονύκτιον ἘΗΝ. ἢ 29. γένηται Ν. ἢ φθορά ργε Ε. 1 ὴὰ οτὰ Ε. ΠΠ 31. ὀψιαίτερον ΗΝ, 11 88. 
περ οὐχ Ε. ἢ 34. τεττ. ἡμέρας πρόεισι πολλάκις Ἐ,, τεττ. σείει ἡμερῶν Κ΄. 
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ἂν καὶ ἐπὶ δύο ἔτη ἐπισημαίνει κατὰ τὰς αὐτὸς τόπες. αἷ- 
τιον δὲ τοῦ μὲν μεγέθυς τὸ πλῆθος τοῦ πνεύματος καὶ τῶν 

, ν ΄ -ν. Δ ὁ ν ν Ἃ ΠΈΒΕ τόπων τὰ σχήματα δι᾿ ὧν ἀν ῥυῇ᾽ ἢ γὰρ ἀν ἀντιτυπήσῃ 
καὶ μὴ ῥᾳδίως διέλθῃ, μάλις ὦ τε σείει καὶ ἐγκαταλείπε- 

Ἕ μ᾽ 2 - ,ὔ ἢ» ΄ : ᾿ 

σθαι ἀναγκαῖον ἐν ταῖς δυσχωρίαις, οἷον ὕδωρ ὁ δυνάμενον 

διεξελθεῖν. διὸ καθάπερ ἐν σώματι οἱ σφυγμοὶ ἐκ ἐξαίφνης 

παύονται οὐδὲ ταχέως, ὠλλ' ἐκ προσαγωγὴς ἅμα κατα- 
ν (θς ἈΠ ἜΣ ΕΣ ᾿ αἰ φ αὺκΣ ᾽ς θυ δ᾽ ε 

μαραινομένε τῇ πάθες, καὶ ἡ ἀρχὴ ἀφ᾽ ἧς ἡ ἀναθυμίασις 
, νι ες δῚ -“ ͵ “ ᾽ ΔΝ 
ἐγέετο καὶ ἡ ὁρμὴ τοῦ πνεύματος δῆλον ὅτι οὐκ εὐθὺς 
-΄ » “. ν δ ᾽ - ᾽ ᾿ς νΨ ὰ 
ἅπασαν ἀνάλωσε τὴν υλῆν, ἐξ Ὡς εἐχοίησε Τὸν ἀνέμου, ὃν 

» Ά » ν ε 
καλῆμεν σεισμόν. ἕως ὧν ὄν ἀναλωθῇ τὰ ὑπόλοιπα τότων, 

. ᾽ Ἄ 
ἀνάγκη σείειν, ἠρεμαίτερον δὲ καὶ μέχρι τούτου ἕως ἂν 

᾿ Ἀ - 
ἔλαττον ἧ τὸ ἀναθυμιώμενον ἢ ὥς: ε δύνασθαι κινεῖν ἐπιδή- 

- Δ 3. "ἢ ’΄ Ν ε Ἀ Ν “- ͵ὔ ἈΝ 

λως. ποιεῖ δὲ καὶ τὰς ψόφες τὸς ὑπὸ τὴν γὴν γινομένες τὸ 
γεῦμα, καὶ τοὺς πρὸ τῶν σεισμῶν καὶ ἄνευ δὲ σεισμῶν 
ψ ὔ « Ἁ “ - Ἀ « ΄’ ε γΝ 

ἤδη πὸ γεγόνασιν ὑπὸ γῆν. ὥσπερ γὰρ ῥαπιζόμενος ὁ ἀὴρ 
᾿Ὶ »,.2 ͵ μ4 ΕἾ ͵ ἃ τ τ δὰ 

παντοδαπὸς ἀφίησι ψόφους, ὕτως καὶ τύπτων αὐτὸς" ἀθὲν 

ψὰρ διαφέρει" τὸ γὼρ τύπτον μα καὶ αὐτὸ τύπτεται πῶν. 

προέρχεται δ᾽ ὁ ψέφος τῆς κινήσεως διὰ τὸ λεπτομερέςερον 

ΜΕΤΕΩΡΟΔΟΓΙΊΚΩΝ Β. 

σεῖον τὴν γὰν ἀνεῦμα φερομένην ὑπ᾿ ἄλλου πνεύματος τὴν 

θάλασσαν ἀπῶσαι μὲν ὅλως μὴ δύνηται, προωθοῦν δὲ καὶ 
συςέλλον εἰς ταὐτὸν συναθροίσῃη πολλήν' τότε γὰρ ἀναγ- 
καὶον ἡττηθέτος τούτου τῷ πνεύματος ἀθρόαν ὠθυμένην ὑπὸ 

5 τοῦ ἐναντίου πνεύματος ἐκρήγνυσθαι καὶ ποιεῖν τὸν κατα- 
κλυσμόν. ἐγένετο δὲ τῦτο καὶ περὶ ᾿Αχαΐαν" ἔξω μὲν γὰρ 

ἦν νότος, ἐκεῖ δὲ βορέας, νηνεμίας δὲ γενομένης καὶ ῥυέντος 
εἴσω τῇ ἀνέμα ἐγένετο τό τε κῦμα καὶ ὁ σεισμὸς ἅμα, καὶ 
μῶλλον διὰ τὸ τὴν θάλατταν μὴ διδόναι δια πνοὴν τῷ ὑπὸ 

10 τὴν γὴν ὡρμημένῳ πνεύματι, ἀλλ᾽ ἀντιφράττειν" ὠποβια-- 
ζόμενα γὼρ ἄλληλα τὸ μὲν πνεῦμα τὸν σεισμὸν ἐποίησεν, 

ἡ δ᾽ ὑπόςασις τῇ κύματος τὸν κατακλυσμόν. κατὰ μέρας 
δὲ γίγνονται οἱ σεισμοὶ τὴς γῆς, καὶ πολλάκις ἐπὶ μικρὸν 

τόπον, οἱ δ᾽ ἄνεμοι ἡ κατὰ μέρος" κατὰ μέρος μό, ὅταν 
ε» ΄ « ἩἾΡΗΣ, ΟΦ ἘΝ ΞΟ “ 

15 αἱ ἀναθυμιάςεις αἱ κατά, Τὸν τό του αὐτὸν καὶ τὸν Ὑειτγιωντα, 

ᾺΑα ἘΠ ἂν 4 ᾿Ὶ Σ Χ ,ὔ 
συνέλθωσιν εἰς ἕν, ὥσπερ καὶ τοὺς αὐχμοὺς ἔφαμεν γίγνε- 

Ν Σ ,ὔ Ἁ ΝΣ. ,ὔ « } σθαι καὶ τὼς ὑπερομβρίας τὰς κατὼ μέρος. καὶ οἱ μὲν 

σεισμοὶ γίγνονται διὼ τῦτον τὸν τρόπον, οἱ δ᾽ ἄνεμοι δ" τὼ 

μὲν γὰρ ἐν τῇ γῇ τὴν ἀρχὴν ἔχει, ὥς᾽ ἐφ᾽ ἕν ὡπάσας ὁρ- 

εἶναι καὶ μᾶλλον διὰ παντὸς ἰέναι τοῦ πνεύματος τὸν ψό- Ὁ μᾶν' ὁ δ᾽ ἥλιος ὑχ ὁμοίως δύναταί, τὰς δὲ μετεώρους μᾶλ.- 
᾿ . Ἃ » - 

ῴφον. ὅταν δ᾽ ἔλαττον ἢ ἢ ὥςε κινῆσαι τὴν γὴν διὰ λεχτό- 

τήτα, διὰ μὲν τὸ ῥᾳδίως διηθεῖσθαι ὁ δύναται κινεῖν, διὰ 
-5ιὺ 

δὲ τὸ προσπίπτειν ςερεοῖς ὄγκοις καὶ κοίλοις καὶ παντοδὰν- ρ ρ 
᾿ς ᾿ ν νὰχ , “΄“νν) 

ποῖς σχήμασι παντοδαπὰς ἀφίησι φωνάς, ὥς ἐνίοτε δο- 

λον, ὥςε ῥεῖν, ὅταν ἀρχὴν λάβωσιν ἀπὸ τὴς τῷ ἡλίς φο- 
-“ Ύ Ν Ν ᾿ » , Σ».ι»ΝΨ - } 

ρᾶς ἤδη κατὼ τὰς διαφορὰς τῶν τόπων, ἐφ᾽ ἔν. ὅταν μὲν 
»" - »“ ἃ ,ὔ 

ἕν ἡ πολὺ τὸ πνεῦμα, κινεῖ τὴν γῆν, ὥσπερ ἀν ὁ τρόμος, 
»»; ,ὔ 

ἐπὶ πλώτος μέν, γίγνεται δ᾽ ὀλιγώκις καὶ κατά τινας τό- 
» “ » Σ ᾿ , 

κεῖν ὕπερ λέγουσιν οἱ τερατολογῆντες, μυκᾶσθαι τὴν γῆν. 25 πὰς, οἷον ὁ σφυγμός, ἄνω καὶ κατωθεν" διὸ καὶ ἐλαττο- 
᾿ ,ὕὔ »" ᾽- 

ἤδη δὲ καὶ ὕδατα ἀνερράγη γιγνομένων σεισμῶν" ἀλλ᾽ οὐ 
Ά » [2 ν σ »“" ,ὔ Η γ ἂν» » ᾽ 

διὰ τοῦτο αἴτιον τὸ ὕδωρ τῆς κινήσεως, ἀλλ᾽ ἀν ἡ ἐξ ἐτι- 
-»" μι ,ὔ Ν - ». αὶ ΝΥ -“ 

πολῆς ἢ κάτωθεν βιάζηται τὸ πνεῦμα, ἐκεῖνο τὸ κινοῦν 
᾿ - » τ τ Ἔυλ ν » ᾽ ᾽ Ν ὔ 
ἐςίν, ὥσπερ τῶν κυμάτων οἱ ἄνεμοι ὠλλ᾽ οὐ τὰ κύματα 

,ὔ ’, “ Ν ᾽ὔ ᾿ ᾽ Ἁ . 3, “ }} 

νάκις σείει τοῦτον τὸν τρόπον" οὐ γὰρ ῥᾷδιον οὕτω πρλλιὴν 

συνελθεῖν ἀρχήν᾽ ἐπὶ μῆκος γὰρ πολλαπλασία τῆς ἀπὸ 
“ , . ,ὔ “ » ἃ ΄ “ ΄᾿ 

τὰ βάθος ἡ διάκρισις. ὅπε δ᾽ ἀν γένηται τοιοῦτος σεισμός, 

ἐπιπολάζει πλῆθος λίθων, ὥσπερ τῶν ἐν τοῖς λύκνοις ἀναν- 
-“ ᾿ » ἃ ν» 3 ὶ ᾿ Ν »" 4 ΎὙ ; » ἢ “ ἈΝ Ν , ,ὕ “ Ἁ 

των ἀνέμων εςιν αἰτιῶ. ἐπεὶ Χαὶ ΤῊΥ ὙΥΥ ουτως ἂν τις αἱ- 38 βραττομένων τοῦυτον γὰρ τον τρῦχον γένομενου σεισμου τὰ 

τιῷτο τῷ πάθος" ἀνατρέπεται γὰρ σειομένη, καθάπερ ὕδωρ 

Οὐ γὼρ ἔκχυσις ἀνάτρεψίς τίς ἐς ιν). ἀλλ᾽ αἴτια ταῦτα μὲν 

ἄμφω ὡς ὕλη (πάσχει γάρ, ἀλλ᾽ ὁ ποιεῖ), τὸ δὲ πνεῦμα 
ὡς ἀρχή. ὅκυ δ᾽ ἅμα κῦμα σεισμῷ γέγονεν, αἴτιον, ὅταν 

περὶ ἸΞίπυλον ἀνετράπη καὶ τὸ Φλεγραῖον καλέμενον πεδίον 

καὶ τὰ περὶ τὴν λΑιγυξικὴν χώραν. ἐν δὲ ταῖς νήσοις ταῖς 

ποντίαις ἧττον γίγνεται σεισμὸς τῶν προσγείων" τὸ γὰρ πλΆ:- 

θος τῆς θαλάττης καταψύχει τὰς ἀναθυμιάσεις καὶ κω- 
ΝΣ ͵ὔ “κ Ψ ἈΝ ,ὔ »“» ’ὔ ΓΑ ᾿ 

ἐν ντία γίγνηται τὰ πνεύματα. τῦτο δὲ γίγνεται, ὅταν τὸ 35 λύει τῷ βάρει καὶ ἀποβιάζεται, ἔτι δὲ ῥεῖ καὶ οὐ σείεται 

4. αὐτὸς οπῃ Ἐ. {Π 3. γὰρ ἀντιτυπήσει Ν, γὰρ ἂν ἀντιτυκήσα ΤΥ. 1 ἀ. τε οτὰ Ε΄ ἢ 5. ὕδιυρ] ὕδωρ ἐν σώματι ἘΗΝ. Ι 1 μὴ Ε΄. ἢ 

6. διελθεῖν Ε΄. 1 7. μαραινομῦν Ν. || 8. ἡ ροβὶ ἧς οπι ΚΕ. 9. δῆλον ὅτι οπ; ΗΝ. {Π 11. ἀν οπι Σ΄. 1 οὖν οὶ Ν. |12. ἀνάγκη 

οπὶ Ε. [Ϊ σείειν σοτγ Ε. {Πἠρεμαίτερον οογι’ Ε΄, ἀρεμαιέτερον ΕΠΙ͂Ν. || 14. τὴν ον ΕΚ. Π 16. ὑπὸ τῆς γῆς Ε΄ ᾿ γὰρ καὶ ἑαπ. ΓΗ͂Ν. ἢ 
11. ὁ αὐτός ΕΗ. 19. ὃ οτὰ Ε. ἵἱ λεπτομερέςἐρος Ἐ. 1 23. ςερεοῖςἿ ἑτέροις Ε. ἰ[ 26. σεισμῶν γενομένων Ν. 127. τὸ ὕδωρ αἴτιον Ἐξ. ἢ 

ἐξ οι ΕΞ. 1 29. οἱ ἄνεμοι τῶν κυμάτων Κ΄. 30. εἰσιν ΚΝ: εεὰ ΖΕ εἰσὶν αἴτια ἴῃ ππιαγρίπο. “31. γὰ}} γοῦν Σ΄. 1 32. ἐς: τις ΖΝ, 
τῆς γῖς ἰξὶν Ε΄ 1 μὲν ἄμφω ταῦτα Κ΄. ᾿ 

2. θάλατταν ΗΝ. {μὲν οπὶ ΣΕ. ἀ. ἀϑρόαν --- 5. πιεύματος οπὶ Ε. ἢ 9. θάλασσαν ἔ. ἵ 2. τοῦ κύματος οτι ἢ πνεύματος 
ἙΗΝ. ἱ 1᾿.. κατὰ μέρος οἴπ ρτ Ε΄. || 21. ῥεῖν ἐφ᾽ ἣν ὅταν 27, 1 22. ἐφ᾽ ἦν οπὶ Κ΄. ᾿ 23. πνεῦμα κάτωθεν ἄνω κρεῖ Ν. || ὧν] δὲ Ε΄. ἢ 

24. μέν οαι ΓΝ. ἵ{ καὶ οπὰ .. 1} 25. ὃ οἵὰκ ἢ. ἢ ἄνν καὶ κάτωθεν οὐχ Ν. || 26. τὸν τρόπον τρῦτον Ν. ᾿ἰ γὰρ δίδυσι ἑάδιον ΕΗΝ. ἢ 

«21. ἀρχὴν ροκὶ πολλὴν Σ΄. οἵη 1. [ἰ 28. τοιοῦτον σεισμὸν Ε. [ἰ 29. λί μοις- Ν. 30. γυομών Ν. 1} τά τε πρὶ ΓῊΝ. {{ 33. πουτέρες 
Ἡ. 11 γίνονται σεισμοὶ Ε΄. ἢ 3ἀ. ἀναψύχει Ε. 1 35. καὶ οὐ σείεται ροξὶ 369, 1. πνευμάτων Ν, 



 ΜΕΤΕΩΡΟΔΟΓΙΚΩΝ Β. 

κρατυμένη ὑπὸ τῶν πνευμάτων" καὶ διὰ τὸ πολὺν ἐπέχειν 
τόπον ἧς εἰς ταύτην ἀλλ᾽ ἐκ ταύτης αἱ ἀναθυμιάσεις γίγε 
γυται, καὶ ταύταις ἀκολυθῦσιν αἱ ἐκ τῆς γῆς. αἱ δ᾽ ἐγ- 

ὺς τῆς ἠπείρε μόριόν εἰσι τῆς ἠπείρν" τὸ γὰρ μεταξὺ διὰ 

μικρότητα, ἐδεμίαν ἔχει δύναμιν" τὰς δὲ ποντίας ὑκ ἔς: κι- 

νῆσαι ἄνευ τῆς θαλάττης ὅλης, ὑφ᾽ ἧς περιεχόμεναι τυγ- 

χάνεσιν. περὶ μὲν ἦν σεισμῶν, καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν, καὶ 
διὰ τίν᾽ αἰτίαν γίγνονται, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν συμβαι- 
γόντων περὶ αὐτός, εἴρηται σχεδὸν περὶ τῶν μεγίςων. 
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ποιεῖ, τὴν βροντήν. παντοδαποὶ δ᾽ οἱ ψόφοι διὰ τὴν ἀνωμα--: 
Χίαν τε γίνονται τῶν νεφῶν καὶ διὼ τὼς μεταξὺ κοΐλιας, ἢ 
τὸ συνεχὲς ἐκλείπει τῆς πυκνότητος. ἡ μὲν ὧν βροντὴ τῦτ᾽ 
ἔςι καὶ γίνεται διὰ ταύτην τὸν. αἰτίαν" τὸ δὲ πνεῦμα τὸ 
ἐκθλιβόμενον τὰ πολλὰ μὲν ἐκπυροῦται λεπτῇ καὶ ὠσθενεὶ 
πυρώσει, καὶ τοῦτ᾽ ἔςιν ἣν καλῦμεν ὠςραπήν, ἧ ἂν ὥσπερ ᾿ 

ἐκπῖπτον τὸ πνεῦμα χρωματισϑὲν. ὀφθῇ. γίνεται δὲ μετὼ 
τὴν. πληγὴν καὶ ὕςερον τῆς βροντῆς" ἀλλὰ φαΐεται πρό- 
τερον διὰ τὸ τὴν ὄψιν προτερεῖν τῆς ἀκοῆς. δηλοῖ δ᾽ ἐπὶ τῆς 

9 Πρφὶ δὲ ἀςρατῆς καὶ βροντῆς, ἔτι δὲ περὶ τυφῶνος ι0 εἰρεσίας τῶν τριήρων" ἤδη γὰρ ἀναφερόντων πάλιν τὰς κώ- 
καὶ πρηςῆρος καὶ κεραυνῶν λέγωμεν" καὶ γὰρ τούτων τὴν 
αὐτὴν ἀρχὴν ὑπολαμβάνειν δεῖ πάντων. τῆς γὰρ ἀναθυ- 

μιάσεως, ὥσπερ εἴπομεν, ἕσης διττῆς, τὴς μὲν ὑγρᾶς τῆς 
δὲ ξηρᾶς, καὶ τῆς συγκρίσεως ἐχούσης ἄμφω ταῦτα δυ- 

πας ὁ πρῶτος ἀφικνεῖται ψόφος τῆς κωπηλασίας. καΐτοι 

τινὲς λέγεσιν ὡς ἐν τοῖς νέφεσιν ἐγγίνεται πῦρ" τῦτο δ᾽ Ἐμ- 
πεδοκλῆς μέν φησιν εἶναι τὸ ἐμπεριλαμιβανόμενον τῶν τοῦ 

ἡλίς ἀκτίνων, ᾿Αναξαγόρας δὲ τῇ ἄνωθεν αἰθέρος, ὃ δὴ ἐκεῖ. 

νώμει καὶ συνις μένης εἰς νέφος, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, (5 νος καλεῖ πῦρ κατενεχβὲν ἄνωθεν κάτω. τὴν μὲν ἔν διά- 
ἔτι δὲ πυκνοτέρας τῆς συςάσεως τῶν νεφῶν γιγνομένης πρὸς 

Ἁ - Ἁ 2 ,ὔ Ἂ Ἁ “ τὸ ἔσχατον πέρας" ἧ γὰρ ἐκλείπει τὸ θερμὸν διακρινόμε- 
, γον εἰς τὸν ἄνω τόκον, ταύτῃ πυκνοτέραν καὶ ψυχροτέραν 

᾿ -" - Ἁ ’ὔ Ἁ ε .» ἀνωγκαῖον εἶναι τὴν σύςασιν. διὸ καὶ οἱ κεραυνοὶ καὶ οἱ ἐκ- 

λάμψιν ἀςραπὴν εἶναι τότα τῷ πυρός, τὸν δὲ ψόφον ἐγα- 
ποσβενυμένε καὶ τὴν σίξιν βροντήν, ὡς καθάπερ φαίνεται 
καὶ γιγνόμενον, οὕτω καὶ πρότερον τὴν ἀςραπὴν οὖσαν τῆς 
βροντῆς. ἄλογος δὲ καὶ ἡ τῷ πυρὸς ἐμπερίληψις, ἀμφο- 

νεφίαι καὶ «πάντα τὼ τοιαῦτα φέρεται κάτω, καΐτοι πε- 20 τέως μέ, μᾶλλον δ᾽ ἡ κατάσπασις τοῦ ἄνωθεν αἰθέρος. 
φυκότος ἄνω τῷ θερμὴ φέρεσθαι παντός" ἀλλ᾽ εἰς τὐναντίον 
τῆς πυκνότητος ἀναγκαῖον γίγνεσθαι τὴν ἔκθλιψιν, οἷον οἱ 
πυρῆνες οἱ ἐκ τῶν δακτύλων πηδῶντες᾽ καὶ γὰρ ταῦτα βά- 
ρος ἔχοντα φέρεται πολλώκις ἄνω. ἡ μὲν οὖν ἐκκρινομένη 

τοῦ τε γὰρ κάτω φέρεσθαι τὸ πεφυκὸς ἄνω δεῖ Ἀέγεσθαι 
τὴν αἰτίαν, καὶ διὰ τί ποτε τῦτο γίγνεται κατὰ τὸν ὑρανὸν 

ὅταν ἐπινέφελον ἤ μόνον, ἀλλ᾽ ὁ συνεχῶς ὕὅτως" αἰθρίας δ᾽ 
σης ἀ γίγνεται. τῶτο γὼρ παντάπασιν ἔοικεν εἰρῆσθαι προ- 

θερμότης εἰς τὸν ἄνω διασπείρεται τόπον. ὅση δ᾽ ἐμπερι- 25 χείρως. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὴν ἀπὸ τῶν ὠκτίνων ϑερμότητα 
λαμβάνεται τῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως ἐν τῇ μεταβολῇ ψυ- φάναι τὴν ἀπολαμβανομένην ἐν τοῖς νέφεσιν εἶναι τότων ας: 
χομένου τοῦ ἀέρος, αὕτη συνιόντων τῶν νεφῶν ἐκκρίνεται, τίαν ἀ πιθανόν" καὶ γὰρ τος ὁ λόγος ἀπρωγμόνως εἴρηται 
βίᾳ δὲ φερομέη καὶ προσπίπτεσα τοῖς περιεχομώοις νές λίαν' ἀποκεκριμένον τε γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τὸ αἴτιον ἀεὶ 
φεσι ποιεῖ πληγήν, ἧς ὁ ψόφος καλεῖται βροντή. γίνεται καὶ ὡρισμώον, τῆς τε βροντῆς καὶ τῆς ἀςραπῆς καὶ τῶν 
δ᾽ ἡ πληγὴ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς παρεικάσαι μείζονι μι- 30 ἄλλων τῶν τοιούτων, καὶ οὕτω γίνεσθαι, τοῦτο δὲ δια φέρει 
κρὸν πάθος, τῷ ἐν τῇ φλογὶ γιομώῳ ψόφῳ, ὃν καλῦσιν 
οἱ μὲν τὸν Ἥφαιςον γελᾶν, οἱ δὲ τὴν “ςίαν, οἱ δ᾽ ὠπει- 

λὴν τότων. γίγνεται δ᾽ ὅταν ἡ ἀναθυμίασις εἰς τὴν φλόγα 

πλεῖςον" ὅμοιον γὰρ κἂν εἴ τις οἴοιτο τὸ ὕδωρ καὶ τὴν χιόνα, 
Ἁ Λ 2 ,ὔ ,, Υ̓͂ » ΄ 

καὶ τὸν χάλαζαν ἐγυπάρχοντα πρότερον ὕςερον ἐκκρύεσθαι 

καὶ μὴ γίνεσθαι, οἷον ὑπὸ χεῖρα ποιούσης ἀεὶ τὺς συγκρέ- 

συνεςραμμέη φέρηται, ῥηγνυμέων καὶ ξηραινομένων τῶν σεως ἕκαςον ἀὐτῶν. ὡσαύτως γὰρ ἐκεῖνα τε συγκρίσεις 
ξύλων" οὕτω γὰρ καὶ ἐν τοῖς νέφεσι γιγνομένη ἡ τῷ πνεύ- 35 καὶ ταῦτα διακρίσεις ὑποληπτεον εἶναι, ὥς᾽ εἰ θάτερα τέ- 
μκατος ἔκκρισις πρὸς τὴν πυκνότητα τῶν νεφῶν εἰσπίπτουσα των μὴ γίγνεται ἀλλ᾽ ἔςι, περὶ ὠμφοτέρων ὁ αὐτὸς ὡρμό- 
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830. τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ πληγὴ Ε΄ ᾿Π ὥσπερ εἰκάσαι ΕΡΗΝ. || 32. γενᾶν ρν Ν. ἢ 35. ἡ οπῦ ΕΗ, ατῖθ γηγνομένη ροιῖ! Ν. || 36. ἐμπίπτεσα ΗΝ. 

Ἅ. οἱ οτὰ ΚΕ. Π 2. διὰ οπι ΗΝ. ἢ ἢ οπι Ε. ΠΠ 8. καὶ οπι Ε. ἢ 9. δὲ καὶ ἐπὶ Ν. 1] 13. ἱμπεριεχόμενον ρΥ Ε΄. ΠΠ 14. κεῖνος Ἐ, 
»εσικεῖνος Ε΄. ἢ 166. τοῦ τοιούτου π. ἀςρ. εἶναι Ῥ᾽ ἀςρ. εἶναι τὴν τούτυ τῇ “. ΗΝ. ἢ καὶ τὴν σίξιν ἰναποσβ. Ν. || 18. καὶ οτῃ ΔΝ. ΠΠ γρνόμια" 

Ἄγ. οὖσαν τὴν ἀςραπὴν ΓῊΝ. 1 19. ἱμπ. καὶ ἀμφ. Ε΄. 1 23. ἰπινέφελον μὲν ἢ Ε- Ἢ ἀλλ᾽ οὐ οὰ ΗΝ. ἢ 29. τῆς τε] τό τε τῆς Τ᾿, 

τῆς ἮΝ. ἵ᾿ὶ τῆς οτὰ Ε. ἃ 80. τῶν οτι Ε. ἢ 31. κἄν οτὰ Ε. Ἰ 35. καὶ ταῦτα διακρίσεις οτὰ ρΥ ἘΞ. [ 36. γΐηται Ε΄. ἢ ὁ ὁ ΚΕ. 

Αδα 
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᾿ ν ΙΝ ἃ ᾽ 
σει λόγος.. τήν τε ἐγαπόληψιν τί ὧν ἀλλοιότερον λέγοι. τις 

. : ᾿ ᾿ - 
ἢ καθάπερ ἐν τοῖς πυχνοτέροις; καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ 

- ὃ 7. 

ἡλίου καὶ τὸ πυρὸς γίνεται θερμόν" ἀλλ᾽ ὅμως ὅταν πάλιν 
’, ΄, Νὰ Ψ ᾽ 7 συνίῃ καὶ ψύχηται" τὸ ὕδωρ πηγνύμενον, ἀδεμίαν συμβαΐνει 

, ψ π΄ γα , , ᾿ 
γύεσθαι τοιαύτην. ἔκπτωσιν οἷαν ἐκεῖνοι λέγουσιν. καίτοι Ὑ᾽ 5 

“ ΝΣ - , Ἀν ζέσιν - ᾿ς ΑΚ ,ὕ 
ἐχρὴν κατὼ λόγον τῇ μεγέθους τὴν ζέσιν “ποιεῖν τὸ ἐγγινέ- 

ΕΝ »“Ἢ ς Γ κ 
μῖνον πνεῦμα ὑπὸ. τοῦ πυρές, “ἢν οὗτε δυνατὸν ἐνυπάρχειν 
πρότερον, ὅτ᾽ ἐκεῖνοι τὸν ψόφον ζέσιν ποῖδσιν ἀλλὰ σίξιν: 

υ Ν λᾳ Ν - Ἀ Ὰ - ἔς! δὲ καὶ ἡ σίξις μικρὼ ζέσις" Ὗ γὰρ τὸ προσπῖπτον κρατεῖ 

ΜΈΤΕΩΡΟΔΛΌΓΙΚΩΝ ΒΒ... 

ἽΝ: 
-  Πρρὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων εἴπωμεν ἔργων τῆς ἐκκρίσεως 
ταύτης, τὸν ὑφηγημένον ἤδη τρόπον λέγοντες. τὸ γὰρ πνεῦ- 
μα τοῦτο ἐχκκρινόμενον κατὰ μικρὰ μὲν καὶ σποράδην δια- 

χεόμενον καὶ πολλαίκις γιγνόμενον καὶ διαπγέον καὶ λε- 
έ ω τῆς - ) ᾽ ΄ςι ἃ δ᾽ ἐθ , 

πτομερέςερον ὃν βροντὰς ποιεῖ καὶ ἀςραπάς" ἀν δ᾽ ἀθρόον 

καὶ πυκνότερον, ἧττον δ᾽ ἐκκριθὴ λεπτόν, ἐκνεφίας ἄνεμος 
ὔ Ἁ Ἅ ᾽ὔ Ἁ Ν ΄ὔ “- ᾽ ’ὔὕ - 

γίνεται.. διὸ καὶ βίαιος" τὸ γὰρ τώχος τῆς ἐκκρίσεως ποιεῖ 
- ’ὔ 

σβεννύμενον, ταύτῃ ζέον ποιεῖ τὸν ψέφον. εἰσὶ δέ τινες οἷ τὺ τὴν ἰσχχῴν. ὅταν μὲν ὅν συνακολουθήτῃ πολλὴ καὶ συνεχοὴς 

τὴν ἀςραχήν, ὥςπερ καὶ Ἐλείδημος, ὑκ εἶναί φασιν ἀλλὰ 
φαίνεσθαι, “παρεικαΐζοντες ὡς τὸ παθος ὁμοῖον ὃν καὶ ὅταν 

τὴν θάλαττάν τις ῥάβδῳ τύπτῃ" 

ἀποςίλβον τῆς νυκτός" 

ϑ αἰνεταὶ γοὰρ "τὸ ὕδωρ 

βὲ ἔλι Ἵ ῥαπιζομέτυ τῷ 
“ .» 

οὑτῶς ἐν τῇ 

Ἁ » ἈΝ ᾽ὔ 2 Ὑ Λ Ἅ 

ἔκκρισις, τὸν αὕὔτον γύεται τρόπον ὠσπερ ὅταν πάλιν εἰς 
᾽ ’, - ᾽ὔ ,ὔ Ἁ . Ἁ λον ,ὔ “- 

τὐναντίον ὁρμήσῃ" τότε γὙὰρ ὑετὸς καὶ ὕδατας γύεται πλϑ- 

ϑος. ὑπάρχει μὲν ἦν ἄμφω δυνάμει ταῦτα κατὰ τὴν ὕλαν 
Β ᾿; “ἷ ᾿- -“ 

ὅταν δ᾽ ἀρχὴ γένηται τῆς δυνάμεως ὁποτερασῶν, ἀκολουθεῖ 

ὑγροῦ τὴν φαντασίαν τῆς γε δον εἶναι. τὴν ἀςραπήν, 15 συνεκκροόμενον ἐκ τῆς ὕλης, ὁποτέρου ὧν πλῆθος ἐνυπάρχῃ 
Ὁ λ Φ τὰ , φ- νι," , ᾿ ὅτοι μὲν οὖν οὔπω συνήθεις ἦσαν ταῖς περὶ τῆς ἀνακλάσεως 

͵, ν ΐ »“ , , ᾿ κ δόξαις, ὕπερ αἴτιον δοκεῖ τῷ τοιύτου πάθος εἶναι" φαίνεται 

λεῖον, καὶ γίνεται τὸ μὲν ὄμβρος, τὸ δὲ τῆς ἑτέρας ἀνα- 
θυμιάσεως ἐκνεφίας. ὅταν δὲ τὸ ἐκκρινόμενον πνεῦμα τὸ ἔν 

γὰρ τὸ ὕδωρ ςίλβειν τυπτόμενον ἀνακλωμένας ὑπ᾽ αὐτῇ τῆς τῷ νέφει ἑτέρῳ ἀντιτυπήση ὕτως, ὥσπερ ὅταν ἐξ εὐρέος εἷς 
ὄψεως πρός τι τῶν λαμπρῶν. διὸ καὶ: γίεται τῆτο μᾶλχον τενὸν βιάζηται ὁ ἄνεμος ἐν πύλαις ἢ ὁδοῖς" συμβαΐει γὰρ 

αύκτωρ᾽ τῆς γὰρ ἡμέρας οὐ φαΐεται διὰ τὸ πλέον ἂν τὸ 292 πολλχίκις ἐν τοῖς τοιότοις ὠπωσθέντος τῷ πρώτου. μορίσυ τῷ Ρ γάρ β Ρ μ:ρ ἡ 
5 » ε ,ὔ ᾿ ἌΦῚ « φέγγος τὸ. τῆς ἡμέρας ἀφανίζειν. τὼ μὲν ἕν λεγόμενα. περὶ ῥέοντος σώματος. διὰ τὸ μὴ ὑπείκειν, ἢ διὰ ςενότητα ἢ διὰ 

βροντῆς καὶ ἀςραπῆς παρὰ τῶν ἄλλων ταῦτ᾽ ἐςί, τῶν μὲν τὸ ἀντιπνεῖν, κύκλον καὶ δίνην γίνεσθαι τῷ πνεύματος" τὸ 
ὅτι ἀνάκλασις ἡ ἀςραπή, τῶν δ᾽ ὅτι πυρὸς μὲν ἡ ἀςραπὴ μὲν γὰρ εἰς τὸ πρόσθεν κωλύει προϊέναι, τὸ δ᾽ ὄπισθεν ἐπω- 
διάλαμψ, ὁ δὲ βροντὴ Θέσις, ὑκ. ἐ , »Ά΄» , δεῖ ΄΄,» » » ᾿ ,ὔ ἊΝ, ΄ ἐ 

μψις, ἡ δὲ βροντὴ σβέσις, ὑκ. ἐγγινομένου παρ' ἕκα-: δεῖ, ὥς ἀναγκάζεται εἰς τὸ πλάγιον, ἢ ὁ κωλύεται, ᾧ 
φόν πάθος τῷ πυρὸς ἀλλ᾽ ἐνυπάρχοντος. ἡμεῖς δέ φωμεὶ 25 ρεσθαι, καὶ ὕτως.ἀεὶ τὸ ἐχόμενον, ἕως ὧν ἣν γένηται, τῶτο 
τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἐπὶ μὲν τῆς γῆς ἄνεμον, ἐν δὲ τῇ γῇ 

σεισμόν, ἐν δὲ τοῖς νέφεσι βροντήν. καντα γὰρ εἶαι ταῦτα 
τὴν ὑσίαν ταὐτόν, ἀναθυμίασιν ξηράν, ἢ ῥέουσα μέν πως 

δ᾽ ἐξὶ κύκλος" ξ΄ .γὰρ᾿ μία φορὰ σχήματος, τῦτο καὶ αὐτὸ 
,» 7 ,ὕ ΕΝ “ ἂἌ“ ν΄» , 
ὠνώγκη κύκλον εἶναι. "ἐπί τε τῆς γῆς ἦν διὰ ταῦτα γίγνονται 

οἱ δῖνοι, καὶ ἐν τοῖς νέφεσιν ὁμοίως κατὰ τὴν ἀρχήν, πλὴν 

ἄνεμός ἐςιν, ὡδὶ δὲ ποιεῖ τὸς σεισμός, ἐν δὲ τοῖς νέφεσι ὅτι, ὥσπερ ὅταν ἐκνεφίας γίγνηται, ἀεὶ τὸ νέφος ἐκκρίνε- 

μεταβάλλουσα ἐκκρινομθη, συνιόντων. καὶ συγκρινομένων 30 ταί καὶ γύεται συνεχὴς ἄνεμος, ἕτως ἐνταῦθα ἀεὶ τὸ συν- 

αὐτῶν εἰς ὕδωρ, βροντάς τε καὶ. ἐςραπὰς καὶ πρὸς τύτοις 
τἄλλα τὰ τῆς αὐτῆς φύσεως τέτοις ὄντα. καὶ περὶ μὲν 
βροντὴς εἴρηται καὶ ἐς ραπῆς. 

εχὲς ἀκολουθεῖ τῷ νέφους. διὰ δὲ πυκνότητα ἀ δυνάμενον 
ἐκκριθῆναι τὸ πνεῦμα ἐκ τῷ νέφους ςρέφεται μὲν κύκλῳ 

τὸ πρῶτον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, φέρεται δὲ κάτω διὰ 

4. ἀπόληψην Ἐ. ἢ 5. οἷοι ΕΞ ὥσπερ Ἐ. 1 6. τὴν] καὶ τὴν Ε΄, τὴν δὲ Ε. ἢ ποιεῖ Ε,, ἱμποιεῖν. Σ΄ 8. τὸν ψόφον τλᾶγρο Ε,, τὸν οχὰ 

Ἑ. 'ὶ 9. καὶ οτὰ ΚΕ. | 10. τρὶς δῖε ὥσπερ Ε. {π13. τὴν οπι Ε΄. [ἰ θάλασσαν τε ΚΕ. ᾿ ἰάβδῳ τις ΕΗ͂Ν. ᾿ 14. "] καὶ ἐν Εὶ Π 11. 

δοκεῖ μοβὶ εἶναι ΚΕ. 1 18. ἀπ’ ΕΝ. 1] 19. εἰς τὸ λαμπρόν Γ΄. [1 μᾶλλον τῦτο ΗΝ. ᾿ἱ 20. γίγνεται Ε. 1} 21. τὸ οπι ΣΕ. ᾿ ἀφανίζον Σ΄ 

Η. Π 22. βροντῆς τε καὶ ΓΗ͂Ν. παρὰ) καὶ πεὴὶ ἮΝ. 25.} γυπάρχοντος ἢ ἡμεῖς, Ἐ6Ὶ 26. ἑναι τὸν αὐτὴν ΓΗ͂Ν. ᾿ 30. μεταβάλλωσα 

απὶ Σ. ἢ διακρινομέπη ἘΝ. ἢ συνανιόντων Ε΄. 1 31. αὐτῶν Βη18 80. καὶ 6, μοβὶ εἰς τὸ ὕδωρ (ἴα δι ΐπ) δ. 1.32. ἄλλα Ε. 
5. διαχ.] μαχόμενον Ε.ὕ} 6. διαπνεόμενον. ΟῚ 8. γϑεται ἄνεμος Ε΄ Π 10. μὲν οπν ργ Ε. ἢ 11. τὸν αὐτὸν οπιὶ ρν Ε, δηῖθ τρόπον 

Ῥοπῖ Ν. [Π τρόπον γίνεται Ε΄. ΠΠ 13. ταῦτα ἄμφω δυνάμει ΗΝ. ᾿ 15. συγκρινόμενον ἘΡ. ἢ ἀν] δ᾽ ἀν ΗΝ, δ᾽ ἂν ἢ Ε΄. 1 ἐτυπέρχει Κ᾽ ΞΕ. 

ομ ΜῈ Ε. 116. πλέον Ε. 1 καὶ ογ 1. “19. ἐν] ἃ ἐν ΕΟῚ 22. ἀντιτυπεῖν Ε εἰ ΒΌΡΓΕ Ροβίΐο πγεῖν ΤΟ 24. τὸ οπι Ε. ἢ ἃ οὗ 

. ἢ 25, ἕως ἄν ὃ] ἐὰν Ε. 1 26. καὶ αὐτὸ οπι ΣΕ. ἵ 27. κύκλο] ἕν ΕΝ. ἢ τε οπι ΞΕ. || 28. αἱ ὃναι ΗΝ. 1 29. ὅτι ὥσπερ 

οἷ Ε΄. 1 ὅταν ὥσπερ Ν. αὶ τῷ γίφους Η. ἢ] 30. συτεχὴς ὁ ἄνεμος ΗΝ. Ἱ ἀὰ ἐνταῦθα; Ἐς καὶ ὑταῦθα ἀὴὲ ΗΝ, 1 38. κάτω δὲ φέρο- 
ται ΒΗΝ. 

ἃς αν Ἢ 



ΜΕΤΕΩΡΟΔΛΔΟΓΙΚῺΝ Γ᾿. 

Ἁ ᾿ Ἁ Ἁ ’, ω τὸ ἀεὶ τὰ νέφη πυκνῶσθαι, ἢ ἐκπίπτει τὸ θερμόν. καλεῖ- 
.ν ἃ ᾽ ΄, μὰ -“" Ν , ΄ γ 

ται δ᾽, ἀν ἀχρωμάτιςον ἥ, τῦτο τὸ παϑδος τυφών, ἄνεμος 
Υ͂ .» ’ ἊΡ ὧν ν,.2 , , 
ὦν, οἷον ἐκνεφίας ἄπεπτος. βορείοις δ᾽ ὁ γίγνεται τυφών, 
᾿ “ Η 7 ἥν ,ὔ »“γΦ ΄ 
δὲ νιφετῶν ὄντων ἐκνεφίας, διὰ τὸ παντα ταῦτ᾽ εἶναι πγεύ- 
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γερόν, καὶ εἴρηται ἐν ἑτέροις πρότερον" ὅταν δ᾽ ἀθρόον χωρῇ, 
τότε φανερῶς δυκεῖ πγεῦμα εἶται. ὅπερ ὧν ἐν ταῖς μικραῖς 
πυρκαϊαῖς φαίνεται, τῆτο καὶ τότε πολλῆς ὕλης καομένης 
ἐγίγνετο πολλῷ. ἰσχυρότερον. ῥηγνυμένων ἔν τῶν ξύλων, ὅθεν 

ματα, τὸ δὲ πνεῦμα ξηρὼν εἶαι καὶ θερμὴν ἀναθυμίασιν, 6 ἡ ἀρχιὰ τῷ πνεύματος ἦν, πολιὰ ἐχώρει ἀθρόον, ἢ ἐξέπνει, 
ὁ ἕν πάγος καὶ τὸ ψῦχος διὰ τὸ κρατεῖν σβόνυσιν εὐθὺς 
γνγνοαμένην ἔτι τὴν ἀρχήν. ὅτι δὲ κρατεῖ, δῆλον" ὁ γὰρ ὧν 
“Φ ΄ὔ ᾿ ὔ ν ε ’ὔ -“ Ἁ ’ ἦν νιφετός, οὐδὲ βόρεια τὰ ὑγρά" ταῦτα γὰρ συμβαζει 

͵7 . -“Σ Ἂ ͵ Ν ᾽ν ,ὔ πρατάσης εἶναι τὴς ψυχρότητος. γίγνεται μὲν ὧν. τυφών, 

καὶ ἐφέρετο ἄνω πεπυρωμένον, ὥς ἐφαίνετο ἡ φλὸξ φέρε- 

σθαι καὶ εἰσπίπτειν εἰς τὰς οἰκίας. ἀεὶ γὰρ οἴεσθαι δεῖ συν- 
ἀκολουθεῖν τοῖς κεραυνοῖς πνεῦμα καὶ προϊέναι" ἀλλ᾽ οὐχ 

.« Ν ΄ ἈΝ ἈΝ 
ὁρᾶται διὰ τὸ ἀχρωμάτιςον εἶκαι. διὸ καὶ ἢ μέλλει πα- 

ὅταν ἐκνεφίας γιγνόμενος μὴ δύνηται ἐκκριθῆναι τῷ νέφους. 10 τάξειν, κινεῖται πρὶν πληγῆναι, ἅτε πρότερον προσπίστεσης 
ἔς. δὲ διὰ τὴν ἀντύκρουσιν τῆς δίνης, ὅταν ἐπὶ γῆς φέρηται 
ἡ ἐλιξ συγκατάγουσα τὸ νέφος, ὁ. δυναμένη ὠπολυθῆναι. 

τῆς ἀρχῆς τὸ πνεύματος: καὶ αἱ βρονταὶ δὲ καὶ ἐςραπαὶ 

δμς:ὥσιν ὁ τῷ ψόφῳ, ἀλλ᾽ τ "ἅμα δευπίρθεται τὸ τὴν 

ἢ δὲ κατ᾽ εὐθυωρίαν ἔκεπνεῖ, ταύτῃ τῷ πνεύματι κρεῖ, καὶ πληγὴν ποιῆσαν καὶ τὸν ψόφῇ τ υμὰ ἃ ἐὰν πατάξῃ, 

τὴ κύκλῳ κινήσει στρέφει καὶ ἀναφέρει ᾧ ὧν προσπέσῃ διέστησεν, ἐπέκαυσε δ᾽ ὕ. ὡν μὲν ἦν βροντῆς καὶ ἀςρα- 

βιαζόμενον. ὅταν δὲ κατασπώμενον ἐκπυρωθῇ (τοῦτο δ᾽ 15 πῆς καὶ ἐκνεφίς, ἔτι δὲ πρηςήρων τε καὶ τυφώνων καὶ κε- 
ἐς ὦν, ὧν λμητότερον τὸ πνεῦμα γέπται), καλεῖται πρηςήρ᾽ ραυνῶν, ἜπῸ; καὶ ὅτι ταὐτὸ πάντα, «καὶ τίς ἡ οαφοα 
συνεκπίμπρησι γὰρ τὸν ἀέρα τῇ πυρώσει χρωματίζων. ἐὰν αὐτῶν. 

δ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ νέφει πολὺ καὶ λεπτὸν ἐκδλιβῇ πνεῦμα, ἩΩΣ δὲ ἅλω καὶ τάν: δ τί θ᾽ ἑκάτερον καὶ διὰ τίς 2 
τῦτο γύεται "κεραυνός, ἐὰν μὲν πάνυ λεπτόν, ὑκ ἐπικάων αἰτίαν γίγνεταις. λέγωμεν, καὶ περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων" 
διὰ λεπτότητα, ὃν οἱ ποιηταὶ ἀργῆτα καλᾶσιν, ἐὰν δ᾽ ἦτ- 20 καὶ γὰρ. ταῦτα γίγνεται πάντα διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἀλ-. 

τον, ἐπικάων, ὃν ψολόεντα καλῦσιν᾽ ὁ μὲν γὰρ διὰ τὴν λήλοις. πρῶτον δὲ δεῖ λαβεῖν τὰ πάθη καὶ τὰ συμβαξ- 
λεπτότητα φέρεται, διὰ δὲ τὸ τάχος φθάνει διεξιὼν πρὶν νοντα᾿ περὶ ἔκαςον αὐτῶν. τῆς μὲν ὄν ἅλω φαίνεται πολ-- 
ἐκπυρῶσαι καὶ ἐπιδιατρίψας μελᾶναι" ὁ δὲ βραδύτερος λάκις κύκλος ὅλος, καὶ γίγνεται. περὶ ἥχιον καὶ σελήνην 
ἄχρωσε μέν, ἔκαυσε δ᾽ ὕ, ἀλλ᾽ ἔφθασε διιών. διὸ καὶ τὰ καὶ περὶ τὰ λαμπρὰ τῶν ἄςρων, ἔτι δ᾽ ὑθὲν. ἧττον γυκτὸς 

μὲν ἀντιτυπήσαντα πάσχει τι, τὰ δὲ μὴ θέν, οἷον ὠσπί- 25 ἢ ἡμέρας καὶ περ μεσημβρίαν ἢ δείλην" ἔωθεν δ᾽ ἐλασε 

δὸς ἤδη τὸ μὲν χάλκωμα ἐτάκη, τὸ δὲ ξύλον ὀϑὲν ἔπαθεν τονάκις καὶ περὶ δύσιν. τῆς δ᾽ ἴριδος ἀδέποτε γίεται κύκλος 
διὰ γὰρ μανότητα ἔφθασε τὸ πνεῦμα διηθηθὲν καὶ διελθόν" ὑδὲ μεῖζον ἡμικυκλίου τμῆμα" καὶ δύνοντος μὲν καὶ ἀνα»- 

καὶ δι᾿ ἱματίων ὁμοίως οὐ κατέκαυσεν, ἀλλ᾽ οἷον τρύχος τέλλοντος ἐλαχίςου μὲν κύκλου, μεγίςη δ᾽ ἡ ἁψίς, αἰρο- 
ἐποίησεν" ὥξε ὅτι γε πνεύματα ταῦτα πάντα, δῆλον καὶ μώου δὲ μᾶλλον κύκλον μὲν μείζονας, ἐλάττων δ᾽ ἡ ὡψίς" 

ἐκ τῶν τοιώτων, ἔξ δ᾽ ἐνίοτε καὶ τοῖς ὄμμασι θεωρεῖν, οἷον 3 καὶ μετὰ μὲν τὴν ὁπωρινὴν ἰσημερίαν, ἐν ταῖς βρα:χντέραις 
«αὶ νῦν συνέβαινε περὶ τὸν ἐν ᾿Εφέσῳ ναὸν καόμενον' πολ- ἡμέραις, πᾶσαν ὥραν γίγνεται τῆς ἡμέρας, ἐν δὲ. ταῖς .θε- 
λαχῇ γὰρ ἡ φλὸξ ἐφέρετο συνεχής, ἀποσπωμέη χωρίς. ριναῖς ὁ γίγνεται περὶ μεσημβρίαν. ἀδὲ δυοῖν πλείους ἴρια 
ὅτι μὲν γὼρ ὅ τε καπνὸς πνεῦμα καὶ κάεται ὁ καπνές, φα- δὲς γύονται ἅμα. τότων δὲ τρίχρως μὲν ἑκατέρα, καὶ τὼ 

8. βορίοις Ἐ΄ οριοις Ν. Π ἀ. ἐἶναι ταῦτα ΕΗΝ. ἢ πτείματα)] ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ Ἐ. Ἰ 5. θερμὴν ναι καὶ ξηρὰν Ν. {Π 6. εὐθὺς οτὰ ΕΞ. 
..δ} γὰρ ΕΕ. 1 ἐδὲ γὰρ Η. ἢ ἦν νιφετὸς. ἂν Ε΄. ἢ 9. εἶναι κρατώσης Ε΄. ἢ Ὁ] ἔν ὁ ΕΗ͂, 1 11. αὶ τῆς γῆς ΗΝ, πὶ γῆν Ἐ.Ἰ 13. εὐ- 

θυϑεωρίαν Ἐ. 11 πνεῖ Ρ. 15. δ᾽ ἰξὶν ἀν οὐ ΕἸ. 1 16. γήτται Ν. ἢ 41. ἐκπίμπρησι Ε΄, συνεμπίμπρησι Ε΄. ᾿| πυχνώσει ρν Ε΄. ἢ 18. ἐν 
οτὰ Ε΄ ἵ ιχληφθᾷ ργ Ἐ. || 19. ἂν ΡΗΝ. ||. 19 εὐ 21. ἐπικῶνν ΕῊΝ. ἵ 20. ἀν Ε΄. ΤΠ 21. γὰρ ογὰ Ν. τὴν αἵὰ ΤΗΝ. 1 22. διμὰν 

Δ. 1 23. ἐπιτρέψας Ν. ᾿| βραδ.] διὰ τὴν βραδύτητα Κ΄ ᾿Π| 2ἀ. δινὸν] διελθεῖν Ν, οτν ΕΗ. ἃ 26.. ἤδη οπὰ 0} 28. ὑκ ἕκαυσν ΕΗ͂Ν. ἡ 
29. πώτα οἵα ΗΝ. ᾿ἱ καὶ οπι Ε. ἢ .30. τοιύτων. ἐς ίν. ἔςι Ν. ἡ καὶ ἐν τοῖς Ἐ. ||31.. συνέβαινε] ἰθεωρῦμεν ἙΒΝ. || πολλαχοῦ Ν. ἢ 

32. ἰφέρετο ἡ φλὸξ 7᾽, ἡ φλὸξ ἐφαίνετο Ν. ᾿ 33. πνεύματα Κ΄. || καίεται ΗΝ. 

- 4. ἐν ἄλλοις πρότεριν ΗΝ, πρέτερον ἐν ἑτέροις Ε΄ 11} 3.. καιομένης ΕῊΝ. 11. ἀ. ἐγίνετο ΗΝ. ἢ 5. ἢ]! καὶ Ν. ΗΠ 6. ἐφαίνετο Ν. || ὧν 

ρν Ἐ. Τ πυρέμενον Κ΄. ἢ. 1. εἰσέπιπτεν ἘΝ. 1 εἰς οπα .Ε. || ἐπακολυθειν Ε΄ ἢ 9. ἐδαι οπι Ν. ᾿ 11. καὶ ἀςραπαὶ οὐχ ΕἾΝ, καὶ αἱ ἀςρα- 

“παὶ πιᾶτροὸ ἢ]. ᾿ 13. παρκτάξη Ἐ. "ἢ .λλ. ἔκαυσε ΗΝ. 1 15: δὶ περὶ πρηφήρων (ἯΙ. ἢ τε οτὰ 2... ᾿ 16. διαφορὰ πάντων αὐτῶν ἘΡ. 
20. αὐτὰ Ἶ προειρημένας ὉΥΡ ΚΕ. 1 21. λαβεῖν δεῖ ἢ. δεῖ λαμβάνειν Ἐ. ἢ 22, ὅν οἵὰ ΑΓ. }} 25. εἴωθεν Ἐ. ᾿ ἔλαττον Ε΄. ἢ 38εἰ 29. ἃ 
τα ΗΝ. ἢ 28. αἰἱρουμένου Ἐ. ἢ 30. μετὰ] περὶ Ἑ. ΠΤ μετοπωρινὴν. Ε΄ 1} ἐν μὲν ταῖς Ν. ἢ βραχυτάταις Η. ἢ 32. ἀ δὴ δυοῖν Ν', ἐδὶ δὴ 

δυεῖν Ἡ. ὃ 33. τρίχως Ε. || καὶ τὰ] τὰ δὲ Ε΄. - 

Αδα2 
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χρώματα ταὐτὰ καὶ ἴσα τὸν ἀριθμὸν ἔχουσιν ἀλλήλαις, 
ἀμυδρότερα δ᾽ ἐν τῇ ἐκτὸς καὶ ἐξ ἐναντίας κείμενα κατὰ 

Ν δε Ν ΝΌΣΟΝ, 2ΔᾺ , Υ τὴν θέσιν. ἡ μὲν γὰρ ἐντὸς τὴν πρώτην ἔχει περιφέρειαν 
τὴν μεγίςην φοινικίαν, ἡ δ᾽ ἔξωθεν τὴν ἐλαχίςην μὲν ἐγ- 

γύτατα δὲ πρὸς ταύτην, καὶ τὰς ἄλλας ἀνάλογον. ἔς! δὲ 
τὼ χρώματα ταῦτα ἅπερ μόνα σχεδὸν ὁ δύνανται ποιεῖν 

ε [εν ψ ᾿ » 7 ᾿. ταν οἱ γραφῆς" ἔνια γὰρ αὐτοὶ κεραννύουσι, τὸ δὲ φοινικοῦν 
καὶ πράσινον καὶ ὡλουργὸν ὁ γίγνεται κεραννύμενον" ἡ δὲ 
, τὰ ΝῚ ΄ Ἀ Ἀ “ “- 

ἶρις ταῦτ᾽ ἔχει τὼ χρώμωτα. τὸ δὲ μεταξὺ τοῦ φοινικοῦ 

ΜΕΤΕΩΡΟΔΟΓΙΊΚΩΝ Γ. 

κρὰὼ τῶν ἐνόπτρων, καὶ μηδεμίαν αἰσθητὴν ἔχει διαίρεσιν" 
᾽ ν᾿ , Ν, πος Δὸς, τὰν "Δ 2 ἢ , , ἐν γὰρ τότοις τὸ μὲν σχῆμα ἀδύνατον ἐμφαίνεσθαι (δόξει 

γὰρ εἶναι διαιρετόν' πᾶν γὰρ σχῆμα ἅμα δοκεῖ σχῆμά 

τε εἶναι καὶ διαίρεσνν ἔχειν), ἐπεὶ δ᾽ ἐμφαίνεσθαΐί τι ἀναγ- 
“ ΄ ΄ Ἂν ,ὔ 5 καῖον, τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον, λείπεται τὸ χρῶμα μόνον ἐμ- 

φαύεσθαι. τὸ δὲ χρῶμα ὁτὲ μὲν λαμπρὸν φαίνεται τῶν 
λαμπρῶν, ὁτὲ δέ, ἢ τῷ μίγνυσθαι τῷ τῷ ἐνόπτρου ἢ διὰ 
τὴν ἀσθένειαν τῆς ὄψεως, ἄλλου χρώματος ἐμπριεῖ φαν- 

τασίαν. ἔξω δὲ περὶ τέτων ἡμῖν τεθεωρημένον ἐν τοῖς περὶ 

καὶ πρασίνου φαίνεται πολλάκις ξανθόν. παρήλιοι δὲ καὶ 10 τὼς αἰσθήσεις δεικνυμένοις" διὸ τὰ μὲν λέγωμεν, τοῖς δ᾽ 
Ἐν δὸ ,ὔ ᾿ ,ὔ ᾽ ὶ ὶ ᾿» β Υ »" ε το ΄ εὖ » ὦ ῥᾷβδοι γίνονται ἐκ πλαγίας ἀεὶ καὶ ουτ᾽ ἄνωθεν ὅτε πρὸ ὡς ὑπάρχουσι χρησώμεθα αὐτῶν. 
τῇ Ὑῇ ὅτ᾽ ἐξ ἐναντίας, οὐδὲ δὴ νύκτωρ, ἀλλ᾽ ἀεὶ περὶ τὸν Ἠρῶτον δὲ περὶ τῆς ἄλω τῷ σχήματος εἴπωμεν, δὲ- ἃ 
ἥλιον, ἔτι δ᾽ ἢ αἰρομένου ἢ καταφερομέν" τὰ πλεῖξα δὲ ὅτι τε κύκλος γύεται, καὶ διότι περὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σε- 

πρὸς δυσμάς" μεσουρανᾶντος δὲ σπαγιόν τι γέγονεν, οἷον ἐν λήνην, ὁμοίως δὲ καὶ περί τι τῶν ἄλλων ἄςρων" ὁ γαρ 
7 ἄγος Ξ 7 ΥΥ͂ Ἀ - ε τ: Ν ᾽.κ , «- ,ὔ ,ὔ ,ὔ ι Ψ - » ἢ» 

Βοσπόρῳ ποτὲ συνέπεσεν' δὶ ὅλης. γὼρ τὴς ἡμέρας συνανα- 15 αὐτὸς ἐπὶ πάντων ρμόσει λόγος. γίγνεται μὲν ἦν ἡ ἀνά- 
σχόντες δύο παρήλιοι διετέλεσαν μέχρι δυσμῶν. τὰ μὲν ἕν κλασις τῆς ὄψεως συνᾳξαμένου τῷ ἀέρος καὶ τῆς ἀτμίδος 

Ἶ ΄ ,».ν ΄ ἂν ἃ. 8. 4 Ν δ᾽ » ’ » 7 »ν ς ν, ὶ Α ,ὕ 
περὶ ἕκαςον αὐτῶν συμβαΐνοντα ταῦτ᾽ ἐς», τὸ δ᾽ αἴτιον τό- εἰς νέφος, ἐὰν ὁμαλὴς καὶ μυοιρομερὴς συνιςαμέη τύχη, 

διὸ καὶ σημεῖον ἡ μὲν σύστασις ὕδατός ἐστιν, αἱ μέ- 
κ - ᾽ . κ -νχῖν: . : ΠῚ ᾽ - 

διαφέρεσι δὲ τοῖς τρόποις καὶ ἀφ᾽ ὧν, καὶ ὡς συμβαίνει τὴν τοι διασπάσεις ἢ μαράνσεις, αὗται μὲν εὐδιῶν, αἱ δὲ 
ἀνάκλασιν γίγνεσθαι πρὸς τὸν ἥλιον ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν διασπάσεις πνεύματος. ἐὰν μὲν γὰρ μήτε καταμαρανθᾷ 
λαμπρῶν. καὶ μεθ᾽ ἡμέραν μὲν ἶρις γίγνεται, νύκτωρ δ’ μήτε διασπασθῇ, ἀλλ᾽ ἐαθῦ τὴν φύσιν ἀκολαμβάνειν τὴν 

’ὔ ͵,,, ἍΝ Ἁ ,ὔ ᾿ς Ἂᾳῳ ͵ὕ 

τῶν ἁπάντων ταὐτό πάντα γὰρ ἀνάκλασις ταῦτ' ἐς. 

ν᾽ Ν 7, ς Α ἃ: νὸν » Υ ».., “ 
ἀπὸ σελήνης, ὡς. μὲν οἱ ἀρχαῖοι ᾧοντο, ὑκ ἐγίγνετο" τῶτο 

, ᾿ 

δ᾽ ἔπαθον διὰ τὸ σπάνιον" ἐλάνθανε γὰρ αὐτούς" γύεται 
᾿μὲν “γάρ, ὀλιγώκις δὲ γίγνεται. τὰ δ᾽ αἴτιον ὅτι τ᾽ ἐν τῷ 

αὑτῆς, ὕδατος εἰκότως σημεῖόν ἐστιν" δηλοῖ γὰὼρ ἤδη ὙΖ- 

νέεσθαι τοιαύτην τὴν σύςασιν, ἐξ ἧς τὸ συνεχὲς λαμβα- 

γάσης τῆς πυκνώσεως ἀναγκαῖον εἰς ὕδωρ ἐλθεῖ. διὸ καὶ 
Υ τ ,ὕ ν , 4 λ ““᾿}. 

σκότει λανθάνει τὰ χρώματα, καὶ ἄλλα πολλὰ δεῖ σὺμ- 25 μέλαιναι γίνονται τὴν χρόαν αὗται μάλιστα τῶν ἄλλων. 
- »Ἥ ’ὔ » τ “,“ » ,ὔ » “ν πεσεῖν, καὶ ταῦτα πάντα ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τῷ μηνός. ἐγ τῇ 

πανσελήνῳ γὰρ γενέσθαι ἀνάγκη τὸ μέλλον ἔσεσθαι, καὶ 
΄, ᾽ , Ἀ ᾽ ᾿ » ψ' ἂν ἂν 

τότε ἀνατελλέσης ἢ δυνούσης. διόπερ ἐν ἔτεσιν ὑπὲρ τῷ 
Ἐ Χ᾿ » ΄ ’, Υ ε ν ωὖὺὐ 

πεντήκοντα δὶς ἐνετύχομεν μόνον. ὅτι μὲν οὖν ἡ ὄψις 

ὅταν δὲ διασπασθῇ, πνεύματος σημεῖον" ἡ γὰρ διαίρεσις 
.« Ν ΄ μ“ ι΄ ψ Υ̓ ,ὔ ὑπὸ πνεύματος γέγονεν ἤδὴ μὲν ὄντος, ὅπω δὲ παρόντος, 

-" Ξ , ΙΝ 2 εκ σ΄ 
σημεῖον δὲ τούτου διότι ἐντεῦθεν γίγνεται ὁ ἄνεμος, ὅθεν 

ὧν ἡ κυρία γίγνηται διάσπασις. ἀπομαραινομένη δὲ εὐδίας" 
-“ ΥΨ Ἁ - ΩΝ 

ἀνακλᾶται, ὥσπερ καὶ ἀφ᾽ ὕδατος, ὕτω καὶ ἀπὸ ἀέρος 30 εἰ γὰρ μὴ ἔχει πως ὅτως ὁ ἀὴρ ὥςε κρατεῖν τῇ ἔναπο-- 
“- Ἁ Ἃ ΄ “- 

καὶ παάντῶν τῶν -ἐχόντων τὴν ἐπιφανειαν᾿ λείαν, ἐκ τῶν περὶ 
Ὺ 5" ,’ὔ 

τὴν ὄψιν δεικγυμένων δεῖ λαμβάνειν τὴν πίστιν, καὶ διότι 
-ὠ ᾿ 32}23 ᾿ς ἃ Ψ ὲν ὶ Ν ,ὔ » ύ τῶν ἐνόπτρων ἐν ἐνίοις μὲν καὶ τὰ σχήματα ἐμφαύεται, 

» Σ Ν ’ Ζ- -“ ΠΈΚΧΨ0Ο ἐν ἐνίοις δὲ τὰ χρώματα μόνον. τοιαῦτα, δ᾽ ἐςὶν ὅσα μι- 

λαμβανομένε θερμδ μηδ᾽ ἔρχεσθαι εἰς πύκνωσιν ὑδατώδῃ, 

δῆλον ὡς ὕπω ἡ ἀτμὶς ἀποκέιριται τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς 
ξηρᾶς καὶ πυρώδους" τῶτο δ᾽ εὐδίας αἴτιον. πῶς μὲν οὖν 
ἔχοντος τῷ ἀέρος γίγνεται ἡ ἀνάκλασις, εἴρηται. ἀνακλιῶ- 

2, δὲ τῆς ἱκτὸς καὶ ἀποανία ΚΕ. 1 ἀ. ᾧοινικείαν Σ΄. ἢ ἴ. γραφεῖς ΓῊΝ εἰ οοἴτ Ε. 8. ἀλοῦγρον Ἐ. ᾿ κερανυμίνων Ν. ἢ 
9. τοῦ οτὰ ΚΕ. ἢ 10. καὶ τὸ απρ ΗΝ. {ὀ11. δ Η. αὶ 12. τῆς γἷς Κ. ὁ ὐδὲ ΗΝ. οὐδὲ δὴ ιγόκταρ] νύκτωρ ὁμοίως οὐδαμῶς Ἐ. Ἐ 

13. δ᾽ ἱπαιρομένου ἀὰ ἅ κατ. Σ΄ Ι] δὲ πλεῖςα ΗΝ. { 14. τι] εἰ ΗΝ, οπι Ε. ἢ 11. ταῦτ᾽ τάδ᾽ Ἐ. 118. ταὐτόν Ν. || 19. γίγνεσθαι 

τὴν ἀνάκλασιν ΓΗ. || 22. οἱ μὶν Ν. ᾿ οἴονται Ε΄. ᾿ οὐ γίγνεται Ἐ,, ὑκ ἔγίνετο ἴρις τῆατροὸ Η. 1 23. γὰρ] δὲ Ε. 24. ὅτι ἐν σκέτει Ε΄. ἢ 

21. γίγνεσθαι ἀνάγκη εἰ μέλλει ἔσεσθαι Ε. ἢ 28. ὑπὶρ τὰ τηᾶτχο Ε. ᾿ 29. ἔτνχε Ε΄. Ἰ!. 30. ἀπὸ τοῦ ὕδατος Ν. || 32. περί τε τὴν Ε. ἢ 

ει ὅτι Ν. ἢ 33. ἐν οὐχ ΗΝ. [Π μὲν οὐ μόνον τὰ χρώματα ἀλλὰ καὶ ΗΝ. 
38. γὰρ ἂν ἐναι ἘΞ Ἰ ἀ. τε ροβὶ 3. ἅμα Ε΄. ᾿ ἀ. ἔχειν πάντα ἱπὲ ΗΝ. ἵ{ 6. φαίεται λαμπρὸν Κ΄. ἢ Ἶἴ. τῷ τῦῦ τὸ τῷ Σ΄. ἢ 9. ἔςε 

ΣΕ. ἢ τοῦτο Ε. ᾿ 10. λέγομεν Η, λέγοιμεν Ἐ. ΠΟ 11. χρησόμεθα ΗΝ. ᾿ἰ 13. τε οπι ΣΕ. ἢ 14. τι οτὰ ἘᾺ εἰ ἴῃ Ἰβουηα Ν. ἢ 15. ἐπὶ} 
διὰ ΣΕ. ΤΠ 11. ὁμαλὸς ΕἾΝ. [|Ἐπισυνιςαμύνη Η. ἢ 19. 3] καὶ Σ΄. 1 20. ἐὰν γὼρ μηκέτι κατ. Ε΄. Π 21. ἀπολαβεῖν Ε. 1 τὴν οτὰ Ε. ἢ 

22. ἑαυτῆς ΗΝ. ᾿ σημεῖον εἰκέτως ΄ Π γὰρ] δὲ ΣΕ. 1 29. γένηται Ν. ᾿ἱ διάςασις Ε΄. 1 30. μὴ δὲ διέκειτο (Ξυργα ροδίϊο ἔχει) πως Σ΄. ἢ 

81. ἔρχηται Ε΄. ἢ 32. ὃ ἀὴρ (βυργα ροϑίϊο ἡ ἀτμὶς) ἀχοκέκριται τῆς ξηρᾶς καὶ πυρώδους ἀναθυμιάσεως ΤΕ. ἢ ἀναθ. ἀπὸ τῆς ΕΗΝ. ἢ 

33. πῶς} ὡς Ε. 
Ν 



ΜΕΤΕΩΡΟΛΔΟΓΙΚΩΝ [11 

ταὶ δ᾽ ὠπὸ τῆς συνιςαμόης ἀχλύος περὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν 

σελήνην ἡ ὄψις" διὸ ὑκ ἐξ ἐναντίας ὥσπερ ἡ ἶρις φαίνεται. 
πάντοθεν δ᾽ ὁμοίως ἀνακλωμένης κύκλον ἀναγκαῖον εἶναι 
Ὶ ΄ “ -»“Ὗ 
ἢ κύκλου μέρος" ἀπὸ γὰρ τῷ αὐτὸ σημείς πρὸς τὸ αὐτὸ 
σημεῖον αἱ ἴσαι κλασθήσονται ἐπὶ κύκλου γραμμῆς ἀεί. 5 
ἔξω γὰρ ἀπὸ τοῦ σημείου ἐφ᾽ ᾧ τὸ Α πρὸς τὸ Β κε- 
χλασμέη ἥ τε τὸ ΑΓΒ καὶ ἡ τὸ ΑΖΒ καὶ καὶ τὸ ΑΔ 
Β' ἴσαι δ᾽ αὗταί τε αἱ ΑΤ' ΑΖ ΑΔ ἀλλήλαις, καὶ 

αἱ πρὸς τὸ Β ἀλλήλαις, οἷον αἱ Β΄ ΖΒ ΔΒ᾽ 
ἐπεζεύχθω ἡ ΔῈΒ, ὥςε τὰ τρίγωνα ἴσα" καὶ γὰρ 
ἴσης τῆς ΑἘῈΒ ἤχθωσαν δὰ καάθετοι ἐπὶ τὴν ΑἙ Β ἐκ 

τῶν γωνιῶν, ἀπὸ μὲν τῆς Τ' ἡ τὸ ΓῈ;, ἀπὸ δὲ τῆς Ζ ἡ 

τὸ ΖῈ, ἀπὸ δὲ τῆς Δ ἡὶ τὸ ΔΕ. ἴσαι δὴ αὗται" ἐν ἴσοις 

γαρ τριγώνοις καὶ ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ πᾶσαι" πρὸς ὀρθὰς γὰρ 

Χ 
και 

“ κ. ἂ -. ᾿ - 
πᾶσαι τῇ ΑῈΒ, καὶ ἐφ᾽ ἐν σημεῖον τὸ ἘΞ συνάπτουσιν. 15 μᾶλλον ἔτι ἢ ἀπ᾽ ἀέρος" ἕκαςον γὰρ 
κύκλος ἄρα ἔςαι ἡ γραφομένη, κέντρον δὲ τὸ Ἑ. ἔςω δὴ 
τὸ μὲν Β ὁ ἥλιος, τὸ δὲ Α ἡ ἔψις, ἡ δὲ χερὶ τὸ ΓΖΔ 

περιφέρεια τὸ νέφος ἀφ᾽ οὗ ἀνακλῶται ἡ ὄψις πρὸς τὸν 
ἅλιον. δεῖ δὲ νοεῖν συνεχὴὶ τὰ ἔνοπτρα " ἀλλὰ διὰ μικρός 
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πούτων δ᾽ ἐστὶ καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ. γέγνεται δ᾽ ὠπὸ μὲν 
ἀέρος, ὅταν τύχῃ συνιστάμενος. διὰ δὲ τὴν τῆς ὄψεως 
3 ,ὔ , λγ , -ῬὈ ν 7 
ἀσθένειαν πολλάκις καὶ ἄνευ συςάσεως ποιεῖ ἀνάκλασιν, 

οἷόν ποτε συνέβαινέ τινι πάθος ἠῤέμα καὶ οὐκ ὀξὺ βλέ- 

ποντι" ἀεὶ γὰρ εἴδωλον ἐδόκει προηγεῖσθαι βαδίζοντι αὖ- 

τῷ, ἐξ ἐναντίας βλέπον πρὸς αὐτόν. τῶτο δ᾽ ἔπασχε διὰ 
Ν ,., ἢ ᾽ -“ Ν ᾷ μ᾿ Ν ᾽ Ψ τὸ τὴν ὄψιν ἀνακλᾶσθαι πρὸς αὐτόν' ὕτω γὰρ ἀσθενὴς ἣν 

καὶ λεπτὴ πάμπαν ὑπὸ τῆς ἀρρωςίας, ὥς" ἔνοπτρον ἐγίνετο 
αἱ - ΄ ᾽., ᾿ ᾽ ἈΝ ᾽ἅ ν . ε ΄ καὶ ὁ πλησίον ἀήρ, καὶ οὐκ ἐδύνατο ἀπωθεῖν ὡς ὁ πόρρω 

, Ἂ ΄, ΄ μὰ Υ͂ [4 ἐπ᾿ 0 καὶ πυκνός. διόπερ αἴ τ᾽ ἄκραι ἀνεσπασμώαι φαίνονται ἐν 
ἴω ,ὕὔ ι Ν ,ὔ ᾿ 

τῇ θαλώττῃ, καὶ μείζω τὰ μεγέθη πάντων, ὅταν εὖροι 
7 λ νΣ - ). 7 Φ. ὶ μι ᾿ Υ 

πγέωσι, καὶ τὰ ἐν τῶῖς αὐὐλύσιν, οἷον καὶ ἡλίιος καὶ ἐφρα 
ΕΥ̓ 

ἢ μεσουρωνῆντα. ἀπὸ δ᾽ ἀνίσχοντα καὶ δύνοντα μᾶλλον ἢ, 

ὕδατος μάλιςα ἀνακλῶται, καὶ ἀπὸ ἀρχομένου γίεσθαι 

τῶν μορίων ἐξ ὧν 
,ὔ ε Ν ᾿«' » » γίνεται συνισταμέων ἡ ψακας ἔνοπτρον ἀναγκαῖον εἶναι 

μᾶλλον τῆς ἀχλύος. ἐπεὶ δὲ καὶ δῆλον καὶ εἴρηται πρό- 

τερον ὅτι ἐν τοῖς τοιότοις ἐγόπτροις τὸ χρῶμα μόνον ἐμ- 
,ὔ Ν δὲ »“» γ ᾽ν . Υ͂ Υ φαίνεται, τὸ δὲ σχῆμα ἄδηλον, ἀναγκαῖον, ὅταν ἄρχηται 

Ψ Ἃ “ ΝῚ , Υ ν “ ’ὔ τῆτὰ ἕκαςον μὲν ἀόρατον, τὸ δ᾽ ἐξ ὡπαάντων ἕν εἶναι. δὸ-- 20 ὕειν καὶ ἤδη μὲν συνιςῆται εἰς ψακαδας ὁ ἐν τοῖς νέφεσιν 
κεῖ διὰ τὸ ἐφεξῆς. φαίνεται δὲ τὸ μὲν λευκόν, ὁ ἥλιος, 
κύκλῳ συνεχῶς ἐν ἑκάστῳ φαινόμενος τῶν ἐνόπτρων, καὶ 

μηδιμίαν ἔχων αἰσθητὴν διαίρεσιν, πρὸς δὲ τῇ Ὑὴ μῶλλον 
ΩΝ , -.ς ͵ ν αὶ "4 

διὰ Το γηγεμκώτερον εἰναι σνευματος γαρ ογτοὸς οὐχ εἰγαὶ 

ἀήρ, μήπω δ᾽ ὕῃ, ἐὰν ἐξ ἐναντίας ἢ ὁ ἥλιος ἢ ἄλλο τι 
Υ Ν Υ 4 Ν ᾿ ἕτω λαμπρὸν ὥστε γίγνεσθαι ἔνοπτρον τὸ νέφος, καὶ τὴν 

ἀνάκλασιν γίνεσθαι πρὸς τὸ λαμπρὸν ἐξ ἐναντίας, γίγνο- 
΄ὔ ΄ » ΄ ς » 2 Κ σθαΐί τε ἔμφασιν χρώματος, ὁ σχήματος. ἑκάςου δ᾽ ὄντος 

ςἀσιν φανερόν. παρὼ δὲ τοῦτο μέλαινα ἡ ἐχομένη περι- 25 τῶν ἐνόπτρων μικρῶ καὶ ἀοράτου, τῆς δ᾽ ἐξ ὡπάντων αὐὖ- 
φέρια, διὰ τὴν ἐκείης λευκότητα δοκοῦσα εἶναι μελαν- 

τέρα. πλεονάκις δὲ γίγνονται αἱ ἄλῳ περὶ τὴν σελήνην διὼ 

τὸ τὸν ἥλιον θερμότερον ὄντα θᾶττον διαλύειν τὰς συστά- 
“ζςζ:ν ΝῚ Αἢ Ἁ ᾽ ͵7 Α δῚ ᾿ 

σεις, τοῦ ἀέρος. περὶ δὲ τὸς ἀςέρας γρυτῶν μὲ διὰ τὰς 

τῶν συνεχείας τῇ μεγέθους ὁρωμέης, ἀνάγκη συνεχὲς μέ- 

γεθος τὰ αὐτῇ φαύεσθαι χρώματος" ἕκαςον γὰρ τῶν ἐγό- 
πτρων τὸ αὐτὸ ἀποδίδωσι χρῶμα τῷ συνεχεῖ. ὥστ᾽ ἐπεὶ 
ταῦτ᾽ ὀδύγεται συμβαύειν, ὅταν τῦτον ἔχῃ τὸν τρόπον ὃ 

αὐτὰς αἰτίας, οὐ σημειώδες δ᾽ ὁμοίως, ὅτι μικρὼς πάμ- 30 τε ἥλιος καὶ τὸ νέφος καὶ ἡμεῖς ὦμεν μεταξὺ αὐτῶν, ἔς αἱ 

αν ἐπιδηλῦσι τὰς συς σεις καὶ ἔπω γονίμους. 
ά Ἢ δ᾽ ἴις ὅτι μὦ ἐςιν ἀνάκλασις, εἴρηται πρότερον" 
“ποία δέ τις ἀνάκλασις, καὶ πῶς καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἔκω- 

στα γίγνεται τῶν συμβαινόντων περὶ ταύτην, λέγωμεν νῦν. 

διὰ τὴν ἀνάκλασιν ἔμφασίς τις. ἀλλὰ μὴν καὶ φαίνεται 
τότε καὶ Ὡς ἄλλως ἐχόντων γιγνομένη ἡ ἶρις. ὅτι μὲν οὖν 
ἀνάκλωσις ἡ ἶρις τῆς ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιόν ἐςι, φανερόν" 
διὸ καὶ ἐξ ἐναντίας ἀεὶ γίνεται, ἡ δ᾽ ἅλως περὶ αὐτόν" 

Γ᾽ . "ς , ᾿ 5 
ἐνακλωμέν μὲν ἦν ἡ ὄψις ἀπὸ πάντων φαίνεται τῶν λείων, 35 καίτοι ἄμφω ἀνακλάσεις" ἀλλ᾽ ἥ γε τῶν χρωμάτων ποι- 

2. ἡ πίε ἶρις οαῇ Τ᾿ |[ 3. ἀνάγκη κύκλον Ἐ΄, ἀνωγκαῖον κύκλον Ἐ. [ 5. γραμμαῖς Ν-. 1! 6. τῷ αὐτῷ σημείν ἘΝ. ᾿ 8. τε οι Ε. |} 
9. τὸ] τῷ Η. Ἱ οἷον -α ΔῈ οπὰὶ Ε. |ἰ 10. 3] καὶ τὸ Ε. ΠΠ 11. τῆς αεβ ἴσης Ε. ἢ δὲ Ε΄. ἢ 13. Ε ροεὶ Δ οαι Ν. ἱϊ δὴ] δὲ ΕΝ. ἢ 

44. ὀρθὴν Ε. 1 16. ἐςι ΕἾΝ. ἢ ἀναγραφομένη ΗΝ. 1} δὴ} δὲ ΣῊ. 1 19... ἥλιον ὧδε Ἐ, ἀϑὶ γεγβὰθ φυδίίυοῦ ραϊεπὲ ἀϊδρτγαιητηαῖ, ἢ 
δὰ μὴ ἐνοεῖν Ε΄. [{ σμικρότητα ΓΗ͂Ν. ἢ 20. δυκεῖν Ε΄. [{ 21. δὴ Ε. 1 24. 

πενυτται Ε΄. 1 29. γίνεται ἘΝ. ἢ 34. αὐτὴν Ε΄. || 35. μὲν οὰ Σ᾽. 
τῷ Ε. 1 25. φανεράν Ε΄. 26. μελανωτέρα ΗΝ. 1 21. δεί- 

38. πυκνώσεως Τ᾿ ΠΠ ἀ, τιν] τὼ Ε. 1 9. ὁ οπι Σ΄. {Π| ἠδύνατο ΕῊ. ἵ ὥσπερ ὁ πόρρω καὶ ὃ π. διὸ Ε΄. ΠΠ11. βαλάσση ες [ 12. καὶ] 

ὦ ἘῚ, οτὰ οὐπὶ ἶρεο ἥλιος ΗΝ. 14, ἀπὸ οπι Ε΄. ἢ 16. ἡ ψοιὰς συτισταμένων ΗΝ. ψεκὰς εἰΐδπι 2. {Π μᾶλλον εἶναι . ΠΠ 19, ὅτι 

ἘΞ. κ 20. ψικάδας ΗΝ. ἢ 21. ὅει ΕΗ. ᾿' 32. λαμπρὸν ὅτως Ε΄. Π 23. πρὸς --- γίγνεσθαι οπὶ ΡΥ Ε. Ἰ| 34. τε οπι ΝΣ Ι ὁ 
σιχύματος ὁτὰ ρν Ἔ. Πὄντων Ε΄. 125. τούτων Ε΄ [1 26. τοῦ -- ἰνόπτρων τλᾶτρο ΚΕ. || 28. αὐτὸ] ἑαυτοῦ ΜΙΝ. 1} ἐπὲ} εἰ Ε. 1 29. 
ἔχοι τῦτον ΕΗΝ. Ἰ1 32. οὐκ οἵἷὰ . ἵ{ 33. ἡ ομὰ Ν. || 34. διὸ καὶ] ἀλλ᾽ ἡ μὲν ΙΝ. 'ἅλως ἀὴ περὶ Η. 1 835. καὶ μὲν τῇ τῶν Η͂Ν. 
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κιλία διαφέρει" ἡ μὲν. γὰρ ἀφ᾽ ὕδατος καὶ μέλανος γίνε- τις λεπταῖς ῥανίσιν ῥαίηῃ εἴς τι τοῦτον χωρίον, ὃ τὴν θέσιν 
ται ἀνάκλασις καὶ πόρρωθεν, ἡ δ᾽ ἐγγύθεν καὶ ἀπ᾽ ἀέρος πρὸς τὸν ἥλιον ἐςραμμένον ἐςΐ, καὶ τὴ μὲν ὁ ἥλιος ἀνέχει 

λευκοτέρου τὴν φύσιν. φαίνεται δὲ τὸ λαμκρὸν διὰ τῷ μές τῇ δὲ σκιάζει" ἐν τῷ τοιότῳ γάρ, ἐὰν εἴ ὦ τις. ῥαΐῃ, τῷ 

λανος ἢ ἐν τῷ μέλανι (διαφέρει γὰρ ὑθέν) φοινικῶν. ὁρᾶν ἑςῶτι ἐκτός, ἢ ἐπκαλλάττουσιν αἱ ἀκτῖνες καὶ ποῖῦσι τὴν 

δ᾽ δ᾽ ἔξεςι τό γε τῶν χλωρῶν ξύλων πῦρ, ὡς ἐρυθρὰν ἔχει 5 σκιάν, φαίνεται ἶρις. ὁ δὲ τρόπος καὶ ἡ χρόα ὁμοία καὶ 
τὴν φλόγα διὰ τὸ τῷ καπνῷ τίλλῷ μεμῖχθαι τὸ πῦρ τὸ αἴτιον τὸ αὐτὸ τῇ ἀπὸ τῶν κωπῶν' τῇ γὰρ χειρὶ κώπῃ 

λαμπρὸν ὃν καὶ λευκόν" καὶ δι᾽ αχλύος καὶ καπνὸ ὁ ἥλιος χρῆται ὁ΄ ῥαίνων. ὅτι δὲ τὸ χρῶμα τοιοῦτον, ἄμω δῆλον 

φαίνεται φοινικῶς,. διὸ ἡ μὲν τῆς ἰριδὸς ἀνάκλασις, ἡ μὲν ἔσται καὶ περὶ τῶν ἄλλων χρωμάτων τῆς φαντασίας, ἐκ 

πρώτη τοιαύτην ἔχειν φαύεται τὴν χρόαν (ἀπὸ ῥανίδων τῶνδε. δεῖ γὰρ νοήσαντας, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ὑποθεμένουξ 
γὰρ μικρῶν γίνεται ἡ ἀνάκλασις), ἡ δὲ ἑῆς ἄλω οὖ. περὶ (0 πρῶτον μὲν ὅτι τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ μέλανι καὶ διὰ τῷ μέλα- 

δὲ τῶν ἄλλων χρωμάτων ὕς ρον ἐρῦμεν. ἔτι δὲ περὶ αὐτὸν νος χρῶμα ποιεῖ φοινικῶν, δεύτερον δ᾽ ὅτι ἡ ὄψις ἐκτεινο- 

μὲν τὸν ἥλιον ὁ γίνεται διατριβὴ τοιαύτης συςάσεως, ἀλλ΄͵ μένη ἀσθενεςέρα, γίεται καὶ ἐλάττων, τρίτον δ᾽ ὅτι. τὸ μέό- 

ἢ ὕει ἢ διαλύεται. ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων ἐν τῷ μεταξὺ τῆς λαν οἷον ἀπόφασίς ἐςιν᾽ τῷ γὰρ ἐκλιπεῖν τὴν ὕψιν φαύε. 

αὖ ὕδατος γενέσεως γύεταί τις χρόνος" τότου γὰρ μὴ συμ- ται μέλαν, διὸ τὰ πόρρω πάντα μελάντερα Φαίνεται, διὰ 

βαύοντος ἦσαν ὧν κεχρωματισμέναι αἱ ἄλῳ ὥσπερ ἡ ἧρις. 15 τὸ μὴ διικνεῖσθαι τὴν ὄψιν. θεωρείσθω μὲν ὃν ταῦτα ἐκ τῶν 

γῦν δ᾽ ὅλα μὲν ἡ γίγνεται τοιαύτην ἔχοντα τὴν ἔμφασιν, περὶ τὰς αἰσθήσεις συμβαινόντων" ἐκείνων γὰρ ἴδιοι οἱ περὶ 

ἐδὲ κύκλῳ, μικρὰ δὲ καὶ κατὰ μόριον, αἱ καλῦνται ῥῶβ- τότων λόγοι" γῦν δ᾽ ὅσον ἀνάγκη, τοσῦτον περὶ αὐτῶν λέ- 

δοι, ἐπεὶ εἰ συνίς ατο τοιαύτη ὠχλὺς οἷα, γένοιτ᾽ ὧν ὕδατος γωμεν. φαύεται δ᾽ οὖν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τά τε πόρρω 
ἥ τινος ἄλλου μέλανος, καθάπερ ἐλέγομεν, ἐφαίνετο ὧν ἡ μελάντερα καὶ ἐλάττω καὶ λειότερα, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐνό- 
ζρις ὅλη, ὥσπερ ἡ περὶ τὸς λύχνους. περὶ γὰρ τότους τὰ Ὦ πτροις, καὶ τὰ νέφη μελάντερα. βλέπουσιν εἰς τὸ ὕδωρ ἢ 
πλεῖςα νοτίων ὄντων ἶρις γίγνεται τῷ χειμῶνος, μάλιςα δὲ εἰς αὐτὰ τὰ νέφη. καὶ τῦτο πάνυ ἐπιδήλως. διὼ γὰρ τὴν 
δήλη γύεται τοῖς ὑγρὰς ἔχουσι τὸς ὀφθαλμός" τύτων γὰρ ἀνάκλασιν ὀλίγῃ τῇ ὄψει θεωρῆνται. διαφέρει δ᾽ υθὲν τὸ 

ἡ ὄψις ταχὺ δι᾿ ἀσθένειαν ἀνακλῶται. γίγνεται δ᾽ ὠπό τε ὁρώμενον μεταβάλλειν ἢ τὴν ὄψιν" ἀμφοτέρως γὰρ ἔσται 
τῆς τῷ ἀέρος ὑγρότητος καὶ ἀπὸ λιγνύος τῆς ἀπὸ τῆς φλο- ταὐτόν. πρὲς δὲ τύτοις δεῖ μὴ Χεληθέναι καὶ τόδε" συμ- 
γὺς ἀπορρεσύσης καὶ μιγνυμένης' τότε γὰρ γίγνεται ἔνο- 15 βαίνει γὰρ ὅταν ἥ τῷ ἡλίου γέφος πλησίον, εἰς μὲν αὐτὸ 
ατρον, καὶ διὰ τὴν μελαυίαν᾽ καπνώδης γὰρ ἡ λιγνύς" τὸ βλέποντι μηδὲν φαύεσθαι κεχρωματισμένον ἀλλ᾽ εἶναι 
δὲ τὸ λύχνου φῶς ὁ λευκὸν ἀλλὼ πορφυρῶν φαίνεται κύ- λευκόν, ἐν δὲ τῷ ὕδατι ταὐτὸ τῦτο θεωροῦντι χρῶμα τι 
κλῳ καὶ ἰριῶδες, φοινικῶν δ᾽ ὅ᾽ ἔξι γὰρ ἢ τε ὅψις ὀλίγη ἔχειν τῆς ἴριδος. δῆλον τοίνυν ὅτι ἡ ὄψις ὥσπερ καὶ τὸ μέ- 
ἡ ἀνακλωμέη, καὶ μέλαν τὸ ἔνοπτρον. ἡ δ᾽ ἀπὸ τῶν κω- λαᾶν κλωμέη δὶ᾽ ἀσθένειαν μελάντερον ποιεῖ φαίνεσθαι, καὶ 

πῶν τῶν ἀναφερομένων ἐκ τῆς θαλάττης ἧρις τῇ μὲν θέσει 30 τὸ λευκὸν ἧττον λευκόν, καὶ προσάγει πρὸς τὸ μέλαν. ἡ 

χὸν αὐτὸν γίγνεται τρόπον τῇ ἐν τῷ ὑρανῷ, τὸ δὲ χρῶμα μὲν ἦν ἰσχυροτέρα ὄψις εἰς φοινικὸν χρῶμα μετέβαλεν, καὶ 

ὑμοιοτέρα τῇ περὶ τὲς λύχνες" ἀ γὰρ φοινικῆν ἀλλὰ χορ. δ᾽ ἐχομένη εἰς τὸ πράσινον, ἡ δ᾽ ἔτι ἀσθενεστέρα εἰς τὸ 
φυρᾶν ἔχουσα φαίνεται τὴν χρόαν. ἡ δ᾽ ἀνάκλασις ἀπὸ ὡλουργόν. ἐπὶ δὲ τὸ πλεῖον ὀκέτι φαΐεται, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

΄ 

- “Ὁ , " -“ ΄ ε - - τ τα Ν᾽ Ἁ . λ , ᾿ τῶν μικροτάτων μὲν συνεχῶν δὲ γίγνεται ῥανίδων᾽ αὗται τρισίν, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τὰ πλεῖξα, καὶ τύτων ἔσιχα 

δ᾽ ὕδωρ ἀποκεκριμένον εἰσὶν ἤδη παντελῶς. γίνεται δὲ κἂν 35 τέλος" τῶν δ᾽ ἄλλων. ἀναίσθητος ἡ μεταβολή. διὸ καὶ ἡ 

᾿ 

Δ. γὰρ οτὰ Τ. ἢ φοινρεῖν ροβὲ μέλανι Ε΄, φοινικῦ Ν. 5. ἔχει τὴν φλόγα ἐρυθρὰν ΗΝ. ἢ 6. τῷ οπι ΗΝ. Π 9. χροιὰν ΗΝ. 

10. γὰρ οπὶ Σ΄. ἢ τῆς οπι ΕΗ͂Ν. ᾿ ἄλλος Ν. 1 12. μὲν οπι Σ΄. 14. ἔγγφιται Ε΄. ΠΠ τύτν -- 15. ἀλ:}] ἐπὰ εἰ μὴ ἐγίγνετο ἦν ἄν κε- 

χρωματισμένη ἡ ἅλως ΚΕ. ἢ 18. οἵα οπιὶ Ε. Ἰ! ἄν] ἀπὸ τῷ Ε. ἢ 19. λέγομε ΕΡΝ. ἢ 20. ὕλη Ν. 1] 21. ὅττων ἡ ἴρις Ν. Ὁ 23. τε τοῦ 
ἀέρος δι᾿ ὑγρότητα Ε. || 924. τῆς δηῖθ φλ. οπι ἢ. ᾿ 25. καὶ οπὶ ΚΕ. ᾿ϊ ὑγγυμένης Ργ Ε. ΠΤ 26. καὶ οπι Η. ἢ 27. λύχνου καὶ τῆς αὖ- 
ῆς φῦς ΗΝ. 1 30. ἀνακλωυμένων ρτ Ε΄. || 31. τῷ δὲ χρώματι ΗΝ. ἢ 32. φουικῆ Ε,, φοινικῆῖν Ν. || 35. κἂν τις] καὶ ἐν ταῖς ΗΝ. 

ἃ. ῥαίῃ οὰ ΓῊΝ. Ἱἰ εἰς] ἐὰν Ν, ἰὰν ξ Η-. Ἰ τῇ θέσει ἫΝ. ἢ 2. τὸν οπι ΚΕ. Π| ἀνέχη Ε. Ἱ 3. σκιάζη ΒΕ. ἢ ἀ. ἐντὸς Ε. ᾿ 1] 

ὅπου τοῦτο Ε. ἢ 8. ἐκ] δῆλον ἐκ ΝΟ ἢ 41. ἀποτεινομένη Ε΄. ἢ 12. δ᾽ Ὅτι ΚΕ. ἢ 48. ἐκλείπεν ΣῊΝ. ΟΞ 15. ἦν οἵα ΚΕ. ΠΠ 18. δ᾽ οὗν] 

ἶν ΝΟ ἢ 20. μελανώτερα Ν. ἢ 24. ταὐτό ΕΗ͂. 1 26. μηδ ΕΠ. Ὦ 27. αὐτὸ ΕῊΝ. ἢ 29. ἈΌΒΗΝΝ οἵὰ Ἐ, γΡοϑὶ τριεῖ ροδὶὶ Ν'. ἢ 

81. ὄψις τοῦῦρο Ε. ἢ 33. ἐπὶ ΕῊΉ. ἢ 35. δ' οτὰ Ε΄. ἢ ἀναίσθητον Ν. 
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ζις τρίχρως φαΐεται, ἑκατέρα μέν, ἐναντίως δέ, ἡ μὲν ἦν 
πρώτη τὴν ἔξω φοινικὴν ἔχει" ἀπὸ. μεγίςης γὰρ περιφε- 
ρείας πλείςη προσπίπτει ἡ ὄψις πρὸς. τὸν ἥλιον, μεγίςη δ᾽ 

ἡ ἔζω" ἡ δ᾽ ἐχομένη καὶ ἡ τρίτη ἀνάλογον. ὥς εἰ τὰ περὶ 
“Ἅ“ , -“ ͵7 ν -" , 9 7 

τῶν χρωμάτων τῆς φωντασίας εἰρηται καλῶς, ἀνάγκη τρί- 5 

ρων τε εἶναι αὐτὴν καὶ τότοις τοῖς χρώμασι. κεχρῶσθαι 
, ; . 

μόνοις. τὸ δὲ ξανθὸν. φαίνεται διὰ τὸ Ταρ᾽ ἄλληλα φαύε- 
Ἁ Ἁ »“ Ἁ Ἁ “ , 

γθαι. τὸ γάρ φοινικῦν παρὰ τὸ πράσινον λευκὸν φαύεται. 

σημεῖον δὲ τούτου ἐν γὰρ τῷ μελαντάτῳ νέφει μάλιςα 
ἄκρατος γίνεται ἡ ἶρις" συμβαίνει δὲ τότε ξανθότωτον. εἶναι τὺ τὰ χρώματα δ᾽, ἐφ᾽ ᾧ τὸ Τ', φοινικῶν, ἐφ᾽ ᾧ 

δοκεῖν τὸ φοινικῶν. ἔςι δὲ τὸ ξανθὸν ἐν τῇ ἰριδι χρῶμα μέ- 
Α - »“ ᾿ , ΄ Ἁ ὼ ΝΑ Ν' ταξζὺ τὰ τε φοινικξ καὶ πρασίνου χρώματος. διὼ τὴν με- 

ν “ ’ -“ «Ὁ 

λανίαν ὧν τῷ κύκλῳ νέφους ὅλον αὐτὸ φαίνεται τὸ φοινικῶν 
, ψ Ν Ὡ ᾿ ΒΗ λευκόν" ἔςι γὰρ πρὸς ἐκεῖνα λευκόν. καὶ πάλιν ἀπὸ λαραι» 

918 

ἀνάκλασις γύίεται διὰ τὸ πορρώτερον ποιεῖσθαι τὴν ἀνώ- 
ἥ ἰὴ » », ,ὔ ,΄ Ἁ ,ὔ ΄-ᾧ κλασιν, ὥστ᾽ ἐλάττων προσπίχτουσα τὰ χρώματα ποιεῖ 

ἀμαυρότερα φαίνεσθαι. καὶ ἀντεστραμμένως δὴ διὰ τὸ 
πλεῖον ἀπὸ τὰς ἐλάττονος καὶ τῆς ἐντὸς "περιφερείας προσν 

͵ ϑ Ν Ν ᾽ ,ὔ ᾿ “Ἄγ - ᾽ 
πίπτειν πρὸς τὸν ὕλιον" ἐγγυτέρω γὰρ τῆς ὄψεως ὕσα ἀνὰ» 
κλῶται ἀπὸ τῆς ἐγγυτάτω. περιφερείας τῆς πρώτης ἴριδος, 
» , ᾽γ.»7 -ψ» ᾿ εν». ὔ ,ὔ “4 ἐγγυτάτω δ᾽ ἐν τῇ ἔξωθεν ἰριδὶ ἡ ἐλαχίςη περιφέρεια, ὥςε 

αὕτη ἕξει τὸ χρῶμα φοινικῦν" ἡ δ᾽ ἐχομένη καὶ ἡ τρίτη 

ἡ ἔξω ἶρις ἐφ ᾧ τὸ Β, ἡ ἔσω ἐφ ᾧ τὸ Α’ 
ᾧ τὸ Δ, πρά 

σινον, ἐφ᾽ ᾧ Ἑ,, ἀλευγγδν' τὸ ξανθὸν δὲ φαύεται τ ἕ τὸ 

Ζ. “τρεῖς δ᾽ ὑκέτι γίνονται, ἐδὲ πλείους ἴριδες διὼ τὸ καὶ 
Ἁ Ἂ φψ ,ὔ Ὑ ᾿ Ν , τὴν δευτέραν γίγνεσθαι ἀμαυροτέραν, ὥστε καὶ τὴν τρίτην 

ἀνάκλασιν. "πάμπαν ὠσϑενὴ γίγνεσθαι καὶ ἀδυνατεῖν ἀφι- 

κατὰ λόγον. 

"μένης τὴς ἔριδος, ἐγγυτάτω, ὅταν λύηται τὸ: φοήκονν" ἡ 15 κνεΐσθαι. πρὸς τὸν ἥλιον. 

γαρ νεφέλη λευκὴ ὅσα, προσπίπτουσα παρὰ τὸ πράσινον, Ὅτι δ᾽ οὔτε κύκλον οἷόν τε γίγνεσθαι τῆς ἴριδὸς αὗτε 5 
μεταβάλλει εἰς τὸ ξανθόν. μέγιστον δὲ σημεῖον τούτων ἡ μεῖζον ἡμικυκλίου τμῆμα, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν συμ»- 

ἀπὸ τῆς σελήνης ἶρις φαίνεται γὰρ λευκὴ πάμπαν. γίχνε- αινέντων περὶ αὐτήν, ἐκ τῷ διαγράμματος ἔς.αι θεωροῦσι 
ται δὲ τῦτο, ὅτι ἕν τε τῷ νέφει ζοφερῷ ὄντι φαύεται καὶ δῆλον. ἡμισφαιρίου γὰρ ὄντος ἐπὶ τῷ ὁρίζοντος κύκλου τοῦ 
ἐν γυκτί. ὥσπερ ὧν πῦρ ἐπὶ πῦρ, μέλαν παρὰ μέλαν ποιεῖ Ὁ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Α,, κέντρου δὲ τῷ Κι, ἄλλου δέ τινος ἀνατέλλον» 

τὸ ἠρέμα λευκὸν παντελῶς φαίνεσθαι λευκόν". τῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸς σημείε ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ἡ, ἐὰν αἱ ἀπὸ τῷ Κ' γραμμαὶ κατὰ 
κῶνον ἐκπίχτουσαι ποιῶσιν ὥσπερ ἄξονα τὴν ἐφ᾽ ηἡ ΕΚ, τὸ φοινικῦν, γίγνεται δὲ τῦτο τὸ παθος καταφανὲς καὶ ἐπὶ 
καὶ ἀπὸ τὸ Κὶ ἐπὶ τὸ ΜΝ ἐπιζευχθεῖσαι ἀνακλασθῶσιν ἀπὸ τῶν ἀνθῶν᾽ ἐν γὰρ τοῖς ὑφάσμασι καὶ ποικίλμασιν ἀμύ- 

θητον διαφέρει τῇ φαντασίᾳ ἄλλα παρ᾽ ἄλλα τιθέμενα τῷ ἡμισφαιρίου ἐπὶ τὸ Ἡ,. ἐπὶ τὴν μείζω γωνίαν πρὸς κύ- 

ἔνια τῶν χρωμάτων, οἷον καὶ τὰ πορφυρῷ ἐν Χευκοῖς ἢ 25 κλυ. περιφέρειαν προσπεσοῦνται αἱ ἀπὸ τῷ Κ᾿ καὶ ἐὰν μὲν 

μέλασιν ἐρίοις, ἔτι δ᾽ ἐν αὐγὴ τοιὰ δὶ «ἢ "τοιαδί" διὸ καὶ οἱ ἐπ᾽ ἀνατολῆς ἢ ἐπὶ δύσεως. τέ ἄςρου ἡ ἀνάκλασις γύνηται, 
ποικιλταί φασι διαμαρτάνειν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸν λύχνον ἡμικύκλιον ἀποληφθήσεται τῷ κύκλου ὑπὸ τῷ ὁρίζοντος τὸ 
πολλάκις τῶν ἀνθῶν, λαμβάνοντες ἕτερα ἀνθ' ἑτέρων. διότι ὑπὲρ γὴν γιγνόμενον, ἐὰν δ᾽ ἐπάνω, ἔλαττον ἀεὶ ἡμικυκλίν. 
μὲν ἦν τρίχρως τε, καὶ ὅτι ἐκ τύτων φαύεται τῶν 'χρωμά- ἐλάχιςον δ᾽, ὅταν ἐπὶ τῷ μεσημβρινθς γέηται τὸ ἄστροκ, 

τῶν μόνων ἡ ἶρις, εἴρηται. διπλῇ δὲ καὶ ἀμαυροτέοα, τοῖς 3 ἔξω γὰρ ἐχ᾽ ἀνατολῆς. πρῶτον, ὃ τὸ Η, καὶ ἀνακεκλάσθω 

χρώμασιν ἡ περιέχουσα, καὶ τῇ θέσει τὼς χρόας ἐξ ἐνγαν- ἡ ΚΙ ἐπὶ τὸ Ἡ, καὶ τὸ ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω ἐν ᾧ τὸ Α, 

τίας ἔχει κειμένας διὰ τὴν αὐτὴν. αἰτίαν. μακροτέραν γὰρ τὸ ὠπὸ τοῦ τριγώνου ἐν ᾧ τὸ ἨΚ ΜΙ, κύκλος οὖν: ἡ τομὴ 
ἔςαι τῆς σφαίρας. ὁ μέγιςος ἔξω ὁ ἐφ᾽ ᾧ Α΄ διοίσει γὰρ 

οὐθέν, ὧν ὁποιανοῦν τῶν ἐπὶ τὴς Ἡ Κ κατὰ τὸ τρίγωνον τὸ 

ν᾿ ΄ ε«ιΡΟΡΥ̓͂ Υ͂ ΝῚ Π - “ ν.» 
ἀποτεινομένη ἡ ὄψις ὥσπερ τὸ πορρώτερον ὁρᾷ, καὶ τὸ ἐν- 

.ἷ- ΝΥ ΓΒΕ Ὁ, ’ ᾽ [ ἦ᾿᾽ 3. πἥπ ως ε 

ταῦθα τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀσθενεςέρα ὧν ἀπὸ τὴς ἔξωθεν ἡ 

1. τριχῶς Ν. Ἰ 2. φοινκίαν Ε. ἿΞ3. ἡ οπὶ ΕΗ͂Ν. ΠΤ ἀ. πεὶ τὰ Ν. 17. μόνον Ἐ. Ἰ 4Ὁ. ἡ οπι ΕΗ͂Ν. ἢ ξανϑότεροε ΓΗ͂Ν. ἢ 

12. καὶ τῇ πρ. Ν. ἢ 413. ὃ] γὼρ ΗΝ, οτὰ Ε. 1.3 εἰ 22. φοινικιῶν Ε. ἢ" 14. ἐκεῖνο οουν Ε, 1} 15. ἐγγύτατα τὰ Ε: ρὺ επί οα,. ἢ 
49. ὄντι οὰ ΕΝ. 11 20. ἕν πῦρ παρὰ μέλαν ποιεῖ Η εἰ ἰδὲ Ν, ἦν παρὰ μέλαν πῦρ ρΥ Ν. νυὐ]Ἱραίαπι σουν Ε. || 22. τὸ πάθος οἵα 
ἘΞ. Ἀ" 25. δια οαν ΓΗ͂Ν. ἢ τὰ οι Ε. ἱ 26. ἔξι ΕΝ. ᾿Π ἃ τοιαδί οτὰ ὰ Ἑ. 1} 28. ἀνθῶν καὶ λανθάνειν λαμβ. ρν Ε΄. ᾿| 30. μόνον 
Ἐ, μέν Ν, ἰάχας ροδὶ ἴρις. || 32. μακροτέρα ΕΗ͂Ν, μακρότερον Ε. ἢ 33. ἑρῶται ΕΗΝ. 

8. δὲ Ε.  ἁ, πλείν ΕΗ͂Ν εἰ οοτν Ε. ἢ 5. ἴσα οἵη Ε. ᾿ 7. ὥςε οἵὰ ργ Ε. ἢ 8. αὐτῆς Ἐ. 8 εἰ 10. φοινικιῦν Ἐ. ἢ 8. ᾧὁ 

τι τρίτη οἵα ΕΕ. [[ 9. τὲ οὐχ Ε΄. { ἔσω ἡ πρώτη {φ' ΗΝ, 10. ὧν Ε. ᾿. ΓῚ ε ρν Ν. [Δ] Ὑ ρύ Ν. ἢ 11. ἐφ᾽ ὦ οπι μγ Ἑ. :} 

ἘΠ 6 εἰ ρν Ν. ᾿ δὲ ξανθὸν Ε. 1 ὦ ΗΝ. ἢ τὸ οἵα Κ΄. ἢ 16. γενέσθαι ΗΝ. 1 17. τῶν ἀηΐα συμβ. οπι Ε. 20. οὖ Ε. ἢ 21. ὦ 
. ἢ ἂν Ε. ᾿ὶ αἱ οὰα ἘΗ͂Ν. ᾿ 22. ἐκπίπτωσιν Ε, ἐμπέπτυσαι ἮΝ. 1} ποιῖσιν Ε. ἢ" ὡσπερὲ ΕΗΝ. ἢ] ὧν Ε. ᾿ὶ ἡ οαὰν Ν. ἸἹ 23. καὶ 

φίὰ Ε. Ἷ Μ οπὶ ἴῃ Ἰδσαπα Ν. [| 25. αἱ οπι Ν. || Κ] 5 Ν. 1 26. ἀκ’ Ν. ᾿ 28. ἀν ΗΝ. ἢ ἀὰ ἔλαττον ΕΗ͂Ν. ᾿] ἡμικύκλιον Ν. ἢ 

80. ἔξω γἱο οπι᾿ ΡΓ Ε.- ἢ ἀνατολῇ ΤΙ. ἢ 31. τὸ ροβὲ καὶ οχᾳ Ν. ἢ ἐν ὦ τὸ ἃ οἷα ἫΝ οἱ ργ Ε. ᾿ 33. ὁ δπῖα ἐφ᾽ οἵχὰ Ε. 

5. τὸ ΚΜΗ οἱ ΚΕ. ; : - 

., 
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ἘΜῊ ἐκβληθῇ τὸ ἐπίπεδον. αἱ ἦν ἀπὸ τῶν Ἡ Κ. ἀναγό- 
μεναι Ὑ γραμμαὶ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ὁ συςαθήσονται τὸ ἐφ᾽ 
ᾧ αὶ ἡμικυκλίου πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον" ἐπεὶ γὰρ 
τά τ ΗΚ Τημεα βυδαζα!, καὶ ἡ ΚΗ δεδομένη ἀ ἄν εἴη 

καὶ ἡ ΝΗ, ὥςε καὶ ὁ λόγος τῆς ΝΗ πρὸς τὴν ΜΚ, δὲ- 

δομώης ὅν περιφερείας ἐφάψεται τὸ Μ, ἔςω δὴ αὔτη ἐφ᾽ 
ἧς τὴ ΝΜ' ὥστε αὶ τομὴ τῶν περιφερειῶν δέδοται. πρὸς 

ἄλλῃ δὲ τῇ πρὸς τῇ ΜΙΝ περιφερείῳ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ση- 

μείων ὁ αὐτὸς λόγος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὐ συνίσταται. 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΔΟΓΙΚΩΝ τ 

αὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Β ἀμφότεραι. ὥς᾽ ἀπὸ τῶν Ἡ Κ. σημείωχ 
ὦ μόνον πρὸς τῇ ΜΝ περιφερείᾳ συσταθήσονται τὸν αὐτὸν 

ἔχουσαι λόγον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι" ὅπερ ἀδύνατον. ἐπεὶ ἦν 

ἡ Δ οὔτε πρὸς ἐλάττω τῆς Π ΜΙ οὔτε πρὸς μείζω (ὁμοίως 

5 γὰρ δείξομεν), δῆλον ὅτι πρὸς αὐτὴν ἀν εἴη τὴν ἐφ᾽ ἢ ΜΠ. 

ὥς’ ἔςαι ὅπερ ἡ ἼΠ πρὸς τὴν ΠΚ, ἡ τὸ ΠΗ πρὸς τὴν 

ΜΉ, καὶ λοιπὴ ἡ τὸ ΜῊ πρὸς ΜΚ, ὧν ἔν τῷ ἐφ᾽ ᾧ τὸ 

ΠῚ πόλῳ χρώμενος, διαςήματι δὲ τῷ ἐφ᾽ ᾧ ΝΠ, κύκλος 

γραφῇ, ἁπασῶν ἐφάψεται τῶν γωνιῶν ἃς ἀνακλώμεναε 

ἐκκείσθω ἵν τις γραμμὴ ἡ ΔΒ, καὶ τετμήσθω ὡς ἡ ΝῊ ι0 ποιῶσιν αἱ ὠπὸ τῷ ΜΗ κύκλου" εἰ δὲ μή, ὁμοίως δειχθή-- 
πρὸς ΜΚ, ἡ Δ πρὸς τὸ Β. μείζων δὲ ἡ ΜῊ τῆς ΜΚ, 

ἐπείπερ ἐπὶ τὴν μείζω γωνίαν ἡ ἀνάκλασις τῷ κώνου" ὑπὸ 
γὰρ τὴν μείζω γωνίαν ὑποτείνει τὴν τοῦ Ἐ ΜῊ τριγώνου. 

γ - »“ ,ὔ ᾽ Ν ᾿ μείζων ἄρα καὶ ἡ Δ τῆς Β. προσπεπορίσθω ἕν πρὸς τὴν Β, 

σονταὶ τὸν αὐτὸν ἔχουσαι λόγον αἱ ἄλλοθι καὶ ἄλλοθι τῷ 
ἡμικυκλίου συνιςάμεναι, ὅπερ ἥν ἀδύνατον. ἀν ἶν περιαγά- 
γῃς τὸ ἡμικύκλιον τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Α περὶ τὴν ἐφ᾽ ἡ ἨΚΠ 
διαΐμετρον, αἱ ἀπὸ τῷ Ἡ Κ΄ ἀνακλώμεναι πρὸς τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὸ 

ἐφ᾽ ἧς τὸ Ζ᾽ ὥστ᾽ εἶναι ὅπερ τὴν Δ πρὸς τὴν Β, τὴν ΒΖ 15} ἐν πᾶσι τοῖς ἐπιπέδοις ὁμοίως ἕξουσι, καὶ ἴσην ποιή- 

πρὸς τὴν Δ. εἶτα ὅπερ ἡ Ζ πρὸς τὴν ΚΉ, ἡ τὸ Β πρὸς 

ἄλλην πεποιήσθω τὴν ΚΠΙ, καὶ ἀπὸ τῷ Π ἐπὶ τὸ ΝΙ ἐπε- 

ζεύχθω ἡ τὸ ἈΠ. ἕςαι ὄν τὸ Π πόλος τῇ κύκλου, “«ρὲς 

ὃν αἱ ἀπὸ τὸ Κὶ γραμμαὶ προσπίπτουσιν" ἔςαι γὰρ ὅπερ 

σουσι γωνίαν τὴν ΚΙ ΜΗ. καὶ ἣν ποιῶσι δὲ γωνίαν αἱ Ἡ Π' 
καὶ ΜΠ ἐπὶ τῆς ΗΠ, ἀεὶ ἴση ἐςαι. τρίγωνα ὄν ἐπὶ τῆς 

ΗΠ καὶ ΚΠ ἴσα τῷ ΒΗ ΜΠ καὶ Κα ΝΠ συνεςήκασιν. τό- 
τῶν δ᾽ αἱ κάθετοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον πεσῦνται τῆς ΗΠ 

ἡ Ζ πρὸς τὴν ΚΗ, καὶ ἡ Β πρὸς τὴν ΚΠ, καὶ ἡ Δ πρὸς Ὁ καὶ ἴσαι ἔσονται. πιπτέτωσαν ἐπὶ τὸ Ο. κώτρον ἄρα τοῦ 
τὴν ΠΜ. μὴ γὰρ ἔξω, ἀλλ᾽ ἢ πρὸς ἐλάττω ἢ πρὸς μεξἐς κύκλου τὸ Ο, ἡμικύκλιον δὲ τὸ περὶ τὴν ΜΙΝ ἀφήρηται 
ζω τῆς ΠΜ' οὐθὲν γὼρ διοίσει. ἔστω πρὸς ΠΡ. τὸν αὐ- ἀπὸ τῷ ὁρίζοντος" τῶν μὲν γὰρ ἄνω τὸν ἥλιον ὁ κρατεῖ, τῶν 
τὸν ἄρα λόγον αἱ ΗΚ καὶ ΚΙ καὶ ἡ ΠΡ πρὸς ἀλ- δὲ προς τῇ γῇ ςυριζομένων κρατεῖν, καὶ διαχεῖν τὸν ἀέρα. 
λήλας ἔξουσιν ὅνπερ αἱ ΔΒ Ζ. αἱ δὲ ΔΒ Ζ ἀνάλογον καὶ διὰ τῦτο τὴν ἶριν ἃ συμβάλλειν τὸν κύκλον, γύεσθαι 
ἦσαν, ὅπερ ἡ Δ πρὸς Β, ἡ ΖΒ πρὸς Δ' ὥςε ὅπερ ἡ ΠΗ 25 δὲ καὶ νύκτωρ ἀπὸ τῆς σελήνης ὀλιγάκις" οὔτε γὰρ ἀεὶ 
πρὸς τὴν ΠΡ, ἡ τὸ ΠΡ πρὸς τὴν ΠΚ, ὧν οὖν ὠπὸ τῶν 
ΚΗ αἱ ΗΡ καὶ ΚΡ ἐπὶ τὸ Ρ ἐκιζευχϑῶσιν, αἱ ἐπιζευ- 
χθεῖσαι αὗται τὸν αὐτὸν ἔξουσι λόγον ὅνπερ ἡ ΠῊ πρὸς 
τὴν ΠΡ’ περὶ γὰρ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν Π ἀνάλογον αἴ 

πλήρης, ἀσθενεςέρα τε τὴν φύσιν ὥςε κρατεῖν τοῦ ἀέρος. 
,Ἄ » ΑΨ» -΄ 7 - ε μάλιστα δ᾽ ἴστασθαι τὴν ἶριν, ὅπου μάλιστα κρατεῖται ὁ 

ἥλιος" πλείςη γὰρ ἐν αὐτῇ ἰκμὼς ἐνέμεινεν. πάλιν ἔξω ὃ 

ὁρίζων μὲν ἐφ᾽ ὃ τὸ ΑΒΤ', ἐπανατεταλκέτω δὲ τὸ Η, ὁ 
τε τῷ Η ΠΡ τριγώνε καὶ τῇ ἘΚ Π. ὥςε καὶ ἡ ΠΡ πρὸς 30 δ᾽ ἄξων ἔξω νῦν ἐφ᾽ ᾧ τὸ ΗΠ. τὰ μὲν ὄν ἄλλα παΐντα, 
τὴν ἹΡ τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, καὶ ἡ ΗΠ πρὸς τὴν ΠΡ, ὁμοίως δειχϑήσεται ὡς καὶ πρότερον, ὁ δὲ πόλος τῷ κύκλε 
ἔχει δὲ καὶ ἡ ΜῊ πρὸς τὴν ΜῈ. τὸν αὐτὸν λόγον ὄγπερ ἡ ἐφ᾽ ᾧ Π κάτω ἔςαι τῷ ὁρίζοντος τῷ ἐφ᾽ ᾧ τὸ ΑΤ', ἀρ- 

4 τὸ οπὶ Η. 1 τῶν] τῦ Ν,, τῆς Ἐ. ἢ Ἡ Κ] κέντρν ΗΠ. ὶ ἃ. κη ἘΞ. ἢ ηκ Ηι Ἐ ρτ' οπι γη. ἢ 5. ὁ οπὰ ΤἶΝ. [τὴν οαι ἘΡΗ͂Ν. ἢ 

6. δὲ Σ. ̓  1. τὰῇ τὸ Ε΄. 1 8. αὐτῶν οὐχ Ε. ἢ 411. ἡ Δ - ΜΚ οπι Ν εἴ γγ Ε. ἢ κμ ΕΝ. ἢ 13. τὴν αηἴο τῷ οὐχ Ε. "μη 
Ἡ- ἢ 1. μείζων -- Β πιάγᾷο ἘΡ. ΠΟ 15. τὴν Β] τὸ β το Ε: ρὺ δαἷπιὶ οπῃ. ἢ 16. τὴν οτι ΕΞ. ἢ τὴν] τὸ Σ. ἢ 17.. ἐπὶ μὶν τὸ ΓΗ͂. ὃ 

κα τὴν οὐ; ΕΡ. ἢ κη καὶ ἀπὲ τὸ π καὶ ρΥ Φ. ἢ 20 εἰ 21. τὴν οπ; ΕΕΝ. ἢ 21. μπ ΕΗ. ἢ ἔξω ηὰρ Ε. ᾿ 22. μπ Ε. ᾿ ὧδ 

ἯΙ. ᾿ ἴξω γὰρ πρὸς ΗΝ. ἃ 23. ἡ οπι Ε. ἢ 24. αἱ δὲ ΔΒ Ζ οπιὶ Ε. ΠΠ 25. ὅπερ ὃς Ε, ὅπερ ΕΗ͂Ν, ὅτπερ ἄρα Κ᾿. Ἰ 26. τὴν οι ΖΞ. ἢ 

τὸ οπῦ ΕΚ. ἢ τὴν οπι Ε΄. [κα Ν. ᾿ὶ 28. γπ ΕΠ. ἢ 29. τὴν δηῖς ΠΡ οπι: Ε. 1" 30. τριγώνου] Ω Ε΄. [Π καὶ βῃὶθ τῷ οπὶ Ν. [τοῦ] 
αἱ τῷ Ε. ΟΡ ροβὶ ἡ οπὶ Ε. ἢ] 31. τὴν υἰτυπαυς οἷα ΚΕ. ἢ Καὶ Ρ] τα Ν. {λόγον ὃὲ καὶ ΤΕ. ἢ 1] ἡ τὸ ΞΗ͂Ν. ἢ 32. τὴν οἵα 
ἙΗ͂Ν. κμ ΗΝ. Ἱὶ τῦτον τὸν ΗΝ, τῦτον ΚΙ. 

4. Δ] δέκμ Ν. Ἱ τὸ] τὴν ΕΗ͂Ν. ἢ 2. τῇ τὴν ΕΝ. ἢ περιφέρειαν ΗΝ. ἃ ἃ. ἔλαττον Η͂Ν. ἵ τῷ Η. ἢ μπ- ΗΝ. ἃ 5. δεν. 
χϑήσεται ΓῊΝ. ἵ 6. τὴν οὐχ ἘΡ. ᾿ κα Ν. || τὸ οαι ΕΝ. ἢ 1. καὶ λοιπὴ -- ΜῈ οἱ ΕΕΝ. ἢ ἰὰν Ν. ᾿ τὸ οπὶ Ε. Π 8. δὲ οἵα 

Ε. ἢ ἧς τὸ Ε. ᾿ 10. μα ΞΗ͂, οτχα Ν. |{ 14. αἱ οτα Ἐ. ἢ 12. ἐὰν Ν. ἢ 13. τὸ ἡμικ.] τε ὡς (ϑαρτα ροϑβίἴο τὸ) ἡμικ. ἢ. ἢ Π 
τὰ Ν. {|Ρ|15. ΜΊ Ὑ εοὐν Ν. [|16. τοιήσουσι ΕΠΙ͂Ν. ᾿ 11. ἀὰὲ -- 18. ΗΠῚ οπι με ΕΞ. ἵ 18. Κὶ ΠῚ γπ Ε. καὶ οπὶ Ν, καὶ ΚΜΠ 
οτὰ ρυ Ε. ᾿ 22. ὑπὸ Ν. 1] τῶν τὰ Ν. τῶν μὲν --- 28. ἰκμὰς ἐνέμεινεν χῈ τᾶδγροὸ Ἐ. || 23. πρὸς τῇ γῇ ςηριζομένων ης Ἐ,, προσπεριζομένων 
ΣΕ εἰ το Ε, περιζομένων ΗΝ, διασκορπιζομέτων τῆδτο Η. ἢ 28. αὐτῇ ἡ ἱκμὼς ΚΕ. ΠΠἐγέμεινεν οτα Η͂Ν. [ἃ ὁ οπι ΕΝ. ᾿ 29. τὸ ροβῖ ὅ 

οαι Ἐ. ὃ 30. ᾧ ΣῊΝ. || 31. τῷ κύκλου οἵα ΗΝ. ᾿ἱ 32. ὁ οἵα Ν. ’ 



ΜΕΥΤΕ Ο ΡΙΟΙΑ ΟΡ ΚΌΏΩΝ' Τὶ 

βέτος τῷ ἐφ᾿ ᾧ ᾧ τὸ Η δομείον.. ἐχὶ. δ᾿ τῆς αὐτῆς, δι τε πῇ: 

λους καὶ τὸ κενερὼ τὸ κύκχου καὶ. τὸ. τὸ ὁρίζοντος. τῶν τὴν 

ἀνατολήν" ἔςι γὰρ τὸς ἐΦ᾽ ᾧ τὸ ΗΠ. ἐκεὶ δὲ τῆς δια- 

μέτρου τῆς ΑΤ «τὸ ΚΗ. ἐπάνω, τὸ Χέγρον εἴη. ἂν ὑκοκάτω 

τὰ ὁρίζοντος τ τα τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὸ με ἐπὶ τῆς ΚΠ γβαμν- 5 

«ὡς ἔλαττον ἕξοι τὸ ἐπάνω τμῆμα ἡμι- 

ᾧ ΨΥΩ: τὸ γὰρ ΨΥΩ ἡμικύκλ. ιον ἣν, 

μᾶς, ἐφ᾽ ἧ τὸ 

κυκλίου τὸ “Σ 

νῦν δ᾽ ἀποτέτμηται ἀπὸ τῷὝ ΑΤ' ὁρίζοντος. τὸ δὴ ὙὩ δῃ, 
νὲς ἔςαι ἐπαρθέτος αὐτὸ τῇ ἡλίου, ἐλάχιςον δ᾽, 

μεσημβρίαν' ὅσῳ “γὰρ ἀγώτερον τὸ Ἡ,,. καῇ! 
λας καὶ κὸ κέντρον τῇ κύκλε -ἔξαι. ὅτι. δ' ἐν. μὲν ταῖς ἐλάτ- 
τοσῃι ἡμέραις ταῖς μετ; ἰσημερίαν τὴν μετοπωρμμὴν.- ἐνδέχε- 
ταῦ ἀεὶ γίγνεσθαι ἔριν," ἐν δὲ ταῖς. μακροτέρας ἡμέραις ταῖς 
ἀπὸ ἰσημερίας τῆς ἑτέρας. ἐκὶ τὴν ἰσημερίαν τὴν τὲ ̓χρὶ 

᾿ 
ΟὟ ἐπὶ 
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ἀχρωμάτιςα. τὰ νέφη. κατ ̓ εὐθνωῤία εἰεβλέπουσιν, ἐν δὲ 
τῷ ὕδατι ῥάβδων μεστὸν τὸ νέφος" πλὴν τότε μὲν ἐν τῷ 

ὕδατι δοκεῖ τὸ. χρῶμα τῷ νέφους εἶναι, ἐν δὲ ταῖς ῥάβδοις 
ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ νέφους. γίγνεται δὲ ἦτο; ὅταν ἀνώμαλος ἡ 

τὸ νέφους ἢ σύςωσις, καὶ τῇ μὲν πυκνὸν τῇ δὲ μανόν, καὶ 
τῇ μὲν ὑδατωδέςερον᾽ τῇ. (δ᾽ ἢ ἅττον" ἀνακλασθείσης γὰρ τὴς 

ὄψεως τρὸς- τὸν ἥλιον, τὸ σχῆμα. μὲν τῷ ἡλίυ ὁ ἐκ ὁρᾶται 

διὰ μικρότητα, τῶν ἐνόπτρων, τὸ δὲ χρῶμα διὰ τὸ ἐν ἀνω- 
μώλῳ φαύεσθαι λαμεαροι καὶ λευκὸν. τὸν ἥλιον, πρὸς ὃν 

γ᾽ ὅσῳ γὰρ ἀγώτερον τὸ Ἡ τα δος ὁ τὲ πό- τὸ ἀνεκλάσθη ΕἸ ὄψις, τὸ μὲν φουνρῶν' φαίεται,. τὸ δὲ τρις 

σινον ἢ ξανθόν. διαφέρει γὰρ ὑθὲν διὰ τοιύτων ἐρᾶν ἢ ἀπὸ 

Τοιόζων ἀνακλωμέρηρ" ἀμφοτέρως γαρ φαίπται τὰν χρόαν 
ὅμοιον, ὥστ᾽ εἰ. κὠκείνως.. φοιγοροῦν;. καὶ ἕτως. αἱ μὲν «οὖν 
ῥάβδοι γίγνονται δι᾽ ἀνωμαλίαν τὸ ἘΙπτν ὁ τῷ σχήματι 

μεσημβρίαν. ὁ γίγνεται δίς, αἴτιον ὅτι τὰ μὲν πρὸς ἄρκτον (5 ἀλλὰ τῷ χρώματι, ὁ δὲ -παρήλως; ὅταν ὅτι μάλιστα, 

Ἰμήματα πάντα μείζω ἡμικυκλίε καὶ ἀεὶ ἐπὶ μείζω ἡμι- 

χυκλίου, τὸ δ᾽ ἀψαγὲς μικρόν, τὰ δὲ “πρὸς. μεσημβρίαν 
τμήματα. τί. ἰσημεριν, τὸ μὲκ ἄνω τμῆμα μυιρέν, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ γῆν μέγα. καὶ. ἀὲ δὴ. τὰ πορρωτέρω μεΐζῳ". ὥστ᾽ ἐν 

ὁμαλὸς ἥ ὁ ἀὴρ καὶ πυκνὸς ὁμοίως" δὲὸ φαύεται λευκός. 
ἡ μὲν. γὰρ. ὁμαλότης τῷ ἐνόπτρᾳ ποιεῖ χρόαν μίαν τῆς ἐμ- 
φάσεως" ἡ δ᾽ ἀνάκλασις ἀϑρύας τῆς ἦψιως, διὰ τὸ ἅμα 
ἐρεγαίαταν. πρὸς τὸν ἥλιον ἀπὸ πυκνῆς ὅσης τὴς ἀχλύος, 

μὲν ταῖς πρὸς τὰς θερινὰς τροπὰς ἡμέραιφεδιὰ τὸ μέγεθος τῷ 29 καὶ ἔπω μὲν ὅσης ὕδωρ ἐ ἐγγὺς δ' ὕλη τὸ ὑπάρχον τῷ 
τμήματος, χρὶν ἐπὶ τὸ μέσον ἐλθεῖν τῇ. τμήματος καὶ ἐπὶ 

τὸ μεσημβρινὸν τὴν τὸ Η, κάτω ἤδη παντελῶς ύεται τὸ 

ΤΙ, διὰ τὸ πόρρω ἀφεστάναι τῆς γῆς τὴν. μεσημβρίαν διὰ 
Ν “ ,-Ἅ ᾿ ᾽ “ΟΝ ν ; Ν 

τὸ μέγεθος τῷ τμήματος.. ἐν δὲ ταῖς πρὸς τὰς χειμερινὰς 

ἡλίῳ ἐμφαύεσθαι χρῶμα ποιεῖ, ὥσπερ ἀπὸ χαλκξ λείου 

κλωμένης διὰ τὴν πυκνότητα. ὥς᾽ ἐπεὶ τὸ χρῶμα τῷ ἡλίου 
λευκόν, καὶ ὁ παρήλιος φαύεται λευκός. διὰ δὲ. τὸ αὐτὸ 

τοῦτο μᾶλλον ὕδατος σημεῖον ὁ παρήλιος τῶν ῥάβδων" 
τροπὰς ἡμέραις, διὰ τὸ μὴ πολυ ὑπὲρ γῆς εἶναι τὼ τμής 26 μᾶλλον γὰρ συμβαύει τὸς ἀέρα εὐεργῶς ἔχειν πρὸς γένετ 

ματα τῶν κύκλων, τὐναντίον ἀνωγκαῖον γίγνεσθαι". βραχρὺ 
ἈΝ .Ψὕ ͵ὔ -“ »,)»λ΄ῳωῳ Ν »λ » ’ ,΄ Ὰ γάρ ἀρθείσης τῆς ἐφ᾽ ᾧ τὸ Η, ἐπὶ τῆς μεσημβρίας γίγνε- 

ται ὃ ἥλιος. 

6 Τὰς δ᾽ αὐτὰς αἰτίας ὑποληπτέον καὶ περὶ παραλίου 

σιν. ὕδατος.. ὁ δὲ νότιος τῷ βορείου μᾶλλον, ὅτι μᾶλλον ὁ 

νότιος ἀὴρ εἰς ὕδωρ μεταβάλλει τῇ πρὸς ἄρκτον. γέγνονται 
δ᾽ ὥσπερ εἴπομεν, περί τε τὰς δυσμὰς καὶ περὶ τὰς ἀγα- 
τολώς, καὶ ἅτ᾽ ἄνωθεν ὅτε Ἐβτοῦθὶ ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πλαγίων 

καὶ ῥάβδων ταῖς εἰρημέναι; χύνίαι γὰρ παρήλιος μὲν ἃ καὶ ῥάβδοι καὶ παρήλιοι" καὶ οὔτ᾽ ἐγγὺς. τοῦ ἡλίου λίαν 

ἀνακλωμένης τῆς ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον, ῥάβδοι. δὲ διὰ τὸ 

προσπίπτειν τοιαύτην ἦσαν τὴν ὄψιν, οἷακ εἴπόμεν ἀεὶ γίγνε- 
Ρ γ᾿ Ἴκν ἐὰ » Ψ 

σϑαὶ, ὅταν χλησίον ὄντων τοῦ ἡλίου νεφῶν ἀπό τινος ἀνα- 

κλασθῇ τῶν ὑγρῶν πρὸς τὸ νέφος" φαύεται γὰρ. αὐτὰ μὲν 

ὅτε πόρρω παντελῶς" ἐγγὺς μὲν γὰρ ἦσαν ὁ ἥλιος διαλύει 
τὴν σύςασιν, πόρρω δ᾽ οὔσης ἡ ὄψις οὐκ ἀνακλασθήσεται" 
ἀπὸ γὰρ μικρὰ ἐνόπτρου πόρρω ἀποτεινομένη ἀσϑενὴς γίγνε- 

ται, διὸ καὶ αἱ ἅλῳ ὁ γίγνονται ἐξ ἐναντίας τῇ ἡλίου. ἄνω 

4. οὖ Ἐ- Δ 3. αὐτὸς Ἐ. ΠΠ ἀ. ὑκὸ τῷ κάτω ἮΝ. || 1. τὸ] τοῦ ΕΗ͂. ἢ ὙΩ οπι ΣΕ,  οὦὰ ΣῊΝ. || γὰρ] Ὑ Ν᾿ ἢ ψνον Ε΄. ἢ 

8. ὑτὸ ΗΝ. ἢ ὙΩ] ον ΗΝ. ᾿ 9. αὐτῷ στα Ε΄, ἀπῖς ἐπκαρθένττος ργοπυμε ΤΙΝ. 11 ἡλίν ἐπὶ ἐλάχιςον Ε. 10. μεσημβρίας Ν. ἢ ὅσον 

Ἡ- "11. ἴφαι οὐχ Ε. ἢ 12. τὴν οτὰ Ε. ᾿Ο 138, ἀὲ οι Ε..}} 14. τῆς ἑτέρας οπι ΤΙΝ. 1 ἰσημερίαν οτα ΖΞ. ᾿ τὴν οἵα ἘΝ. [1 περὶ] 

πρὸς ΗΝ, οπὶ οὐπὶ ἰρθο μεσημβρίαν Ἐ. ἃ 15. αἴτιον δ᾽ ὅτι Ε. ||: 16. αἰὰ ΕΗ, οἵα ΕἸ. ΠΠ ἡμικυκλίν οτχ Ε. [| 19. τὰ πορρωτερον μεῖ- 
ζω Ε, μείζω τὼ πορρωτέρω Ε΄, μείζω τὼ πορρώτερα ΗΝ. ἢ 20. τὰς οτχὰ͵ ΕΕ. ᾿ 22. τὸν μεσ. Ν. ᾿ τελίως ΗΝ. 1 τὸ] ἡ τὸ ΓΗ͂ 

ΑΝ. 1 24. μέγεθος μέρος Ν. ἃ 21. τῆς [Φ τῆς τε ἐφ᾽ Ε΄, τῆς ἧς ἱφ᾽ Ε. ἵ 29. περὶ οὐ Ν. [ παρηλίων ἘΠ, παρ᾽ ἡλίων Ν. ἡ 
80. τὰς εἰρημένας Ε. ΠΕ 31. ἥλιον ἀπό τινος ὑποκειμένου γέφους ῥ. τε Ε. 1! 32. τὴν ὄψιν τοιαύτην, οπιΐδ80 ὅσαν͵ Ν. ἢ γίγνεσθαι ἀὰ Ν. 

ἃ, ἢ τῷ νίφους ἡ Ε΄. ἢ ᾽5.: σύξασις ἢ ΗΝ. ἢ πυχνότρω ΕΠ Ν. 1 Ἴ. τῷ ἡλίου οτὰ ἘΒ. 1 8. διὰ --- ἐνόπτρων οἵλ ἘΠ᾽, τῶν ἐνόπτρων 

ὥστων μιχρᾶν τααταο͵ Ε. ἢ διὰ δὲ τὸ ΕΝ, 1} ἣν οπι Ε. 1 10 εἰ 13. φοινικιοῦν Ε. 1] 11. ὁρᾶν ἢ ἀπὸ τοιούτων οτχ ρΥ Ἐ. ᾿Π 19. τὸν 
ἥλιον} τὴν ἀχλὺν ἘΡῚ τὸν ἥλιον. τὴν ἀχλὺν Η. ἢ 20. τὸ] διὰ τὸ ἘΕ. ΠΟ 22. ἀνακλωμένης ταᾶγροὸ ΖΦ. ἢ 35. ἰναργῶς ρΥ Σ΄. ᾿Π 28. τὰς 

Ἰοϑῖ τε οῃῃρ;{ ΕΗΝ.  πεὴ οπὺ Ἐ. ἢ 30, ἐγγὺς] δὺς ΒΕ. ἢ 31. διαλύσει Ε.. ἢ 338. γὰρ οἵα Ε, ροδῖ μοιρᾶ ροπῖϊ Ε΄. 1| 834. ἅλως Ν. 

ΒΡ 
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μὲν οὖν ἐὰν ̓ γέγνηται καὶ ἐγγύς, διαλύσει δ᾽ ἥλιος" ἐὼν δὲ οἱ χυμὸί: ΕῚ “γὰρ ὅτω γύεται τὸ μὲν΄ χαλκὸς "τὸ δὲ τγρυ- 
πόρρω, ἐλάττων ἡ ὅψις οὖσα ἢ ὥστε ποιεῖν ἀνάκλασιν οὐ σός, ἀλλὰ πρὶν Ὑπτικι, πἀγεῖίδης τῆς ἀναθυμιάφεως ἔκα- 
προστάται ἕν δὲ τῷ ἜλΑ, ὑπὸ τὸν ἥλιόν: ἐς τὶ τοσοῦτον ττὰ τύτων ἐς. διὸ καὶ πυρῦται πάντα καὶ γὴ Ἣν ἔχει" ἔη- 

ἀποςῆναι τὸ ἔνοπτρον, ὥστε: μέήτε τὸν. ἥλιον! διαλῦσαι, τήν ρὰν γάρ ἔχεὶ ἀναθυμίασιν" ὁ δὲ χρυσὺς μόνος πύρϑυΥθ 
τὲ ὄψιν ἐϑρίαν: Ὡλϑεῖν, διὰ τὸ πρὸς τὴν' γν: ̓φφομέην μὴ 3 ποιῇ μὲν οὖν ἴρηταν ̓ περὶ πάντων αὐτῶν, ἰδίᾳ δ᾽ ἐπισκε- 

διικνεῖσθαι ὦ ὥσπερ δι᾽ ἀχανοῦς: φερομένην. ὑπὸ δὲ τὸν ἤλιὸν στῶν: Ὁ χερτιβίοι τε ἀνθ Ὑπεὶ 

ὁ γίγνεται διὰ Τὸ πλησίον μὲν ζῇς Ὁ γῆς: :ῥιλλθέσθαι ἂν ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου, ἄνω ὃὲ μεσουρανίου ὄντος τὸν ἔψον διασπᾶσθαι. 
καὶ ὅλως οὐδ᾽ ἐκ ἡλαγίας ἐπ οὐραποι γήγνεται"" ἡ γὙὰ ΠΣ τὰ -Ξ δ 

ἔψις ἐκ ὑπὸ τὴν γὴν φέρεται," ὥς" ὀλίγη! ἀφιλνεῖξαι: νὸς μ΄. Ἐκεῖ: ἐς τέγταρω, διῶριςιαι ἀΐτια χῶν. ̓ξοιχοίων, φόξων 

τὸ ἔνοπτρον, καὶ καὶ ἀνακλωμέτη ὑγίγνεται πάμπαξ ἀσϑόνήξ. δὲ ἀλτὰν πᾶς ̓σύζυγίαι κὰϊ: τὸ τοιχεῖώ τέμαρα Ἀν 
ὅσα πῆρ, ἰοὖῦν ἔργα" συμβαῤει χὰρέχεόϑαι δὴν" ἔκκρισιν ὦ βηκεν ̓ εδαια ἄντ τὰ μὲν Φύδ᾽ Χοιητριώς ἢ 'τὸ" τϑερμδν: Χά τὸ 
τοῖς τόποις τοῖς ὑτῖὶ τῆς ὙῆΡ, σχεδόν" ἐότε τογαῦτα »ὲαὶ ψυχρόν, νὼ δὲ δύο. παϑητοίά, τὸν “ξηρὸν αὶ ττὸ ὕγρόν ἢ 
τοιαῦτα. - το ἢ 9». ὑῶν τότων ἐπ᾿ τῆν. ἐπαγωγῇ φαίνεται γὰρ ἐν πῶσιν 

ὐὗἶρσα δ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ γῇ, ἐναυκωρακμέτι τοῖς. τὴς ἐ5 ἡ ᾿ὰ θερμότης καὶ “ψυχρότης ̓ὀρίζουσαὶ καὶ συμφύουσαι 

Ἧς μέρεσιν, ἐπεργάζεται, λεκτέον. ποτιεῖ γὰρ δύρ διαφο- καὶ μεταβάλλουσαι. τὰ ὁμογενῆ καὶ τὰ μὴ ὁμογενῆ, καὶ 
ρμὰς δωμάτων δια τὸ. δυτλῇ πεφυκέαι 'καὶ αὐτή, ̓ καδαὰ ὑγραῤουσαὶ καὶ ἔνφαίουσαι καὶ σχληρύνυσαι καὶ μαλιέε- 
πε καὶ ἐν τῷ -μετεώρῳ"" δύο μὲν ὙΦ αἱ ἀναθυμιώφειϊς; ἃ τουθᾶι, τ δὲ ξηρὰ" "καὶ -ὑγριὲ ὁριζόμενα " “καὶ τἄλλα- τῷ 
μὲν ἀτμιδώδης ἡ δὲ καπνώδης, ὥς ὝΕΡ' εἰσίν" “δύο. δὲ ἕἰρημ χόνα᾿ χάθη. πάν χοντα ἀὐταί᾽ τὲ" καθ’ αὐτὰ καὶ ὅσαὰ 
καὶ τὰ εἴδη τῶν ὃν τῇ γῇ γνομόων, τὰ μὲν ὀρυκτὰ ! νὰ τὺ κοιλῶ ἐξ Ἡμψονν)συόμαφω συγές: κῶν." ἔτι δ᾽ ἐκ τῶν λόγον 
δὲ μεταλλευτά. ᾿ μὲν ὅν ξηρὰ ἀναθυμίαδίς ἐςὶν ἢ τις. ἐκὰ δῆλον, οἷς, ὁγιζόριέθα -τὼς. ΨυσΗΣ αὐτῶν" τὸ μὲν Ὑαρ 5:5: 
πυροῦσα ποιεῖ. τὰ ὀρυκτὰ τάρτα τ οἷον λίθων “τε γένη Ἰὼ 

ἄτηλτα. καὶ ψανδαράκην καὶ ὥχραν “κἀὶ μέλθοεν᾽ καὶ θεῖον 

καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα. ταὶ δὲ πλεῖξα: τῶν ὀρυκτῶν. ἐξὲὶ τὰ 

μὲὸν' καὶ ψυχρὸν! ὡξ ποιητικῶ Ἀέγομεν: (τδ' γὰρ συγκριτικὸν 
ὥσπερ πορὴτικόν τι. ἐσί), ἐδ δὲ ὑγρὸν. ᾿καὶ. ξηρὸν παθητικόν 
(ἰδ γὰρ οὐδριξον- καὶ ̓ δυσόριςον τῷ πα, χεὶν τι λέεύαι τὴν 

μὲν κονία πεχρωμαξισμόη, "τὼ δὲ. λίθος ἐκ τοιαύτης γεγδλ 5 Φυτο αὐτῶν). ὅτι μὲν οὖν τὰ Ὧι" ποιητικὰ τὰ δὶ ταθπ 

πὸὺς δυςάσεως, οἷὸν τὸ κινναΐβαρι. ἄῆς δ᾽ ἀναθυμιάσεως τὲ 

ἐτμιδώδες, ὅσια μεταλλεύεται, καὶ ἔςιν ἢ χυτὰ ἢ ἐλατά, 

«οἷν σίδηρος, χαλκός, χρυσός. ποιεῖ δὲ ταῦτα πάντα, ἡ 

ἀναθυμίασις ἡ ἀτμιδώδης ἐγκατακλειομένη, καὶ μάλιστα 

᾿ φανερόν". δίωρισμέκιων - οδὲ τούτων ληπτέον ἂν εἰ τὰς 

ἐργατίας αὐτῶ», αἷς “ἐργάζονται: τὰ ποιπτικιί, καὶ τῶν 
χαθητικῶν τὰ εἴδη. πρῶτον μὲν ὧν καθόλου ἡ ὡπλῇ γέεσις 

καὶ ἡ φυσικὴ μεταβολὴ τούτων τῶν δυνάμεών ἐςιν ἔργον, 

τικᾶς. ϑ' 

ἐν τοῖς λίθοις, διὰ ἔχρότητα εἰς ἐν συνθλιβομϑη καὶ πηγνν» 30 καὶ ἡ ἀντικειμόη Φδρὲ κατὰ φύσιν. αὗται μὲν ἦν τοῖς τε 
μέπ, οἷον᾽ δρόσος ἢ πάχνη, ὅταν. τὐπϑχριθῃ. "ἐνταῦθα, δὲ 

πρὶ ἀποκριθῆναι γέντο ταῦτα. διὸ ἔστι μὲν ὡς ὑῶν 
ταῦτα, ἔςι δ᾽ ὡς οὖ" δυνάμει μὲν γὰρ ἡ ὕλη ὕδατος ἥν, 

ἕςι δ᾽ ὑκέτι, ὑδ᾽ ἐξ ὕδατος γενομένου διά τι πάθος, ὥσπεῤ 

φυτοῖς ὑπάρχουσι καλ΄' ἴῴξ καὶ τοῖς “μέρεσιν αὐτῶν, -ὄςτ 
δ᾽ καὶ ἁπλῇ καὶ Φυσονὴ γότεις μειάβολὴ. ὑπὸ τούτων τῶν 

δυνάμεων, ὅταν ἔχωσι λόγον ἐκ τῆς ὑποκειμέης ὕλης ἕχκεζ- 
στὴ φύσει": αὗται. δ᾽ εἰτὶν αἱ εἰρημέναι δυνάμεις “παθητοκαΐ. 

2. ἴσα αὐἴς ἡ Ν᾽ οὐ ΤΙ. ἢ 3. ὑπὸ τὸν ὅλιον οἵα ΓΗ͂Ν. ἢ ἃ. ἀπωσδξιαι Ν᾽, " 5.: διλθᾶν Ε΄. ἢ δ: διασπᾶσθαι ΤΕ, δύτασδα, ὃν. 

ρενεῖσϑαι τς ΚΗ, δίτασθαι ἀφικνεῖσθαι Ν εἰ ρον . 1. ἂν ὁτὲ ἘΠῚ 8. ὄντος] διὰ. τὸ "ΗΝ, ὁτα  Ε. ἢ 9: πλαηγίν ΚΗ͂Ν. ἢ 13. τὰ 

Ἴἶἣν Ἐ. ΠΠ 15. ὑγιατακλεισμθης ΓΗ͂. ἢ τοῖς οτη Ν. Π 16. “μέρες ΝΟ 41. διὰ τὸ τῷ ΗΝ. ἘΠ: 18. αἱ ὅὁπι ΕΗ͂Ν. | 19. ἔςι ΗΞ, οσαὰ 

ῬΟῚ 20. καὶ οπι 2. ἢ ἐν τῇ ὙΠ γνγισμένν»] εἰρημένων Ε΄. Ἢ -31. δὲ οπι Ε: ἢ] ἔςιν 5. τις οπὶ ΕἸ ἢ 33. σανδαράχην δ. ἢ ὕχραν Ν,. ἢ 
35. κεχρωματισμένα ΝΟ 1 συςάσεως γεγσνὼς ΕΝ. ἢ 26. τὸ οαἱ Ἐ. κνάβαρι ΗΝ. ἡ 21]. ἀτμ. καὶ ὅσα Ν. 28. χρυσὸς χαλκὸς 
ΣΗ͂Ν. ᾿ἱ πάντα ἡ ἀτμ. ἀταθ. ἐγκ. Ν. 1 30. λίθοις] χλίοις μν Ε. : 31. οἷσγ ἢ δι ἮΝ. ιἱ ὅταν δ᾽ ἀπ. Ε. " ἕω ἐσ μὲν ταῦτα ἕξειν ὡς 

ὕδωρ Ἐ, ταῦτα ἐξὶ μὲν ὡς ὕδωρ δ΄. ἢ 84. γινομένου Ν- ἢ τι] τὸ 

4. ὅτε γὰρ ΕΗΝ. ἢ 5. αὐτῶν ἀπάττων ΒΝ. αὐτῶν οτὰ Ε. " “σκεχτέον ἘΝ. ἢ 6. ἘΠ γένους Ν. Ἱ 10. ὥδισται κι Ὲ, αὔτια 

διώριτι ΕΝ. ἢ 11. τὰς στα ΓΗ͂Ν. ἢ συζυγίαν ΗΝ. ἢ 13. παβητικὰ καὶ τὸ Ε. Ἡ 16. τά δ᾽ ἑκογεῆῖ ἮΝ. Ἱ “αὶ τὰ μὴ ὀμφγενὴ «αν 

οἵ Ζ. ἢ 17. σκληραήσυσαι Ε΄ 1 20. ἔτ ὅτι Ν. ᾿Ξ 22. καὶ τὸ ψ. Η͂Ν. ἢ τὸ μὲν γὰρ Ἡ΄. ἢ 23. ὅπερ Ε. ἢ τι Ὅπι Ε΄. ἢ ταῤχτιωεεὶ 

ΗΝ. ἃ 54. καὶ δυσέριςον οπι Ε. ἢ τῶ] τὸ Ν. "ὶ 21. ὡς ΗΝ. 1 30. φορὰ Ε. Ἰ 31. καὶ τοῖς ζώοις ΜΝ, ἢ 38. κα ἡ φνσοιὴ ΗΝ. 

μεταβολὴ οτὰ . 
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ψινῶσί. δὲ. τὸ, ἀρρμὸνι. ναὶ! ψωκχρν: καρεοϊντφ, τῆς ὥλαεξ σράγκατι. προῦπαῤχρύσγς . ὥστε ἠδὲν, πομεῖ. μεταβάλλεᾳ, 
ὅταν καὲ μὴ πρατῇνικαχρὸς ἴρος πρὸς ἠφώλήφις αὶ, ἐπεφίᾳ ἃ δ αὐτὴ αὐμα, καὶ. τῷ πὰ πρλὲ, ἅττον τῷ ὀλίγα σήπεσθαι 
γήρεται. τῇ δ᾽ ὁπλῇ, γρέστῃῳ ̓ὀᾳντίον. μιζλοσᾳ «κοινόν. σς ΕῚ ψᾷβ. τῷ πλείονι πλεῖόν ἐστι πῦρ. οἰκέϊον καὶ ψυχρὸν ἃ 

ψ' πᾶσα γᾷρ ἡ κατὰ φύσι. φθορὰ, εἰς τδδ', ὀδός, ἐς σ, ὥς ἀράταῖν τὰς ἐν τῷ περιεστῶσι. δυγάμεις. διὸ χαὶ καὶ θά- 

οὧν 'γηρειὶ καὶ, αὐρυσιρς, τέλος «δὲ τῶκ. ἄλλων, ἀτἄνεον Ε λάφνα. κατὰ μέρος. μὴν. ιδιαιρορῴῃ τρχ. σήχεται, ἄπασιῳ 
σαπρόξας, ὧν μῇ τὶ βίᾳ, φθαρῇ. τῷ». φύσει σῳναςιύτργιη, ἔκ ἃ' ὕοκαὶ τἄλλα. ὕδατα. ὡσᾳύτιψο, καὶ: ζῷᾳ, ἐγγίνεται. πρῖς 
φὰρ καὶ φάρα καὶ -ς οὖν καὶ --ὁτιοῦκ καταμρίφξαβ,ν ὧν. τὸ φθπομέιως διὰ πὸ. τὴν; ἀποκεκριμέριν. ϑερμέτῃρα. ̓ φυαμοῶν 

φόνος τῆς: καρῷ, φύςιν φβορᾶέ σαψίς. ἐσὺκ ἀρ, εὐγρα, πρῶς οἴφοχισυμςώαι. τὰ δ τες: τί ἐμὰ ἷ ἐ ἐξὶ, τα μὰ 
τον» εἶτα. ζηρὰ τέλος γίγνετας τῶ σηξόμεατ. ἐκ πούτων τί φθαρά, εἴρηται, 

γὰρ ἐγένετο, καὶ ὡρίσθη τῷ ὑγρῷ τὸ ζαῤὸν. ἀγγαζομῴων 49 “Αοιπὸν δ᾽ εἰπεῖν τὰ ἐμάν εἴδη, ἕκ, κὶ ὠνμόαι3 

σὧν “ποιητικῶν. γύρεται δ᾽ ἡ φθορά,. ὅταν κρατῇ. «τοῦ ὁρίς δυνάμεις, ἐργάζονται. ἐξ ὑποκειμένων τῶν φύσει. συγες ὥτων 

ζοιτος τὸ ὁριζόμενον, διᾷᾷ τὸ; περιέχον. ̓οὦ; μὰν. ὠλλ ἰδίως ἤδα," ἢ ἔς τ δὴ, βερμὰ μὰν, πέψις, αξψερὸ, δὲ φέπαγσια, ἐμὲ 

λέγεται. σῆψις. ἐπὶ τῶν -χατὰ μέρος φθειῥομόνν, -ὅταγ ιρ,υτι ὄσχασις ψυχρόττος δὲ ἀπεψία. ταύτη οδ ῥμό- 

χρισθῃ τῆς φύγερς: διὸ καὶ. σήποτιμ πῴντα.. τόλλῳ τῆς ὐμώυφιςῃ, φάτειρμς: δεῖ δ᾽ ὑξολαμβῴμρ μὴ κυρίες 
πλὴν τυρές' καὶ γὰρ Ὑ καὶ ὕδωρ καὶ ἀδρ' σήπεται" αὶ ταῦτα λέγεσθαι. τὼ. ὀνόματα. δοῖς" πράξγμαφιν, ἀλλ κὶ κεξ 

πάντα. γὰρ ὕλη τῷ πυρί. ἐςι ταῦτα. σἅψις δ᾽, ἐςὶ φβρρᾷ ταῖ καθόλαμ τοῖς, ἁμροίοιρ,. ὥστε οὐ ταῦτα ἀλλᾷ. τοιαῦτα 

τῆς ἐν ἑκάστῳ ὑγρῷ. οἰκείας καὶ κατὰ φύσιν ̓ θερμότητος δεῖ πμέζεν. εἶναι τὰ εφημώα. εἴδη, εἴπωμεν. δ᾽ αὐτῶν ἔχαν- 
ὑπ᾽ ἀλλοτρίας. βεῤμιὅτητόρ". αὔτ δ᾽ ἐπὶν ἡ τῷ περιέχοιτος. δον τί ἐφιν. φέψις μὴν ἦν ἦν ἐςὶ τελείωσις. ὑπὸ. τοῖϊ. φυρμαῦ . 

ὥς᾽ ἐπεὶ κατ' ἔγδειριν πάσχει βφμῇν τὸ δὲ ἐνδεὲς τοιαύτας καὶ. οἰκείου ρδ. ἐκ τῶν. φιτίκείμέων ταβκιμκῶν" ταῦτα 

δυγώμεως ψυχρὸν πᾶν, ἄμφῳ ἀν αἴτια εἴη, καὶ «κοινὸν τ δ᾽ ἐςὶχ ἡ οἰκείᾳ, ἑκάστη ὕλη.- ὅταν. γὰρ πεφθᾷ,, τετελξίω- 
τὸς πάθος. ἡ σῆψις, ψυχρότητός τς οἰκείας καὶ θερμότητος ταί τε καὶ γέγονεν. καὶ ἡ. ἀρχὴ τῆς. φεχαώσρως ὑπὴ' θερ- 
ὠλλοτρίας. διὰ τῶτο γὰρ καὶ ξηρότερα. γίνεται τὰ σηπό- μότητος τῆς οἰκείας συμβαίνει, κἄν διαί τίνος τῶν ἐκτὸς 

μα. τώτα, καὶ τέλος γῇ καὶ κόξρος" ἐξιόντος γὰρ τοῷ βοηθείας συνεπιτελεσθῇ, οἷον αὶ τροφὴ συμπέττεται ῥιᾷ λὲ- 

οἰκείου θέρμιδ. συϑεξζατμίζε πὸ καπ εφύσιν. ὑγράν, καὶ τὸ τρῶν καὶ ἄλλων τοιύτων" ἄλλ ἅ γε ὠῤκὴ ἡ ἐν αὐτῷ -θερτ 

στῶν τὴν ὑγρότητα, οὐκέτ᾽ ἔστιν" ἐπάγει γὰρ ἔλκουδῳ ὃ5 μότης ἐ ἐςίν.. τὸ «δὲ τέλος τοῖς. μὲν ἡ ἡ φύεις. ἀτί, φύσι ἃ 
ἡ οἰκεία. θῳμόσης,. καὶ ἂν τοῖς ψύχεσι ᾿ δ᾽ ἧττον τήπεκαι ἣν. λέγομεν ὡς. εἶδος. καὶ οὐφίᾳν" «τοῖς δὴ εἰς. ὑποιρειμμφην 
ἃ ἐν ταῖς ἀλέαις" ἐν μὲν, “γὰρ. τῷ χειμῶνι ὀλέγον ἐν, τῷ τινὰ μορφὴν τὸ τέλος ἐςὶ τῆς. πέψεως, ὕταν τοῤονδὲ. γέμα 
“εριέχοντι ἀέρι ἀπὶ ὕδατι τὸ θερμόν, ὦ ὥστ᾽ ἐδὲν ἰσχύει,. ἐν ται καὶ τοσονδὶ τὸ ὑγρὸν ἢ ὀπτώμενον ἢ ἑψόμενον αὶ σῃ- 

δὲ τῷ δέρει πλέον. καὶ οὔτε τὸ πεπηγός (μᾶλλον γὰρ πόμενον ἢ ἄλλως πως θερμαινόμενον" τότε γὰρ χρήφιμι(ν 
ψυχρὸν ἢ. ὁ. ὠὴρ θερμός" οὔκων κρῳτεῖται,. τὸ δὲ κινοῦν δ ἐς καὶ πεπέφθαι φαμόϊ ὥςπερ τὸ γλεῦκος καὶ τὰ ἐν τοῖς 

κρατεῖ) ὕτε τὸ ζέον ἢ θεῤμέν' ἐλάττων γὰρ ἡ ἐν τῷ ἀέρι φύμασι συνιςάμενα, ὅταν: γῴωται πῦον, καὶ σὴ δρῴκρνον, 
θερμότης τῆς ἐν τῷ πράγματι, ὥςτ᾽ οὐ χρατεῖ οὐδὲ ποιῶ ὅταν γένηται λήήμ ὁμοίως. δὲ καὶ τἄλλα,, ἀνμβαύῆ, δὲ 
μεταβολὴν δεμίαν,. εὁμαίως͵ δὲ “καὶ τὸ κινόμενον καὶ. ῥέον αὐτο πάσχειν ἄπασιι, ὅταν κτλ ὁ ὕλη. καὶ ἡ ὑγρότηφ' 
ἧττον σήπεται τοῦ ἀκικητίζοντος". ἐἐγδινοξτέρα γὰρ γίνε- αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ὁριζομώη ὑπὸ τῆς ἐν τῇ φύσει ϑερμό- 

ται ἡ ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἀέρι θερμότητος κίνησις τῆς ἐν τῷ 35 τητος. ἕως γὰρ Η ἐνὴ ἐν αὐτῇ ὁ λόγος, φύσις τῦτ᾽ ἔς ιν. 

ΡΝ 

4. καὶ τὸ Ψ. Ἐ. ἢ . τμδῥσς ΡΗ͂Ν. [ ἀ: πρσιος βδεὶ Ά. αὔανσις ᾿ Ν. ̓ 5. “δ}] γὰρ Ε. Ἰ ἘΠΕ. τῶν ἄλλον τύτωγ δ. ἜΗΝ. Ι 

6. ἰὼν Ν. ᾿᾿ τὶ τε ΓΗ͂, ρὰὰ Ἐ. ̓  8. ἐς σῆψις ΕΚ 14. τἄλλα. πάντα ΕῊΝ. ᾿ἱ 15. 5] δὴ Ε. ἢ 11. τῆς] τι ΣΗ͂. ἢ 19.. τὸ ἐνδεὴς 
δὲ ἂν τι ΤΥ εἰ ομοῖεβο τὸ ΕΝ: ἡ δὲ ἐνδεὴς Ε, ᾿ 22. γὰρ τῦτο Ν. ἢ 24. συνεξατμίζεται ΕΗ͂Ν. || 25. «πο ἱπάξον Ἐ.-"" ἐκ ΉΝ. 

ἔςαι. Κ. ̓  28. ἀέρι οπι Ε. ᾿ 29. πλεῖον ΕΗ͂Ν. 1 30. ϑερμέν ἘΠ. 11 κρατεῖται τὸ δὲ κιγῶν οἱ γγ Ε. ἢ 31. τὸ οἵὰ Ῥε Ἐ. ἡ 82. ] 

ῥδὲ Ν. ι 83. μίαν Ε. Ἵ καὶ οἵα Ν. || καὶ τὸ ῥέον Η. ᾿ 
ἁ. ἢ χὰ Ε. Ἰἰ κρατεῖ Ε. 1 περιέχοντι ΗΝ. [ 5. καὶ οαὰ ἘΩ͂Ν. ᾿ὶ θάλαττα ἘΠ. ἵ 6. διαιρουμέρη οπὶ Ε. ἰἱ 8. συνεστώναι ΚΑ 

Ν. 1.9. ἐςι οὰ ΗΝ. ἢ γίος Ν. ἢ τὶ οὰ ΗΝ. {|18. δὴ οτὰ Ε. Ἰ! 13. ἔτι οτὰ. Ε. ἢ δὲ δηίο ἀπ. οπὶ Ν. ᾿ 14. μόλυνσιι ΓῊΝ, ἢ 

δ᾽ οῃῃ Ε,:} 15. ἀλλ᾽ 7 ὁ γὰρ ΗΝ. ἡ 11. ὄπομεν Ν. ἢ 18. ὁ' μὲν πέψις ἰσὶ Ε΄. ἢ 20. οἰκεία ἐν ἑκάςω ΗΝ. || 21. τελειότητος ἮΠΝ. ἢ 

22, τῷς ὧὰ ΕΚ. ᾿ 23. συμκ. καὶ διὰ δ, καὶ δ' ἄλλον ΕῊΝ. Ἱ 26. ὑσία Ν. ἢ Δ1. μορφὰν} φύσιν Ε΄. ἢ τοωόνδε ΙΝ, τοῦτον δὴ Κ᾿. ἡ 

28. ὀπτόμενον Ε, [[ 30. φαμὺ] μὲν Σ΄. ; ; ΣᾺ 

ΒΡΡ2 
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διὸ καὶ ὑγιείας τηρεῖ τὰ: ̓τοιαῦτα" τκαὶ: ἰξρὰ καὶ ὑπόχωρησεῖς βδόδτι δὲττρς στὰ τὸ θερμὸν ὀνάέγον.᾿ἐδαὶ ἢ τῷ τὸ ὁρχᾷ 
καὶ ὅ ὅλως τὰ περττώμάτα. καὶ λέγεται πεπέφθαι; ὅτι δηλοῖ Βδεγόν, ἀολδύ» “διὸ δϑδν. Χεντοὶ: οἰ πυμιοὶ! ὅλο ὠμῶν: καὶ ψυὰ 

εὐφάμι τὴν θερμότητα: τὴν οἰκείαν τῷ ἐορίςου. ἀναγκὴ δὲ Χροὶ. ΜΈΆΚΟΥ ) ἢ ϑελμοί,: καὶ ἄβρωκοι. καὶ ἀποτόι. 'λέγεζαμ 

τὰ πετόμενα παχύτερα. καὶ θερμότερα εἶναι" τοίΐξτον νὰν δ᾿ καὶ. ἡ ὠμότης. ὥσπερ καὶ ἡὶ πέπανσις, πολλαχῶς. " 

ὠποτελεῖ. τὸ θερμόν, εὐογκότερον καὶ παχύτερον καὶ Ἐπλδ 5 καὶ ϑρὼ. αὐ ὑποχαρήσεις καὶ κατώρροι- ὠμοὶ λέγονται διὰ 
τὸ αὐτὸ αἴτιον» τῷ γὰρ μὴ κεκρασῆσθάι ὑπὸ τῆς θερμότη- 

μηδὲ συνεξιώναϊ ὠμὼ "πάντα τἰῤοναγυρεύεται, πόρρω δὲ 
κλ' κεραμὺς, ὠμὸς καὶ γάλα, ὠμὸν καὶ ἄλλα 

πολλὰ ἬΝ; δξαν, δυνάμενα μεταβάλλειν καὶ συνίς ας 
: { Ων ὑπὸ ̓ θερμότητος ὠπαθὴ ἧ. διὸ τὸ ὕδωρ ἑφθὸν μὲν. λέ 

"Πέχανοις “δ᾽ ἐςὶ πέψις τί" ἢ; γὰρ τῆς ἐν τοῖς περι- Ὑεται, τώχϑον δ᾽ ὅ ὡ ὅτε ὑ: παχύνενα:.. πέχανσις. μὲν οὖν καὶ 

καρπίοις Ἔφη πέψις πέπανδις Ἀέγεται.᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἃ πέψις τὀμότηφ' ἐξρηται" τί. ἐσὺ, καὶ διὰ τί, ἐςιν ἑκάώτερον᾽ αὐτῶκ᾽ 

τελείωσίς τις, τότε ἡ- Ἀδπανσί τελεία ἐξ" ὅταν "τὰ ἐν τῷ Ῥφησις: δὲ ἐεὶ τὸ ὯΝ. ὅχὸν “Ψε ὑπὸ θερμότητος; ὑγρᾶς, τὸ 

περικαρπίῳ σπέρματα δύνηται - ὀὠπυτελεῖν" τοῦτον ̓ἕξερον- ΠῚ ὀυφάρχντος ᾿ ̓ ἀορίςε ἐν τῷ ὑγρῷ, χέγεταὶ δὲ᾽ τῦμά πὺ- 

αὐτό" "καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ὥλχων τὸ -“τόκειὸν ὅτὼ" λέγομεν, ΠῚ ῥίωξ Ἱμόνονι. ἐπὶ τῶν ἑψομέων. τῆτοι δ᾽ ὧν εἴη, ὥσπερ εἴρη 

τερον. πέψις μὲν ὄν; τῦτ᾽ ἐξίν, ἀπεψία δὲ “ἀτέλεια. δὲ ἕν 

δειῶν τῆς οἰκείας: ̓ θεῤμότηγος".: τῇ δὶ ἔνδεια τὴς θερβεδιητὸς Τὸς 

ψυχρότης: 6: ἡὶ δ᾽ ἀτέλεια ἐςὶ τῶν ὠντυτειμέ 

κῶν, ἥπερ ἐςὶν ἑκάςῳ Φύτει ὕλη. υνμ μὲχ Ἐν ΝΣ εἐπεψία 

ξ διωρίσθω τῶτον τὸν πρέχε: ἐν ν ἡ τοῦ Θ 

ωὟ παβϑῦτι- 

περοκαρπίου μὲν οὖν αὕτη πέπανσις, λέγεται δὲ καὶ ἀλλὰ 

πολλὰ πέκονα, τῶν ᾿πεπέμ μένων: ̓κατὰ μὲν τὴν αὐτὴν ἰδέαν, 

μετα φορᾷ δέ, διῶ τὸ μὴ κεῖσθαι, Ἐβθ εκ εἴρήταῖ καὶ 

πρότερον, ὀνόματα καθ᾽ ἑκώξην τελείωσιν περὶ τῶ ὁριξόμενα 

ταὶς νπηυματῶδες ἡ ὑδωτῶδες. ἡ δὲ. πέψις. θεται ἀπὸ τὸ 

ἐν: δῷ ὑγρῷ ἰφυρός". ἠδ γὰρ ἐπὶ τῶν τηγάνων ὀπτᾶται" ὑπὸ 

Ὑδρ: τοῦ ἔξωθεν: ϑερμῷ πάσχαι,, ἐν ᾧ δ᾽ ἐςὶν ὑγρῷ, ποιεῖ 

ἐκεῖ: ἐπλλὸ ξηρόν; εἰς αὐτὸ ὁ ἀναχάμβάνον. τὸ δ' ἑψόμενον 

ὑπὸ τῆς. φυσικῆς θερμότητος καὶ ψυχρότητορι: ἔς ̓ δὲ ἡ 9 τἀναντίν ποιεῖν ἐκαρόετωι γὰρ ἐξ αὐτοῦ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τῆς 
φυμάτων καὶ φλέγματος καὶ τῶν τοιύτων πέχανσὶς ὑπὸ ὃ: τῶ" ζω ὑγρῷ θερμασίας: διὸ ξηρότερα τὰ ἑφθὰ. τῶν 

Ὥ Φυσιᾷ ἀγα τῷ ἐνόντος ὑγρᾷ πέψις" ἀδύνατον γὰρ δ ὑπτῶν' οὐ. γὰρ ἀνασπᾷ εἰς αὐταὰ τὸ ὑγρὸν τὰ ἑψόμενα" 

ἴεν μὴ Ἀρατοῖνι ἐκ μὲν ἕν τῶν- Ὑπευμδεδααν ὑδατώδη, ἐκ Ἀράτεῦ γὰρ ἡ. ἔξωθεν θερμότης τῆς ἐντός" εἰ δ᾽ ἐκράτει ἡ 

δὲ τῶν τοιούτων τὼ γενρὰ συνίάται» καὶ ἐκ λεπτῶν ἀπὲ ζτόφ," εἷλοσας κἀν. εἰς "ἑαυτήν... ἔφι δ᾽ οὐ πῶν" σῶμα, ἐψητάν" 

παχύτερα. γέγπται ἀεεδοθρθα πώντα. καὶ τὰ μὲν: “εἰς ὃς οὔτε γὰρ ὃ ᾧ μηθέν ἐςίν ὑγρόν, οἷον ἐν λίθοις, οὗτ᾽ ἐν οἷς 

αὐτὴν. ἡ φύτε ἄγει κατὰ ἀνά, τὼ δ᾽: ἐκβάλλει. ᾿πέπανσ!ς ἀρ μέν, ὠλλ᾽. ἀδύνατόν κρατηθῆναι. διὰ πυκνότητα, οἷον 

μὲν οὖν ἀμ τί ἐςν, ὠμότης, δ᾽ ἐξὶ τὸ ἐνᾶντίοδ᾽. ἐναντίον ἐν τοῖς ξύλοις: ἀλλ᾽ ὅσᾳ; τῶν: σωμάτων ἔχει ὑγρότητα πα.» 

δὲ πεπάνσει ἀπεψία τῆς ἐν τῷ περυιαρπίῳ τροφῆς" αὕτὴ 

δ ἐςὶν ἡ ἀόριςος ὑγρότης. διὸ ἧ πνευματικὴ ἢ ὑδατώδης 

βητικὴν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ πυρώσεως. λέγεται δὲ καὶ 
χρὺσὸς ἐψεσθαι καὶ "ξύλον καὶ ἄλλα πολλά, κατὰ μὲν 

ὴ ̓τῶν ἐξ ἀμφον. ἐσὶν ἡ ὠμότης. ἐπεὶ δ᾽ ἡ πέπανσιφ. τελεί- 3) τὴν. ἰδέαν ὁ οὐ τὴν αὐτήν, βεταψυβα δέ' οὐ γὰρ κεῖται ὄνό: 

ωσίς τις ἐςίν, ἡ ὠμότης ἀτέλεια ἔ ἔςαι. γίγνεται δ᾽ ἀτέλεια 
δι᾿ ἐνδειὼν. τῷ φυσικῇ. θερμῷ καὶ ὠσυμμετρίαν πρὸς τὸ ὑγρὸν 
τὸ πεπαινόμενον. ὑδὲν δ᾽ ὑγρὸν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ πεκαίνετῶι 

ματα; ταῖς διαφύραῖξν. καὶ τῶ. ὑγρὼ δὲ. ἔψεσθαι λέγϑξεν, 

ἶἷον- γιλα καὶ γλεῦκος; ὅταν ὁ ἐν τῷ ὑγρῷ χυμὸς εἰς εἶ: 

δός τι; μεταβάλλῃ. ὑπὸ τοῦ κύκλῳ. καὶ. ἔξωθεν πυρὸς θερ- 

μάύοπες, ὥςε τρύπον τινὰ παρωπλήσιον τῇ εἰρημόῃ ἐψἡ- ἄνευ ξηρθ" ὕδωρ: γὰρ ὁ παχύνεται μόνον τῶν ὑγρῶν. συμ- 
ἤὰς τς ἃ δε - π᾿ ὦ τῷ, τα 

Ὡ. καὶ λέγεται οὐχ Ε΄. [πεπέφθαι ἰὼν Ἑ- 1 ἀ. πεκτόμενα Ε, περιττώματα ργ' Ε΄. ΠΠ θερμότερα] ξηρότερα Ε. ΠΠ εἶναι --- 5. ἔπρό- 
τερον ταᾶτρο Ε. ᾿ 6. ὅν οπι Ἐ. [Π 7. καὶ δ᾽ ἔνδεια τῆς θερμότητος] ὃ Ε. Π 8. ἐςίν οτι Ε. 9. ὕλη φύσει Ν. 1 11. δὲ πέψις ἐςίν. καὶ 
Ὑὰρ 'ν τοῖς περικαρπίοις τῆς" Ε΄. ἢ 13. τις οπὶ δ΄." ἢ 15. τέλεον Ν. ἢ ὕτω) τοῦτον δὶ ἢ ἰδ. ᾿πέπονα καὶ ἄλλα. πολλὰ ΕΗΝΊ.. ϊ 
47. πεκαμμένων . ᾿Π 18. μεταφοραῖς ΕΝ. {{20.. καὶ: ψυχρότητος οπα Ε΄. Π ἔτι δὲ ἕξιν ἡ Ε΄. ΠΠ 53. τῶν οὐηθ. Ἑ. Ἢ 26. ἄγω ὅταν τρέ- 

ὁπιαι κατὰ Σ΄. {|27.. τί ἐςιν εἴρηται ΗΝ. .- 30. ἐξ ὁπι Ε. ἵ 341. δ᾽ ἡ ἀτ. ΚΗΝΜ. 1383. δ᾽ γὰρ Εν: 34. ὁ παχύνεται οα Ν. ἢ 

μόνων Ν. 

1. τὸ ον ΣῊΝ. || τῷ ογὐὰ Ε. 2. διὸ καὶ] καὶ γὼρ διὰ τῦτο Ε΄. ἢ 4. καὶ ροβὶ δὲ ὅπὰ Ν. ἢ 6. αὐτὸ οχχ Ε. Γ . συπςαΐνας 
ΝΟῚ 14. παχύνεται) παχύνετα; ἑκάτερον αὐτῶν, ἸῺ πλαγρίηο ροβῖ(18 πέπανσις --- 12. αὐτῶν Ε΄ Π 12. ἐςιν οι ἮΝ. ἴ-13. ἡ ἔψπσις Ε΄ ἢ 

45. ἐπὶ τῶν ἔψ. μόνον ΗΙ, ἐπὶ τῶν ἐψ. μόνων Ν,, ἢ ἣν Ν. 1} -16. καὶ ὑδατῶδες οπι Ε. ἵ 11. τὰ Ἐ. [1 18. ἔξω Ε. ᾿' ϑερμὴ] πυρὸς ΕΠ καὶ 
19. εἰς ἑαυτὸ ἀναλ. ξηρὸν Ε. ΠΠ 21. ὑπτὰ τῶν ἑφθῶν Ε. 1 22. ἑαυτὰ ῊΝ. ᾿' 25. ἣν ροβὲ οἷον οα Ε. ἢ 26. ἔςε Ε. ΠΠ 21. τοῖς Οἷχα 

ΣΟῚ 29. κατὰ] καὶ τὰ Ρτ Ε΄. ἢ 30. οὐ οχ ΠΡ Ἔ. 1 μεταφοραῖς ρτ ΚΕ, διαφοραῖς το. ἢ κεῖσαι] κρατεῖται τὼ Ῥε Ε. 1 ὄνομα ΗΝ. ἢ 
82. ἰν τῷ ὑγρῷ ὃ ΕΝ. 



ἰ 

Φ 
} 

σεὶ ποιεῖ, τέλος δ᾽ ὁ. ταὐτὸ πᾶσιχκ, ὅτε ἑψνοιείρεις ὅτε; πεἶν 

ψομένοις, ἀλλὰ τοῖς μὲν πρὸς. ἐδωδήν τοῖς. δὲ πρὸς ῥόφην 
σιν) τοῖς ῥὲ τρὸς ἄλλην χρείαν, ἐπεὶ καὶ τὰ φάρμακα 

ὄψειν λέγομεν. ὥς ε ἰὼ παχύτερα δύναται γίγνεσθαι ἢ Ἢ 
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ὀῶττον, ὥξε καὶ -μαλλὸν. συνιόντων. οὖν σῶν ἕξω πόρων οὐ 

δύνάται. ἐκκρίνεσθαι τὸ ἐνυπάρχον ὑγρόν, ἀλλ ἐγκατακλείε: 
Ἂν Ἄν, δξ ΄, , ΄ ἘΑ͂Ν λψΨ 

φωι, ὅταν οἱ 'πόροι ᾿μύσωσιν. ὅπτησις. μὲν οὖν καὶ ἔψησις 

γίγνονται. μὲν τέχνῃ, ἔςι δ᾽, "ὥσπερ λέγομεν, τὰ εἰδὴ, κα- 
ἐλάττω ἡ βαρύτερα, ἢ. τὰ μὲν αὐτῶν τοιαῦτα τὰ δ᾽ ἔναν- ξὶ θέλου ταὐτὰ καὶ φύσει" ὅμοια: “γὰρ. τὰ γιγνόμενά πάθη, 

σία, διὰ τὸ διακρινόμενα τὰ μὲν παχυνεσβάι τὰ δὲ: λεκτύ- 

γεθαι, ὥσπερ τὸ γαλα εἰς ὑρρὸν καὶ πυτίαν,. πάντα ἐψη- 
τά ἐς ιν. τὸ δ᾽ ἔλαιον ἐχ ἔψεται αὐτὸ καθ᾽ αὐτό, ὅτι. τού- 

τῶν ὑθὲν πάσχει. ἡ μὲν ἦν κατὼ τὴν ἔψησιν λεγομόη πέ- 
ψις τοῦτ᾽ ἐξίν᾽ καὶ ἀδὲν διαφέρει ἐν ὀργάνοις τεχκικοῖς ἢ 

ἤξ τς: ᾿ “ΔΝ ᾽ ᾿ ᾽ 

᾿φυσιχοῖς, ἐὰν γέγωηται". διὰ πῆνι αὐτὴν γὰρ αἰτίαν. - πάντα. 

ἔξει. μώλυσις δὶ ὠπεψία μὲν ἡ ἐναντία ἑψήσει" εἴα δ᾽ ἂν 
3 Πα ΩΣ. - ᾽ ΄ »“» -“ ΄, ἐπωντία “ἥ τε: πρώτη λεχθεῖσα ἀτεψία - τοῦ ἐν τῷ σώματι 
ἀορίςου δι᾽ ἐνδείαν τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ πέριξ θερμότητος. ἡ 

ἀλλ ἀνώυμα: μιμεῖται. γὰρ ἡ τέχρη τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ 

ἡ τῆς. τροφῆς ἐν τῷ σώματι πέψις ὁμοία ἑψήσει, ἐςΐν" καὶ 
γὰρ ἐν ὑγρῷ καὶ θερμῷ ὑπὸ τῆς τοῦ σώμακπος θερμότητος 
ἜΣ ἣν ἐν ΄ ΓΑ -΄ “ ͵7ὔ ᾿ .«“ “νεται. καὶ ἀπεψίαι ἔνιαι ὅμοιαι τῇ -μωλύσει. καὶ ἵῷον 

10 οὐκ ἐγγίνεται ἐν τῇ πέψει, ὥσπερ τικές. φασιν, ἀλλ᾽. ἐν τῇ 
ἀποκρίσει σηπομένῃ ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ, εἶτ᾽ ἐπανέρχεται 

ἄνω". πέττεται μὲν. γὰρ ἐν τῇ ἄνω κοιλίῳ, σήπεται δ᾽ ἐν τῇ 
τἷν»ν τς »δ Ὁ ᾽ν». »ν ΄ ιν ς 
κάτω. τὸ ,ἀποκριδέν". δὶ᾽ ἣν. δ᾽ αἰτίαν, εἰρηται ἐν ἑτέροις, ἡ 

μὲν ἕν μόλυνσις τῇ. ἑψήσει ἐναντίον' τῇ. δὲ ὡς ὀπτήσει" λ8- 

δ᾽ ἔνδεια. μετὰ ψυχρότητος ὅτι: ἐςΐν, εἴρηται" γίγνεται δὲ 15 γομέῃ πέψει ἔςι μέν τι ἀντικείμενον ὁμοίως, ἀνωγυμώτερον 

διὰ κίτησιν ἄλλην᾽ ἐκκρύεται γὰρ ἡ πέττνσα, καὶ ἡ ἔνδεια 

δὲ ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἐν τῷ. ὑγρῷ ψυχρότητος, ἢ διὰ 
Ά τὸ ἐν τῷ ἐψομένῳ πλῆθος" τότε. γὰρ συμβαίνει τὴν ἐν-τῷ 

δέ, εἴη δ᾽ ὧν ὅμοιον, εἰ γώοιτο ςάτευσις ἀλλὰ μὴ ὄπτησις 

δι᾽. ἔνδειαν θερμιάδητος, ἢ συμβαίη. ἂν ἥ- δι’ ὀλιγότητα τοῦ 

ἔξω πυρὲς ἢ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐν τῷ ὀπτωμένῳ ὕδατος" 
ὑγρῷ δερμότητα. πλείω μὲν εἶναι. ἢ ὥςε μὴ κοῆσαι, ἐλάττω πότε γὰρ πλείων μέν ἐςὶν ἃ ὥςε μὴ κυῆσαι, ἐλάττων δ᾽ ἢ 
δὲ ἢ ὥξε ὁμαλῦναι καὶ συμπέψαι.: διὸ σκληρότερα μὲν τὰ Ὦ ὥςε πέψαι. τί μὲν οὖν ἐςὶ πέψις καὶ ἀπεψία, καὶ πέκαγ- 

μεμωλυσμένα γίγνεται τῶν ἑφθῶν, τὰ δ᾽ ὑγρὰ διωρισμόα σις καὶ ὠμότης, καὶ ἔψησις καὶ ὄπτησις καὶ τἀναντία, τό- 
μᾶλλον. ἔψησις μὲν οὖν καὶ μώλυσις εἴρηται, καὶ τί ἐςι τοῖς, εἴρηται... 

καὶ διὰ τί ἐςιν᾽ ὄπτησις δ᾽ ἐςὶ πέψις. ὑπὸ θερμότητος ζην ς Τῶν δὲ. παθητιῶν, τὸ ὑγρξ καὶ τὰ εἰ; λεκτέον τὰ 

ρῶς. καὶ ἀλλοτρίας. -διὰ τῦτα κἄν. ἔψων. τις- ποΐβ μετὰν ὡς. εἰσὶ δ' αἱ μὲν ἀρχαὶ τῶν σωμάτων αἱ παϑητικαὶ ὑγρὸν 

βάλλειν καὶ πέττεσθαι, μὴ ὑκὸ τῆς τοῦ ὑγροῦ “θερμότητος 25 καὶ ξχρόν, τὰ δ᾽ ἄλλα «μοιτὰ μὲν ἐκ. τούτων, ὁποτέρου δὲ 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς τοῦ πυρός, ὅταν τελεσᾷῃ,, ὀπτὸν γίνεται καὶ μᾶλλον, τύτε. μιῶλλον τὴν. φύσιν ἐςν, οἷον τὰ μὲν ξηροῦ 

ἐχ, ἑφθόν, καὶ τῇ ὑπερβολῇ προσκεκαῦσθαι λέγεται" ὑπὸ 

ξηρᾶς δὲ θερμότητος γίνεται, ὅταν ξηρότερον γίγνηται ἐπι- 
τελεσθέν. διὸ καὶ τὰ ἐκτὸς ξηρότερα, τῶν ἐντάς" τὰ δ᾽ ἑφθὰ 

μᾶλλον τὰ δ᾽ ὑγρῇ. πάντα δὲ τὰ μὲν ἐντελεχείᾳ ἔς αι, τὼ. 
δ᾽ ἐν τῷ ἀντικειμένῳ" ἔχει δ᾽ οὕτω τῆξις πρὸς τὸ τηκτόν ἐν τῷ ἀντρκξιμένῳ" ἔχει δ᾽ οὕτω τῆξις πρὸς τ : 

᾿ «- ᾽ Ν 5 
ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν ὑγρὸν εὐόριςον, τὰ δὲ ξηρὸν δυσόριςον, 

τύναντίον. καὶ ἔργον ἐπὶ τῶν χειροκμήτων τὸ ὀπτῆσαι μεῖ- 30 ὅμοιόν τι τῷ “ὄψῳ καὶ τοῖς ἡδύσμασι. πρὸς ἄλληλᾳ πά- 
ζον ἢ ἑψῆσαι" χαλεπὸν γὰρ τὰ ἐντὸς καὶ τὰ ἐκτὸς ὁμα- σχουσο! «τὰ γὰρ. ὑγρὸν τῷ ξηρῷ αἴτιον τοῦ ὁρίζεσθαι, καὶ 

ἐπα ,, ἸΜα ἈΝ νΣ ν, »“"» Ἁ ͵ὔ “ ἘΠ ὦ , Φφ , ΄ ΄ » 

λῶς θερμαίνειν. ἀεὶ γὼρ τὰ ἐγγύτερον τῷ πυρὸς ξηραδεται ἑκώτερον ἑκατέρῳ οἷον κόλλα γίγνεται, ὥσπερ καὶ Ἔμπε- 

᾿ ) 

1. ταὐτὸ] τὸ Ε΄. 1 ἀ. ἕψειν μὲν λέγομεν Η. 1 7. εἰς} εἴς τε ΕΗ͂Ν. 1 πνετίαν Ν᾽, πντνίαν Ε΄ 11 8. εἰσιν Ε΄ ΠΠ 10. τεχν. καὶ φυσ. Η, 

καὶ τ΄ καὶ φ. Ν,, φΦ. καὶ τ. Ε΄ 11. ἐάν τι ΗΝ. ἵ γίνηται Ν. ἢ ἅπαντα ΗΝ. 1 12. μόλυνσις ΕῊΝ. μὲν οπι Ε. ᾿ ἡ οτὰ ἢ. 
ἔναντία δ᾽ -ἑψήσει ΚΕ. ἢ ἀν οαὰ ΣῊΝ. ἢ 13. το] τῷ Ε. ΠΠ 14. τῷ π.} τὸ α. Ν. ἢ 16. ἐκχκρούεται γὰρ πέττωσα Εἰ, ἡ Ἰὰρ πέττνσα, ἔκ 
ϑρύεται . ἢ 19, μὴ οτὰ ΚΕ. 22. μεμολυσμία ΗΝ. ἢ 22. καὶ μόλυνσις εἴρηται Ε΄, εἴρηται καὶ μόλνισις. Η͂Ν. ἡ 23. ἐς οτὰ Ν. 

24. κἀὶ] καὶ Δ᾽. ἢ ποεῖ ἘΝ. ἢ 25. τοῦ οπὰ ΑΕ. {Π 26. τελευτηϑὴ δ 1Ε 81. ἐφθὲν Ν. Ἡ προσκεκλύσδαι Ε. || 28. ὅταν ξ. γώνηται οἵα 

“«Ἐ. ἢ 30. γειροτμήτων Ἑ.}} μεῖζον] μᾶλλον ἮΝ, οτὰ Ε. |{-. 31. γὰρ κα τὼ. Ἐν "- ἫΞ καὶ τὰ ἐντὲς ΕΗ͂Ν, ἢ 82. ἐγγύτερα Ν. [Πθερ- 

μιάδετα; Ε΄. ᾿ 

2. ὑγρόν οαχ Ε΄. ἢ ἀ. ταυτὰ καθόλε Ε΄, καθόλν ταῦτα, Η]. ἃ 7. τῷ οπι Ε΄ Ἰῶν ἑψήσει Ὲ ̓ Π .-.8. ἐν τῷ ὑγρῷ ΗΝ. Π καὶ οτα . ἢ 
θερμότητος τοῦτο Σ΄. ᾿Π 9. γίνονται ΗΝ. ἢ μωλύνσει Ἑ, μολύνσει ΕῊΝ. ἃ 10. ἑψήσει ΕΟ ν οαὰ ἘΞ. { 11. εἶτ᾽ οἵα Ἐ. ! 42. .5ε- 

πίφθα: ΗΝ. 1 13. ἐν ἑτέροις εἴρηται Ε΄ ἢ 14. ὡς οἷδ'᾽ ΚῊ εἰ μν Ν. 1.1.5. ὅμοιον Ν,,. ὁμογειῦς ΕἸ ἢ 16. ὅμοιον] οἷον ΚῊΝ. ἢ σά- 

τῶσις Ν. 18. τὸ οτὰ ΗΝ. ἢ ἑπτομένω Ν. Ἰ 19. πλείω Ε΄, πλεῖον Ε΄ Ἱ ἰλάττω ἘΝ. 1 2λ. ὑγρῶν καὶ ξηρῶν Ν. 1 25. δ᾽ ἂν μᾶλ- 

Ἅον ΗΝ. { 26. τότε οπι Ε. 1 μᾶλλον οπι ΕἸ. [Π- φυσικὴν Ε. 127. ἔςι Ε. 1 28. πεὶ Ε εἰ ἰογίδδβε Ργ Ε. ἢ τὸ οὰ ΗΝ. ἢ τ 

ρετικόν Ἐ. ἃ 31. αἴτιον τῷ ξηρῷ Ε. ἢ 32. γίγνεται κόλλα Ε΄. ἢ καὶ ὁτὰ Ε. 

. 
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δικλῆς ἐπούκτεν ἐν τοῖς. φυσικοῖς "ἀλφιτὸν ὕδατι κολλή- ψυχρε. ἐπᾷ δὲ τὸ πήγνυσθαι ξηραύεσβαί κώς ἐςι»- παὶ 

σας." καὶ διὰ τοῦτα ἐξ ἀμφοῖν ἐςὶ- τὸ. ὡρισμένον σῶμὼώ, τότε. εἴπωμιν. πρῶτογ.. τὸ δὴ πώσχαν ἢ ὑγρὲν ἢ ξερὰν ἃ. ἐκ 
λέγεται δὲ τῶν ςουχείωτ ἰδιαίτατα ξηρὰ μὲν "γγὴ»: ὑγρᾷ δὲ τέτων. τιθέμεθα δὲ ὑγρὰ σῶμα, ὕδωρ, ξηρᾷ δὲ γῆν: ταῦτα 
ὅδωρ. διὰ. τῦτο ὥπαντα τὰ ὡριαμένα σώματα ἐνταῦθα οὐκ γὰρ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν ξηρῶν πκαθητοιώ, διὸ καὶ τὸ ψυ- 
ἄνευ γῆς καὶ ὕδατος" -ὁπατέρσα δὰ πλεῖον; κατὰ τὴν δίχως 5 χρὸν τῶν -παθητικῶν μᾶλλον" ἐν. τύτοις γάρ ἐξτ" καὶ γὰρ 
μιν τούτου «ἔκαιον: φαΐεται. ᾿καὶ: ἐν. Ὑῇ καὶ ἐν ὕδατι ζῷα ἡ ἴω καὶ «τὸ ὕδορ ψυχρά. ὑπόκεισαι.᾽ ποιητικὸν δὲ τὸ ψν» 
Μόνον ἐςΐν, ἐν ἀέρι δὲ καὶ πυρὶ Ὡς ἔςιν, ὅτι τῶν σωμαΐτων Χρὸν ὡς φθαρτικὸν ἢ ἢ ὡς καταὰ- συμβεβηκός, καβώπερ ὧ- 
ὕκη ταῦτα. τῶν δὲ σωματικῶν παθημάτων ταῦτα πρῶτα ρηται. πρότερον" ἐνίοτε. γὰρ καὶ κάειν λέγεται καὶ. θερμιαῖ 

ἀνάγαμ": ὑπάρχειν τῷ: ὡρισμένῳ, σκληρότητα [ μβλκεώς ψεῖν τὸ ψυχρόν, οὐχ, ὡς τὸ θερμόν, ἀλλὰ τῷ σα ἣ 
φητα" ἀνάγκη ὙὰΡ τὸ: ἐκ ἔνε καὶ ὑγρᾷ ἢ σκληρὸν εἶναι ἢ 10 ἀντιπεριιφείναι τὸ θερμόν. ξυραύεται, δὲ ὅσα ἐςὶν ὕδωρ καὶ 
μαλακόν. ἔςι δὲ σκλαρὸν μὲν τὸ μὴ ὑπεῖκον εἰς αὐτὸ κατὰ ὕδατος εἴδη; ἢ ἔχει ὕδωρ εἴτ᾽ ἐπακτὸν εἴτε συμφυές. " Χέγω 

τὸ ἐπίπεδον, μαλακὸν δὲ τὸ ὑπεῖκον τῷ μοὶ. ἀντιπεριίςξα- δ᾽ ἐχακτὸν. μὲν οἷον ἐν ἐρίῳ, σύμῳυτον δ᾽ αἷὸν ἐν᾿γαλαμεῖι 

σθαι’ τὸ γὰρ ὕδωρ καὶ μαλακόν". ἡ γὰρ ὑπείκει τῇ θλίψει ὕδατος δ᾽ εἴδᾳ τὰ τοιαΐδε, οἶκος, ἔρον, ὀρῥός, καὶ ὅλως ὅσα 
τὸ ἐπίπεδον εἰς βάθος, ἀλλ᾽ ἀντιπτερύξαται. ἁπλῶς μὲν Ὗ μηδεμίαν ἢ. βραρρεῖαν. ἔχες ὑπόςασιν, μοὶ διὰ. γλισυχρόν 
σκληρὸν ἢ. μαλακὸν τὸ ἁπλῶς τοιοῦτον, πρὸς Ὑπεροῖ: δὲ τὸ 15 τητα ἐνίοις" μὲν γὰρ αἴτων τοῦ μὴ ὑφίςασθαι. μηδὲν κα 
πρὸς ἐκεῖνο. τοιοῦτον. πρὸς. μὲν οὖν ἄλληλα ἀδριςά ἐςι τῷ γλισχβότης, ὥστο ἐλαίῳ ὃ πίττῃ. ξηραύετα, δὲ πάντα ἃ 
ΜΧΧΟΥ καὶ ἧττον". ἐπεὶ δὲ πρὸ τὴν αἴσϑησιν χαντα κρίνο- θερμαινόμενα. ἢ ῃ ψυχόμενα, ἀμφότερα δὲ δρμῷ, καὶ ὑτὸ 
μὲν τὰ αἰσθητά, δᾷλον ὅτι καὶ τὸ σκλερὸν καὶ τὸ μαλα» τῆς ἐντὸς θερμότητος ἢ τῆς ἔξω" καὶ γὰρ τὰ τῇ ψύξει 

κὸν ἁπλῶς δρὸξ: τὴν ἀφὴν ὡρίκαμεν, ὡς μεσότητι χρώμεναι ξεραινόμανα, ἅσπερ ἱμάτιον, ἐὰν ἢ κεχωρισμένον αὐτὸ καῖ 
τῇ ἀφῇ. διὸ φὸ ΑΙ ϑτνῤβεον χεὐτῆς τλλλρόν τὸ δ᾽ ἐλ- Ὃ αὑτὸ τὸ ὑγρόν, ὑπὸ τοῦ ἐντὸς θερμοῦ ,κυνεξατμίζοντος τὸ 
λεῖπον. μαλακὸν. εἶναί. φάμε ὑγρὸν ξηραύεται, ἂν ὀλίγον ἢ τὸ ὑγρόν, ἐξιύσης τῆς “Η 

᾿Ανάγκη δὲ ἘΝΛΉΡΟΝ ἢ μαλακὸν εἶναι τὸ ὡρισμένον μότητος ὑπὸ τοῦ περιεςῶτος ψυχροῦ. ξηραίνεται μὲν οὖν, 

, σῶμα οἰκξίῳ ὅρῳ" ἢ γὰρ ὑπείκειν ἢ μή" ἔτι-πεχηγὲς εἶναι' ὥσπερ εἴρηται, ἅπαντα Ἂ θερμαινόμενα ἢ ψυχόμενω, καὶ 

τότῳ γὼρ' ὁρίζετωι. ὥς ἐπεὶ πᾶν μὲν τὸ ὡρισμένον καὶ πιόντα θερμῷ, ἢ τῷ ἐντὸς ἢ τῷ. ἐκτὸς συνεξατμίζακτι τὶ 

συνεφακὸν ἢ. μαλιακὶν 5 σκλοηρόν, ταῦτα δὲ: πήξει ἐςίν, 25 ὑγρώκ. λέγω δ᾽ ἐκτὸς μένς ἐθσσεῖ: τὰ ἐψόμενα, ἐντὸς δέ, 
ἅπαντ᾽ ἀν. εἴ τὼ σώματα σὰ σύνθετα; καὶ τρισμένι οὐχ ὅταν ἀφαιρεθέντος. ἀφ᾽ ἧς ἔχει ϑερμιότητος ἀναλωθῇ ἀπο 
ἄνευ. πήξεως. πήξεως οὖν πέι ὑπών. ἔς; δὲ τὰ αἴτια τὰ πνεύσης. περὶ μὲν ἶν. τὸ ξηραίνεσθαι εἴρηται, 

περὶ τὴν ὕχην δύο, τό τε ποιὸν καὶ τὸ πάθος, τὸ μὲν πὸι- Τὸ δ᾽ ῥγραθεσθαί ἐστιν ἕν “μὲν τὸ ὕδωρ γίγνεσθαι συν 

ὕγ ὡς ὅθεν καὶ κίησις,. τὸ δὲ πάθος ὡς εἶδες... ὥ ὥξε καὶ πή- ςάμενον, ἂν δὲ τὸ τήκεσθαι τὸ πεπηγός. τούτων δὲ ευνί-: 

ξεως καὶ διαχύσφως, καὶ τοῦ ξοραίνεσθαι καὶ τοῦ ὑγραίε- ξαται μὲν εἰς ὕδωρ ψυχόμενον τὸ τ 18! περὶ δὲ. ιν 
σθαι. ποιεὶ δὲ τὸ ποιοῦν δυσὶ ϑυνάμεσι, κα καὶ πάσχει τὸ ξεως ἃ κὐὰ καὶ. πήξεως ἴπαὶ ὅλον. πήγνυται δὲ ὅσα τ, 

χάσχον. παθήμασι δυσίν, ἀὐπὰρ βρῆταν" ποιεῖ ἂν- θηρμῷ νυται ἃ ὕδατος ὄντα ἢ γὰς. καὶ ὕδατος, καὶ ταῦτα ἢ 

καὶ ψυχρῷ, τὸ δὲ πάθος ἢ παρυσίᾳ ἢ ἀπεσίᾳ θερμὰ ἢ θερμῷ ξηρῷ ἢ ψυχρῷ. διὸ καὶ λύεται τοῖς ἐναντίοις, ὅσα 

, ἅς περσικοῖς Ἐ. ἢ 83. τῶν οἵα Σ΄. ἢ ἰδιώτατκ ΒΕ. ᾿ ξηρὸν μὶν γῆς Ε, ξηρῶ μὲν ἡὶ ἡ Ν. 1 ὑγρῶ Ε΄. ἸΠΔὰ τὴ ὕδυρ Ν. [ ἀ. διὰ τῷτι] 

καὶ διὰ τῖτα 2, διὰ τῦτο δ᾽ ΤΠ].  ἅπαιτα. γε τὰ ΗΝ. ἢ 5. ὁπότερον ΒΕ. ἢ δὲ ὧν πλ. ΗΝ, τὴν δύναμιν} φύσιν Ν. ἢ 1. ἐν --- ἔξιν οπὶ 

ἫΝ οἱ οοτε Ε. ἢ 8, δὲ τῶν Ἐ. ᾿ 9, ὑπάρχειν ἀνάγκη Κ΄. 10. ἐξ ὑγρᾷ καὶ ξῃῦ ΕΗΝ. ἢ} 15. τὸ ἁπλῶς οἵα Ε. ἔ 16. τὸ Η΄ ἢ 
17. ὠρίοομιν πάντα Κ΄, ἅ 18. μαλακὸν καὶ τὸ σκληρὸν Σ΄ [{-90. αὐτὴν ΕΝ. } λεῖπον ΕῚ λεπτὸν Ε, λεκτὸν καὶ ΗΙ͂Ν. ἢ 22. εἶναι, ἃ μα- 

λακὸν Ν..ἢ 23. ὑπείκει ΕΝ, 1} 24. τῦτρ Ε. } τῶν οι, ζ΄. ᾿ μὲν στὰ ἘΤ. 1 25, συνεςὼς ὕρᾶγο Ν: αυΐ ρ΄ οὐπὶ 7 οπὶ καὶ συνεζῃ- 
κές. ἢ ὃ μ καὶ μι ΗΝ. 1 πῆξις ΕΝ. ᾿ 26. τὰ ἀπι8 σύν. οἵα ἘΕ. ἢ ὧρ. καὶ ὑκ ἄνευ πήξεως καὶ διαχώσεως ΡΥ Ε-Ὶ 217. πέξεως 

δἰίογυπι οα ΕΕ. Ἱ ἐπτον ἐςύ. ἔξι Ἐ, 1 δὴ ΗΝ. Ἰ 28. ταρὰ ΕΝ. ἢ μὴ] μὶν ὃν ΗΝ, [{ ποιῶν οτὰ Δ, || 34. τὸ πάσχον οὐχ ΤΙΝ. ὃ 
82. δυσὶ παδέμασν ΓΗΝ. ᾿ ὡς (Ἑ. 0 33. ἐπυσία ἢ ταρυσία ἙΗΝ. 

. ὃ δι ὑγρὸν δἰ. δαὶς ἐκ οὐχ Ε. ἢ ἀ. γὰρ ἰχ τῶν ΗΝ. ἢ τῶν: ροϑὶ καὶ οἵχὰ Ε. ἢ τὸ σπι Ὲ. } 5. γὰρ ροδὲ καὶ οὰὺ ἘΝ. ἃ 

8. τὼ} ἃ Γ΄ [καίειν ΤΉΝ. κὶ 10. ἀντιπερίςασθαι Κ΄. ἢ 13. ὀρὸς ἘΗ͂. ἡ 1Δλ. διὰ] δὲ Ἐ. 1} 15. μὲν απ ΗΝ. | 18. ἕξω} ἐκτὸς 

Ῥ. ἘΞ 19. ὅταν δ΄. ἃ 20. τὸ ἡ ΗΝ, 1 τοῦ θερμοῦ τοῦ ἱντὸς Ε΄, Ἂ 23. προείρηται Ἦ-. { πώντα ΓΗ. ἵ 26. ὅτε Η. ἢ 30. εἰς ὕδωρ 
οὔυ ΕΝ, ἰὼ χπδγμίης Ροπὶϊ Σ. ἢ 31. καὶ περὶ πήξεως ΗΝ. ἢ 32. καὶ θεμῶ ἢ ψυχρῶ ἃ ξηρῶ Ε, ἢ ψυχρῶ καὶ ξηρῶ ἢ ϑεμῶ ἢ ὑγρῶ Ε΄. 
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λύται τῶν ὑπὸ θερμῶς -πωγότων ἢ ὑπὸ ψυχρα"" τὰ μὲν καὶ σκωρία: - ὅταν ιδὲ πολλείκις πάθη: καὶ καθαρὸς. γένηται, 
γὰρ ὑπὸ ξηρῷ θερμὺ παγέστα ὑπὸ ὕδατος. λύεται, -ὅ:-ἐςὸ αὔτο: φξόμωμᾳ ᾿γέγνατι. ἀ ποῶσι δὲ πολλώκις αὐτὸ δια πὸ 
ὑγρὸν ψυχρόν, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχροῦ. παγύτα ὑπὸ πυρὸς ἀκυσίαν γγίγνεαθαι παλλὴν. καὶ τὸν ςωθμὸν ἐλάττω ὠπο- 
Ἀύεται, ὅ ἐςι θερμόν. πήγνυσθαι δ᾽ ἔα δίξειεν ἂν ὑκὲ καθαϊρεμέν. -ἔςι δ᾽ ἀμείνων σίδηρος ὁ ἐλάττω ἔχων ἀπο- 
ὕδατος, οἷν τὸ μέλι τὸ ἀφθόν". πήγνυται δ᾽ οὐχ, ὑπὸ τοῦ τ κύθαραιν.- τήκεται. δὲ καὶ ὃ λίθος ὁ πυρίμαχος ὥςε ςά- 
ὅδατος, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῷ ἐν αὐτῷ ψυχρῦ. ὅσα, μὲν ἦν ἐςὶν ὅδα» ἴειν καὶ ῥεῖδν᾽ "τὸ δὲ πηγνύμενον ὅταν ῥυῇ, πάλιν γίγνεται 
τος, ὦ πήγνυται ὑπὸ πυρός. λύεται '“γαρ ὑπὸ πυρόφ; φὸ δὲ συκληρόν. καὶ αἱ μύλαι τήκονται- ὥςε ῥεῖν" τὸ δὲ ῥέον πη- 
αὐτὸ τῷ αὐτῷ" κατὼ ταὐτὸ ὧι ἔξιν αἴτιον "τ. ἐναντία. ἔτι ἡνύμενον τὸ μὲν. χρῶμα. μέλαν, ὅμοιον. δὲ γίεται τῇ; τ 
τῷ ἀπιέναι. τὸ θερμὲν πήγνυται, ὥςε δῆλον ὅτι τῷ εἰσαί- τάνῳ. τήκεται δὲ καὶ ὁ πηλὸς καὶ ἡ γῆ. ὅσα δ' ὑπὸ θερ- 
γαὶ λυθήσεται" ὥςε κοίδντος τὸ ψυχρὰ πήγνυται. διὸ οὐ ὸ μὰ ξηρᾷ πήγνυται, τὰ. μὲν ἄλυτα, ἐὰὼ δὲ λύεται ὑγρῷ. 
“παχύνεται τὰ τοιαῦτω πηγνύμενα" ἡ γὰρ κάχυννις ὑγβξδ κέραμος μὲν ἦν καὶ λίθων ἐνίων γέη, ὅσοι ὑπὸ πυρὸς τῆς 
μὲι ὠπιόντος γίγνεται, τῷ -ξηρ δὲ φυνιςαμένου" ὕδωρ. δὲ γῆς συγκανμθείτες. γέγνονται, οἷδν οἷ μυλίκι, ἄλυτα, νίτρον 
τῶν ὑγρῶν ὁ παχύνεται μόνον. ὅσα δὲ κομψὰ “γῆς καὶ ὕδα» δὲκαὶ ἄχες λυτὰ ὑγρῷ, ὁ παντὶ δὲ ἀλλὰ ψυχρῷ. διὸ 
φος, καὶ ὑπὸ πυρὸς Ἐπ πτὸ καὶ ὑπὸ ΩΣ} ψυχρῖ, παχός ὕδατι καὶ ὅσα ὕδῳτες εἴδη τήκεται, ἐλαίῳ δ᾽ τ τήκεται, 
νεται δ᾽ ὑπ᾽ βαφον ἔςι μὲν ὡς τὸν αὐτὸν τρόπον, ἔςι δ᾽ 15 τῷ γὰρ ξηρῷ ὑῃμῷ ἐναντίον ψυχρὸν ὑγρόν. εἰ ἦν ἔπηξε 

ὡς ἄλλβεὶ ὑπὸ μὲν ἡρμ τὸ ὑγρὸν ἐξάώγοντος (ἐξατμέ θάτερον, θάτερον λύσει" ὕτω γὰρ τἀναντία ἔςα: αἴτια τῶν 

τῆς γὰρ Ἦξ ὑγρὰ παχύνεται τὸ ξηρὸν καὶ συνίξᾳται), ἐναντίων. ᾿ 

ὑκὸ δὲ τὸ ψυχρῦ τὸ θερμὸν ἐκθλίβοντος, μεθ᾽ Ὁ “τὸ ὑγρὸν -. Παχύνεται μὲν ἦν ὑπὸ πυρὸς ; μόνον, ὅσω ὕδατος πλεῖν 
συναπέρχεται συνεξατμίζον. ὅσα. μὲν οὖν μαλακὰ ἀλλὰ ἔχει ἢ γῆς, πήγνυται δέ, ὅσα γῆς. διὸ “καὶ τὸ νἱτρὸν καὶ 
μὴ ὑγρά, ἡ παχύνεται ἀλλὰ πήγνυται ἐξιόντος. τῷ ὑγρδ, Ὁ οἱ ἅλες γῆς εἰσὶ. μῶλλον, καὶ λίθος καὶ. κέραμος. ἀπορώ- 
οἷον ὁ ὀπτώμενος κέραμος" ὅσα δὲ ὑγρὰ τῶν μικτῶν, καὶ τατα δ᾽ ἔχει αὶ τὸ ἐλαΐκ φύσις. εἰ μὲν. γὰρ ὕδατος ἔχει 
παχύνεται, οἷν γάλα. πολλὰ δὲ καὶ ὑγραίνεται πρῶτον, πλέον, ἔδει πήγνυσθαι ὑπὸ ψυχρὰ ὡς οἱ πάγοι, εἰ δὲ γῆς 
ὅσα ἢ παχέα ἢ σκληρὰ ὑκὸ ψυχροῦ προύπρχεν ὄντα, ἀχεῖον, ὑπὸ πυρὸς ὡς ὁ κέραμος" γῦν δὲ πήγνυται μὲν ὑπ᾽ 
ὥσπερ καὶ ὁ κέραμος τὸ πρῶτον ὀκτώμενος ὠτμίζει καὶ ἀδὲέτέρα, παχύνεται δ᾽ ὑπ᾽ ὠμφοῖν. αἴτιον δ᾽ ἐξὶν ὅτι ἀέρος 

μαλακώτερος γγῴεται" διὸ καὶ διασρέφεται ἐν ταῖς. καμί- 25 ἐςὶ πλῆρες. διὸ καὶ ἐν τῷ ὕδατι ἐπιπολαΐζει" καὶ γὰρ ὁ 

γϑις. ὅσα μὲν ἦν ὑπὸ ψυχρῇ πήγνυται τῶν κοινῶν γὴς καὶ ὠὴρ φέρεται ἄνω; τὸ μὲν ὄν ψυχρὸν ἐκ τὰ ἐνόντας πνεύμα- 
ὕδατος, πλεῖον δὲ ἐχόντων γῆς, τὰ μὲν τῷ τὸ θερμὸν ἐξε- τος ὕδωρ ποιῶν παχύνει" ἀεὶ γάρ, ὅταν μιχθῇ ὕδωρ καὶ 
ληλυϑέναι πηγνύμενα, ταῦτα τήκεται θερμῷ εἰσιόντος πα: ἔλαιον, ἄμφονν γύεται παχύτερον. ὑπὸ δὲ πυρὸς καὶ "χρόγυ 
λιν τῷ θεομῆ, οἷον ὁ πηλὸς ὅταν παγῇ" ὅσα δὲ διὰ ψύξιν, παχύνεται καὶ λευκαίνεται, λευκαύεται μὲν ἐξατμίζοντος 
καὶ τῷ θερμῇ συνεβξατμίταιτος -ἅπαντος, ταῦτα δὲ ἄλυτα 30 εἴ τι ἐγὴν ὕδατος, παχύνεται δὲ διὰ τὸ μαραινομόπ τῷ θερ- 

μὴ ὑπερβαλλύση θεῤμότητι, ἀλλὰ. μαλάττεται, οἷον σξς μὲ ἐκ τῦ ἀέρος γίγνεσθαι ὕδωρ. ἀμφοτέρως μὲν ἶν τὸ αὐτὸ 
δηρος καὶ κέρας. τήκεται δὲ καὶ ὁ εἰργασμόος σίδηρος, γίνεται πάθος, καὶ διὰ τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ ἐκ ὡσαύτως. παρχν- 
ὥς ε ὑγρὸς γίγνεσθαι καὶ πάλιν πήγνυσθαι. καὶ τὰ ςομώ- νεται μὲν ἦν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, ξηραίνεται δ᾽ ὑπ᾽ ἐδετέρε" ὅτε 
ματα ποίῶσιν ὅτως" ὑφίςζαται γὰρ καὶ ἀποκαθαΐρεται κάτω γὰρ ὁ ἥλιος ὅτε τὸ ψῦχος ξήβαίει" ἀ μόνον διότι γλίσχρον, 

5, ὑπὸ ὑδ. -- ἃ. παγότα ὁπ Ν. Ἱ 2. ὅπερ Ε΄ 1 3, ψυχρόν οπι Ε΄. ΠΠ 5. οἷον] ὡς ΕΝ. ἢ 6. ὄν στα Ε΄ Ὦ 7. λύεται γὰρ ὑπὸ πυρός 
οὐὰ Ἑ. ἢ 8. ἕξαι Τ΄. ἢ 9. ἀκεῖναι ΕΉΝ. Ἀ τῷ] τὸ Τ΄. ἢ 10. ὡς δὲ ποιῶντος ὑπὸ Ψ. Ε. ᾿ διὸ καὶ οὐ ΤΗΝ. 111. τὰ τοιαῦτα} ταῦ- 
τὰ Ῥ᾿ ἢ 14. ὑπὸ τοῦ πυρὸς Ε΄ 1 ὑπὸ οτὰχ ΕἸ. 1 τοῦ οπι ΚῊΝ. 15. δ δὲ καὶ Κ΄. ἢ μὲν οὖν ὡς Ε΄. ᾿Π 16. μὲν τοῦ 8. 1. 1} ἐξα» 
“γαγόντος Ἐ. ἢ 11. τοῦ ὑγροῦ γὰρ Ἐ. ἢ 18. τοῦ ον ΕΗΝ. { τὸ. 8. ἔκθλ.} τοῦ θερμοῦ ἐκλυθέντος ΗΙ, τοῦ θερμοῦ ἐκβληθέντος. Ν.. ἢ 21 οἱ 
4΄. ὑπτόμειος Ε΄. ἢ 25. καὶ οτα Ε. ἰϊ τοῖς Ν. [| 27. πλέον Ν, πλέων Ἑ. ἢ ἐχόντων τῖς ἧς Ε΄, 1 28. ἜΡΟΝ ἯΝ [ 29. ὁ στὰ 

Ἐ.} ἕω συνεξατμίζοντος ἘΝ. || δὶ ΕΗΝ. ᾿ἰ 31. μὴ] εἰ μὴ ἩΝ. ἢ 32. καὶ ον δὲ τη Σ΄. 

4. σπορία Η. 1 2. τοῦτο τὸς. ΕΗΝ. ἃ ἀ. κάθαρσιν ἮΝ, [| 6. δὲ ῥέον ὅταν πηχϑὴ Ν. Ἔ σκληρὸν ΕΥ͂ΒΕ Ε. ἢ Ἐ ὦξε -- 8. ΡΝ 

ΚΌΝΙΝ ᾿ -8. τῷ Ν. 1 9. δὲ οαα Ζ΄. ἡ ξηρδ θερμοῦ ἙΉΝ. 10. κυρτὰ ΚΕ. ΠΠ11. ὅσα Ε΄. ἢ 12. καθείσης. ΕΚ ἢ ἄλντοι ΕΉ. ἢ 

44. τήέκοτται Ε Ιἰ ἐλαία ΔΝ. ἐλαίῳ δ᾽ οὐ τήκεται τᾶγροὸ Κ΄. 1{ 16. ϑάτερον αἰταγυτε οπὶ᾿ ΕΜ. [τῶν ἐναντίων αἴτια ΚΕ. ἢ 18. ἔχει. πλεῖον 

ΔΙ. αὶ 19. καὶ οἱ ἅλες οτὰ Ε΄. 20, ἀποιώτστα Ἑ. ἢ 21. ἔχει πλέον οὐ! -ΕῊΗΝ. ἢ 22. ὡς οἱ πάγοι οα ΒΗΝ. || 28. πλέον Ν. ἢ 

ὡς ὁ κέραμος οἵα ΕΗ͂Ν, ᾿ἱ 25. γὰρ οτὰ Ἐ. || 26. ψυχοὸν τὸ ἐκτὸς ἰς ΗΝ. { 27, ἔλαιον καὶ ὕδωρ Ε΄. 29. λευκαίνεται αἰίογατλ 

οταὰ Ἐ. 1 31. οὖν οπὶ ΚΕ. || 32. παχύνεται --- 38. ἀμφοτέρων ὁτὰ ρΥ Ε-. || οὔτε] οὐ ἘΠΗ͂Ν. Ἰ 83ἀ. οὔτε] οὐδὲ Η, οὐδὲ γὰρ Ν. 
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ἀχλιὰ καὶ διότι. ἀέρος ἐς ίν. - ὁ ζηραίνεται δὲ τὰ ὕδωρ -ἀδ' 
ἐξέψεται ὑπὸ: πυρός, ὅτι. οὐκ. ἀτμίζει διὰ "γλισχρότητα. 

ὅσα δὲ μικτὰ ὕδατος καὶ γῆς, κατὰ τὸ πλῆϑος ἑκατέρυ 
εἴξιον λέγεσθαι" οἶνος “γάρ τις καὶ πήγνυται καὶ ἕψεται, 

ΜΕΤ͵ΤΕΈΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Δ ὁ Η 
» 

μος,, καὶ τύτων τὰ. μὲν, μαλακταῖ, οἷον κέραφ, τὰ δὲ ὠμά, 
λακτα,, οἷον κέραμος καὶ λίθος. αἴτιον. δ᾽ ὅτι τὰ ἐναντία 
τῶν ἐναντίων. αἴτια, ὥς᾽ εἰ πήγοται δυοῦ, ψυχρῷ καὶ ξη- 
ρῷ, λύεσθαι ἀνάγκη θερμῷ καὶ ὑγῤῷ. διὸ τυρὶ καὶ ὕδατι 

οἷον τὸ γλεῦκος. ὠπέρχεται. δ᾽ ἀπὸ πάντων τῶν τοιότων ξη- 5 (ταῦτα γὰρ ἐναντία), ὕδάτι μὲν ὅτα πυρὶ -μόνῳ, πυρὶ δὲ 
Ῥαινομένων. τὸ ὕδωρ. σημεῖον δ᾽ ὅτι τὸ ὕδωρ᾽ ἡ γὰρ ὠτμὲὶς 

συνίςαται εἰς ὕδωρ, ἐὰν τις βέληται συλλέγειν. ὥςε ὅσοις 
δ: 7 ᾿ν “. Ψ Δ ͵ ἈΠ τὰς, ἃς να, ΝΑ 

λείπεταί τι, τῦτο γῆς: ἕνια δὲ τύτων καὶ ὑπὸ ψυχρθ, ὥσπερ 
: : Ζ 

εἴρηται, παχύνεται καὶ ξηραίνεται" τὸ γὼρ ψυχρὸν ὁ μό- 

ὅσα ψυχρῷ μόνῳ" ὥς᾽ εἰ ὑπ' ἀμφοῖν συμβαίνει πήγν- 

σθαι, ταῦτ᾽ ἄλυτα μάλις α. γίγνεται δὲ τοιαῦτα ὅσα θερ- 

μανθέντα ἔπειτα τῷ ψυχρῷ πήγωται" συμβαύει γάρ, 
ὅταν τὸ θερμὸν ἐξριμάση ἐξιόν, τὸ πλεῖςον ὑγρὸν συνθλές 

γὴν πήγνυσιν, ἀλλο ξζηραύει Μῃ τὸ ὕδωρ, παχύνει δὲ τὸν 10 βεσϑαι πάλιν ὑπὸ τῷ ψυχρῖ, ὥςε μηδ᾽ ὑγρῷ διδόναι δίο- 

ἀέρα ὕδωρ ποῖῶν. ἡ δὲ πῆξις εἴρηται ξερασία τις ἶσα. ὅσα δον. καὶ διὰ ταῦτα ἔτε: τὸ θερμὸν λύει" ὅσα γὰρ ὑπὸ ἼΣ 
μὲν ὃ ἦν μὴ άληπείαι ὑπὸ τῷ ψυχρῖ ὠλλὰ" πήγωται, ὕδα- χρὴ πήγνυται μόναι, ταῦτα λύει" ἔθ᾽ ὑπὸ ὕδατος" ὅσα γὰρ 

τός ἐςιὶ μᾶλλον, οἷον οἶνος καὶ ἦρον καὶ ἔξος καὶ κονία καὶ ὑπὸ ψυχρῶ πήγνυται, ἃ λύει, ἀλλ᾽ ὅσα ὑπὸ ϑερμῆ. ξηρῦ 
᾿ - δ δὲ ͵ ἥξει τὰ « νΝ’ ὔ Ν ͵ὕ ς δὲ ἴδη; ᾿ ἀν .οἧς »“» ,7 , σ΄ 
ὀρρός" ὅσα δὲ παχύνεται μὴ ἐξατμίζοντα ὑπὸ πυρός, τὰ μόνον: ὁ. δὲ σίδηρος τακεὶς ὑπὸ θερμὰ ψύχει πήγνυται, ὥςε 

μὲν γῆς, τὰ δὲ κοινὰ ὕδατος καὶ ἀέρος, μέλι μὲν γῆς, 14 πρὸς πῆξιν ὠμφοτέρων δεῖται" διὸ ἄλυτον. τὰ δὲ ξύλα, ἐςὶ 

ἔλαιον δ᾽ ἀέρος. ἔς: δὲ καὶ τὸ γάλα καὶ τὸ αἷμα ἀμφοῖν 

μὲν κονὰ καὶ ὕδατος καὶ γῆς, μᾶλλον δὲ τὰ πολλὼ γῆς, 

ὥσπερ καὶ ἐξ ὅσων ὑγρῶν νίτρον Ὑζεται καὶ ἄλες. καὶ λέ 

θοι δ᾽ ἔκ τινων συνίςανται τοιότων. διὸ ἐὰν μὴ χωρισθῇ ὁ 

γῆς καὶ ἀέρος" διὸ καυςὰ καὶ ὁ τηκτὰ ἀδὲ μαλακτά, καὶ 
ἐπὶ τῷ ὕδατι ἐπιπλεῖ, πλὴν ἐβένε. αὕτη δ᾽ ὅ" τὰ μὲν “ἀρ 

ἄλλ᾽ ἀέρος ἔχει πλεῖον, ἐκ δὲ τῆς ἐβένα τῆς μελαύης δὲα- 
ε ν2 -ν Η ;» ὦν - 

πέπγευκπεν ὁ ἀήρ, καὶ ἔςι πλεῖον ἐν αὐτῇ γῆς. κέραμος δὲ 
ὀρρός, ἐκκάεται ὑπὸ τῷ πυρὸς ἑψόμενος, τὸ δὲ γεῶδες συνίς τὺ γῆς μόνης διὰ τὸ ξηραινόμενος παγῆναι κατὼ μιιρόν" ὅτε 
ξαται καὶ ὑπὸ τῷ ὁπὰ, ἐών κως ὄψη τις, οἷον οἱ ἰωτροὶ 

ὀπίζοντες. ὕτω δὲ χωρίζεται ὁ ὑρρὸς καὶ ὁ τυρός. ὁ δὲ 
Α 2 Ἁ ᾽ ͵, ΄ Ω » 2 

χωρισθεὶς ὀρρὸς ὑκέτι παχύνεται, ἀλλ ἐκκάεται ὥσπερ 

ὕδωρ. εἰ δέ τι μὴ ἔχει τυρὸν γάλα ἢ ὀλίγον, τῦτο μᾶλλον 

γὼρ τὸ ὕδωρ εἰσόδους ἔχει, δι᾿. ὧν μόνον πνεῦμα ἐξῆλθεν, 
ἔτε πῦρέ ἔπηξε γὰρ αὐτό. τί μὲν ἶν ἐςὶ πῆξις καὶ τῆξις, 
καὶ διὰ πόσα καὶ ἐν πόσοις ἐςΐν, εἴρηται. 

Ἔκ δὲ τούτων φανερὸν ὅτι ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦϑ 
4 ι ὁ Ξ ᾿ ΑἹ . ε ’ Ξ ,ὔ ν ΄ Ν ᾽ -“ , , 

ὕδατος καὶ ἄτροφον. καὶ τὸ αἷμα ὁμοίως" πήγωται ὙΔΡΊ5 συνίςαται τὰ σώματα, ταῦτα δὲ παιχύνοντα καὶ πηγνύντα 

τῷ ξηραίνεσθαι ψυχόμενον. ὅσα δὲ μὴ τήγαπαι, οἷον τὸ 

τῆς ἐλάφε, τὰ τοιαῦτα ὕδατος μᾶλλον, καὶ ψυχρότατα 

ταῦτα. διὸ καὶ ὑκ ἔχει ἶνας" αἱ γὼρ ἶνές εἰσι γῆς καὶ ςε- 
ρεόν. ὥςε καὶ ἐξαιρεθεισῶν ὁ πήγνυται. τῦτο δ᾽ ἔςαι, ὅτι ὦ 

ποιεῖται τὴν ἐργασίαν αὐτῶν. διὰ δὲ τὸ ὑπὸ τούτων δὴμι- 
ουργεῖσθαι ἐν ὥπασι μέν ἐςι θερμότης, τισὶ δὲ καὶ ψυχρέ- 

“7 7 Υ»» ᾿ “ Ἄ « ᾽ὔ Ν Δ της ἢ ἐκλείπει. ὥς ἐπεὶ ταῦτα μὲν ὑπάρχει διὼ τὸ ποι- 
- ε Ν Ν Ὶ ᾿ς δι Ν ΝῚ , » ὦ 
εἶ, ὑγρὸν δὲ καὶ ξηρὸν διὰ τὸ πάσχειν, μετέχει αὐτῶν 

ξηραύεται" ὕδωρ γὰρ τὸ λοιπόν, ὥσπερ τὸ γάλα τῷ τυρῇ 39 τὰ κοινὰ πάντων. ἐκ μὲν οὖν ὕδατος καὶ γῆς τὰ ὁμοιο- 
ἐξαιρεθέντος. σημεῖον δέ' τὼ νοσώδη γὰρ αἴματα ὁ θέλει 

πήγνυσθαι" ἰχωροειδῇ γάρ, τῦτο δὲ φλέγμα καὶ ὕδωρ 
διὼ τὸ ἄπεπτον εἶναι καὶ ἀὠἀκρώτητον ὑπὸ τῆς φύσεως. ἔτι 

δὲ τὰ μὲν λυτώ ἐςιν, οἷον νίφρον, τὰ δὲ ἄλυτα, οἷον κέρα- 

μερὴ σώματα συνίσταται, καὶ ἐν φντοῖς καὶ ἐν ζῴοις, 
καὶ τὰ μεταλλευόμενα, οἷον χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ ὅσα 
ἄλλα τοιαῦτα, ἐξ αὐτῶν τε καὶ τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς 

ἑκατέρᾳ ἐγκατακλειομέγης, ὥσπερ εἴρηται ἐν ἄλλοις. ταῦτα 

4. ἀλλὰ καὶ ὅτι Η͂ΝΙ, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ Κ΄. 1 ὕδωρ] ἔλαιον ΕῊΝ.-. Ἰ 2. ἔψιται ΚῊΝ, ψύχεται Ε. ἢ οὐ κατατμίζει Ἐ. ̓᾿ Ἴ. ἂν ΕΗ͂Ν. Ἱ 
40. τὸ οπὶ ΞΡ. 12. τοῦ οτὰ 1. 1 13. οὖρον καὶ οἷος Ν. 14. 19. 22. 23, ὀρὸς Ἐ, ἢ 15. ὕδατος καὶ ἀέρος κοινὰ Κ΄. ΠΠϊυ μὲν οὖν 
ἰὴ Τ " 17. καὶ δηῖθ ὅδ. οπ' ΚῊΝ. ἃ 18. καὶ ἅλες γόεται ΗΝ. ἢ] καὶ οτα Ε΄. ἢ 20. ἐκκαίεται Ε΄, 1] 21. οἱ οτὰ Ε-. || 22. χνρ» 

ὁ ΓῊΝ. Ἱ! 23. ἰκκαίεται ΕΝ. Ἱ 24. τυρὸς Ε΄ 1 μᾶλλον -- 25. γὰρ ταῦγρο Σ΄. {Π|25. αἷμα δὲ ἑμοίως πλεῖον γῆς. πήγυται ἩΝ. 

ἐρ “ὰὼ ἮΝ. 1} 28. ταῦτα οἵη Ε. [ εἰσι τῆς γῆς Ε. ἢ 29. καὶ οταὰ ΠΝ. 1! δμεξαιρεθεισῶν Ε΄ ἢ ἐςιν ΚῊΝ. 1 80. περ οὐυ ΕΝ. ἃ 
31. γὰρ οὐ ἮΝ. 1 33. ἔτι] ὅτι Ν. {834. κέραμος καὶ λίθος καὶ Ε΄ ΄ 

4. κέρας τα 2. οἵονιοτὰ Ἐ. ἢ 2. Ὁ οἷα Ε. Ἰ 3. δυσὶ Ν. || 6. ψυχρῷ] ὕδατι ΗΝ. 1} εἴ] εἴ τι Ε,, εἴ τιν ΗΝ. [{ 1. τοιαῦτα ταῦτα 

Ε.} 12. οὔδ' ὑπὸ ὕδατος οπι Ε. ἢ 41ἀ. ψύχει! ψυχθὰς ΕΗ͂Ν. ἃ ὥς ε--- 15. ἄλυτον οτα ΕΕΗ͂Ν. ||. 15. γῆς καὶ ἀέρος ἐςί Η͂Ν. 16. διὸ 

καὶ καυςκαὶ ἀλλ᾽ οὐ Ε΄. ἢ 17. ἐπὶ οἷα ΗΝ, ᾿ 18. πλείν ΗΝ. ἱ 21. μόνων Ε, οἵα ΗΝ. ᾿ὶ 22. ἰξὶ οπι Ε΄ 1 τῆξις καὶ πῆξις ΕΝ. ἢ 

84, ψυχροῦ καὶ θερμοῦ Ε΄. ἢ. 25. δὲ καὶ παχ. καὶ Κ΄. ἢ 26. ποιεῖ ΕΝ. 1} τοισύτων ἫΝ. μ 27. μέν οα ΕΗ͂Ν. ᾿ 29. μετέχειν Ἐ. ἢ 
81. ἐν δῃίο ζῴοις οἵα Ε. [[ 33. τοιαῦτα ἄλλα ΚΕ. [{ καὶ ἐκ τὸς ΗΝ. 
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δὲ διαφέρει ἀλλήλων τοῖς τε πρὸς τὼς αἰσθήσεις ἰδίοις ἄτηκτα. ἄπηκτα δὲ ὅσα μὴ ἔχει ὑγρότητα ὑδατώδη, 
ἅπαντα καὶ τῷ ποιεῖν τι δύνασθαι" λευκὸν γὰρ καὶ εὐῶ- μηδ᾽ ὕδωτός ἐςιν, ἀλλὰ πλεῖον θερμῖ. καὶ γῆς, οἷον. μέλι 
δὲς καὶ ψεφητικὸν καὶ γλυκὺ καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν τῷ καὶ γλεῦκος (ὥσπερ ζέοντα γάρ ἐστι), καὶ ὅσα ὕδατος 
ποιεῖν τι δύνασθαι τὴν αἴσθησίν ἐςι, καὶ ἄλλοις οἰκειοτέ. μὲν ἔχει, ἔςι δὲ πλεῖον ἀέρος, ὥσπερ τὸ ἔλαιον καὶ ὧρ- 
ροις πάθεσιν, ὅσα τῷ πάσχειν λέγονται, λέγω δ οἷον τὸ 5 γυρος χυτός, καὶ εἴ τι γλίσχρον, οἷον ἰζός. 
τηκτὸν καὶ πηκτὸν καὶ καμπτὸν καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" Νιαλακτὰ δ᾽ ἐστὶ τῶν πεπηγότων ὅσα μὴ ἐξ ὕδα-:9 
“«ἀγτα “γὰρ τὰ τοιαῦτω παθητικά, ὥ ὥσπερ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ τος, οἷον κρύξαλλος (πᾶς γὰρ κρύξζαλλος ὕδατος), ὠλλ᾽ 

ζηρόν.᾿ τούτοις δ᾽ ἤδη διαφέρει ὑςοῦν καὶ σὰρξ καὶ νεῦρον ὅσα γὴς μᾶλλον, καὶ μήτ᾽ ἐξίκμαςαι πᾶν τὸ ὑγρὸν ὥσ- 
καὶ ζύλον καὶ φλοιὸς καὶ λίθος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον περ ἐν νρῳ ἢ ἁλσί, μήτ᾽ ἔχει ἀνωμάλως ὥσπερ ὁ κέ- 
τῶν ὁμοιομερῶν μὲν φυσικῶν δὲ σωμώτων. εἴπωμεν δὲ 10 ραμος, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἑλκτὰ μὴ ὄντα διαντά, ἢ ἐλατὰ μὴ 
“πρῶτον τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, ὅσα κατὰ δύναμιν καὶ ἀδυνα- ὄντα ὕδατος, καὶ μαλακτὼ πυρί, οἷον σίδηρος καὶ κέρας 
μίαν λέγεται. ἔςι δὲ τάδε, πηκτὸν. ἄπηρτον, τηκτὸν ἄτη- καὶ ξύλα. ἔστι δὲ καὶ τῶν τηκτῶν καὶ τῶν ὠτήκτων τὰ 

πτον, μωλαπτὸν ὠμάλακτον, τεγκτὸν ἄτεγκτον, καμπτὸν μὲν τεγκτὰ τὰ δὲ ἃ ἰὐξόβέν οἷον χαλκὸς ἄτεγκτον, τη- 

ἄκαμπτον, κατακτὸν ἀκάτακτον, θραυστὸν ἄθραυστον, κτὸν ὅν, ἔριον δὲ καὶ γῆ τεγκτόγ' βρέχεται γάρ. καὶ χαλ- 
θλαςὸν ἄδλωστον, πλαστὸν ἄπλαστον, πιεστὸν ὠπίεστον, 15 κὸς μὲν δὴ τηκτόν, ἐχ ὑπὸ ὕδατος δὲ τηκτόν. ἀλλὼ καὶ 
ἑλκτὸν ἄνελκτον, ἐλατὸν ἀνήλατον, σχιστὸν ἄσχιστον, τῶν ὑπὸ ὕδατος τηκτῶν ἔγια ἄτεγκτα,, οἷον νίτρον καὶ ἅλες" 

σμητὸν ἄτμητον, γλίσχρον Ψαθυρόν, πιλητὸν ὠπίλητον, οὐδὲ γὰρ ἄλλο τεγκτὸν οὐδὲν ὃ μὴ μαλακώτερον γίνεται 
καυςὸν ἄκαυςον, θυμιατὸν ἀθυμίατον.. τὰ μὲν ὄν πλεῖςα βρεχόμενον. ἔνια δὲ τεγκτὼ ὄντα ὦ τηκταΐ ἐξιν, οἷον ἔριον 
σχεδὸν τῶν σωμάτων τούτοις διαφέρει τοῖς πάθεσιν' τύα καὶ οἱ καρποί, ἔστι δὲ τεγκτὰ μὲν ὅσα γὴς ὄντα ἔχει 
δ᾽ ἕκαςον τότων ἔχει δύνωμιν, εἴπωμεν. περὶ μὲν οὖν πη- Ὁ τὸς πόρους μείζους τῶν τῷ ὕδατος ὄγκων, ὄγτων δὲ σκλη- 
κτῷ καὶ ἀπήκτου καὶ τηκτῷ καὶ ἀτήκτου εἴρηται μὲν κω- ροτέρων τῷ ὕδατος. τηκτὰ δὲ ὕδατι ὅσα δι᾽ ὅλου. διὰ τί 
θόλου πρότερον, ὅμως δ᾽ ἐπανέλθωμεν καὶ νῦν. τῶν γὰρ δ᾽ ἡ μὲν γῇ καὶ τήκεται καὶ τέγγεται ὑπὸ τοῦ ὑγρᾷ, τὸ. 
σωμάτων ὅσα πήγνυται καὶ σκληρύνεται, τὼ μὲν ὑπὸ θερ- δὲ νίτρον τήκεται μέν, τέγγεται δ᾽ ὅ; ὅτι ἐν μὲν τῷ νίτρῳ 
μοῦ πάσχει τῆτο τὰ δ᾽ ὑπὸ ψυχρῦ, ὑπὸ μὲν τῷ θερμοῦ δὶ ὅλου οἱ πόροι, ὥςε γε διαιρεῖται εὐθὺς ὑπὸ τῷ ὕδατος 
Ἐνραίνοντος τὸ ὑγρόν, ὑπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ ἐκθλίβοντος τὸ 5 τὰ μόρια, ἐν δὲ τῇ γῇ καὶ παραλχάξ εἶσιν οἱ πόροι, 
θερμόν. ὥξε τὰ μὲν ὑγρᾷ ὠπουσίῳ τὰ δὲ θερμὰ τῦτο πώ- ὥςε ὑποτέρως ἂν δέξηται, διαφέρει τὸ πάθος. ἔς: δὲ καὶ 
σίχει, ὅσα μὲν ὕδατος, θερμῶ, ὅσα δὲ γῆς, ὑγρῦ. τὰ μὲν τὰ μὲν τῶν σωμάτων καμπτὼ καὶ εὐθυνταΐ, οἷον κάλαμος 
ὅν ὑγροῦ ἀπυσίᾳ ὑπὸ ὑγροῦ διατήκεται, ὧν μὴ ὕτω συν- καὶ λύγος, τὰ δ᾽ ἄκαμπτα τῶν σωμάτων, οἷον κέραμος 
ἔλθη ὥς᾽ ἐλάττους τοὺς πόρους λειφθῆναι τῶν τοῦ ὕδατος καὶ λίθος. ἔστι δὲ καμπτὰ μὲν καὶ εὐθυντὰ ὅσων σωμά- 
ὄγκων, οἷον ὁ κέραμος" ὅσα δὲ μὴ ὕτω, πάντα ὑγρῷ τή- 30 των τὸ μῆκος δύναται εἰς. εὐθύτητα ἐκ περιφερείας καὶ ἐξ 
κεταὶ, οἷον νίτρον, ἅλες, γὴ ἡ ἐκ πηλοῦ. τὰ δὲ θερμοῦ εὐθύτητος εἰς περιφέρειαν μεταβάλλειν, καὶ τὸ κάμπτεσθαι 
ςερήσει ὑπὸ θερμοῦ τήκετωι, οἷον κρύσταλλος, μολίβδος, καὶ τὸ εὐθύνεσθαί ἐστι τὸ εἰς εὐθύτητα ἢ περιφέρειαν με- 
“χαλκός. ποῖα, μὲν ἦν πηκτὰ καὶ τηκτά, εἴρηται, καὶ ποῖα θίςασθαι ἢ κινεῖσθαι" καὶ γὰρ τὸ ἀνακαμπτόμενον καὶ τὸ 

ὥ. ἅπαντα απὶε 1. διαφέρει Ν,, [[ 2. καὶ οἵα ἘΠΗ͂Ν. [! δύνασθαί τι Ε. ΠΠ λευκὸν -- 3. ϑερμὸν ροβὶ 5. λέγονται Ν. ἢ 3. καὶ ψνχρὸν 
οἵ Ἐ, καὶ Ψ. -- ἡ. ἐςι οαι Ν. ̓  ἀ, δύνασθαι οπὶ Ε΄, φαΐ ροϑὲ ἐξι ᾿Υ χαὶ τῷ δύνασθαι. ἢ 6. πηκτὸν καὶ τηκτὸν ΣΕ, ΠΠ 7. πάντα ἅπαντα 
«4ρ Ἐ.}} ὥσπερ καὶ τὸ Ν. ἃ 1| 8. δ᾽ 78] δὴ Ε. 1 14. τὸν ον ἘΞ. [ 12. τάδε οπι Ε΄. || ἄπηκτον οἷχ ΕΞ. ἴ 13, μαλακὸν Σ΄. ἢ τεγκτὸν 
-- 14. ἀκώτακτον ογὰ , τεγιτὸν -- 14, ἄκαμπτον οπι Ν. ᾿ 16. ἀνέλατον ΕῊ, χαογυπι Σ᾽ Βαθσ ἐλ. ἀνελ, απίϑ᾽ 14." θραυςὸν ροιϊῖ. Ε 

48. ἄκαυςον. οπι Ε. || 19. τῶν σωμάτων σχεδὲν Ε΄. Π 20. ἔχει τότων Ν. ἢ ἔν οτὰ Ἐ, 121. καὶ τηκτῷ καὶ ἀτήκτου ΤΝ. || 23... φηγνύε- 

ται ΕΗ. ᾿| 29. ληφθῆναι ΕῊΝ. ᾿ 30. πάντα} ταῦτα Ε΄. ᾿ 31. ἅλες καὶ γῇ ἘΞ. ἢ ὁ οτὰ ΗΝ. ἢ 32. μόλυβδος ΗΝ. ἢ 33. ὅν οἵα Ε. ἢ 
φακτὰ καὶ πηχτὰ Ν. || εἴρηται -- ἄτηκτα] καὶ ἅτηκτα εἴρηται ἮΝ. 

4, ἔχη Τ᾿ ἢ 2. μηδ᾽} ὃ μὴ Ἐ.}} 3. ὥσπερ τὰ ζέοντα, ἄτηκτα γὰρ Ε΄. ἢ μὲν ὕδατος Ν. {ἀ. καὶ ὁ ἄργυρος Ε΄. ΠΠ ἄργ. χ,͵ ὑ ὑδρώνμρες 
ἘΝ. Ἰ Ἰ. πᾶς γὰρ χρόςαλλος το Ἐ: ΡΥ οηΐα οὐ ΚῊΝ οτὴ. || 8. ὅσα οταὰ ἮΝ. ἵ 10. εἰσὶν] ὃ ΗΝ εἰ δον Ε. 1} ἑλχτὰ οοσσ Ε, 
δρυιτὰ οἷον νεῦρον ἱμᾶς ΗΝ. 14. ὄντος Ν. Π καὶ μι) ἀλλὰ μ. ΗΝ. [1 128. ξύλον Ν. ἢ 18. οἷον ὃ χαλκὸς ΗΝ. ἢ 14. ὧν Ἐ᾿ ἢ 46. ἄλας 
Ἂ-. ἢ 11. μαλακὸν Ἐ. [ 20. ὄντων οπι. οὐντ Σ᾿ ἢ δὲ οὐὰ ΕΗ͂Ν.." 22. δ᾽ οἵα. ΕΒ. ̓  καὶ βηΐθ τήκεται οὔλ Η. ἢ 24. γε ὁτα ΗΝ. ἢ 
διαρρεῖ ἯΙ  εὐδὺ ΕΗ. || 25. εἱ οἵα. ΕΗΝ. ἢ 21. τῶν σωμ. οἵα ργ ΕΞ. ἢ καὶ εὐθυντὰ οπχ Ε΄ 29. ἄκαμπτα μὲν καὶ ἀπύθυτα ΗΝ. ἢ 
ὅσω ὧν ΚΕ. ἢ 30. τὸ μῆκος ὁ δύν, Ν, ΜΞ ἘΡΕΊΣΗ: Ἱ ἐξ οτα. Ἐ..}.. 82... συίςασθαι Ἐ, 1} 83.. γὰρ οτὰ Ε΄. ἢ καὶ τὸ] ἢ ΣΕ. 

Ὅος 
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» ’ ᾿ Β, 
κατακαμπτόμενον κάμπτεται. ἡ μὲν οὖν εἰς κυρτότητα ἢ 

κοιλότητα κίνησις τοῦ μήκους σωζομένου κάμψις ἐςίν" εἰ 
Ν ᾿ ᾽ Ν "νδ΄ ν Ἀ ΄ Ἵ νῷ 97. 

γὰρ καὶ εἰς τὸ εὐθύ, εἴη ἂν ἅμα κεκαμμένον καὶ εὐθύ" 
ΠΣ Ν »Δλ ΄’ὔ ἢ» , “ 

ὅπερ ἀδύνατον, τὸ εὐθὺ κεκάμφθαι. καὶ εἰ κάμπτεται πᾶν 
ἃ» ΄ Δ ,ὕ ΄ Νὰ ν» " ᾽ » " 
ἢ ἀνακάμψει ἢ κατακάμψει, τότων δὲ τὸ μὲν εἰς τὸ κυρτὸν 

ΤΟΝ ΄ ΠῚ ν 
τὸ δ᾽ εἰς τὸ κοῖλον μετάβασις, οὐκ ἄν εἴη καὶ εἰς τὸ εὐθὺ 

᾿ ἃν ἢ νι γ Υ τΎΥ 
κάμψις, ἀλλ᾽ ἔςι κάμψις καὶ εὔθυνσις ἄλλο καὶ ἄλλο. καὶ 

-. Ν , τ ΎΥ͂ νν» ,ὔ 
ταῦτά ἐςι καμπτὰ καὶ εὐθωντώ, καὶ ἄκαμπτα καὶ ἀνεύ- 

᾿" δ ἃ ᾿ ᾿" νν Ω ΄ . 
θυντα. καί τὰ μὲν καταχτα καὶ θραυστὰ ᾶμαη χώρις, ΟἱΟΥ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Δ. 

ν».» ε ἧν ν. » Ἢ 
ται ὠπὸ τῆς ἀψεως" πληγὴ δέ, ὅταν ἀπὸ τῆς φὸρᾶς. πιέ- 

λιν ὁ τ Ν “ ΄ὔ ἃ 

ζεται δὲ ὅσα πόρους ἔχει κενὸς συγγενὲς σώματος" καὶ 
Ν “ σ ΄ ᾽ ν ε - ν Ὰ 

πιεςὰ ταῦτα ὅσα δύναται. εἰς τὰ ἑαυτῶν κενὰ συνιέναι ἢ εἰς 
-“ ,ὔ ὰ 

τὸς ἑαυτῶν πόρος" ἐνίοτε γὰρ αὶ κενοί εἰσιν εἰς ὃς συνέρχεται, 

5 οἷον ὁ βεβρεγμέώος σπόγγος (πλήρεις γὰρ αὐτὰ οἱ πόροι), 
ἄ, ν᾿ ἃ « , , ἦ᾽ , ἃ Ὁ Ν Ν 
αλὴ ὧν ἂν οἱ πόροι πλήρεις ὡσι μαλακωτέρων ἢ αὑτὸ τὸ 

Ν ᾽ὔ Ω ν Ν Δ ΟΝ ἃ ναὶ ’, 
πεῴυκος συνιέναι εἰς αὐτὰ. πιεςὰ μὲν ὃν εςὶν οἷον σπόγγος, 

΄ , ,» ἡ δ ν Ἁ ΄, ,ὔ Υ 3 
κηρύς, σαρξ᾽ ἀπίεςα δὲ τὰ μὴ πεφυκότα συνιέναι ὠσει εἰς 

" “ ΄ Ν Ἀ ᾿ τὸς ἑαυτῶν πέρες διὰ τὸ ἢ μὴ ἔχειν ἢ σκληροτέρων ἔχειν 

ξύλον μὲν κατακτόν͵ θραυςὃν δ᾽ ἅ, κρύσταλλος δὲ καὶ λίθος τὸ πλήρεις" ὁ γὼρ σίδηρος ἀπίέςος καὶ λίθος καὶ ὕδωρ καὶ 

θραυς ὄν͵ κατακτὸν δ᾽ ἅ, κέραμος δὲ καὶ ὀραυςὃν καὶ κα- 

τακτόν. διαφέρει δ᾽, ὅτι καταξις μέν ἐστιν ἡ εἰς μεγάλαι 
μέρη διαίρεσις καὶ χωρισμός, θραῦσις δ᾽ ἡ εἰς τὰ τυχόντα 

καὶ πλείω δυοῖν. ὅσα μὲν" ὅν 

ἔχειν παραλλάττοντας πόρες, 

διίσταται), ὅσα δ᾽ εἰς πολύ, κατακτά, ὅσα δ᾽ ἄμφω, 

οὕτω πέπηγεν ὥςε πολλοὺς 

ἀμφότερα. καὶ τὰ μὲν θλαςαζ, οἷον χαλκὸς καὶ κηρός, 
τὰ δ᾽ ἄθλαστα, οἷον κέραμος καὶ ὕδωρ. ἔστι δὲ θλάσις 

Ἀ ᾽ Ν ΄ ᾽ , ’, Υ Ἀ 
μὲν ἐπιπέδου κατὰ μέρος εἰς βαθας μετάστασις ὦσει ἢ 

πᾶν ὑγρόν. ἑλκτὰ δ᾽ ἐστὶν ὅσων δυνατὸν εἰς τὸ πλάγιον 
μεϑίς ασθαι. τὸ ἐπίπεδον" τὸ γὼρ ἕλκεσθαι ἐστὶ τὸ ἐπὶ τὸ 

κιδν μεθίς σθαι τὸ ἐπίπεδον συνεχὲς ὄν. ἔστι δὲ τὰ μὲν 

ἑλκταί, οἷον θρίξ, ἱμάς, νεῦρον, ςαἷς, ἰξός, τὰ δ᾽ ἄνελκτα, 

θραυς«( (μέχρι γὰρ τούτου 15 οἷον ὕδωρ καὶ λίθος. τὰ μὲν οὖν ταὐτά ἐστιν ἑλκτὰ καὶ 

πιεσταί, οἷον ἔριον, τὰ δ᾽ οὐ ταὐτά, οἷον φλέγμα πιεστὸν 

μὲν ὑκ. ἔςξιν, ἑλκτὸν δέ, καὶ ὁ σπόγγος πιεςὸν μέν, οὐχ 
ἑλκτὸν δέ. ἔς δὲ καὶ τὰ μὲν ἐλαταί, οἷον χαλκός, τὰ 

δ᾽ ἀνήλατα,, οἷον λίθος καὶ ξύλον. ἔς. δ᾽ ἐλατὰ μὲν ὅσα 
πληγῇ, τὸ δ᾽ ὅλον ἀφῇ. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ μαλα- 2 τῇ αὐτῇ πληγῇ δύναται ἅμα καὶ εἰς πλάτος καὶ εἰς βά- 

, «4 Η͂ “ἷ , , . “ κτα, οἷον κηρὸς μένοντος τοῦ ἄλλου ἐπιπέδου κατὰ μέρος 

μεθίςαται, καὶ σκληρά, οἷον χαλκός, καὶ ἄθλαστα καὶ ἀδύνατα, ἔςι δὲ τὰ μὲν ἐλατὰ ἅπαντα καὶ θλαςά, τὰ 

σκληρά, οἷον κέραμος (οὐ γὰρ ὑπείκει εἰς βάθος τὸ ἐπί. δὲ θλαςὰ ἀ πάντα ἐλαταῖ, οἷον ξύλον" ὡς μέντοι ἐπὶ πᾶν 

πεδον), καὶ ὑγρά, οἷον ὕδωρ (τὸ γὰρ ὕδωρ ὑπείκει μέν, 

ἀλλ᾽ αὶ κατὼ μέρος, ἀλλ᾽ ἀντιμεθίςαται). τῶν δὲ θλαςῶν 25 κηρὸς μὲν καὶ πηλὸς ἐλαταί, ἔριον δ᾽ ὅ, ἐδ᾽ ὕδωρ. ἔς ε δὲ 

θος τὸ ἐπίπεδον μεθίς σθαι κατὼ μέρος, ἀνήλατα δὲ ὅσα 

ἣ ᾽ “ Δ ».. 

εἰπεῖν, ἀντιςρέφει. τῶν δὲ πιεςῶν τὰ μὲν ἐλατὰ τὼ δ᾽ ἵ, 

ὅσα μὲν μένει θλασθέτα καὶ εὐθλαςα χειρί, ταῦτα μὲν 
αλαςά, τὼ δὲ ἢ μὴ εὔθλαστα, ὥσπερ λίθος ἢ ξύλον, ἢ 

εὔθλαςα μέν, μὴ μένει δὲ ἡ θλάσις, ὥσπερ ἐρία ἢ σπόγ- 
’ ἧς Ν --ῃ ’ Ψ Δ Ν 

γου, οὐ πλαςά, ἀλλὰ πιες ἃ ταῦτ᾽ ἐστύ. ἔς, δὲ πιεςὰ 

καὶ τὼ μὲν σχιςαΐ, οἷον ξύλον, τὰ δὲ ἄσχιςα, οἷον κέ. 

ρώμος. ἔςι δὲ σχιςὸν τὸ δυνάμενον διαιρεῖσθαι ἐπὶ πὰ εἴον 
ἢ τὸ διαιράν διαιρεῖ" σχίζεται γώρ, ὅταν ἐπὶ πλεῖον διαι- 
“-“ Δ Ν δὶ » δι -“ " - ς δ. [, Ὁ ἋΣ ρῆται ἢ τὸ διαιρῦν διαιρεῖ, καὶ προηγεῖται ἡ διαίρεσις " ἐν 

ὅσα, ὠθούμενα εἰς αὑτὰ συνιέναι δύναται, εἰς βαθος τοῦ 30 δὲ τῇ τμήσει ὑκ ἔςι τοῦτο. ἄσχιςα δ᾽ ὅσα μὴ δύναται 

ἐπιπέδου παραλλάττωντος, καὶ διαιρεμένου, καὶ μεθιςαμόκ τῶτο πάσχειν. ἔςι δ᾽ ἔτε μαλακὸν ἀδὲν. σχιςόν (λέγω δὲ 

ἄλλου ἄλλῳ μορίου, οἷον τὸ ὕδωρ ποιεῖ" τῶτο γὰρ ἀντι’ τῶν ἁπλῶς μαλακῶν καὶ μὴ πρὸς ἄλληλα" ὕτω μὲν γὰρ 
μεθίςαται. ἔςι δ᾽ ὦσις ἡ κίνησις ὑπὸ τῷ κιΐῦγτος, ἢ γίγνε. καὶ. σίδηρος ἔσται μαλακός) οὔτε τὼ σκληρὰ πάγτα, ἐςΐ, 

4. κοιλότητα αὶ κυρτότητα Ν, 11 3. καὶ οἷχ ΚΕ. ἢ τὸ δηῖδ εἰς Ν, οτὰ Ε΄. ἢ ἄν οπι ἘΞ. ̓  ἅμα κει. ἀνακεχκ. Ἐ. Ἷ 6. καὶ ἡ εἰς Ε΄. ἢ 
Ἴ. καὶ ἄλλο οχχ Ε. ἢ 8. καὶ ἄκαμετα καὶ ἀνεύθυντα οπι ἢ. 10. κατακτὸν ὃν θρανςὸν Ἐ. ᾿ 11, θραυςὲν μὲν κατ. Ν. {Πθραυςὲν καὶ 
τακτὸν Ν, κατακτὸν καὶ θραυςὸν δ΄. 112. μέν ἐςιν ογα Ε΄. 1 ἡ οὐὐ ἘΕΗ͂. ἃ 13. διαίρεσις καὶ χώρησις Ν, χώρισις καὶ διαίρεσις Η. ἵ 

ἡ οὧὐ ΓΗ͂Ν. ᾿Π 14. καὶ οπι Ε. || πολλὲς μὲν ἔχειν ΗΙ. ἢ 15.. παραλλάσσοντας Ε΄. Π 18. θλάσις ὁπὶ Ε΄. ᾿ 19. μὲν οαν ΗΝ. {| ἐπιπί- 

δου καὶ χατὰ Ε. ἵ βάθος ἡ θλάώσις μετάςασις Ε΄. 1 20. τὼ ομὰ Ἐ. || καὶ μαλακτὼ δηῖθ τὰ ΚΕ. { 23. σκληρὰ] ξηρὰ Ν ἢ 26. μὺν 
οἵὰ ΓΗΝ. ᾿ ἄβδλαςα Ν. 28. εὔφθλαςα Ε. ᾿ὶ φϑλάσις Ἑ. | 29. ταῦτ᾽ δηἰε ἀλλὰ Ν, ροϑὲ ἐςιν ΖΦ. [ς᾽ ομὰ Ν. || 30. ἑαυτὰ 
Ἡ, ἰαυτὸ Ε. ἃ 31. διαιρομένου Ν. 32. ἄλλω ςοιἵτ Ε. [ϊ μορίω ἢ. ΠΤ ποιεῖ οτὰ Ε. ἢ 33. ἡ οα ΓΝ. 

4. ὑκὲ Η. ᾿ἃ ὅταν οαι Ν. ἢ 2. κοινὸς Ν. |} συγγενεῖς Η. 3. κοινὼ Ν. ἢ ἀ, ἐνίοτε --- συτέρχεται οτὴ ΗΖ. 5. οἷον ὁ β. σπ. δοΐθ 

Δ. ἰνίστε Ε΄ || 5. πλήρεις οπὶ Ἑ. ἡ 6. Υ) γὰρ ἢ Η. [Π 1. εἰσιέναι Ν.. ἃ ἑαυτὰ ΤΙ, αὐτὸ Ν. Ἰ 8. ὥσει οτχ Η. ᾿Π 9. τὸς ἐν ἑαυτοῖς π.- Ἐξ, 

τὸς ἐν αὐτῷ α΄ ἘΞ. ἢ σκληροτέρους ΗΙ. || ἔχειν οτα Ν. ἢ 10. πλ.] ἢ πλ, Η. ᾿ 11. πᾶν οἵα Ἐ. ὦχαν, Ἰάχια ροϑὲ ὑγρόν, Ε΄. ᾿Π ἔστι 
οτὰ Ν. ! 12. τὸ γὰρ το 13. ἐχίπεδον ογὰ Η, ροβὶ 13. ὅν ροηΐξ Ν᾽, ροβὶ 15. λίθος ΤΕ. ἢ 15. μὲν ἑλκτὰ καὶ πιεςὰ ταυτώ ἐστιν Ν. 
46. οἷον ἔριον ὁτὰ ; ἢ 18. δὲ δηΐε καὶ οπῦ Ν, {19 εἰ 21. ἀνέλατα ΕΗ͂. 1 20. αὐτῇ] τοιαύτη Τ..} εἰς αιῖο , οαι Η, ἢ 383. πιίντα 
ἘΠῚ 25. ἴα Ἡ..Κ 428. διαιρεῖ οτα ΕἾΝ. ὅταν --- 29. διαιρεῖ ογα Ε΄. [[.38. καθ ὁ πρὲς ἄλλα Ν. ἢ 88. ἐςί οἵα ΕῊΝ.. 



ΜΕΤΕΩΡΟΔΟΓΙΚΩΝ Δ. 387. 

ἀλλ ὅσα μήθ᾽ ὑγρά -ἐςι μήτε θλαςὰ μήτε θραυς, τοι: μίασις καπνός. λέγω δὲ καὶ ἐστ καὶ τρίχας καὶ πᾶν 
αὔτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα κατὰ μῆκος ἔχει τὸς πόρους, καθ᾿ ὃς τὸ τοιοῦτον ἐν ταὐτῷ" οὐ. γὰρ “κεῖται ὄνομα κοινόν, ἀλλ 
προσῴύεται ἀλλήλοις, ἀλλὰ μὴ κατὰ πλάτος. τμητὰ δ᾽’ κατ᾽ ἀναλογίαν ὅμως ἐν ταὐτῷ πώντ᾽ ἐστίν, ὥσπερ καὶ 
ἐστὶ τῶν συνεστώτων σκληρῶν ἢ μαλακῶν ὅσα δύναται Ἐμπεδοκλῆς φησὶ “ταὐτὰ τρίχες καὶ φύλλα καὶ οἰωνῶν 
μήτ᾽ ἐξ ἀνάγκης προηγεῖσθαι τῆς διαιρέσεως μήτε θραύε- 83 πτερὼ πυκνὰ καὶ λεπίδες γίγνονται ἐπὶ ςιβαροῖσι μέλεσ- 
σθαι διαιρούμενα" ὅσα δὲ ἢ ὑγρὰ ἢ τοιαῦτα, ἄτμητα. σιν." ἡ δὲ πίονος θυμίασις λιγνύς, ἡ δὲ. λιπαροῦ κυίσσα. 
ἐνια δ᾽ ἐστὶ ταὐτὰ καὶ τμητὰ καὶ σχισταί, οἷον ξύλον’ διὰ τῦτο τὸ ἔλαιον ἐχ ἕψεται ὑδὲ παχύνεται, ὅτι ϑυμιω» 
ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σχιςὸν μὲν κατὰ τὸ μῆκος, τμητὸν τόν ἐςὶν ἀλλ᾿ ἐκ ἀτμιςόν' ὕδωρ δ᾽ ὁ θυμιατὸν ἀλλ' ἀτμι- 

δὲ κατὰ τὸ πλάτες" ἐπεὶ γὰρ διαιρεῖται ἕκαςον εἰς πολ- τόν. οἶνος δ᾽ ὁ μὲν γλυκὺς θυμιῶται. πίων γάρ, καὶ ταὐτὰ 

λα΄; ἢ μὲν μήκη πολλὰ τὸ ἕν, σχιςον ταύτῃ, ἢ δὲ πλάτη 10 ποιεῖ τῷ ἐλαίῳ" ὅτε γὰρ ὑπὸ ψύχους πήγνυται, καίεταί 

πολλὰ τὸ ἕν, τμητὸν ταύτῃ. γλίσχρον δ᾽ ἐςίν, ὅταν ἐλ. τε. ἔςι δ᾽ ὀνόματι οἶνος, ἔργῳ δ᾽ ἐκ ἔςιν᾽ ὁ γὰρ οἰνώδης 

κτὸν ἢ ὑγρὸν ὃν ἢ μαλακόν. τοίστον δὲ γίεται τῇ ἐπαλ ὁ χυμός, διὸ καὶ οὐ μεθύσκει. ὁ τυχων δ᾽ οἶνος μικρὰν 

λαζει ὅσα ὥσπε -αἱ ὠλύσεις σύγκειται τῶν σωμάτων" ἔχει ἀναθυμίασιν, διὸ ἀνησι φλόγα. καυς ἃ δὲ δοκεῖ εἷς 

ταῦτα γὰρ ἐπὶ πολὺ δύναται ἐκτείνεσθαι καὶ. συνιέναι, ὅσα ναι ὅσα εἰς τέφραν διαλύεται τῶν σωμάτων. πάσχει δὲ 

δὲ μὲὴ τοιαῦτα, ψαθυρά. πιλριτὰ δ᾽ ὅσα τῶν πιεςῶν μό- 15 τοῦτο πάντα ὅσα πήγνυται ἢ ὑπὸ θερμοῦ ἢ ὑπ᾿ ἀμφοῖν, 
γιμον ἔχει τὴν πίεσιν,. ἀπίλητα δὲ ὅσα ἢ ὅλως ὠπίεςα ἢ ψυχρῖ καὶ θερμοῦ" ταῦτα γὼρ φαύεται κρατύμενα ὑπὸ 
μὴὶ μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν. καὶ τὰ μὲν καυςά ἐςι τὰ δὲ τῷ πυρός. ἥκιςα δὲ τῶν λίθων ἡ σφραγίς, ὁ καλούμενος 
ἄκαυςα, οἷον ξύλον μὲν καυςὸν καὶ ἔριον καὶ ὀςῦν, λίθος ἄνθραξ. τῶν δὲ καυςῶν τὼ μὲν φλογιςά ἐς! τὰ δ᾽ ἀφλό- 
δὲ καὶ. κρύςαλλος «ἄκαυςον. ἔς, δὲ καυστὼ ὅσα ἔχει πό:. γιςα" τούτων δ᾽ ἔνια ἀνθρακευτά. φλογις ἃ μὲν οὖν: ὅσω 
ρους δεκτριὸς πυρὸς καὶ. ὑγρότητα ἐν τοῖς κατ᾽ εὐθυωρίαν 1 φλόγα παρέχεσθαι δύναται" ὅσα δ᾽ ὁ δύναται, ἀφλόγι- 

πέροις ἀσθενεςέραν πυρός. ὅσα δὲ ἢ μὲ ἔχει αὶ ἰσχυροτέέᾷᾳ στα. ἔςι δὲ φλογιςὰ ὅσα μιὴ ὑγρὼ ὄντα. ϑυμιατά ἐς», 
ρᾶν, οἷον κρύςαλλος καὶ τὰ σφόδρ χλωρά, ἄκαυστα. πίττα δὲ ἃ ἔλαιον ἢ κηρὸς μᾶλλον μετ᾽ ἄλλων ἢ καθ᾽ 

θυμιατὰ δ᾽ ἐςὶ τῶν σωμάτων ὅσα ὑγρέτητα ἔχει μέ, ὅτω αὑτὰ φλογιστά. μάλιστα δ᾽ ὅσα καπνὸν ἀνίησιν. ἀνθρα- 
δ᾽ ἔχει ὥστε μὴ ἐξατμίζειν πυρουμένων χωρίς" ἔστι γὰρ κευτὰ δ' ὅσα τῶν τοιότων γῆς πλέον ἔχει ἢ καπνοῦ. ἔτι 
ἐτμὶς καὶ ὑπὸ. θερμῇ καυςικᾷ εἰς ἀέρα καὶ πνεῦμα ἔκκρι» 25 δ᾽ ἔνια τηκτὰ ὄντα οὐ φλογιστα ἐςιν, οἷον χαλκός, καὶ 

σις ἐξ ὑγρὰ διαντική. τὰ δὲ θυμιατὰ χρόνῳ εἰς ἀέρα. ἐκ- φλογις ἃ οὐ τηκτα,, οἷον ξύλον, τὼ δ᾽ ἄμφω, οἷον λιβα- 
κρύεται, καὶ τὰ μὲν ἀφανιζόμενα ξηρά, τὰ. δὲ γῇ γίνε- γνωτός. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὰ μὲν ξύλα ἀθρόον ἔχει τὸ ὑγρὸν 
ται. διαφέρει δ᾽ αὕτη ἡ ἔκκρισις, ὅτι οὔτε διαίνει οὔτε καὶ δὶ᾽ ὅλου συνεχές, ὥςε διακάεται, ὁ- δὲ χαλκὸς παρ᾽ 

πνεῦμα γίγνεται. ἔςι δὲ πνεῦμα ῥύσις συνεχὴς ἐπὶ μῆκος ἕκαςον μὲν μέρος, ᾧ συνεχὲς δὲ καὶ ἔλαττον ἢ ὥςε φλό- 
ἀέρος" θυμίασις δ᾽ ἐςὶν ἡ ὑπὸ θερμὴ «καυςικῇ κοινὴ ἔκκρι- 39 γα ποιῆσαι" ὁ δὲ λιβανωτὸς τῇ μὲν οὕτως τῇ δ᾽ ἐκείνως 

σις ξηρὰ καὶ ὑγρὰ ὠθρόως. διόκερ οὐ διαίνει,. ἀλλὰ χρω- ἔχει. φλογις ἃ δ᾽ ἐςὶ τῶν θυμιατῶν ὅσα μὴ τηκτά ἐςε 

ματίζει μᾶλλον, ἔστι δ᾽ ἡ μὲν ξυλώδους σώματος θυ- διὰ τὸ μᾶλλον εἶναι γῆς" τὸ ξηρὸν γὼρ ἔχει κοινὸν τῷ 

4. μήτε θραυςά οτλ 2. ἢ ἃ. τῶν οπι Ἐ. [συνθέτων ᾿γ Ε΄. ΠΠ 5. τῆς διαιρέσεως οπι Η͂. Π 6. δὲ καὶ ὑγρὰ ἢ τοιαῦτα οοἵτ Κ᾽, δὲ 
ὁγρὰ τοιαῦτα Ε΄, δὶ μὴ ὑγρὰ ἢ τὰ τοιαῦτα ΗΝ εἰ ρν Ε΄ 1 1. 8 μὲν ργ Σ΄. ΠΠ ἔστε οπι Σ΄. ἢ 8. πολὺ δὲ σχιστὰ μὲν κατὰ μῆκος 

Ἐ-. 1 9. δὲ καὶ κατὰ 1. 1! τὸ οπι Ἐ. 1 10. μήκει ΗΝ. 10 οἱ 11. τὴ ἣν πολλὰ Ν. || 10. πλάτερ Τ. ἢ 11. ταύτῃ οἵα Ν. [ ἐλ- 

πτὸν ἢ ὑγρὸν ὃν μαλακὸν ἡ ΕΗ͂Ν. ἃ 12. ἐκάλξει Ε, ἴλξει σον δ. ἢ 13. σύγκενται Ν᾿ ἢ 16. ἀπίλητα -- 17. πίεσιν τααγρὸ ἔ. ἢ ἃ 

δοὶο ἶσα Ν, οπι ΤΙ. ἢ 11. ἔχη Η. ἢ 19. ἄκαυςα ΤΙ. ἢ δὲ καὶ κ΄ Ε. 21, ἢ υἱγαπιφυς οπὶ ΣΝ. || 23. μὲν ἔχει Η. 1 25, ἰν- 
καυστικοῦ Ἀ. 26. θυμ. καὶ χρ. Ν. ᾿ὶ 21. γῇ αἷα Ν. ἢ 29. ἀέρος ἰπὶ μῆκος ΕῊΝ. Ἰ 30. ἡ οπι Ν. [ δικρισις κοσὴ Ν. || 31. ὑγρ] 
τὸ ΕΞ. ἢ ἀθρόως} ἀέρος ΕΗ͂Ν. 

4. δὲ] γὐδρ' ΗΝ. ἢ καὶ Ροδὲ δὲ οπι Ν. 3. τὸ οπι Ν. 8. καὶ οτι Ν. ΠΠ 5. πυκνὰ οτα Ε᾿ ἢ λσκίδις ΚΕ. ̓ μθμσυ Η. Ι 
6. »σα Ἑ. ἢ 1. τὸ οπι ΓΗ͂. ἢ ὑχ, ἔψεται τηαγροὸ ΣΦ. ὁ παχύνεται ἀλλ᾽ ἐδὲ ἕψεται ὅτι Ε΄ ἢ 8. ἀλλ᾽ ὑκ -- θυμιατὸν τηῶγρο 

9. γὸὲρ οὐχ Η. ἵ καὶ] καὶ γὰρ καὶ ΓΗ. [11. τε οαχ 1. [[ ἔστι} ἔτι 5. ἢ 12. καὶ οὺῦ ΓΗ͂Ν. ᾿ἱ μικρὰν δ᾽ ἔχει ἫΝ. 

43. ϑυμίασιε ἘΝ. 15. τέππηγν ΓῊΝ. ἢ ροδὶ πήγν. οἷα Ε. 1 16. ψ. τε καὶ θ. Ν. ᾿ὶ ταῦῆτα) ἅπαντα ΚΕ. ᾿ 11. ὁ] καὶ ὁ ΤΙ. 
48. ἄφλογα. Ε. 19. τύτων. -- 20.. ἀφλόγιςα τοᾶτρο 1. ἢ 19. ἀνθρακιςὰ Ε, 1 30. δύναται παρέχεσθαι Η, δύναται παρασχέσθαι Ν. 

δ᾽ ἀδύνατα ἘΝ, δ᾽ ἀδυτατεῖ ΗΚ 1 22. κα ἔλαιον ταᾶγρο Ε. 23. φλσγιρά ἰς μι ΕΣ. ἢ μᾶλλον Η. ἢ 24. καπνόν Ε, ἢ ἔτι) ὅτι Ν. 
21. μὲν οαι 1. 1} 28. συνεχές ἰςων ὥςε. ἘΝ. 1} διακαίεσϑαι ΗΝ. ἢ ὁ δὲ] κα Δ, ἢ 29. μὲν οἵχ Ε. 

σεος2 
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πυρί, τοῦτ᾽ οὖν θερμὸν ἂν γώνται τὸ ξηρόν, πῦρ γίγνεται: γὼρ καὶ ἐξατμισθείη ἄν, καὶ παχῴνεται ὥσπερ ὁ νέος.. αὖ» 
διὰ τῦτο ἡ φλὸξ πνεῦμα ἢ καπνὸς καόμενός ἐςιν. ξύλων τιον δ᾽: ὅτι οὔτε ἑνὶ εἴδει λέγεται ὁ οἶνος, καὶ ὅτι ἄλλος 
μὲν ὄν ἡ θυμίασις καπνός, κηρῶ δὲ καὶ λιβανωτὰ καὶ τῶν ἄλλως" ὁ γὰρ νέος μᾶλλον γῆς ἢ «ὁ παλαιός" διὸ καὶ 
τοιότων καὶ πίττης, καὶ ὅσα ἔχει πίτταν ἢ τοιαῦτα, λιγ- παχύνεται τῷ θερμῷ μάλιςα καὶ πήγνυται ἧττον ὑπὸ τῇ 
γύς, ἐλαίου δὲ καὶ ὅσα ἐλαιώδη, κνίσσα" καὶ ὅσα ἥκιςα 5 ψυχροῦ". ἔχει γὰρ καὶ θερμὸν πολὺ καὶ γῆς, ὥσπερ ἐν 
καεται. μόνα, ὅτι ὀλίγον ξηρὸν ἔχει, ἡ δὲ μετάβασις δὰ ᾿Αρκαδίῳ ὕτως ἀναζηραίνεται ὑπὸ τῷ καπΥξ ἐν τοῖς ἀσκοῖς 
τέτου, μετα. δ᾽ ἑτέρε ταάχιςα. τῶτο γάρ ἐςι τὸ πῖον ζη- ὥςε ξζυόμενος πύεσθαι. εἰ δὲ πᾶς ἰλὺν ἔχει, ὅτως ἑκατέρᾳ 
ρὸν λιπαρόν. τὰ μὲν οὖν ἐκθυμιώμενα. τῶν ὑγρῶν ὑγροῦ ἐςίν, ἢ γὴς ἢ ὕδατος, ὡς ταύτης ἔχει πλῆθος, ὅσα δὲ ὑπὸ 
μῶλλον, ὡς ἔλαιον. καὶ πίττα, τὰ δὲ καόμενα ξηρῖ.. ψυχῆ παχύνεται, γῆς, ὅσα δ᾽ ὑπ’ ὠμφοῖν, κοινὰ πλειόνων, 

10 ἘΤούτοις δὲ τοῖς παθήμασι καὶ ταύταις ταῖς διαφο- τὺ οἷον ἔλαιον καὶ μέλι καὶ ὁ γλυκὺς οἶνος. τῶν δὲ συνες ὥτων 
ραῖς τὰ ὁμοιομερῆ τῶν σωμάτων, ὥσπερ εἴρηται, διαφέρει ὅσα μὲν πέπηγεν ὑπὸ ψυχρῖξ, ὕδατος, οἷον κρύςαλλος, χρών, 
ἀλλήλων κατὰ τὴν ὠφήν, καὶ ἔτι ὀσμαῖς καὶ χυμοῖς χάλαζα, πάχνη, ὅσα δ᾽ ὑπὸ θερμῆ, γῆς, οἷον κέρωμος, τυρός, 
καὶ «χρώμασιν: λέγω δ᾽ ὁμοιομερῆ τὰ τε μεταλλευόμενα, νίτρον, ἄλες" ὅσα. δ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοῖν, τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα ψύξεν 
οἷον. χρυσόν, χαλκόν, ἄργυρον, καττίτερον, σίδηρον, λίθον ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα ὠμφοῖν ςερήσει, θερμὰ καὶ ὑγρᾷ συν- 
καὶ τἄλλα τὼ τοιαῦτα, καὶ ὅσα ἐκ τότων γίγνεται ἐκ 15 ἐξιόντος τῷ θερμῷ" οἱ μὲν γὰρ ἅλες ὑγρῷ. μόνου ςερήσει 
κρινόμενα,, καὶ τὰ ἐν τοῖς ζῴοις καὶ φυτοῖς, οἷον. σάρκες; πήγνυνται, καὶ ὅσα εἰλρερινῇ. γῆς, ὁ. δὲ κρύςαλλος θερμῷ 
ὁς ὦ, νεῦρον, δέρμα, σπλάγχνον, τρίχες, ἶνες, φλέβες, μόνα". ταῦτα δ᾽ ὠμφοῖ. διὸ καὶ ὑπ ἀμφοῖν καὶ εἶχεν ἄμφω. 
ἐξ ὧν ἤδη συνέξηκε τὰ ἀνομοιομερῆ, οἷον πρόσωπον, χείρ, ὅσων μὲν οὖν ἅπαν ἐξικμάσθη, οἷον κέραμὸς ἢ ἤλεκτρον" 

πὺς καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, καὶ ἐν φυτοῖς ξύλον, φλοιός, καὶ γὰρ τὸ ἤλεκτρον, καὶ ὅσα λέγεται ὡς δώκρυα, ψι- 
φύλλον, ῥίζα, καὶ ὅσα "τοιαῦτα. ἐπεὶ. δὲ ταῦτα μὲν ὑπὶ Ὁ ζει ἐςύ, οἷον σμύρνα, λιβανωτός, κόμμι. καὶ τὸ ἤλεκτρον 
ἄλλης αἰτίας συνέστηκεν, ἐξ ὧν δὲ ταῦτα, ὕλη: μὲν τὸ δὲ τότου. τῷ γένους ἔοικε, καὶ πήγνυται" ἐμπεριειλημμώα,͵ 

ξηρὸν καὶ ὑγρόν, ὥςε ὕδωρ καὶ γῇ (ταῦτα γὰρ προῷα- γὴν ζῷα ἐν αὐτῷ ᾧαδεται. ὑπὸ δὲ. τῇ ποταμῶ τὸ θερμὸν 
νες ἄτην ἔχει τὴν δύναμιν ἑκάτερον ἑκατέρου), τὰ δὲ ποι- ἐξιὸν ὥσπερ τῷ ἐψομένου μέλιτος, ὅταν εἰς ὕδωρ ἀφεθῇ, 
ὕντα. τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν (ταῦτα γὰρ συνίςησι καὶ ἐξατμίζει τὸ ὑγρόν. ταῦτα πάντα γῆς. καὶ τὰ μὲν ἄτηκτα 

πήγνυσιν ἐξ ἐκεύων), λάβωμεν τῶν ὁμοιομερῶν ποῖα γῆς 5 καὶ ὠμάλακτα, οἷον τὸ ἤλεκτρον ἢ λίθοι ἔνιοι, ὥσπερ οἱ 
εἴδη καὶ ποῖα ὕδατος καὶ ποῖ κοινά. ἔςι δὴ τῶν σωμά- αῶραι οἱ ἐν τοῖς σπηλαίοις" καὶ γὰρ ἧτοι ὁμοίως γίγνον- 

τῶν τῶν δεδημιουργημώων τὰ μὲν ὑγρα, τὼ δὲ μαλακά, ταῖ τάτοις, καὶ ἐχ; ὡς ὑπὸ πυρὸς ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ τῷ ψυχρῖ 
τὰ δὲ σκληρά" τούτων δὲ ὅσα μαλακὰ ἢ σκληρὼ πήξει διεξιόντος τοῦ θερμῷ, συνεζέρχεται τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ἐξ 
ἐςΐν, εἴρητωι πρότερον. τῶν μὲν ἦν ὑγρῶν ὅσα μὲν ἐξατμέΈίᾳ αὐτῷ ἐξιόντος θερμδ᾽ ἐν δὲ τοῖς ἑτέροις ὑπὸ τὰ ἔξωθεν πυ- 
ζεται, ὕδατος, ὅσα δὲ μή, ἢ γῆς ἢ κοινὰ γῆς καὶ ὕδα- 30 ρός. ὅσα δὲ μὴ ὅλα, γῆς μόν ἐςι μᾶλλον, μαλακτὰ δ᾽, 
πος, οἷον γάλα, ἢ γῆς καὶ ὠέρος, οἷον. ξύλον, ἢ ὕδατος οἷον σίδηρος καὶ κέρας. λιβανωτὸς δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα, πα- 
καὶ ἀέρος, οἷον ἔλαιον. καὶ ὅσα μὲν. ὑπὸ θερμῷ παχύνε- ραπλησίως τοῖς ξύλοις ἀτμίζει. ἐπεὶ ἕν τηκτά γε θετέον, 
τῶι, κοινοῖ" ἀπορήσειε δ᾽ ὧν τις περὶ οἵνε τῶν ὑγρῶν. τῦτο καὶ ὅσα τήκεται ὑπὸ πυρός, ταῦτ᾽ ἐςξὶν ὑδατωδέςερα,, ἔνια 

2. καιόμενος ἘΝ. ᾿ 5. κηῖσα ΖΞ. Π ὅσα οτὰ Ν. ἢ 6. καίεται Σ ΗΝ. ἢ μόνον Ἐ. ΠΠ ξηρᾷ ἮΝ. 9. ὡς --- πίττα, οχα Ἑ. Ἷ πίτταν Ν. ἢ 
καιόμοα ΚῊΝ. ᾿ 10. πάθεσι Ε΄ 111. διαφέρουσιν Η. 1 12. ἀλλήλων οτὰ Ν. [χυμοῖς καὶ ἐσμαῖς ΕΗ͂Ν. || 13. σώμασιν Ἐ. ΠΠ τά] 
οἷον τὰ Ν᾿, ὄντα ὧν τά. Η. ἢ 41λ.. οἷον οχὰ ΕΗΝ. ἢ χαλκ. χρνε. Ε΄ {|15. καὶ δηΐθ ὅσα ογχ ΝΕ. { ὅσα οτὰ Ε΄. ἢ τοιύτων Ν. 47. τεῦρα 

ἘΝ. δέρμα οτὰ ΗΖ. " σπλάγχνω Ν. ἢ 19. καὶ τῶλλα τὰ ----20. ῥίζα οἵα ΗΠ. Ἰἱ 20. φύλλον δες ῥίζα Ν. 21. ἄλλαις αἰτίαις Η. ἢ 
" 22. σκληρὸν ΡΥ Α, 1 ὥςεἾ ὡς τὸ ΤΙ 1 24. τὸ δπῖα Ψ. οὐ ΕΗ͂Ν. 26. τῶν διδημ. σωμάτων Ε΄ || 28, ὑπέσα ΕῊ. |1 σκληρὰ ἢ μαλ. 
ΗΝ. 1 80. καὶ ἀπῖβ γῆς οαι ἘΝ. ἢ 31. ξύλα Ν. . 

1. καὶ ροβὶ γὰρ οἵὰ ΤΥ͂Ν. ἢ 1 εἱ 2. ὁ οαε Ἐ. ΠΠ 4. αἴτ.} δῆλον Ἐ. ᾿ἰ 2. ἵτε ἐν δὲ ΕΝ. ΠΤ λέγεται ροδὶ οἷνος Ε΄. {ἃ. τὸ θερμὸν 
μάλιςα Ν, μάλιςα τῷ ϑερμῷ ἘῊΉ. ᾿ἱ τὸ οτὰ Ν. || 5. Ὁ] ὁ ἐν ΣῪῊΝ. ἢ 6. ἀποξηραΐεται ΕΗ. ᾿ἱ ὑπὲρ Η εἰ ὃς Ε. ἢ 1. ἐξαγόμενος Ἡ. ἢ 
πήγνυσθαι Η,, τήκεσθαι Ε΄ ᾿ δὴ ὅπας ΗΝ. ἱἱ ἡλὺν Η. 1} 8. αὐτῆς Ἐ,, ταύτης τ᾽ Σ΄. 1 πλήϑει Ἐ, 1 10. ὁ οτὰ Ε. || 11. πάχνη χά- 
λαζα Σ΄. ἢ 12. τυρὸς] κηρὸς Η. 14. ςερ. καὶ 8. ΗΝ. 1 18. ὅσον Ν. ἢ ἅπαξ ΕΗ. | 20. κόμη .Ἐ. ᾿ 22. ὧν αὐτῷ ζῶα Ε΄. ἵ τῷ -- 
23. ἐξιὸν] τύτου τὸ ὑγρὸν οοτν Ἐ. ἢ 22. ἐξιόν τε τὸ 8. Ε΄. 1 23. ἀφὶν ἐξατμίζη Η. κα 25. 5] καὶ Ε΄. 11 λίθων ΗΙ. ἢ 26. πόροι ἘΠ. ἢ 
ὅμοιοι «Ἐ. Ἰ Ὑίεται Ν,, πήηγυνται Ε΄ ἰ 217. ὡς φοβῖ. ἀλλ᾽ οτὰ Ἐ. ἢ τῷ οπι Ν. Π 28. συνξέρχεται --- 29. πυρός οχὰ Ε΄. ἢ 28. ἀπὸ Η͂. ἢ 
30. ὅσον Ν [1 δὲ οἵα ΑΗ, ΠΠ ὅλον Ν. 11 γῆς μᾶλλόν ἔσει Ε. ΠΠ 831. λιβανωτὰ Ε. 11 82. ὧν] ὁ Ε. 1 83. ὑπὸ τῷ πυρὸς ΕΗ, 

΄ 
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δὲ καὶ κοινά, οἷον κηρός" ὅσα. δὲ ὑπὸ ὕδατός, ταῦτα δὲ τῷ ςοιχείου, ψυχρὰ μᾶλλόν ἐξὶν, ἂν μὴ ἔχῃ ἀλλοτρίαν 
ς' ὅσα δὲ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρου, ταῦτα ἢ γῆς ἢ ἀμφαῖ. εἰ θερμότητα, οἷον τὸ ζέον ὕδωρ ἢ τὸ διὰ τέφρας ἠθημένον" 
ὦ ἄπαντα μὲν ἢ ὑγρὰ ἢ πεπηγότα, τότων δὲ τὰ ἐν τοῖς καὶ γὰρ τοῦτο. ἔχει τὴν ἐκ τῆς τέφρας θερμότητα" ἐν 
εἰρημένοις πώθεσι, καὶ οὐκ ἔςι μεταξύ, ὥπαντ᾽ ὧν εἴη εἰς ἅπασι γάρ ἐστι θερμότης, ἢ πλείων ἢ ἐλάττων, τοῖς πε- 
ριμένα οἷς διαγνωσόμεθα πότερον γῆς ἢ ὕδατος ἢ πλειό- 5 πυρωμένοις: διὸ καὶ ἐν τοῖς σαπροῖς ζῷα ἐγγίγνεται" ἔνεξ! 

γων κοινόν, καὶ δότερον ὑπὸ πυρὸς συνέςηκεν ἢ ψυχροῦ [ γὰρ θερμότης ἡ φθείρασα τὴν ἑκάστου οἰκείαν θερμότητα. 
ἀμφοῦ. χρυσὸς μὲν δὴ καὶ ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ ὅσα δὲ κοινά, ἔχει θερμότητα' συνέστη γὼρ τὰ πλεῖστα 
καττίτερος καὶ μόλυβδος καὶ ὕελος καὶ λίθοι πολλοὶ ὠνώ- ὑπὲ θερμότης πεψάσης. ἔνια δὲ σῆψίς ἐςὶν, εἷον τὰ σὺν» 
μοι ὕδατος" πάντα γὰρ ταῦτα τήκεται θερμῷ. ἔτι οὖνοι τηκτώ. ὥστε ἔχοντα μὲν τὴν φύσιν θερμὰ καὶ αἷμα καὶ 
ὅτοι καὶ ὅρον καὶ ὄξος καὶ κονία καὶ ὀρρὸς καὶ ἰχωρ ὕδα- 10 γονὴ καὶ μνελὸς καὶ ὀπὸς καὶ πώντα τὰ τοιαῦτα, φθει- 
τος πάντα γὰρ πήγνυται ψυχρῷ. σίδηρος δὲ καὶ κῴας ρόμενα δὲ καὶ ἐξιςάμενα τῆς φύσεως ὑκέτι" λείπεται γὰρ 
καὶ ὄνυξ καὶ ὀστοῦν καὶ νεῦρον καὶ ξύλον καὶ τρίχες καὶ ἡ ὕλη, γὴ σα ἢ ὕδωρ. διὸ ὠμφότερα δοκεῖ τισί, καὶ οἱ 
φύλλα καὶ φλοιὸς γῆς μῶλλον. ἔτι ἤλεκτρον, σμύρνα, μὲν ψυχρὼ οἱ δὲ θερμὰ ταῦτα φασιν εἶναι, ὁρῶντες, ὅταν 
λίβανος καὶ πάντα τὰ δώκρυα λεγόμενα, καὶ πῶρος, καὶ μὲν ἐν τῇ φύσει ὦσι, θερμά, ὅταν δὲ χωρισθῶσι, πηγνύ-, 
αἱ καρποί, οἷον τὰ χέδροπα, καὶ σῖτος" τὰ τοιαῦτα γὰρ 15 μενα. ἔχει μὲν ἦν ὕτως, ὅμως δ᾽ ὥσπερ διώριςαι, ἐν οἷς 
τὼ μὲν σφόδρα, τὰ δὲ ἧττον μὲν τούτων, ὅμως δὲ γῆς᾽ μὲν ἡ ὕλη ὕδατος τὸ πλεῖστον, ψυχρά (ἀντίκειται γὰρ 
τὼ μὲν γὰρ μαλακτά, τὼ δὲ θυμιατὰ καὶ ψύξει γεγε- τοῦτο μάλιστα τῷ πυρί), ἐν οἷς δὲ γῆς ἢ ἀέρος, θερμό- 
νημέα. ἔτι νίτρον, ἅλες, λίθων γώη, ὅσα μήτε ψύζει τέρα. συμβαύει δέ ποτε ταὐτὰ γίεσθαι ψυχρότατα καὶ 
μήτε. τηιτά.. αἷμα δὲ καὶ γονὴ κοινὰ γῆς καὶ ὕδατος καὶ θερμότατα ἀλλοτρίᾳ θερμότητι" ὅσα γὰρ μάλιςα «πέπηγε 
ἀῴος, τὸ μὲν ἔχον αἷμα ας μᾶλλον γῆς,. διὸ καὶ ψύ- Ὁ καὶ στερεώτατώ ἐςι, ταῦτα ψυχρά τε μάλιςα, ἐὰν στε- 
ξει πήγνυται καὶ ὑγρῷ τήκεται, τὰ δὲ μὴ ἔχοντα ας ρηθῇ ϑερμότητος, καὶ κάει μάλιςα, ἐ ἐὰν πυρωθὰ, οἷον ὕδωρ 
ὕδατος, διὸ καὶ ὁ πήγνυται. γονὴ δὲ ἘΠ ΆΤΗ; ψύξει ἐξ- καπνΐ καὶ λίθος ὅδατος κάει μᾶλλον." 
ἰόντος τῷ ὑγρὴ μετὰ τῷ θερμῆ. ο ἸἘἘπὲὶ δὲ περὶ τότων διώρισται, καθ᾽ ἕκαστον λέγωμεν 12 

41. Ποῖα δὲ θερμὼ ἢ ψυχρὰ τῶν πεπηγότων. ἢ τῶν ὑγρῶν, τί σὰρξ ἢ [ ὀφὺν ἢ τῶν ἄλλων τῶν ἐμδϊομερόηι ἔχομεν γὰρ 
ἐκ τῶν εἰρημένων δεῖ μεταδιώκειν. ὅσα μὲν ὧν ὕδατος, ὡς 25 ἐξ ὧν ἡὶ τῶν ὁμοιομερῶν φύσις συνέστηκε, τὰ γώη αὐτῶν, 
ἐπὶ τὸ πολὺ ψυχρά, ἐὰν μὴ ἀλλοτρίαν ἔχη θερμότητα, τίνος ἕκαστον γόους, διὼ τῆς γενέσεως" ἐκ μὲν γὰρ τῶν 
οἷον κογία,, ἦρον, οἶνος" ὅσα δὲ γῆς, ὡς ἐκὶ τὸ πολὺ θερμὰ ςοιχείων τὼ ὁμοιομερῆ, ἐκ τότων δ᾽ ὡς ὕλης τὰ ὅλα ἔργα 
διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ δημιουργίαν, οἷον τίτανος καὶ τέφρα. τῆς φύσεως. ἔς, δ᾽ ἅπαντα ὡς μὲν ἐξ ὕλης ἐκ τῶν εἰρη- 
δεῖ δὲ λαβεῖν τὴν ὕλην ψυχρότητά. τιν εἶναι" ἐπεὶ γὰρ τὸ μέμων, ὡς δὲ κατ᾽ ἀσίαν τῷ λόγῳ. ἀεὶ δὲ μᾶλλον δῆλον 
ξερὸ καὶ τὸ ὑγρὸν ὕλη (ταῦτα γὰρ παθητικά), τότων δὲ 3) ἐπὶ τῶν ὑέων καὶ ὅλως ὅσα οἷον ὄργανα καὶ ἕνεκά του. 
σώματα μάλιςα γὴ καὶ ὕδωρ ἐξί, ταῦτα δὲ ψυχρότητι μᾶλλον γὰρ δῆλον ὅτι ὁ νεκρὸς ἄνθρωπος ὁ ὁμωνύμως. οὕτω 
ὥριςαι, δῆλον ὅτι πάντα τὰ σώματα ὅσα ἑκατέρε ὡπλῶς τούυν καὶ χεὶρ τελευτήσαντος ὁμωνύμως, καθώπερ καὶ αὐ- 

4. ὑπὸ τὸ ὕδατος Ε΄ ἢ δὲ οπι ΕΝ. Π 2. μὴ ΓΗ͂Ν. ᾿ ταῦτα οι Ε. Π ἀ. εἴη τὰ εἰρ. Η͂. ἢ 5. οἷς δὴ γνωσόμεθα ΗΝ. 11 γῆς -- 6. 
πότερον τρατρο Σ΄. 16. κοινῶν Ν. 1! ὑπὸ τῦ πυρὸς Σ΄. ΠΠ8. μόλιβδος ΕΗ. 1 ὕαλος Ἑ. 1 ἀνώνυμοι ὕδατος πολλὰ Ν. 1 9. τήκεται δῖα 
ταῦτα Η, ροϑὶ 8. ΤΕ. ἢ οἴνων Η, ἢ 10. ὀρὸς Ἐ. 1 11. κέραμος Ν- Π 12. καὶ ὀςῶν καὶ ὄνυξ Ε΄ ΠΠ 14. λιβανωτὸς ΗΝ, λιβανωτὸν Κ΄. ἢ 

καὶ οἱ πῶροι Ν. 1 15. τὰ οπι Σ΄. Π χεδρωπὰ Η, χυδρωυπὰ Ν-. ἃ 18. μάτε οπι Σ΄. 1 19. κοινὰ δὲ γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος αἷμα καὶ 
“νὴ Ἐ᾿ ἹΞ 20. Νας αἷμα Ε΄. ἢ καὶ οἵα ΗΝ. ᾿ ψύχει Η. Π 21. τὸ δὲ μὴ ἔχον Ε. ᾿ 23. τῷ ὑγρῦ τοῦ μετὰ 8. Ε. ἢ 25. δεῖ] χρεῖ 
Ἑ. Ἰ 27. ὡς} καὶ ρν Σ΄. ΠΠ τὸ οπι Ε. ἃ 29. εἶναί τνα ΕῊΝ. [ 30. ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν Ε΄. ΠΠ δὲ] γὰρ Ε. 1 31. σωμάτων Ν-. ἢ δὲ] 
γὰρ ΣΉΝ. 

4. ἰὰν Ν. ἢ 2. τέφρας] τῆς τίφρας Ν', τέφρας θερμότητα Ἐ. ἢ ἠθούμενον Ν. Ἷ ἀ. ἔστιν ἃ θερμότης Ν. [[ 6. φθείρουσα ΕΝ. 
βϑερμότητα ὅσα δὲ κοιὰ οἵὰ Ἐ. [|7. ὅσα -- θερμότητα οἵα Ν. |{ συνέςηκε ΕῊΝ. || 8. σήψεις ΗΝ. 1 εἰσὶν ἘΞΗ͂Ν. Ἰ τηκτὰ ρτ Ε, 
συμπηκτὰ ἮΙ, συττάγματα ἙἘ. 10. ὀπὸς καὶ μυελὸς Ἐ.. ἢ 12. γὔ οπι Ε΄ 5] καὶ ΕΝ. ᾿ διὸ καὶ ἀμφότερα Ε΄. 15. ὅν οτὰ Ἑ. 

ὅμως δ ὅλως ΣῊ. [Π 17. μάλιστα τοῦτο ΓῊΝ. {{ 18. τὼ αὐτὰ ΕῊΝ. Ἱ ψυχρότερα καὶ θερμότερα Ν. 20. στερεώτερα Η. ἢ ἂν 
ΕῊΝ. {{ 21. καίει ΤῸ Ἱ 22. καὶ ὁ λίδος Ν. [[28. λέγωμεν τλᾶγᾷοὸ Σ΄ ἢ 24. ὀςᾶ Η. || 25. ἀνομοιομερῶν Ἐ. 1 27. ἔκ δὲ τύτων ΓΗ͂ 
Ν. ΤΠ λα] ἄλλα 5. 129. μᾶλλον δὲ Σ΄. | δῆλον ὅτι κατὰ τὸν λόγον αὐτοῖς ἰςὶ τὸ εἶναι ἀπὸ τῶν Η. εἰ ἀπὸ οἰίατη Ν. ἡ 31. δῆλον 
οἷον ὅτι Ἐ. ἢ ὕτω -- 32. ὁμωνύμως οὰ ΤΙ. ἢ 32. καὶ αὐλ!] κἀν αὐλ. Ν. 
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λοὶ λίθινοι λεχθείησαν" οἷον γὰρ καὶ ταῦτα ὄργανα ἅττα ματι, τὴν δ᾽ αἴσθησιν οὐ ᾧφαΐενται παλαιόμενοι σφόδρα' 
ἔοικεν εἶναι. ἅττον δ᾽ ἐπὶ σαρκὸς καὶ ὀςξ τὰ τοιαῦτα δῆλα. καὶ τὰ ἐκ τῷ γάλακτος πηγνύμενα. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα 
ἔτι δ᾽ ἐπὶ πυρὲς καὶ ὕδατος γὴς ἥττον᾽ τὸ γὰρ ὃ ἔεκα μέρια θερμότητι καὶ ψυχρότητι καὶ ταῖς τότων κινήσεσιν ἐν- 
ἧἄκιςα ἐνταῦθα δῆλον ὅπου πλεῖςον τῆς ὕλυς᾽ ὥσπερ γὰρ δέχεται γίγνεσθαι, πηγνύμενα τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ" 

εἰ τὰ ἔσχατα ληφθείη, ἡ μὲν ὕλη ἐθὶν ἄλλο παρ᾽ αὐτήν, 5 λέγω δ᾽ ὅσα ὁμοιομερῆ, οἷον σάρκα. ὑςῦν, τρίχας, νεῦρα, 

ἡ δ᾽ ὑσίω οὐθὲν ἄλλο ἢ ὁ λόγος, τὰ δὲ μεταξὺ ἀνάλογον καὶ ὅσα τοιαῦτα" πάντα γὰρ διαφέρει ταῖς πρότερον εἰρη- 
τῷ ἐγγὺς εἶναι ἕκαςον, ἐπεὶ καὶ τότων ὁτιὰν ἐςὶν ἔνεκά τα, μέναις διαφοραῖς, τάσει, ἔλξει, θραύσει, σκληρότητι, μαν- 

καὶ οὐ πάντως ἔχον ὕδωρ ἢ πῦρ, ὥσπερ οὐδὲ σὰρξ οὐδὲ λακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιότοις" ταῦτα δ᾽ ὑπὸ ψυ- 
σπλάγχνον. τούτων δ᾽ ἔτι μᾶλλον πρόσωπον καὶ χεί. χρῶ καὶ θερμῷ καὶ τῶν κινήσεων γίνεται μιγνυμένων. τὰ δ' 

ἅπαντα δ᾽ ἐςὶν ὡρισμώα τῷ ἔργῳ" τὼ μὲν γὰρ δυνάμενα 10 ἐκ τούτων συνεστῶτα ὑθενὶ ἂν δέζειε τὰ ἀνομοιομερῆ, οἷον 

ποιεῖν τὸ αὐτῶν ἔργον ἀληθῶς ἐςὶν ἕκαςα, οἷον ὁ ὀφθαλ- κεφαλὴ ἢ χεὶρ ἢ πός, ὠλλ᾽ ὥσπερ καὶ τῷ χαλκὸν μὲν αὶ 

μὸς εἰ ὁρᾷ, τὸ δὲ μὴ δυνάμενον ὁμωνύμως, οἷον ὁ τεθνεὼς ἄργυρον γενέσθαι αἰτία ψυχρότητος καὶ θερμότητος κύησις, 
ἢ ὁ λίθινος" ὑδὲ γὰρ πρίων ὁ ξύλινος, ἀλλ᾽ ἃ ὡς εἰκών. τῷ δὲ πρίονα ἢ φιάλην ἢ κιβωτὸν ὑκέτι, ὠλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν 
ὅτω τοίνυν καὶ σάρξ᾽ ἀλλὰ τὸ ἔργον αὐτῆς ἧττον δῆλον ἢ τέχνη, ἐκεῖ δὲ φύσις ἢ ἄλλη τις αἰτία. ἐπεὶ οὖν ἔχομεν 
τὸ τῆς γλώττης. ὁμοίως δὲ καὶ πῦρ' ἀλλ᾽ ἔτι ἧττον ἴσως (5 τύος γέους ἕκαςον τῶν ὁμοιομερῶν, ληπτέον καθ᾿ ἕκαςον 
δῆλον φυσικῶς ἢ τὸ τὴς σαρκὸς ἔργον. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τί ἐςιν, οἷον τί αἷμα ἢ σὰρξ ἢ σπέρμα καὶ τῶν ἄλλων 
ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ τὰ ἄψυχα, οἷον χαλκὸς καὶ ἄργυρος" ἕκαςον" ὕτω γὰρ ἴσμεν ἕκαςον διὰ τί καὶ τί ἐςιν, ἐὰν τὴν 
“χώντα γὰρ δυνάμει τινί ἐστιν ἢ τὸ ποιεῖν ἢ τὸ πάσχειν, ὕλην ἢ τὸν λόγον ἔχωμεν, μάλιςα δ᾽ ὅταν ἄμφω τῆς τὶ 

ὥσπερ καὶ σὰρξ καὶ νεῦρον" ἀλλ᾽ οἱ λόγοι αὐτῶν ὑκ ἀκρι- γινέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ πόθεν καὶ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. ἢρ 
βεῖς. ὥςε κότε ὑπάρχει καὶ πότε ὅ, ὁ ῥᾷδιον διιδεῖν, ἂν 20 λωθέντων δὲ τέτων ὁμοίως τὰ μὴ ὁμοιομερὰ θεωρητέον, καὶ 

μὴ σφόδρα ἐξίτηλον ῃ καὶ τὰ σχήματα μόνον ἢ λοιπά, τέλος τὰ ἐκ τούτων συνεστῶτα, οἷον ἄνθρωπον, φυτὸν καὶ 

οἷα καὶ τὰ τῶν παλαιουμένων νεκρῶν σώματα, ἃ ἐζαίφιης τἄλλα τὰ τοιαῦτα. 
τέφρα γύεται ἐν ταῖς θήκαις" καὶ καρποὶ μόνον τῷ σχρί- 

8. ἐπὶ οπὶ ΣΕ. ἢ γῆς οα ΓΗ͂Ν. ἢ ἃ. ὅπου δὲ πλεῖςον Η, ὅπου δὴ πλεῖςον ἘΝ. Π 5. εἰ καὶ τὸ ΓῊΝ. ἢ 6. ἄλλο μᾶλλον ἃ Η ἵἴ 

ὁ οὶ ΣΤῊΝ. 1 1. πὴ] ἔχει Ε. { 14. ἕκαςον ΗΝ. ἡ ὃ οπι ΕΝ. 1 13. ὡς ἡὶ εἰκών Ε. Πυ15. ἔτι} ἔστιν ΤΙ. 1 16. ἄδηλον Ε. 1 

49. καὶ δῃῖδ σὼρξ οπι ΖΕ. ἢ 20. ὥς εἴποτε ΚΕ. 1 ἰδεῖν Η, διελθεῖν Ε΄. ἢ ὧν οπι 5. "ἡ 21. μόνα ΗΝ. || 22. οἷον Ν. ' ἃ οαι ΕΡ 

ἮΝ. ἰἰ 33. καρπὸς Η. ᾿ 

4. φαύεται Η. ᾿' καλαύμοαω ἘΦ. ἢ 2. ἵκ οἷα Ν. ΠΟ 3. καὶ] ῶ' Ν. Π ταῖς ὑπὸ τύότων ΣΗ͂Ν. ἴ Δ. κήγυται τῷ Ψ. καὶ τῷ ἃ 
Ν. ᾿ 5. λόγω Η. ἡ σάρκα καὶ ὀςῶν καὶ νεῦρα καὶ τρίχας Ε. ἢ νεῦρον ΗΊ. ἱ 8. τοσύτοις Ε΄. ἢ θερμὰ καὶ ψνχρῖ ΓΗ͂Ν. ἢ 0. ὧν ἐπ 

δόξει ΕἾΝ, ἂν ἔτι εἶναι δόξειε Η. ἢ οἷο ἢ Ν. ἢ 12. ψυχρότης καὶ θερμότης καὶ κύησις ΗΝ, θερμότης καὶ ψυχρότης καὶ κίησις Ἐ. ἢ 
13. φιέλην ἢ πρίονα ἢ. 414. ἐπὴ] ε ΣῊΝ. ἃ ἔχρμμεε Η. ἢ 16. τί μοδὶ οἷον οαὰ Ἐ. ἢ 17. ἰὼν ἢ τὴν ΗΝ, ἰὰ μὲ τὼ ἘΚ. 1 
48. τε οἵὰ ἘΡ. ἡ 19. δξλον" τεθέντων ΗΙ. ἢ 20. μὴ οαἱ ΕΕΗ͂Ν. ᾿ 21. ἄνθρωπος Ν. ᾿ φυτὸν] καὶ φντὰ Η, 



ΠΕΡῚ ΚΟΣΝΟΥ 
ΠΡῸΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. 

Πολέως μὲν ἔμοιγε θεῖόν τι. καὶ δαιμόνιον ὄντως χρῶμα τες ἐθαύμαζόν τι τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πάντα αὐτοῖς τὰ 
ὦ ̓ Αλέξανδρε ἡ φιλοσοφία ἔδοξεν εἶναι, μάλιςα δὲ ἐν οὃἷς ἄλλα μικρὰ κατεφαίνετο ἀν καὶ οὐδενὸς ἄξια πρὸς τὴν 
μόνη διαραμέη πρὸς τὴν τῶν ὅλων θέαν ἐσπούδασε γνῶναι τότων ὑπεροχήν. λέγωμεν δὴ ἡμεῖς, καὶ καθ᾽ ὅσον ἐφικτόν, 

τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήθειαν, καὶ τῶν ἄλλων ταύτης ἀπος ἄγτων θεολογῶμεν περὶ τότων συμπάντων, ὡς ἕκαστον ἔχει φύ- 

᾿ διὰ τὸ ὕψος καὶ τὸ μέγεθος, αὕτη τὸ πρᾶγμα ὥς ἔδεισεν 5 σεως καὶ θέσεως καὶ κινήσεως. πρέπειν δὲ οἶμαί γε καὶ 
ἐδ᾽ αὑτὴν τῶν καλλίςζων ἀπηξίωσεν, ἀλλὰ καὶ συγγενεςώ- σοί, ὄντι ἡγεμόνων ἀρίςῳ, τὴν τῶν μεγίςων ἱςορίαν μετιέ- 

ς Ἂν Ὶ Λλ » 7 4 ὧς “ ' ΄ λ ν».», - ᾽ Ν - ΄ὔ 
τὴν ἑαυτῇ καὶ μάλιςα πρέπουσαν ἐνόμισεν εἶναι τὴν ἐκείνων ναι, φιλοσοφίᾳ τε μηδὲν μικρὸν ἐπινοεῖν, ἀλλὼ τοῖς τοιό- 

, ᾽ Ἁ νν»; φ Ψ » ΄ ῃ Ν ᾽ ΄ἷ ν ῃ (ὦ ἢ 
μάθησιν. ἐπειδὴ γὰρ ἀχ οἷόν τε ἦν τῷ σώματι εἰς τὸν οὐ- τοῖς δώροις δεξιέσθαι τὰς ἀρίςους. 

ράνιον ἀφικέσθαι τέπον καὶ τὴν γῆν ἐκλιπόντα τὸν ὑραζγιον Κόσμος μὲν ἔν ἐςὶ σύξημα ἐξ ἐρανῇ καὶ γῆς καὶ τῶν 2 
ἐχεῖνον χῶρον κατοπτεῦσαι, καθάπερ οἱ ἀνόητοί ποτε ἐπε- 10 ἐν τότοις περιεχομένων φύσεων. λέγεται δὲ καὶ ἑτέρως κό- 
νόουν ᾿Αλωάδαι, ἡ γοῦν ψυχὴ διὰ φιλοσοφίας, λαβοῦσα σμοὸς ἡ τῶν ὅλων τάξις τε καὶ διακόσμησις, ὑπὸ θεῶν τε 

ἡγεμόνα τὸν νοῦν, ἐπεραιώθη καὶ ἐξεδήμησεν, ὠκοπίαστόν καὶ διὰ θεῶν φυλαττομένη. ταύτης δὲ τὸ μὲν μέσον, ἀκξ 

τινα ὁδὸν εὐρῆσα, καὶ τὰ πλεῖςον ἀλλήλων ἀφεςῶτα τοῖς νητόν τε ὃν καὶ ἑδραῖον, ἡ φερέσβιος εἴληχε γῆ, παντοδα- 
΄, “« ’, ’ . , . Ν [ “ , «7 ᾿ ΄ Ν [2 7) ἂν 

τόποις τῇ διανοίᾳ συνεφρόνησε, ῥᾳδίως οἶμαι τὰ συγγενὴ πῶν ζῴων ἑςία τε ἶσα καὶ μήτηρ. τὸ δ᾽ ὕπερθεν αὐτῆς 
,ὔ ᾿ς ’ » , ν - κὰ - Ν ΄ “ ᾽ 

ἡνωρίσασα, καὶ θείῳ ψυχῆς ὄμματι τὰ θεῖα καταλαβῦσα, 15 πᾶν τε καὶ πάντη πεπερατωμένον" ἧς τὸ ἀνωτάτω θεῶν οἷ- 
-ν ᾽ ᾽ ΄ “ ὺ ΓΤ ΄, ᾽ Ν » ΄ Δ ,ὔ 7 τοῖς τε ἀνθρώποις προφητεύουσα. τῦτο δ᾽ ἔπαθε, καθ᾽ ὅσον κητήριον ἐρανὸς ὠνόμαςαι" πλήρης δὲ ὧν σωμάτων θείων, 

οἷόν τε ἦν, πᾶσιν ἀφθόνως μεταδέναι βουληθεῖσα τῶν καρ ἃ δὴ καλεῖν ὥςρα εἰώθαμεν, κινόμενος κίνησιν ἀΐδιον, μιᾷ 
.- Ὁ ͵ὔ Ἁ ᾿ Ἁ ν “ ,ὔ :»-»- “Σ᾽ ᾿ ͵ὔ 7 “Σ“᾿ ,ὔ ᾽ 7, 

αὑτῇ τιμίων. διὸ καὶ τὸς μετὰ σπυιδῆς διαγρώψαντας ἡμῖν περιαγωγῇ καὶ κύκλῳ συνανα χορεύει πὥσι τέτοις ἀπαύςως 
«"ν ͵ , ἃ - “ Ζ. μι »Ἢ ᾿ »» - ΄ 2 “ ἣ , 
ἑνὸς τόπου φύσιν ἢ μιὰς σχῆμα πόλεως ἢ ποταμᾷ μέγε- δὲ᾿ αἰῶνος. τῷ δὲ σύμπαντος ὑραΐξ τε καὶ κόσμκε σφαιροει- 
θος ἢ ἔρις κάλλος, οἷά τινες ἤδη πεποιήκασι, φράζοντες οἱ Ὁ δὲς ὄντος καὶ κινυμέν, καθάπερ εἶπον, ἐνδελεχῶς, δύο 
μὲν τὴν Ὄσσαν, οἱ δὲ τὴν Νύσαν, οἱ δὲ τὸ Κωρύκιον ἄν. ἀκύητα ἐξ ἀνάγκης ἐςὶ σημεῖα, καταντικρὺ ἀλλήλων, κα- 

Τρον, οἱ δὲ ὁτιοῦν ἔτυχε τῶν ἐπὶ μέρους, οἰκτίσειεν ἄν τις θώπερ τῆς ἐν τόρνῳ κυκλοφορουμένης σφαίρας, ςερεὰ μέ- 
“«- ΄, Ν ᾿ 3 Ν . λὰ ς-: -“ ΄, τῆς μικροψυχίας, τὼ τυχόντα ἐκπεπληγμένους καὶ μέγα νοντα καὶ συνέχοντα τὴν σφαῖραν, περὶ ἃ ὁ πᾶς κόσμος 
φρονοῦντας ἐπὶ θεωρίᾳ μικρᾷ. τοῦτο δὲ πάσχουσι διὰ τὸ κινεῖται. ὁ μὲν ὃν κόσμος ἐν κύκλῳ περιςρέφεται, καλῦν- 
ἀθέατοι τῶν κρειττόνων εἶαι, κόσμου λέγω καὶ τῶν ἐν 25 ται δ᾽ ὅτοι πόλοι" δὶ ὧν εἰ νοήσαιμεν ἐπεζευγμένην εὐθεῖαν, 
κόσ, ,ὔ .: δι ἐκ Ν ἃ , 7 Ω ὔ Υ - Α{' ΩΝ διά Ε ζ » ,ὕ 

μῳ μεγίςων" ἐδέχοτε γὰρ ὧν τύτοις γνησίως ἐπιςήσαν- ἥν. τινες ιἄζονα καλῆσι, διάμετρος ἔςξαι τῷ κόσμε, μέσην 

(οὐΐοεΞ ΟΡΟΗ. Τίξ. ᾿Αριξοτέλους περὶ κοσμογραφίας Ματο. 216 εἰ Ἂς Ο. ἀριςξοτέλους περὶ κόσμου {παντὲς αὐάϊξε Ζ) πρὸς ἀλέ- 
δανδρον βασιλέα ΟΖ. ἀριςοτέλους πρὸς ἀλίξανδρον περὶ κόσμου Βάγοοο. (25. ἀριςστέλους πρὸς ἀλέξανδρον περὶ κέσμον καὶ ἑτέρων ἀναγκαίων 

ἉΆες. 1603. ἀριςοτέλους πρὸς ἀλέξανδρον σύνοψις φιλοσοφίας πε κέσμον εκ. 2992. 

. 5. τὸ διῖς μι οπα !Ῥ. || 6. ξυγγενεςάτην Ὁ. 1} 1. καὶ] ἢ καὶ »Ά. 11 9. ἐκλείκοντα, Τ. ΠΠἀράνιον] ἱερὸν οοττ Ο. ΠΠ[10. χῶρον τό- 
πεῖν ῬΟῚ ὥσπερ Ῥ. ἢ 11. τῇ γὴν ψυχῆ ὃ. φ. λαβύσῃ Ο εἰ ρν Τ. ᾿ 14. τῇ διανοία οἵα ΟΗ. Π συνεφόρησε Ο, ἀαρίφυο Ἧ. ἢ" 15. κα- 
ταλαβομέη ΟΟΗ. 1" 18. αὐτῆς Ῥ. 1] 20. οἱ μὲν φράζοντες Ο. || 21. οἱ δὲ τὴν υύσαν οτὰ ρ' Ὁ, ροδὲ ἄντρον ροηί! Ο. || νύσσαν ῬΡῸ 
εἰ γε 0.! κνρύκειον », κορύζμον Ρτ Ο. ἰἱ 22.. μέρους ὃς οἰκτίσειν ΟΡΉ. ἃ 25. λέγω δὶ κόσμου Ῥ. || 26. ἐπιςατήσαντες Ο, πϑδιεὺν 
Ἡ, ᾳυϊ οοιτ ἐκεῖ τὴν ἀρχήν, ἴῃ πηδγρίπα γὸ ἐρείσαντες προσχόντες ἀσχολήσαστες, ᾿ 

2. ἀδενὸς λόγου ἄξια Ῥο. Ι 3. δὲ »Ε 1] ἀ. ξυμπάντων Ο, ἁπάντων 1. 1] 6. ἡγεμόνων ὄντι Ῥ, Ἱ ́ . μὴ ΡιῚ εὐνῇ ταύτης Ῥ. ἢ 
8. διξ. καὶ τὸς Ο. 1} 10. κόσμος ἐξὶν ἡ Ο. ἢ 11. τε οἷα Ο. {θεόν Τὶ, θεῖ Ο. ὃ 12. θεὸν ΟἿ. ἢ δὲ οἴῃ Ῥ. ̓  μὲν οἵα Ο. ᾿ 13. γῇ 

οταὰ ργ Ο. ἱ᾿ 14. ὅσά τε Ο, ᾿ δ τε ΟΡΗ. ἢ 15. ὃς εἰς Ἡ, τπιδβοῖο δὰ οογγ. {| ἀνώτατον ΟΡΟ. |! 17. εἰώθειμεν Ο. 1] μιᾷ περι- 
ΦΎΦΥΒ] ἐν περιαγνγῇ οοΥτ Ἦ, ἐμπεριάγωγον καὶ κύκλω ἐν περιαγωγὴ καὶ κύκλω Ο. ἢ 18. συναχορεύει Ὁ. || ἀπαύςως - 19. σφαιροειδοῦς] 
ἀὼ δὲ, ἰάαπα το, ΑΕ, ̓  24. Κα οι . [1 ὅτοι δὲ καλῦνται Ῥ, [| 25. ἐχεζευγνμέην Ο. τα ἐνὸς , 
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μὲν ἔχοσα τὴν γῆν, τὸς δὲ δύο πόλες πέρατα. τῶν δὲ ὠκι- 
γήτων πόλων τότων ὁ μὲν ἀεὶ φανερός ἐςιν ὑπὲρ κορυφὴν 
ὧν κατὼ τὸ βόρειον κλίμα, ὠρκτικὸς καλόμενος" ὁ δὲ ὑπὸ 
γὴν ἀεὶ κατακέιρυπται, κατὼ τὸ νότιον, ἀνταρκτικὸς κα- 
λύμενος. ὑρανῶ δὲ καὶ ἄςρων ὑσίαν μὲν αἰθέρα καλῖμεν, 
ὑχ ὥς τινες διὰ τὸ πυρώδη ὅσαν αἴθεσθαι, πλημμελῦντες 
περὶ τὴν πλεῖςον πυρὸς ὠπηλλαγμόην δύναμιν, ἀλλὰ διὰ 
τὸ ἀεὶ θεῖν κυκλοφορυμόην, ςοιχεῖον ὄσαν ἕτερον τῶν τετ- 

τάρων, ἀκήρατόν τε καὶ θεῖον. τῶν γε μὴν ἐμπεριεχομένων 

ΠΕΡῚ ΚΟΣΜΟΎΥ. 

ὑπὸ τὴς αἰθερίου φύσεως πυρουμέν διὰ τὸ μέγεθος αὐτῆς 
καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως" ἐν δὲ τῇ πυρώδει καὶ ὠτά- 

κτῳ λεγομέῃ τά τε σέλα διάττει καὶ φλόγες ὠκοντίζον- 
ται καὶ δοχίδες τε καὶ βόθυνοι καὶ κομῆται λεγόμενοι ςἢ- 

5 ρίζονται καὶ σβένυνται πολλώκις. ἑξῆς δὲ ταύτης ὁ ἀὴρ 
ὑποκέχυται, ζοφώδης ὧν καὶ παγετώδης τὴν φύσιν" ὑπὸ 

δὲ κινήσεως λαμπόμενος ἅμα καὶ διακαιόμενος λαμπρότε- 
ρός τε γύεται καὶ ἀλεεινός. ἐν δὲ τότῳ τῆς παθητὴς ὄντι 

καὶ αὐτῷ δυνάμεως καὶ παντοδαπῶς ὠλλοινμένῳ νέφη τε 

ἄςρων τὼ μὲν ὠπλανὴ τῷ σύμπαντι ἐρανῷ συμπεριςρέφε- (0 συνίς ανται καὶ ὄμβροι καταρράσσυσι, χιόνες τε καὶ πάχναι 
ται, τὰς αὐτὼς ἔχοντα ἔδρας, ὧν μέσος ὁ ζῳοφόρος κα- 
λόμενος κύκλος ἐγκαρσιος διὰ τῶν τροπικῶν διέζως αι, κατὰ 
μέρος διηρημώος εἰς δώδεκα ζῳδίων χώρας" τὰ δὲ πλα- 

νητὰ ὄντα ὅτε τοῖς προτέροις ὁμοιοταχῶς κινεῖσθαι πέφυκεν 

καὶ χάλαζαι πνοαί τε ἀνέμων καὶ τυφώνων, ἔτι τε βρον- 
ταὶ καὶ ἀςραπαὶ καὶ πτώσεις κεραυνῶν μυρίων τε γνόφων 
συμπληγάδες. 

Ἕξζῆς δὲ τῆς ἀερίου φύσεως γῆ τε καὶ θάλασσα ἐρνΐ- ὁ 
ἔτε ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέροις καὶ ἑτέροις κύκλοις, ὥςε αὐ- 15 ρειςαι, φυτοῖς βρύνσα καὶ ζῴοις πηγαῖς τε καὶ ποταμοῖς, 
τῶν τὸν μὲν προσγειότερον εὔωι τὸν δὲ ἀνώτερον. τὸ μὲν τοῖς μὲν ἀνὰ γὴν ἑλιττομόοις, τοῖς δὲ ἀνερευγομώοις εἰς 
ἦν τῶν ἀπλανῶν πλῆθός ἐςξιν ἀνεζεύρετον ἀνθρώξδοις, καίπερ θάλασσαν. πεποίκειλται δὲ καὶ χλόαις μυρίαις ὄρεσί τε 
ἐπὶ μιᾶς κινεμέων ἐπιφανείας τὴς τῷ σύμπαντος ὑραγϑ" τὸ ὑψηλοῖς καὶ βαθυξύλοις δρυμοῖς, καὶ πόλεσιν, ἂς τὸ σο- 
δὲ τῶν πλανήτων εἰς ἑπτὼ μέρη κεφαλαιόμενον ἐν τοσύτοις φὸν ζῶον ἱδρύσατο ἄνθρωπος, νήσοις τε ἐναλίαις καὶ ἡπεΐ- 
ἐςὶ κύκλοις ἐφεζῆς κειμόοις, ὥςε ἀεὶ τὸν ἀνωτέρω μείζω Ὦ ροις. τὴν μὲν ὅν οἰκυμένην ὁ πολὺς λόγος εἷς τε νήσος καὶ 
ἸΦ ὑποκάτω εἶναι, τός τε ἑπτὰ ἐν ἀλλήλοις περιέχεσθαι, 

πάντας γε μὴν ὑπὸ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας περιειλῆς 

φθαι. συνεχὴ δὲ ἔχει ἀεὶ τὴν θέσιν ταύτῃ ὁ τῷ Φαΐίνοντος 

ἅμα καὶ Ἐρόνε καλόμενος κύκλος, ἐφεξῆς δὲ ὁ τῷ Φαέ- 

ἠπείρες διεῖλεν, ὠγνοῶν ὅτι καὶ ἡ σύμπασα μία νῆσός ἐς α, 

ὑπὸ τῆς ᾿Ατλαντικῆς καλουμώης θαλάσσης περιρρεομέώη. 
πολλὼς δὲ καὶ ἄλλας εἰκὸς τῆσδε ἀντιπόρθμες ἄποθεν κεῖ- 
σϑαι, τὼς μὲν μεῖζες αὐτῆς, τὼς δὲ ἐλάττυς, ἡμῖν δὰ πά- 

θοντος Διὸς λεγόμενος, εἶθ᾽ ὁ Πυρόεις ᾿Ηρακλέους τε καὶ 25 σας πλὴν τῆσδε ἀοράτες" ὅπερ γὼρ αἷ παρ᾽ ἡμῖν νῆσοι πρὸς 
ἥάρεος προσαγορευόμενος, ἑξῆς δὲ ὁ Στίλβων, ὃν ἱερὸν “Ἔρ- 
μὲ καλῦσιν ἔνιοι, τινὲς δὲ ᾿Απόλλωνος" μεθ᾽ ὃν ὁ τῷ Φω- 
σφόρυ, ὃν ̓ Αφροδίτης, οἱ δὲ Ἥρας προτωγορεύεσιν, εἶτα ὁ 
ἡλίς, καὶ τελευταῖος ὁ τῆς σελήνης μέχρι γῆς ὁρίζεται. ὁ 

ταῦτα τὰ πελάγη πεκόνθασι, τῦτο ἥδε ἡ οἰκυμένη πρὸς 

τὴν ᾿Ατλαντικὴν θάλασσαν πολλαί τε ἕτεραι πρὸς σύμπα- 
σαν τὴν θάλασσαν" καὶ γὰρ αὗται μεγάλαι τινές εἰσι νὴ» 
σοι, μεγάλοις περικλυζόμφαι πελάγεσιν. ἡ δὲ σύμπασα 

δὲ αἰθὴρ: τά τε θεῖα, ἐμπεριέχει σώματα καὶ τὴν τῆς κινή- 30 τῷ ὑγρᾷ φύσις ἐπιπολάζεσα, κατά τινας τὴς γὴς σπέλους 
σεως τάξιν. μετὰ δὲ τὴν αἰθέριον καὶ θείαν φύσιν, ἥν τινα 
τεταγμόην ὠποφαΐνομεν, ἔτι δὲ ἄτρεπτον καὶ ἀνετεροίωτον 
καὶ ἀπαθῆ, συνεχής ἐςιν ἡ δὶ ὅλων παθητή τε καὶ τρεπτή, 

καὶ τὸ σύμπαν εἰπεῖν, φθαρτή τε καὶ ἐπίκηρος. ταύτης δὲ 

τὰς καλουμένας ἀναπεφυκυῖα οἰκουμένας, ἑξῆς ἂν εἴη τῆς 

ἀερίς μάλιςα φύσεως. μετὰ δὲ ταύτην ἐν τοῖς βυθοῖς κατὼ 
τὸ μεσαίτατον τῷ κόσμε συνερηρεισμένη γὴ πᾶσα καὶ πε- 
πιεσμέν συνέξηκεν, ὠκίνητος καὶ ἀσάλευτος" καὶ τῦτ᾽ ἔς: 

αὐτῆς πρώτη μέν ἐξὶν ἡ λεπτομερὴς καὶ φλογώδης ἐσία, 35 τῷ κόσμε τὸ πᾶν, ὃ καλῦμεν κάτω. πέντε δὴ ςοιχεῖα ταῦτα, 

4, δὲ δύο ἀκινήτων Ῥ. ἢ 2. φανερός ἰςιν ἀὰ Ο. ἢ 3. ἀρχτῶος Ο. ἢ 5. ἀςίρων Ο. ἢ Ἴ. ἀλλὰ καὶ διὰ Ο. ἢ 8. τεσσάρων ΟΡ. ἢ 
Ἴ0. παντὶ Ῥ. ἢ συμπεριςρέφονται Ο. ΠΠ 14. ὃ οτὰ ἘΞ. ἢ 12. ἐγκάρδιος Ο. ἢ 15. καὶ] καὶ ἐν Ὁ. 1} κύκλοις ἀπέα καὶ Ὁ. ἢ 16. τὸν μὴ} 
τὸ μὲν Ο. {17. ἀνεξερεύνητον ῬΟ. 1 18. κιύμενον Ο. ἢ 20. ἀνώτερον Ῥ. ἢ 21. ὑπὸ ἀλλήλων Ο, ᾿Ε23. ἀὰὲ ἔχειν το Ο: ὈΓ οἵαὰ ἔχει. ὃ 
ταύτην τὴν θέσιν Ο, τὴν θέσιν ταύτην μὶν Ο,, τὴν θέσιν ταύτην ῬΗ͂. || φαέθοντος Ο. ἢ 24. κύκλος οπὰ Ὁ. 25. καλύμενος ΡῈ, 1 26. ἅ- 
ρέως ΗΔ, ἀρριος Ο. Ιἰ 271. τιὴὶς οτὰ Τοῦγ Τὶ. 29. μέχρι] μέτρον τῆς Ο. ἢ 80. ἐμπεριέχων ΟΝ. 

4, φύσεως οἵα ΟΥ̓, ροδὲ πυρυμένη ρορῖὲ Ο. [[ 3. διατάττει Ο. 1} 6. κέχυται Ο. [] 1. κινήσεως] ἱκεύης Ο. ΠΠϊ 8. τε οαὰ Ὁ. ἢ 

παϑητῆς τῷ ὄντι ΟἿ. Π 9. καὶ αὐτῷ αὐῖο 8. τῆς Ὁ. [ΠῚ 9. νίφη συνίξαται Ο. 1} 10. καταράσσεσι ῬΟΗ͂. ἢ 11. πνοιάί Τ. {ἔτι τε] ἔτι δὰ 
Ὁ. ἱ. 14. τε οπὶ Ὁ εἰ ἔογίαϑβε 3. ἢ 17. ϑάλατταν Ο. ἢ 19. ζῶον ὁ ἄνθρωπος ἱδρύσατο Ο. Ἱ ἰναλίοις ΟΡ. ἵ καὶ ὑπείροις οτα ΟἿ. ἢ 
20. τήσυς τε Ο. [[-21. σύμπασα ἄχασα μία Ῥ. ἢ 22. ἀταλαντικῆς μν . [[923. ἄπωθεν Ἦ. ΠΠ 26. τῦτο δὲ ἥδε Ο. [! 27. πολλάς τε ἐτέ. 
ρας Ἦ. 1 29. μεγάλοις τισὶ περικλ. Ο. ᾿Π 833. μεσώτατον Ο.. ἢ συνηρεισμέη ΟΡΗ͂. ἢ 35. τὸ οπι ΟΟΝ. Ἰ! πᾶν οἵα Ὁ. 



ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΎΥ. 

ἐν πότε χώραις σφαιρικῶς ἐγκείμενα, περιεχομένης ὠεὶ τὴς 
ἐλάττονος τῇ μείζονι (λέγω δὲ γῆς μὲν ἐν ὕδατι, ὕδατος 
δὲ ἐν ἀέρι, ἀέρος δὲ ἐν πυρί, πυρὸς δὲ ἐν αἰθέρι) τὸν ὅλον 
κόσμον συνεςήσατο, καὶ τὸ μὲν ἄνω πᾶν θεῶν ἀπέδειξεν οἷ- 

κητήριον, τὸ κάτω δὲ ἐφημέρων ζῴων. αὐτῷ γε μὴν τότ 5 

τὸ μὲν ὑγρόν ἐςιν, ὃ καλεῖν ποταμὺς καὶ νώματα καὶ θω- 
λάσσας εἰθίσμεθα, τὸ δὲ ξηρόν, ὃ γὴν τε καὶ ἡπείρες καὶ 

γίσες ὀνομάζομεν. : 
Τῶν δὲ νήσων αἱ μέν εἰσι μεγάλαι, καθάπερ ἡ σύμ- 
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Δ, πρὸς τὸν Ἕλλήσποντον συνανεςόμωται τῇ καλυμόῃ Προ- 
ποντίδι. πρός γε μὴν ταῖς ἀνασιχέσεσι τῷ ἡλίε πάλιν εἰσ- 
ρέων ὁ ̓ Ὡκεανός, τὸν Ινδικόν τε καὶ Περσικὸν διανοίξας κόλ- 
κον, ἀναφαΐνει συνεχὴ τὴν ᾿Ἐρυθρὰν θάλασσαν διειληφώς. 

ἐπὶ θάτερον δὲ κέρας κατὰ ςενόν τε καὶ ἐπιμήκη διήκων 

αὐχένα πάλιν ἀνευρύνεται, τὴν “Ὑρκανίαν τε καὶ Κασπίαν 

ὁρίζων" τὸ δὲ ὑπὲρ ταύτην βαθὺν ἔχει τὸν ὑπὲρ τὴν Μαιῶ- 
τιν λίμνην τόπον. εἶτα κατ᾽ ὀλίγον ὑπὲρ τὸς Σκύθας τε καὶ 
Κελτικὴν σφίγγει τὴν οἰκουμένην, πρός τε τὸν Τ'αλατικὸν 

πάσα ἥδε οἰκομόη λέλοιται πολλαΐ τε ἕτεραι μεγάλοις 10 κόλπον καὶ τὼς προειρημέας ἩἩρακλείες ςήλας, ὧν ἔξω 
περιρρεόμεναι πελάγεσιν, αἱ δ᾽ εἰσὶν ἐχάττες, φανεραὶ δὲ περιῤρέει τὴν γὴν ὁ ̓ Ὠκεανός.. ἐν τότῳ γε μὴν νῆσοι μέγι- 

ἡμῖν καὶ ἐντὸς ὅσαι. καὶ τύτων αἱ μὲν ἀξιόλογοι ΣΣικελίξ ςαί τε τυγχάνυσιν ὅσαι δύο, Βρετανικαὶ λεγόμεναι, "Αλ- 
καὶ Σαρδὼ καὶ ἹΚύρνος Ἀρήτη τε καὶ Ἑὔβοια καὶ Κύπρος βιον καὶ Ἰέρνη, τῶν προϊςορημένων μείζες, ὑπὲρ τὸς Κελ- 
καὶ Λέσβος" αἱ δὲ ὑποδεέξεραι, ὧν αἱ μὲν Σποράδες, αἱ τὸς κείμεναι. τότων δὲ ἀκ ἐλάττος ἥ τε Ταπροβάνη πέραν 

δὲ Κυκλάδες, αἱ δὲ ἄλλως ὀνομάζοντα:. 45 Ἰνδῶν, λοξὴ πρὸς τὴν οἰκουμένην, καὶ ἡ Φεβὸλ καλεμόη, 

'Πέλαγος δὲ τὸ μὲν ἔξω τῆς οἰκυμόης ᾿Ατλαντικόν τε κατὰ τὸν ᾿Αραβικὸν κειμένη κόλπον. ὧκ ὀλίγαι δὲ μικραὶ 
καὶ ᾿Ωκεανὸς καλεῖται, περιρρέων ἡμᾶς. ἐν δὲ τῷ πρὸς δύ- περὶ τὼς Βρετανικὰς καὶ τὴν ᾿Ιβηρίαν κύκλῳ περιεςεφάνων- 
σὶν ςενοπόρῳ διανεῳγὸς ςόματι, κατὰ τὰς ρακλείως λε- ταῖ τὴν οἰκουμένην ταύτην, ἣν δὴ νῆσον εἰρήκαμεν" ἧς πλά- 
γομένας ςήλας, τὸν εἴσρον εἰς τὴν ἔσω θάλασσαν ὡς ὧν εἰς τος μέν ἐξι κατὰ τὸ βαθύτατον τῆς ἠπείρε βραχὺ ἀποδέον 

λιμένα ποιεῖται, κατὰ μικρὸν δὲ ἐπιπλατυνόμενος ἀναχεῖ- 20 τετρακισμυρίων ςαδίων, ὥς φασιν οἱ εὖ γεωγραφήσαντες, 
ται, μεγάλους περιλαμβάνων κόλπες ἀλλήλοις συναφεῖς, μῆκος δὲ περὶ ἑπτακισμυρίος μάλιςα. διαιρεῖται δὲ εἷς τε 
τῇ μὲν κατὼ ςενοπόρες αὐχένας ἀνεξομωμέος, πῇ δὲ πά- Ἑὐρώπην καὶ ᾿Ασίαν καὶ Λιβύην. ᾿ 
λιν πλατυνόμενος. πρῶτον μὲν ὧν λέγεται ᾿ἐγκεκολπῶσθαι Εὐρώπη μὲν ἦν ἐςὶν ἧς ὅροι κύκλῳ ςῆλαί τε Ἥρα- 
ἐν δεξιᾷ εἰσπλέοντι τὰς ᾿Ηρακλείις ςήλας, διχῶς, εἰς τὼς κλέους καὶ μυχοὶ Πόντου θάλαττά τε “Ὑρκανία, καϑ᾽ ἣν 

καλυμένας Σύρτεις, ὧν τὴν μὲν μεγάλην τὴν δὲ μικρῶν. κα 25 ςενώτατος ἰσθμὸς εἰς τὸν Πόντον διήκει" τινὲς δὲ ἀπὸ τῷ 
λῆσιν" ἐπὶ θάτερα δὲ ὑκέτι ὁμοίως ὠποκολπέμενος τρία ποιεῖ ἰσθμῷ Τάναϊν ποταμὸν εἰρήκασιν. ᾿Ασία δ᾽ ἐςὶ τὸ ἀπὸ τῷ 
πελάγη, τό τε ἸΣαρδόνιον καὶ τὸ Τ'αλωτικὸν καλέμενον καὶ εἰρημένα ἰσθμξ τῷ τε Πόντε καὶ τῆς “Ὑρκανίας θαλάσσης 
᾿Αδρίαν, ἑξῆς δὲ τότων ἐγκάρσιον τὸ Σικελικόν, μετὰ δὲ μέχρι θατέρου ἰσθμῶ, ὃς μεταξὺ κεῖται τῷ τε ᾿Αραβυκ 
αὖτο τὸ Κρητικόν, συνεχὲς δὲ αὐτῷ τῇ μὲν τὸ Αἰγύπτιόν τε κόλπε καὶ τῆς ἔσω θαλάσσης, περιεχόμενος ὑπό τε ταύ-. 
καὶ Παμφύλιον καὶ Σύριον, τῇ δὲ τὸ Αἰγαῖόν τε καὶ Μυρ- 30 της καὶ τῷ πέριξ ᾿Ὠκχεανδ᾽ τινὲς δὲ τὸ ἀπὸ Τανάϊδος μέχρι 
τῷον. ἀντιπαρήκει δὲ τοῖς εἰρημέώοις πολυμερέςατος ὧν ὁ Νείλε ςομάτων τίθενται τὸν τῆς ᾿Ασίας ὅρον. Λιβύη δὲ τὸ 
Πόντος, ἧ τὸ μὲν μυχαΐτατον Μαιῶτις καλεῖται, τὸ δὲ ἔξω ἀπὸ τῷ ᾿Αραβικᾷ ἰσθμὰ ἕως ᾿Ηρακλέες ςηλῶν᾽ οἱ δὲ ἀπὸ 
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τῷ Νείλε φασὶν ἕως ἐκείνων. τὴν δὲ Αἴγυπτον, ὑπὸ τῶν τῷ 

Νείλυ ςομάτων περιρρεομένην, οἷ μὲν τῇ ̓ Ασίᾳ οἱ δὲ τῇ Λι- 
βύῃ προσάπτεσι, καὶ τὰς νήσες οἱ μὲν ἐξαιρέτας ποίδσιν οἱ 
δὲ προσνέμασι ταῖς γείτοσιν ̓ ἀεὶ μοίραις. γῆς μὲν δὴ καὶ 

ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΎ. 

δὲ αὕτη καὶ ἀθρόα καταφερομένη νιφετὸς ὠνόμαςαι. χα- 
λαζα δὲ γίεταί νιφετᾷ συςραφέντος καὶ βρῖϑος ἐκ πιλή- 
ματος εἰς καταφορὼν ταχυτέραν λαβόντος" παρὰ δὲ τὼ 
μεγέθη τῶν ἀπορρηγαυμέπιη θραυσμάτων οἴ τε ὄγκοι μεῖζες 

θαλάττης φύσιν καὶ θέν, ἢ ἥν τρὰ καλεῖν εἰώθαμεν οἰκμές 5 αἴ τε φοραὶ. γίνουται βιαιὄτεραι. ταῦτα μὲν ἦν ἐκ τῆς ὑγρῶς 
γὴν, τοιάνδε τινὰ ἱς ορήκα μεν. 

ά Περὶ δὲ τῶν ἀξιολογωτάτων ἐν αὐτῇ καὶ -᾿ αὐτὴν 

παθῶν νῦν λέγωμεν, αὐτὼ τὰ ἀναγκαῖα κεφαλαιέμενοιι 
δύο γὰρ δή τινες ὠπ᾿ αὐτῆς ἀναθυμιάσεις ἀναφέρονται συν- 

ἀναθυμιάσεως πέφυκε συνεκτίπτειν. 
Ἔκ δὲ τῆς ξηρᾶς ὑπὸ ψύχες μὲν ὠσθείσης ὦ ὥςε δεν 

ἄνεμος ἐγένετο" ὑδὲν γάρ ἐςιν ὅτος πλὴν ἀὴρ πολὺς ῥέων 
καὶ ἀθρόος" ὅςις ἅμα καὶ πνεῦμα λέγεται. λέγεται δὲ καὶ 

εχῶς εἰς τὸν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀέρα, λεπτομερεῖς καὶ ἀόρατοι 10 ἑτέρως πνεῦμα ἥ τε ἐν φυτοῖς καὶ ζῴοις καὶ διὰ πάντων 
παντάπασιν, εἴ τι μὴ κατὼ τὰς ἑῴας ἐςίν" αἴ τε διὰ πο- διήκησα ἔμψυχός. τε καὶ γόνιμος σία, πρὶ ἧς νῦν λέγειν 
ταμῶν τε καὶ ναμάτων ἀναφερόμενα! θεωρῆνται., τότων δὲ ὑκ ἀναγκαῖον. τὰ δὲ ἐν ἀῤι πνέοντα πιούματα καλῶμεν 
ἡ μέν ἐςι ξηρὰ καὶ καπνώδης, ἀπὸ τῆς γῆς ὠπορρέεσα, ἡ ἀνέμες, αὖρας δὲ τὰς ἐξ ὑγρᾷ φερομένας ἐκπνοάς. τῶν δ᾽ 
δὲ νοτερὼ καὶ ἀτμώδης, ἀπὸ τὰς ὑγρᾶς ἀναθυμιωμέη φύ- ἀνέμων οἱ μὲν ἐκ νενοτισμιόης γῆς πνέοντες ὠπόγειοι λέγον- 

σεως. γίνονται δὴ ἀπὸ μὲν ταύτης ὁμίχλαι καὶ δρόσοι καὶ 15 ται, οἱ δὲ ἐκ κόλπων διεξάττοντες ἐγκολπίαι" τύτοις δὲ 
πάγων ἰδέαι, νέφη τε καὶ ὄμβροι καὶ χιόνες καὶ χάλα- 
ζαι, ἀπὸ δὲ τῆς ξηρᾶς ἄνεμοί τε καὶ πνευμάτων διαφοραί, 
βρονταί τε καὶ ἀςραπαὶ καὶ πρηςῆρες. καὶ κεραυνοὶ καὶ 
τἄλλα ἃ δὴ τότοις ἐξὶ σύμφνλα. ἔς δὲ ὁμίχλη μὲν ὠτ- 
μώδης ἀναθυμίασις ἄγονος ὕδατος, ἀέρος μὲν παχντέρα, 

νέφυς δὲ ὠραιοτέρα" γίνεται δὲ ἦτοι ἐξ ἀρχῆς νέφυς ἃ ἐξ 
ὑπολείμματος. ἀντίπαλος δὲ αὐτῇ λέγεται καὶ ἔςιν αἰθρία, 
δὲν ἄλλο ἦσα πλὴν ἀὴρ ἀνέφελος καὶ ἀνόμιχλος. δρόσος 
δ᾽ ἐξὶν ὑγρὸν ἐξ αἰϑρίας κατὰ σύςασῳ λεπτὸν φερόμενον, 

ἀγώλογόν τι ἔχεσιν οἱ ἐκ ποταμῶν καὶ λιμνῶν. οἱ δὲ κατὰ 
ῥῆξιν. νέφους γινόμενοι καὶ ἀνάλυσιν. τῷ πάχος πρὸς ἕαυ- 

τὸς ποιέμενοι ἐκνεφίαι καλῦνται" μεθ᾽ ὕδατος δὲ ἀθρόως 
ῥαγέντος ἐξυδρίαι λέγονται. καὶ οἱ μὲν ἀπ᾽ ἀνατολῆς συν- 

2 εχεῖς εὖροι κέκληνται, βορέαι δὲ οἱ ἀπὸ ἄρκτου, ζέφυροι 
δὲ οἱ ὠπὸ δύσεως, νότοι δὲ οἱ ἀπὸ μεσημβρίας. τῶν γε 
μὴν εὕρων καικίας μὲν λέγεται ὁ ὠπὸ τῷ περὶ τὼς θερινὼς 
ἀνατολὼς τόπε πνέων ἄνεμος, ἀπηλιώτης δὲ ὁ ὠπὸ τῷ περὶ 

τὼς ἰσημερινάς, εὖρος δὲ ὁ ἀπὸ τῷ περὶ τὰς χειμερινάς. 
κρύςαλλος δὲ ἀθρόον ὕδωρ ἐξ αἰθρίας πεπηγός, πάχνη δὲ 25 καὶ τῶν ἐναντίων ζεφύρων ὠργέςης μὲν ὁ ἀπὸ τῆς θερινῆς 
δρόσος πεπηγυῖα, δροσοπάχνη δὲ ἡμιπωγὴς δρόσος. νέφος δύσεως, ὅν τινες καλοῦσιν ὀλυμπίαν, οἱ δὲ ἰζάπυγα" ζέ 
δ᾽ ἐςὶ πάχος ἀτμῶδες συνὲςραμμένον, γόνιμον ὕδατος. ὄμ- ᾧυρος δὲ ὁ ὠπὸ τῆς ἰσημερινῆς, λὶψ δὲ ὁ ἀπὸ τὴς χειμε- 
βρος δὲ “γίεται μὲν κατ᾽ ἐκπιεσμὸν νέφες εὖ μάλα πεπα- ρινῆς. καὶ τῶν βορεῶν ἰδίως ὁ μὲν ἑξῆς τῷ καικίᾳ καλεῖται 
χυσμένε, διαφορὰς δὲ ἴσχει τοσάσδε ὅσας καὶ ἡ τῷ νέφες βορέας, ὠπαρκτίας δὲ ὁ ἐφεζῆς ὠπὸ τὰ πόλε κατὼ τὸ με- 
δλίψις" ἠπία μὲν γὰρ ἴσα μαλακὰς ψακάδας διασπείρει, 3) σημβρινὸν πνέων, θρασκίας δὲ ὁ ἑξῆς πνέων τῷ ἀὠργέςῃ, ὃν 
σφοδρὰ δὲ ὡδροτέρας" καὶ τῦτο καλῦμεν ὑετόν, ὄμβρου ἔνιοι καρκίαν καλῆσιν. καὶ τῶν νότων ὁ μὲν ἀπὸ τὰ ἀφανῶς 
μείζω καὶ συνεχὴ συςρέμματῳᾳ ἐπὶ γῆς φερόμενα. χιὼν πόλε φερόμενος ἀντίπαλος τῷ ὠπαρκτίᾳ καλεῖται νότος, 
δὲ γύεται κατὼ νεφῶν πεπυχνωμέων ἀπόθραυσιν πρὸ τῆς εὐρόνοτος δὲ ὁ μεταξὺ εὔρου καὶ νότου" τὸν δ᾽ ἐπὶ θώτερα 
εἰς ὕδωρ μεταβολῆς ἀνακοπέντων" ἐργάζεται δὲ ἡ μὲν. κο- μεταξὺ λιβὸς καὶ νότε οἱ ἐμῶν λιβόνοτω οἱ δὲ λιβοφοίροια 
πὴ τὸ ἀφρῶδες καὶ διλαύχες; ἡ δὲ σύμπήξις τὰ ἐνόντος 35 καλᾶσιν. τῶν δὲ ἀνέμων οἷ μέν εἰσιν εὐθύπνοοι, ὁπόσοι δὶεκ- 
ὑγρῇ τὴν ψυχρότητα ὕπω χυθώτος ἐδὲ ἠραιωμένα. σφόδρα πνέμσι πρόσω κατ᾽ εὐθεῖαν, οἱ δὲ ἀνακαμψίανοοι, καθαΐπερ 
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ὁ καικίας λεγόμενος, καὶ οἱ μὲν χειμῶνος, ὥσπερ οἱ νότοι, τὸς ἄςρου περίαυγος" διαφέρει δὲ ἴριδος, ὅτι ἡ μὲν ἴδις 
δυναςεύοντες, οἱ δὲ θέρος, ὡς οἱ ἐτησίαι λεγόμενοι, μίξιν ἐξ ἐναντίας φαύεται ἡλίς καὶ σελήνης, ἡ δὲ ἅλως κύκλῳ 
ἔχοντες τῶν τε ἀπὸ τῆς ἄρκτε φερομέων καὶ ζεφύρων" οἱ παντὸς ἄςρε. σέλας δ᾽ ἐςὶ πυρὸς ὠθρός ἔξωψις ἐν ἀέρι. 
δὲ ὀρνιθίαι καλόμενοι, ἐαρινοί τίνες ὄντες ἄνεμοι, βορέαι εἰσὶ τῶν δὲ σελάων ἃ μὲν ὠκοντίζεται ἃ δὲ ςηρίζεται. ὁ μὲν 
τῷ γένει, τῶν γε μὴν βιαίων πνευμώτων καταιγὶς μέν ἐςὶ 5 ὃν ἐξακοντισμός ἐςι πυρὸς γένεσις ἐκ παρατράψεως, ἐν ἀέρι 
πνεῦμα ἄνωθεν τύπτον ἐξαίφνης, θύελλα δὲ πνεῦμα βίαιον φερομένου ταχέως καὶ φαντασίαν μήκους ἐμφαίνοντος διὰ 
καὶ ἄφνω προσαλλόμενον, λαΐλαψ δὲ καὶ ςρόβιλος πνεῦ- τὸ τάχος" ὁ δὲ ςηριγμός ἐςι χωρὶς φορᾷς προμήκης ἔκ- 
μα εἱλόμενον κάτωθεν ἄνω, -ἀναφύσημω δὲ γῆς πνεῦμα τάσις καὶ οἷον ἄςρε. ῥῦσις" πλατονομώη δὲ κατὼ θάτερον 
ἄνω φερόμενον κατὼ τὴν ἐκ βυθᾷ τινὸς ἢ ῥήγματος ἀνάδυ- κομήτης καλεῖται. πολλώκις δὲ τῶν σελάων τὼ μὲν ἐπι- 
σιν" ὅταν δὲ εἱλόμενον πολὺ φέρηται, πρηςὴρ χιβόνιός ἐς ν. (0 μένει πλείονα χρόνον, τὸ δὲ παραχρῆμα σβόνυται. πολ- 
εἱληθὲν δὲ πνεῦμα ἐν νέφει παχεῖ τε καὶ γοτερῷ, καὶ ἔξω- λαὶ δὲ καὶ ἄλλαι φαντασμάτων ἰδέαι θεωρῆνται, λαμ» 
θεν δι᾽ αὐτῷ βιαίως ῥηγνύον τὼ συνεχῆ πιλήματα τῷ νέφυες, πάδες τε καλύμεναι καὶ δοκίδες -καὶ πίθοι. καὶ βόβυνοι, 

βρόμον καὶ πάταγον μέγαν ἀπειργάσατο, βροντὴν λεγό- κατῶ τὴν πρὸς ταῖτα ὁμοιότητα ὧδε προσαγορευθεῖξαι, 
μένον, ὥσπερ ἐν ὕδατι πγεῦμα σφοδρῶς ἐλαυνόμενον. κατὰ καὶ τὰ μὲν τούτων ἑσπέρια τὰ δὲ ἑῷα τὰ δὲ ἀμφιφαῆ 
δὲ τὴν τῷ νέφες ἔκρηξιν πυρωθὲν τὸ πνεῦμα καὶ λώμψαν 15 θεωρεῖται, σπανίως δὲ βόρεια καὶ νότια. πάντα δὲ ἀβέ. 
ἀςραπὴ λέγεται" ὃ δὴ πρότερον τῆς βροντῆς προσέπεσεν, βαια" ὑδέποτε γάρ τι τότων ἀεὶ φανερὸν ἱςόρηται κατε: 
ὥς ρον γενόμενον, ἐπεὶ τὸ ἀκουςὸν ὑπὸ τῷ ὁρατῷ πέφυκε ςηριγμένσν. τὼ μὲν τοίνυν ἀέια τοιαῦτω.. ὃ. 
φθάνεσθαι, τῷ μὲν καὶ πόρρωθεν ὁρωμώου, τῷ δὲ ἐπειδὰν  ἔἘμπεριέχειᾶδὲ καὶ ἡ Ὑὴῆ πολλρὺς ἐν αὐτῇ, καθάκχερ 
ἐμπελάσῃ τῇ ἀκοῇ, καὶ μάλιςα ὅταν τὸ μὲν τάχιςον Ὦ ὕδατος, ὕτω καὶ πνεύμωτος καὶ πυρὸς πηγώς.. τότων δὲ αἱ 
τῶν ὄντων, λέγω δὲ τὸ πυρῶδες, τὸ δὲ ἧττον ταχύ, ἀερῶ- το μὲν ὑπὸ γὴν εἰσὶν ἀόρατοι,. πολλαὶ -δὲ ἀναπνοὰς ἔχοσι καὶ 
δὲς ὄν, ἐν τῇ πλήξει πρὸς ἀκοὴν ὠφικνόμενον. τὸ δὲ ὠὡςρά- ἀναφυσήσεις, ὥσπερ Λιπάρα τε καὶ Αἴτνη καὶ τὼ ἐν ΑΒ 
ψαν ἀναπυρωθέν, βιαίῳς ἄχρι τῆς γῆς διεκθέον, κεραυνὸς ὁλιε νήσοις" αἱ δὲ καὶ ῥέωσι πολλάκις ποτα μὲ δίκην, καὶ 
καλεῖται" ἐὰν δὲ ἡμίπυρον ἢ, σφοδρὸν δὲ ἄλλως καὶ ἀθρόον, μύδρες ἀναρριπτῶσι διαπύρες. ἔνιαι δὲ ὑπὸ γὴν ἔσαι πλη- 
αρηςήρ' ἐὰν δὲ ἄπυρον ἧ παντελῶς, τυφών. ἕκαςον δὲ τός σίον πηγαίων ὑδώτων θερμαΐνσι ταῦτα, καὶ τὰ μὲν χλι- 
τῶν κατασκῆψαν εἰς τὴν γῆν σκηπτὸς ὀνομάζεται. τῶν δὲ 25 ἀρὰ τῶν ναμάτων ἀνιῷσι, τὼ δὲ ὑπέρζεςα, τῶ δὲ εὖ ἔχρν- 

κεραυνῶν οἱ μὲν αἰθωλώδεις ψολόεντες λέγονται, οἱ δὲ τας τὰ κράσεως, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ποεύμάτων πολλὰ. πολι 
χέως διάττοντες ἀργῆτες, ἑλικίαι δὲ οἱ γραμμοειδῶς φε- λαχᾷ γῆς ςόμια ̓ πηρεταιν ὦ ὧν τὼ μὲν ἐνθυσιῶν “ποιεῖ τὸς 

ρόμενοι, σκηπτοὶ δὲ ὅσοι κατασκήπτεσιν εἷς τι. συλλή- ἐμπελαζοντας, τὼ δὲ ἀτροφεῖν, τὰ δὲ χερησμῳδεῖν, ὥσπερ 
βδὴν δὲ τῶν ἐν ἀέρι φαντασμάτων τὰ μὦ ἐς! κατ᾽ ἔμ- τὰ ἐν Δελφοῖς καὶ Δεβαδίῳ" τὼ δὲ καὶ παντώπασιν. ἀναΐ- 
φασιν τὼ δὲ καθ᾽ ὑπόςασιν, κατ᾽ ἔμφασιν μὲν ἴριδὲς καὶ Ὦ ρεῖ, καθαΐπερ «ὃ. ἐν Φρυγίᾳ. πολλάς δὲ καὶ συγγενὲς 
ῥᾶβδοι καὶ τὰ τοιαῦτα, καθ᾿ ὑπόςασιν δὲ σέλω τε καὶ πνεῦμα εὔκρατον ἐν γῇ παρεζωσθδὰν εἰς μυχίους σήραγγας 
διάττοντες καὶ κομῆται καὶ τὰ τότοις παραπλήσιω. ἧτις αὐτῆς, ἔξεδρον γενόμενον ἐκ τῶν οἰκείων τόπων, πολλὰ μέθη 
μὲν ἦν ἐςξὶν ἔμφασις ἡλίου τμήματος ἢ σελήνης, ἐν νέφει συνεκράδανεν. πολλάκις δὲ πολὺ γενόμενον ἔξωθεν ἐγκατει-. 
νοτερῷ καὶ κοίλῳ καὶ συνεχεῖ πρὸς φαντασίαν ὡς ἐν κα- λήθη τοῖς ταύτης κοιλώμασι, καὶ ὠποκλεισθὲν ἐξόδε μετὰ 
τόπτρῳ θεωρεμένη κατὰ κύκλε περιφέρειαν. ῥάβδος δ᾽ ἐςὶν 35 βίας αὐτὴν συνετύαξε, ζητῶν ἔξοδοι ἑαυτῷ, καὶ ὠπειργά- 
ζιδος ἔμφασις εὐθεῖα. ἅλως δ᾽ ἐςὶν ἔμφασις λαμπρότη- σατο παθος τῦτο ὃ καλεῖν εἰώθαμεν σεισμόν. τῶν δὲ σει- 

8. ἡγέμενον Ὁ. ἃ 11. εἰληχϑὲν Ο. 1 12. ξηγνύον βιαίως Ῥὶ 1 13. ἀπειργάσατο μέγαν Ῥ. [βροντὴ φ]οτίφαα. ἡ λέγεται ». 14, 
πνεῦμα οπι Ἦ. [{17. ὕςξερον δὲ γεινόμεισν ΟἿ. 1 19. τῶν ὄντων ἢ Ο. 20. δὲ τὸ] δὴ τὸ Ο. 1] 21. ἀναςρώψαν Ο,, ἢ 23. σφοδρέτερον δὲ 
ἅλως δὲ καὶ Ο. || 21. ἀργῆται Ῥ. ἢ 29. ἀερίω Ο, αἰϑέρει ΟΡΗ͂. '' 31. τε καὶ οἵα ,ῬὈ, ἢ 32. διάττοντα Ο. 1 τύτων Ο. ἢ 834. ἐν οχαὰ 
Ο. ὶ 836. λαμπρότατος περίανγος ἔμφασις ἄςρου Ῥ. 

4. περίαυτος Ο. [1 2. ἡλίσυ τε καὶ Ο. ἵ ἀ. ἃ μὲν το 6. φερομένου ὁπι Ὁγ Ὁ. ̓  4. ἃ - ἃ] τὰ -- τὰ τς Ο. || ἀκοντίζονται ἃ δὲ ςηρί- 
ζονται Ο. ᾿ 5. ἰν ἀέρι. οαχλ ΟἿ. 11 6. ἐκφαίνοντος Ὁ. ἢ 11. ἄλλων Ὁ. φασμάτων Τ. || 1ἀΔ. ἀμφιφαῆ ΡῈ. ἢ 17. τοίννν] τοι Ο. ἢ 
18. πολλὰς καὶ γῇ Ο. ἸΠ 20. εἰσὶν ὑπὸ γὴν Ο. 1} 21. ἐν ταῖς αἰόλυ Ο. ᾿ 22. πολλάκις οπῃ Ο. ἵ ποταμῶν Ο. 1 28. μύδρας Ο. 11 ἀναρ- 

ρίπτυσι Ο, ἀναρριπῶσι ρτ Ῥ. ἢ 26. καὶ οτα . 1! 21. ςόμια γῆς ΟΝ. 1 29. καὶ τὰ ἐν λ. Ο. ἢ 30. τὰ .Ρ. 1 ἀσυγγεὴὰς ,Ο. ᾿ 31. μυ- 
χὰς Ῥ. ἢ σύριγγας Ο. ἢ 32. γινόμενον Θ. ἢ 33. ἔσωθεν , |] ἐγκατελείφθη Ο. 1} 86. τῦτο τὸ πάθος Ῥ. ᾿ 
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σμῶν οἱ μὲν εἰς πλάγια σείοντες κατ᾽ ὀξείας γωνίας ἐπι- 
κλύται καλῶνται, οἱ δὲ ἄνω ῥιπτῶντες καὶ κατω κατ᾽ ὁρ- 
θὰὼς γωνίας βράςαι, οἱ δὲ συνιζήσεις ποιῶντες εἰς τὰ κοῖλα 
χασματίαι" οἱ δὲ χώσματα ἀνοΐγοντες καὶ γὴν ἀναρρη- 
νύντες ῥῆκται καλῖνται. 
προσαναβάλλεσιν, οἱ δὲ πέτρας, οἷ δὲ πηλόν, οἱ δὲ πηγὼς 

φαΐνσι τὼς πρότερον ἐκ ὅσας, τινὲς δὲ ἀνατρέποντες κατὰ 
μίαν πρόωσιν, ὃς καλῦσιν ὥςας. οἱ δὲ ἀναπάλλοντες. καὶ 
ταῖς εἰς ἑκάτερον ἐγκλίσεσι καὶ ἀναπάλσεσι διορθῦντες ἀεὶ 

ΠΕΡῚ ΚΟΣΜΟΎ. 

ἀπόλωλεν, ὡς κἂν εἰ πόλιν τινὲς θαυμαάζοιεν, ὅπως δια»- 
μένει συνεςηκυῖα ἐκ τῶν ἐναντίων ἐθνῶν, πενήτων λέγω καὶ 

πλεσίων, νέων γερόντων, ὠσθενῶν ἰσχυρῶν, πονηρῶν χρν- 
ςῶν. ἀγνοῦσι δὲ ὅτι τῦτ᾽ ἦν πολιτικῆς ὁμονοίας τὸ θαυμαν- 

τότων δὲ οἱ μὲν καὶ πνεῦμα 5 σιώτατον, λέγω δὲ ὅτι ἐκ πολλῶν μίαν καὶ ὁμοίων ἐξ ἀνο-- 
μοίων ὠποτελεῖ διάθεσιν, ὑποδεχομέη πᾶσαν καὶ φύσιν 
καὶ τύχην. ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται, 

» , : “Δ ΄ 2 ᾽ ὑα . α καὶ ἐκ τότων ἀποτελεῖ τὸ σύμῳῴωνον, ἀκ ἐκ τῶν ὁμοίων, 
ὥσπερ ὠμέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐρα 

τὸ σειόμενον παλματίαι λέγονται, τρόμῳ πάθος ὅμοιον (0 ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁμόφυλον, καὶ τὴν πρώτην ὁμόνοιαν διοὺ 
ἀπεργαζόμενοι. γύονται δὲ καὶ μυκητίαι σεισμοί, σείοντες τῶν ἐναντίων συνῆψεν, ὦ διὰ τῶν ὁμοίων. ἔοικε δὲ καὶ ἡ 
τὴν γὴν μετὰ βρόμε. πολλάκις δὲ χωρὶς σεισμῷ γύεται τέχνη τὴν φύσιν μιμυμέη τῦτο ποιεῖν' ζωγραφία μὲν γὰρ 
μύκημα γῆς, ὅταν τὸ πνεῦμα σείειν μὲν μὴ ἧ αὔταρκες, λευκῶν τε καὶ μελάνων ὠχρῶν τε καὶ ἐρυθρῶν χρωμάτων 
ἐνειλόμενον δ᾽ ἐν αὐτῇ κόπτηται μετὰ ῥοθίε βίας. συσσω- ἐγκερασαμόη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγαμένις ὦπε- 
ματοποιεῖται δὲ τὰ εἰσιόντα πνεύματα καὶ ὑπὸ τῶν ἐν τῇ (5 τέλεσε συμφώνες, μυσικὴ δὲ ὀξεῖς ἃ ὅμα καὶ βαρεῖς μα- 
ὙΥ ὑγρῶν κεκρυμμένων. κρός τε καὶ βραχεῖς φθόγγες μίξασα ἐν διαφόροις φω- 

τὰ δὲ τέων συμπίπτει τάτοις καὶ ἐν ἡ ὴ γαῖς μίαν ἀπετέλεσεν ἁρμονίαν, γραμματικὴ δὲ ἐκ φω- 
χάσματα. τε γὰρ Ὑδετι θαλάσσης καὶ ἀναχωρήματα 
πολλάκις,. καὶ κυμάτων. ἐπιδρομιαί, ποτὲ μὲ ἀντανακο- 

γηέτων καὶ ἀὠἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμέη τὴν 

ὅλην τέχνην ὠπ᾽ αὐτῶν συνεςήσατο. ταὐτὸ δὲ τῦτο ἦν καὶ 

πὴν ἔχεσαι, ποτὲ δὲ πράωσιν μόνον, ὥσπερ ἱςορεῖται περὶ τὸ παρὰ τῷ σκοτεινῷ λεγόμενον Ηρακλείτῳ “συνάψειως 
Ἕλικην τε καὶ Βούραν. πολλάκις δὲ καὶ ἀναφυσήματα 
γύεται πυρὸς ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πηγῶν ἀναβλύσεις καὶ 

ὅλα καὶ ὑχὶ ὅλα, συμφερόμενον καὶ διαφερόμενον, συνῷ- 
δον καὶ διᾷῷδον" καὶ ἐκ πάντων ἕν, καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα". 

ποταμῶν ἐκβολαὶ καὶ δένδρων ἐκφύσεις, ῥοαί τε καὶ δῖ- Οὕτως ἔν καὶ τὴν τῶν ὅλων σύςασιν, ὑρανᾷ λέγω καὶ 

γαι ταῖς τῶν πνευμάτων ἀνάλογον, αἱ μὲν ἐν μέσοις περ γῆς τὸ τε σύμπαντος κόσμε, διὰ τῆς τῶν ἐνωτιωτάτων 
λάγεσιν, αἱ δὲ κατὰ τὸς εὐρίπες τε καὶ πορθμός. πολ- 25 ἀρχῶν κράσεως μία διεκόσμησεν ἁρμονία" ξηρὸν γὰρ ὑγρῷ, 
λαΐ τε ὠμπώτεις λέγονται καὶ κυμάτων ἄρσεις συμπεριο- θερμὸν δὲ ψυχρῷ βαρεῖ τε κῦφον μιγέν, καὶ ὀρθὸν περι» 
δεύειν ἀεὶ τῇ σελήνῃ κατα τινάς ὡρισμένας καιρός. ὡς δὲ φερεῖ, γὴν τε πᾶσαν καὶ θάλασσαν αἰθέρα τε καὶ ἥλιον 
τὸ πῶν. εἰπεῖν, τῶν ςοιχείων. ἐγκεκραμένων ἀλλήλοις, ἐν καὶ. σελήνην καὶ τὸν ὅλον ὑρανὸν διεκόσμησε μία ἡ διὰ πάν- 
ἀέρι τε καὶ γῇ καὶ θαλάσσῃ κατὰ τὸ εἰκὸς αἱ τῶν παθῶν τῶν διήκεσα δύναμις, ἐκ τῶν ὠμόετων καὶ ἑτεροίων, ἀέρος 
ὑμοζτητες. συνίφανται, τοῖς μὲν ἐπὶ μέρες φθορὼς καὶ γε- 30 τε καὶ γῆς καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος, τὸν σύμπαντα κόσμον 
γέσεις φέρυσαι, τὸ "δὲ σύμπαν οὐδ τε καὶ ὠγένητον δημιουργήσασα καὶ μιᾷ διαλαβῦσα σφαίρας ἐπιφανείᾳ, 
φυλαζττυσαι. τάς τε ἐγαντιωτάτας ἐν αὐτῷ φύσεις ἀλλήλαις ἀναγκά- 

Καΐτοι γέ τις ἐραῦναρι πῶς ποτέ, εἰ ἐκ τῶν ἐναν- σασα ὁμολογῆσαι, καὶ ἐκ τότων μηχανησαμόη τῷ παντὶ 
τίων ἀρχῶν συνέξηκεν ὁ κόσμος, λέγω δὴ ξηρῶν τε καὶ σωτηρίαν. αἰτία δὲ ταύτης μὲν ἡ τῶν ςοιχείων ὁμολογία, 
ὑγρῶν ψυχρῶν τε καὶ θερμῶν, ὁ πάλαι διέφθαρται καὶ 35 τῆς δὲ ὁμολογίας ἡ ἰσομοιρία καὶ τὸ μηδὲν αὐτῶν πλέον 

4, ὀξεῖαν γωνίαν Ῥ. Ἱ 3. οἱ δὲ -- ἀ. χασματίαι χὰ Ο. ἱ ἀ. καὶ τὴν γῆν Ο. 8. ἀνταποπάλλοντες ῬΗ͂, ἀνταποβάλλοντες Ο. ἢ 
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ΠΕΡῚ Καὶ 

ἕτερον ἑτέρυ δύνασθαι" τὴν γὰρ ἴσην ἀντίςασιν ἔχει τὰ βα- 
ρέα πρὸς τὰ κἄφα καὶ τὰ θερμὰ πρὸς τὰ θάτερα, τῆς φύ- 
σι " Ὶ ἊΣ. ΄, δα, ΄, σ΄ Ἀ»Ψ' ’ὔ ΄ ἕως ἐπὶ τῶν μειζόνων διδασκύσης ὅτι τὸ ἴσον σωςικόν πώς 
ἐςιν ὁμονοίας, ἡ δὲ ὁμόνοια τῇ πάντων γενετηρὸς καὶ περι- 
καλλεςάτυ κόσμε. τίς γὰρ ἀν εἴη φύσις τῦδε κρείττων; ἣν 

Ν ΠῚ [4 ᾽ }. αν 7 ΝῚ “ 3 7 γὰρ ἀν εἶποι τις, μέρος ἐςὶν αὐτῷ. τό τε καλὸν πᾶν ἐπώ- 
νυμόν ἐς! τότα, καὶ τὸ τετωγμένον, ἀπὸ τῇ κόσμου λεγό- 
μενὸν κεκοσμῆσθαι. τίς δὲ τῶν ἐπὶ μέρες δύναιτ᾽ ὧν ἐξισω- 

»“ »» ἣν ’ »ν κ» Υ 2 θῆναι τῇ κατ᾽ ὑρανὸν τάξει τε καὶ φορᾷ τῶν ἄςρων ἡλία τϑ 
καὶ σελήνης, κινουμένων ἐν ἀκριβες τοις μέτροις ἐξ αἰῶνος 
εἰς ἕτερον αἰῶνα. τίς δὲ γένοιτ᾽ ὧν ἀψεύδεια τοιάδε, ἥν τα 
φυλάττυσιν αἱ καλαὶ καὶ γόνιμοι τῶν ὅλων ὦραι, θέρη τε 
καὶ “χειμῶνας ἐκάγοεσαι τεταγμένως, ἡμέρας τε καὶ νύ- 
κτας, εἰς μηνὸς ἀποτέλεσμα καὶ ἐνιαυτῷ; καὶ μὴν μεγέθει 
μὲν ὁ αὐτὸς πανυπέρτατος, κινήσει δὲ ὀξύτατος, λαμπρό- 
τητι δὲ εὐαυγέξατος, δυνάμει δὲ ἀγήρως τε καὶ ἄφθαρ- 
τος. ὅτος ἐναλίων ζῴων καὶ πεζῶν καὶ ἀερίων φύςεις ἐχώ- 

᾿ 7 ) “ -νΡ ε »“" ,ὔ 2 ὔ ΙΝ ρισε καὶ βίες ἐμέτρησε ταῖς ἑαυτῷ κινήσεσιν. ἐκ τότε πον: 
τὰ ἐμπνεῖ τε καὶ ψυχὴν ἴσχει τὰ ζῷα. τότε καὶ αἱ. πα- 

ΟΣΜΟΥ. 397 

μὴν αἱ φλόγες μὲν τὸ καγετῶδες πιαύουσιν, οἱ πάγοι δὲ 
τὰς φλόγας ἀνιᾶσιν. καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τὰ μὲν γίνεται, 
τὰ δὲ ἀκμάζει, τὰ δὲ φθείρεται" καὶ αἱ μὲν γενέσεις ἐπα- 
ναςέλλυσι τὰς φθοράς, αἱ δὲ φθοραὶ κυφίζουσι τὼς γενέ- 

5 σεις. μία δὲ ἐκ πάντων περαινομένη σωτηρία διὰ τέλους, 
ἀντιπεριςαμέων ἀλλήλοις καὶ τοτὲ μὲν κρατούντων τοτὰ 
δὲ κρατουμένων, φυλάττει τὸ σύμπαν ἄφθαρτον δὶ αἰ- 
ὥνος. 

Λοιπὸν δὲ δὴ περὶ τῆς τῶν ὅλων συνεκτικῆς αἰτίας κε- 6 

10 φαλαιωδῶς εἰπεῖν, ὃν τρόπον καὶ περὶ τῶν ἄλλων' πλημ- 

μελὲς γὰρ περὶ κόσμου λέγοντας. εἰ καὶ μὴ δὲ ὠκριβείας, 
ἀλλ᾽ ὅν γε ὡς εἰς τυπώδη μάθησιν, τὸ τῷ κόσμου κυριώ- 
τατον παραλιπεῖν. ἀρχαῖος μὲν οὖν τις λόγος καὶ παάτριδς 
ἐξι πᾶσιν ἀνθρώποις ὡς ἐκ θεῷ πάντα καὶ διὰ θεξ ἡμῖν 

45 συνέξηκεν, ἀδεμία δὲ φύσις αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτήν ἐςτιν αὐτάρ- 

κης, ἐρημωθεῖσα τὴς ἐκ τότου σωτηρίας. διὸ καὶ τῶν πα 

λαιῶν εἰπεῖν τινὲς προήχθησαν ὅτι κώντα ταῦτά ἐστι θεῶν 

“πλέα τὰ καὶ δὶ ὀφθαλμῶν ᾿νδδαλλόμενα ἡμῖν καὶ δὶ᾽ ἀκοῆς 
καὶ κάσης αἰσθήσεως, τῇ μὲν θείᾳ δυνάμει πρέποντα κατα- 

ράδοξοι νεοχμώτσεις τεταγμένως ὠποτελῖνται, συναραττόν- ἢ) βαλλόμενοι λόγον, ἀ μὴν τῇ γε ὑσίᾳ. σωτὴρ μὲν γὰρ ὄντως 
᾿ ὲν ᾽ γέ ΓΝ , δὲ ἢ " -“ » ς ά Η ) ) «γέ --ε ,ὕ ν,,2 δὲ Ν τῶν μὲν ἀνέμων παντοίων, πιπτόντων δὲ ἐξ ὀραΐῷ κεραυνῶν, ὡπαντων ἐςὶ καὶ γενέτωρ τῶν ὁπωσδήποτε κατὼ τόνδε τὸν 

ῥπγνυμέων δὲ χειμώνων ἐξαισίων. διὰ δὲ τέτων τὸ νοτερὸν κόσμον συντελουμένων ὁ θεός, ὁ μὴν αὐτουργῆ καὶ ἐπιπόνε 
ἐχπιεζόμενον τό τε πυρῶδες διωπνεόμενον εἰς ὁμόνοιαν ἄγει ζῴου κάματον ὑπομέων, ἀλλὰ δυνάμει χρώμενος ἀτρύτῳ, 
τὸ πᾶν καὶ καθίςησιν. ἥ τε γὴ φυτοῖς κομῶσα παντοδα-.- δὲ ἧς καὶ τῶν πόρρω δυκόντων εἶναι περιγίνεται. τὴν μὲν ἕν 
«κοῖς, νάμασί τε περιβλύζεσα καὶ περιοχομένη ζῴοις, κατὼ 25 ἀνωτάτω καὶ πρώτην ἔδραν αὐτὸς ἔλαχεν, ὕπατός τε διὼ 
καιρὸν ἐκφύουσά τε πώντα καὶ τρέφουσα καὶ δεχομένη, τῶτο ὠνόμασται, καὶ κατὰ τὸν ποιητὴν ὠκροτάτῃ κορυφῇ 

,] έ ἰδέ, Ὶ ΄ ἘΡ ψ 7 ε ζ »ν 7 ᾿ ᾽ κ“ς 7 δέ ,»,.Ὁ μυρίας τε φέυσα ἰδέας καὶ πάθη, τὴν ἀγήρω φύσιν ὁμος τῷ σύμπαντος ἐγκαθιδρυμένος ραν" μάλιςα δέ πως αὐτῇ 
ὡς τηρεῖ, καίτοι καὶ σεισμοῖς τινασσομένη καὶ πλημυρί- 

Η .-΄(ἡ Ν , σιν ἐπικλυζομόη, πυρκαϊαῖς τε κατὰ μέρος φλογιζομένη. 

ταῦτα δὲ πάντα ἔοικεν αὐτῇ πρὸς ἀγαθὲ γινόμενα τὴν δὶ᾽ 
»» ἃ ,ὔ « αἰῶνος σωτηρίαν παρέχειν" σειομένης τε γὰρ διεξώττωσιν αἱ 

τῶν πνευμάτων παρεμπτώσεις κατὼ τὰ ῥήγματα τὼς ἀνα 
“νοὰς ἴσχεσαι, καθὼς ἄνω λέλεκται, καθαιρομώη τε ὄμ- 

βροις ἀποκλύζεται πώντα τὰ νοσώδη, περιπνεομέν δὲ αὖ- 

τὴς δυνάμεως ἀπολαύει τὸ πλησίον αὐτῷ σῶμα, καὶ ἔπει- 

τὰ τὸ μετ᾽ ἐκεῖνο, καὶ ἐφεζὴς ὕτως ἄχρι τῶν καθ᾽ ἡμῶς 
ὔ Ν »" »» “ ΟῚ 2 Η ’ 30 τόπων. διὸ γὴ τε καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἔοικεν ἐν ἀποστάσει 

αλείςῃ τῆς ἐκ θεέ ὄντα ὠφελείας ἀσθενῆ καὶ ἀκατάλληλω 

εἶναι καὶ πολλῆς μεςὼ ταραχῆς" ὁ μὴν ἀλλὼ καὶ καθ᾽ 

ὅσον ἐπὶ πῶν διικνεῖσθαι πέφυκεν τὸ θεῖον, καὶ τὰ καθ᾿ 
ἡμᾶς ὁμοίως συμβαίνει" τά τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς κατὰ τὸ ἔγ- 

ν 

ραίς τά τε ὑπ᾽ αὐτὴν καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτὴν εἰλικρινεῖται. καὶ 35 γιόν τε καὶ πορρωτέρω θεοῦ εἶναι μᾶλλόν τε καὶ ἧττον 

1. ἕτερον οὶ ΟΡΗ͂. { δύνασθαι ἑτέρυ Ῥ. ἢ 3. πως] περ Ο. ἢ ἃ. καὶ οπι Ρ. ἢ 6. εἴπη ῬΟ. ἢ αὐτῷ ἐξὶ Ῥ. Π7.. τεταραγμένον Ο. 1 
ἀπὸ οτὰ Ο. ἢ 9. ἐραγ ΟΡ. ἵ τε οτὰ Ο. ἢ τῶν οπι Ὁ. ἢ 13. τεταγμένας Ο. {ΠΟ 14. καὶ ἐμαυτῦ ἀποτέλεσμα Ο. ᾿ 15. ἡ αὐτὸς] τος 
Ο. ᾿ἰ ἐξύτατος, λαμπρ. δὲ οτα Ὁ. ἢ 16. εὐαγέξατος Ῥὶ εἰ ἔογία586 Τί, διαυγέξατος Ο. ἢ 19. ἐμπτεῖται καὶ ΟΕ. ἃ 20. συνδραττόντων 
Ο. ᾿ 22. χειμώνων δὲ ῥηγυμύων Ο. ἢ 25. περικλύζεσα Ο. 1 28. πλημμυρίσιν ΟΡΗ͂, πλημυριζομένη Ο. ᾿ἰ 29. ἐπικλυζομένη --- φλογιζομίνη 

οσὰ 0. [[132. τὰ οπι Ο. [Ϊ διαπνοὰς Ῥ. ΠΠ 33. ἀνωτέρω Ο. || 83ἀ. περιιλύζεται Ῥ. 1} τὸ οτα . ἢ 35. ὑτ᾽ αὐτὸν Ο, ὑπ’ αὐτῶν Ο. 
4. ἡπιαύυσιν Ο. ᾿Π{ 3. ἐπανασώζυσι Ῥ. ἢ 5. διατελεῖ . [ 6. περίςαμένων Ο,, τὰ περῆςαμένων Ῥ. Ἰ 9. δὲ οπι Ο. ᾿ δὴ] δεῖ ΟΡ. 

συνεκτικῆς τῶν ὅλων Ο. ἢ αἰτίας] οὐσίας Ο. 1 12. εἰς οτχ ΟΟ. ἰἰ 13. τις οτα ». ἢ 14. ϑεοῦ τὰ πάντα Ῥ, ἢ ϑεὸν Ο. 11 15. ἐξιν ογαᾳ 
Ῥ. ἢ 117. ταῦτα πάντα Ῥ. || 18. ἔμπλεα ΟΟ. ἵ' τὰ] τε ΟΟἿ. ἵ' ἰδαλλόμεια Ῥ. ἢ 20. γὰρ οι Ο. ἢ οὕτως Ο, οτὰ Ῥ. || 21. πάν- 
τῶν ΤῸ. Ἰ γενέτης τῶν ὄντων δὴ τούτων τῶν κατὰ Ὁ. ἢ 23. χρώμενοι ἀρρήτω Ο. ᾿ἰ 28. αὐτοῦῦ ἀὰὴ ΟΝ. 1 29. ἀχρῇ ἔχει Ο. Ἰ! 30. τόπων} 

ἀεείηῖς ργ ἢ. || τῆς οπι Ο. |[ 31. κατάλληλα Ο. || 32. ἀλλὰ οτὰ Ο. ᾿ 33. δικνεῖται Ο. 1 35. εἶναι θεοῦ Ο. ἢ ἸΣρτῖ μῶλλον δὲ, 
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ὠφελείας μεταλαμβάνοντα. κρεῖττον ἦν ὑπολαβεῖν, ὃ καὶ 

πρέπον ἐςὶ καὶ θεῷ μάλιςα ὡρμόζον, ὡς ἡ ἐν ὑρανῷ 'δύνα- 

μις ἱδρυμένη καὶ τοῖς πλεῖξον ἀφεστηκόσιν, ὡς ἔνι γε εἰ- 

πεῖν, καὶ σύμπασιν αἰτία γίνεται σωτηρίας, μᾶλλον ἢ ὡς 

ΠΕΡῚ ΚΟΣΜΟ Υ, 

γομιςέον δὴ τὴν τῷ μεγώλου βασιλέως ὑπεροχὴν πρὸς τὴν 
τῷ τὸν κόσμον ἐπέχοντος θὲξ τοσοῦτον καταδεεστέραν ὅσον 

τῆς ἐκείνου τὴν τῷ φαυλοτάτου τε καὶ ἀσθενες του ζῴου, 

ὥςε εἴπερ ἄσεμνον ἤν αὐτῷ αὐτὸν δοκεῖν Ξέρξην αὐτοργεῖν 

διήκουσα καὶ φοιτῶσα ἔνθα μὴ καλὸν μηδὲ εὔσχημον αὖ- 5 ἅπαντα καὶ ἐπιτελεῖν ᾧ βόλοιτο καὶ ἐφις αἴμενον διοικεῖν, 

τουργεῖ τὰ ἐπὶ γῆς. τῦτο μὲν γὰρ ὁδὲ ἀνθρώπων ἡγεμόσιν 
ἁρμόττει, παντὶ καὶ τῷ - τυχόντι ἐφίστασθαι ἔργῳ, οἷον 
ςρατιᾶς ἄρχοντι ἢ πόλεως ἢ οἴκου καὶ εἰ χρεῶν φρωμάξο- 

δεσμον εἴη δῆσαι, καὶ εἴ τι φαυλότερον ἀποτελεῖν ἔργον, 

πολὺ μᾶλλον ὠπρεπὲς ὧν εἴη θεῷ" σεμνότερον δὲ καὶ πρε- 
πωδέςερον αὐτὸν μὲν ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω χώρας ἱδρῦσϑαι, τὴν 
δὲ δύναμιν διὰ τῇ σύμπαντος κόσμου διήκουσαν ἥλιόν τε 
κινεῖν καὶ σελήνην, καὶ τὸν πάντα ὑρανὸν περιώγειν, αἴτεόν 

ὃ ἐπὶ τῷ μεγάλου βασιλέως ἐκ ἂν τὸ τυχὸν ἀνδράποδον (0 τε γύεσθαι τοῖς ἐπὶ τῆς Υῆς σωτηρίας. ὀδὲν γὰρ ἐπιτεχνυΐ- 
ποιήσειεν" ἀλλ᾽ οἷον ἱςορεῖτο Ἐαμβύσε Ξέρξου τε καὶ Δα- 
ρείς πρόσχημα, εἰς σεμνότητος καὶ ὑπεροχῆς ὕψος μεγων 
λοπρεκῶς διεκεκόσμητο. αὐτὸς μὲν γάρ, ὡς λόγος, ἴδρυτο 
ὦ Σέσοις ἢ Ἐκβατάνοις, παντὶ ὠόρατος, θαυμαςὸν ἐπέ. 

χων βασίλειον οἶκον καὶ περίβολον χρυσῷ καὶ ἠλέκτρῳ 
καὶ ἐλέφαντι ἀστράπτοντα πυλῶνες δὲ πολλοὶ καὶ συνε- 
χεῖς, πρόθυρά τε συχνοῖς εἰργόμενα ςαδίοις ὠπ᾿ ἀλλήλων 
θύραις τε χαλκαῖς καὶ τείχεσι μεγάλοις ὠχύρωτο" ἔξω 
δὲ τότων ἄνδρες οἱ πρῶτοι καὶ δυκιμώτατοι διεκεκόσμηντο, 
οἱ μὲν ὠμφ᾽ αὐτὸν βασιλέα, “δορυφόροι τε καὶ θερώποντες, 
οἱ δὲ ἑκάςου περιβόλου φύλακες, πυλωροί τε καὶ ὠτακε- 
ςαὶ λεγόμενοι, ὡς ἂν ὁ βασιλεὺς αὐτὸς δεσπότης καὶ θεὸς 

ὀνομαζόμενος πάντα μὲν βλέποι, πάντα δ᾽ ἀκούοι. χωρὶς 
δὲ τότων ἄλλοι καθεςἥκεσαν προσόδων ταμίαι, καὶ ςρατη- 

σεως αὐτῷ δεῖ καὶ ὑπηρεσίας τῆς παρ᾽ ἑτέρων, ὥσπερ τοῖς 
παρ᾿ ἡμῖν ἄρχεσι τῆς πολυχειρίας διὰ τὴν ἀσθένειαν' ἀλλὰ 
ττο ἣν τὸ θειότατον, τὸ μετὰ ῥᾳςώνης καὶ ἁπλῆς κινήσεως 

παντοδαπὰς ὠποτελεῖν ἰδέας, ὥσπερ ὠμέλει. δρῶσιν οἱ μο- 
45 γαλότεχνοι, διὰ μιᾶς ὀργάνου σχαστηρίας πολλὰς καὶ 

ποικίλας ἐνεργείας ἀποτελοῦντες. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ νευρο- 

σπάςαι μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι ποίῶσι καὶ αὐχένα 

κινεῖσθαι καὶ χεῖρα τῇ ζῴου καὶ ὦμον καὶ ὀφθαλμόν, ἔστι 
δὰ ὅτε πάντα τὰ μέρη, μετά τινος εὐρυθμίας. ὅτως ἦν καὶ 

Ὁ ἡ θεία φύτις ὠπό τινος ἁπλῆς κινήσεως τῷ πρώτου τὴν δύ- 

ταμὶν εἰς τὼ ξυνεχῆ δίδωσι, καὶ ὠπ᾿ ἐκείνων πάλιν εἰς τὰ 
ἐἀὐθμαρ Μτδν μέχρι ἃ ὧν διὰ τῷ παντὸς διεξέλθῃ" κινηθὲν γὰρ 

ὑφ᾽ ἑτέρς καὶ αὐτὸ πώλιν ἐκίνησεν ἄλλο σὺν κόσμῳ, 

δρώντων μὲν πάντων οἰκείως ταῖς σφετέραις κατασκευαῖς, 
ἕτερον 

γοὶ πολέμων καὶ κυνηγεσίων, δώρων τε ὠποδιιτῆρες, τῶν γε τὴς αὐτῆς δὲ ὁδοῦ πᾶσιν ὕσης, ἀλλὰ διαφόρου καὶ ἕτε- 

τε λοιπῶν ἔργων ἕκαςοι κατὰ τὰς χρείας ἐπιμεληταί, τὴν 

δὲ σύμπασαν ἀρχὴν τῆς ᾿Ασίας, περατουμένην Ἑλλησπόν- 
τῳ μὲν ἐκ τῶν πρὸς ἑσπέραν μερῶν, ᾿Ινδῷ δὲ ἐκ τῶν πρὸς 
ἕω, διειλήφεσαν κατὰ ἔθνη στρατηγοὶ καὶ σατράπαι καὶ 

ροίας, ἔςι δὲ οἷς καὶ ἐναντίας, καΐτοι τὴς πρώτης οἷον ἐν- 

δύσεως εἰς κίνησιν μίαν γενομώης, ὥσπερ ἀν εἴ τις ἐξ ὧγ- 
γους ὁμῷ ῥΐψειε σφαῖραν καὶ κύβον καὶ κῶνον καὶ κύλι»- 
δρον" ἕχαςον γὰρ αὐτῶν κατὰ τὸ ἴδιον κινηθήσεται σχῆμα; 

βασιλεῖς δοῦλοι τοῦ μεγώλου βασιλέως, ἡμεροδρόμοι τε 30 ἢ εἴ τις ὁμξ ζῷον ἕνυδρόν τε καὶ χερσαῖον καὶ πτηνὸν ἐν 
καὶ σκοποὶ καὶ ὠγγελιαφόροι φρυκτωριῶν τε ἐποπτῆρες. τοῖς κόλποις ἔχων ἐκβάλοι" δῆλον γὰρ ὅτι τὸ μὲν νηκτὸν 
τοσοῦτος δὲ ἣν ὁ κόσμος, καὶ μάλιστα τῶν φρυκτωριῶν, ἁλλόμενον εἰς τὴν ἑαυτῇ δίαιταν ἐκνήξεται, τὸ δὲ χερσαῖον 
κατὰ διαδυχοὼς πυρσευεσῶν ἀλλήλαις ἐκ περάτων τῆς ἀρ- εἰς τὰ σφέτερα ἤθη καὶ νομὸς διεξερπύσει, τὸ δὲ ἀέριον 

“ ὔ 1» “ ΄ Ν ᾽ ᾽ “ὦ ,ὔ ,» 4 ὔ “ ἂἑΐ 
χῆς μέχρι Σόσων καὶ Ἔκβαταάνων; ὥςε τὸν βασιλέα γι- ἐξαρθὲν ἐκ γῆς μετάρσιον οἰχήσεται πετόμενον, μιᾶς τῆς 
νώσκειν αὐθημερὸν πάντα τὰ ἐν τῇ Ασίῳ καινουργόμενα. 35 πρῴτης αἰτίας πᾶσιν ὠποδούσης τὴν οἰκείαν εὐμάρειαν. οὕ- 

ἁ, αἴτιος Ῥ. 1 6. Ἰἰθτί αὐτυργεῖν. ἢ ἐπὶ τῆς ἡ. Ο. ἢ Ἶς ἔργω λέγω δὲ οἷον Ο. Π 8. ἄρχοντος . ᾿ 9. φαῦλον Ο. ἢ 11. δαρείν τὸ “ρ. 
ΟΟ. ιἱ 18. σεμνότητα Ο. }} 13. ὡς ὁ λόγος ΟΟ. ᾿ 44. σύτοις ἢ ἐν βατάνοις Ῥ. ᾿ 15. χρυσίων Ῥ. ἢ 20. αὐτὸν τὸν β. Ο. 24, κα- 
θειςήκεσαν ΟΟ. ἢ ταμιεῖαι Ο. || 26. χεῖρας . ᾿] 28. μὲν οπι }. 1! ἰνδῶν Ο. 1} 29. ἑώαν ΟΡ. ἰ διειλ, δὲ κατὰ Ο. ᾿ 31. ἀγγ. κα 
φύλακες φρ. . || 33. πυρσευόντων, Ο.. ᾿ τὶ ἀλλήλοις. {|- 35. κενουργόμεα Ο. 

4. δὲ ΡΟ. ἵἱ 2. τοσῦτον δὲ κατ. Ο. ἢ ἃ. ἄσμενον Ο. ἃ αὐτὸν αὐτῷ ΟΟ. Ιἰ 5. διατελεῖν ΟΡ. 1 6. εἴη τῶτο ϑεῷ Ο. 1 1. χωρίας 
Ῥ. ἢ 10. τε οαι 0. [[ινέσθαι Ὁ. 11 τῶν Ο, τῆς Ο. 11 τῆς οχα Ο. ἢ ἐδὲ Ῥ. 11 11. αὐτῷ οπι Ο6. ᾿ 12. πολυχερείας Ο. [ 414, μο- 
«αλώτεροι Ο, ἢ 15. χαριςηρία Ο. 1] 16. καὶ οἵα Ῥ. {{41. ἐπισπ. μήρ. Ο. Π| 48. καὶ ὦμον οι ΟΡ, Ροβὶ ὀφθαλμὸν ρῬοπῖὶ Ο. [[ 21. 
καὶ ἀπ᾽ ἐκ. ἀπ᾽ ἐχ. δὲ Ῥ. ᾿Π 22. μέχρις ἄν διὰ παντὸς ΟΟ. ᾿ 23. ὑφ᾽ ἐξ ΟΡ. 1 24. δρῶντα» δέον Ῥὶ δίων Ο, ἱποεγίο Ὁ. ἢ μὴ} 
μετὼ ΟΡΟ. ἰἰ 25. δὲ οαΣ ΟΡΟ. || 26. ἐνδέσεως ΟΡ. ἢ 21. μίαν κίτησιν Ο. 1 30. τις τῆς ὁμῖ Ο. 11 32. λαβόμερν ΟΡΟ. ᾿ 33. 

ἤθη οτὰ Ῥ. [)} ἱξερπύσει Ο. 1 834. ἐχήσεται Ὁ, οἴχεται Ο. 1! πετώμενον ΟΟ. 



ΠΕΡῚ κΚ 

τως ἔχει καὶ ἐπὶ κόσμον" διὰ. γὰρ ἁπλῆς τῷ σύμπαντος 
ὑρανξ περιαγωγῆς. ἡμέρᾳ καὶ τυκτὶ περατουμόης ὠλλοῖαι 
πάντων. διέξοδοι γίνονται, καίτοι ὑπὸ μιᾶς σφαίρας. περιε- 
χομένων, τῶν μὲν θᾶττον τῶν δὲ σχολαιότερον κινουμένων 
παρά τε τὼ τῶν διαςημάτων μήκη. καὶ τὰς ἰδίας ἑκώςων 
κατασκευάς. σελήνη μὲν γὰρ ἐν μηνὶ τὸν ἑαυτᾷς. διαπεραΐ- 
νεται κύκλον, αὐξομόη τε καὶ μεισυμένη καὶ φθόουσα, 

ΟΣΜΟΎ. 999 

μιδῇ τὸ δρώμενον τοῖς ἐν πολέμου καιροῖς “μάλιξα γινομᾷ- 
νοις, ἐπειδὰν ἡ σάλπιγξ σημήνῃ τῷ ςρατοπέδῳ" τότε γὰρ 
φὴς φωνῆς ἔκαςος ἀκόσως ὁ μὲν ὠσπίδα ἀναιρεῖται, ὁ δὲ 
θώρακα ἐνδύεται, ὁ δὲ κνημῖδας ἢ κράνος ἢ ζωςῆρα, περιτί-. 

5 δεται" καὶ ὁ μὲν ἵππον χαλινοῖ, ὁ δὲ συνωρίδα, ἀναβαΐει, 
ὁ δὲ σύνθημα παρεγγυᾷ" καθίσταται δὲ εὐθέως ὁ μὲν λο- 
χαγὺς εἰς λόχον, ὁ δὲ ταξίαρχος εἰς τάξιν," ὁ δὲ ἱππεὺς 

ὅλιος δὲ ἐν ἐνιαυτῷ καὶ οἱ τότου ἰσόδρομοι, ὅ. τε Φωσφόρος ἐπὶ κέρας, ὁ δὲ ψιλὸς εἰς τὴν ἰδίαν ἐκτρέχει χώραν' πάντα 
καὶ ὁ Ἑρμῆς λεγόμενος, ὁ δὲ Πυρόεις ἐν διπλασίονι τότων δὲ ὑφ᾽ ἕνα σημάντρρα δινεῖται κατὰ πρόσταξιν τῇ τὸ κρώτος 
χρόνῳ, ὁ δὲ Διὸς ἐν ἑξαπλασίονι τότου, καὶ τελευταῖος ὁ 40 ἔχοντος ἡγεμόνος. ὕτω χρὴ καὶ περὶ τῷ σύμπαντος φρονεῖν 
τῷ Κρόνου λεγόμενος ἐν διπλασίονι. καὶ ἡμίσει τῷ ὑποκάτω. ὑπὸ γὰρ μιῶς ῥοπῆς ὀτρυνομένων ἁπάντων γίνεται τὰ οἰκεῖα, 
μία δὲ ἐκ πκαντων ἁρμονίᾳ συνᾳδόγτων καὶ χὀρευόντων. κατὰ καὶ ταύτης ἀοράτου καὶ ἀφανῆς. ὅπερ ἐδαμῶς ἐςὶν ἐμπό- 
τὸν ὀραγὸν ἐξ ἕγός τε γύεται καὶ εἰς ἐν ἀπολήγει, κόσμον» δὶον ὅτε ἐκείνῃ πρὸς τὸ δρῶν οὗτε ἡμῖν πρὸς τὸ πις εὔσαι" 
ἐτύμως τὸ σύμπαν ἀλλ᾽ ὑκ ἀκοσμίαν ὀνομάσασα. κωθώπερ καὶ γὰρ. ἡ ψυχή, δὲ ἣν ζῶμέν τε καὶ οἴκους καὶ πόλεις 
δὲ ἐν χορῷ κορυφαΐι κατάρξαντος συνεπηχεῖ πᾶς ὁ χορὸς (5 ἔχομεν, ἀόρατος ἔσα τοῖς ἔργοις αὐτοῖς ὁρῶται᾽ πᾶς γὼρ 
ἀνδρῶν, ἔσθ᾽ ὅτε καὶ γυναικῶν, ἐν διαφόροις φωναῖς ὀξυτέ. ὁ τῷ βίον διάκοσμος ὑπὸ ταύτης εὕρηται καὶ διατέτακται 
ραις καὶ βαρντέραις μίαν ἁρμονίαν ἐμμελῆ κεραννύντων, καὶ συνέχεται, γὴς ἀρόσεις καὶ φυτεύσεις, τέχνης ἐπίνοιαι, 
ἕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῷ τὸ σύμπαν διέποντος θεῶ᾽" κατὰ γὼρ χρήσεις νόμων, κόσμος πολιτείας, ἔγδημοι πράξεις, ὑπερό- 
τὸ ἄνωθεν ἐνδόσιμον ὑπὸ τῷ φερωνύμως ὧν κορυφαίου προσ ριος. πόλεμος, εἰρήνη. ταῦτα χρὴ καὶ περὶ ϑεῖ, διανοεῖσθαι, 
ἀγορευθέντος κινεῖται μὲν τὰ ἄςρα ἀεὶ καὶ ὁ σύμπας «ὄρωτ 20 δυνάμει μὲν ὄντος ἰσχυροτάτου, κάλλει δὲ εὐπρεπεστώτου, 
νός, πορεύεται δὲ διττὰς πορείας ὁ παμφαὴς ἥλιος, τῇ μὲν Ἰωῇ δὲ ἀθανάτου, ἀρετὴ δὲ κρατίςου, διότι πάσῃ θνητῇ 
ἡμέραν καὶ νύκτα διορίζων ἀνατολῇ καὶ δύσει, τῇ δὲ τὰς φύσει γενόμενος ἀθεώρητος ὠπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων θεωρεῖται. 
τέσσαρας ὥρας ἄγων τῷ ἔτες, πρόσω τε βόρειος καὶ ὀπίσω τὰ γὰρ πάθη, καὶ τὰ δι᾽ ἀέρος ἅπαντα καὶ τὰ ἐπὶ γῆς 
νότιος διεξέρπων. γίνονται δὲ ὑετοὶ κατὰ καιρὸν καὶ ἄνεμοι καὶ τὼ ἐν ὕδατι, θεξ λέγοιτ᾽ ὧν ὄντως ἔργα εἶναι τῇ τὸν 
καὶ δρόσοι, τά τε πάθη τὼ ἐν τῷ περιέχοντι συμβαίνοντα, 25 κόσμον ἐπέχοντος" ἐξ ἵ κατὰ τὸν φυσικὸν Ἐμπεδοκλέα 
διὰ τὴν πρώτην. καὶ ὠρχιαιόγονον αἰτίαν. ἕπονται δὲ τότοις πάνθ᾽ ὅσα τ᾽ ἣν ὅσα τ᾽ ἐξὶν ὅσα τ᾽ ἔςαι ὀπίσσω, 

«αὐταμῶν ἐκροαί, θαλάσσης ἀνοιδήσεις, δένδρων ἐκφύσεις, δένδρεα τ᾿ ἐβλάςησε καὶ ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες 
καρπῶν πεπώνσεις, γοναὶ ζῴων, ἐκτροφαί τε πάντων καὶ θηρές τ᾽ οἷωνοί τε καὶ ὑδατοθρέμμονες ἰχθῦς. 
ἀχκμαὶ καὶ φθίσεις, συμβαλλομένης πρὸς ταῦτα καὶ τῆς ἔοικε δὲ ὄντως, εἰ καὶ μικρότερον, παραβάλλειν τὸν κάσμον 

ἑκάςου κατασκευῆς, ὡς ἔφην. ὅταν ἦν ὁ πάντων ἡγεμών τε 3) τοῖς ὀμφαλοῖς λεγομένοις τοῖς ἐν ταῖς ψαλῖσι λίθοις, οἱ 
καὶ γενέτωρ, ἀόρατος ὧν ἄλλῳ πλὴν λογισμῷ, σημήνῃ μέσοι κείμενοι κατὰ τὴν εἰς ἑκάτερον μέρος ἔνδεσιν ἐν ἀρ- 
πάσῃ φύσει μεταξὺ ὑρανὰ τε καὶ γῆς φερομώῃ, κινεῖται μονίῳ τηρῦσι καὶ ἐν τάξει τὸ πᾶν σχῆμα τῆς ψαλῖδος καὶ 
πάσα ἐνδελεχῶς ἐν κύκλοις καὶ πέρασιν ἰδίοις, ποτὲ μὲν ἀκύητον. φασὶ δὲ καὶ τὸν ὠγαλματοποιὸν Φειδίαν κατα- 

ἀφανιζομένη ποτὲ δὲ φαινομέη, μυρίας ἰδέας ἀναφαίνσά σκευαζόμενον τὴν ἐν ἀκροπόλει ᾿Αθηνῶν ἐν μέσῃ τῇ ταύτης 
τε καὶ πάλιν ἀποκρύπτουσα ἐκ μιᾶς ἀρχῆς. ἔοικε δὲ κο- 35 ἀσπίδι τὸ ἑαυτῇ πρόσωπον ἐντυπώσασθαι, καὶ συνδῆσαι τῷ 

͵ 

4. ἔχει οπι . ἢ ἰπὶ τὸ κι Ο. ΠΠ 2. ἐρανᾷ οχα Ο. ἢ 5. ἑκάξων διαφορὼς καὶ κατ. Ῥ. ἢ Ἴ. αὐξαομέη ΟΡ. Ἱ 8. δὲ οχα 0. 
ἐν πὶ ΟΡ. || 9. καλύμενης Ῥ. ἢ ἐν -- 11. λεγόμενος στὰ ᾿γ Ο. ἢ 11. τὸ δηῖβ Κρ. οπὰ ἢ. ᾿ 13. ὗα ΟΡΟ. ἰἰ ἀπολήγει] κόσμον 

λήγει Ο. 1} ἀ. τὸ σύμπαν ἐτύμως Ῥ, ἑτοίμως τὸ σύμπαν ΟΟ. 11 15. δὲ] γὰρ Ο. ἢ 241. τὴν. Ο. 11 24. ἐξέρπων Ο. 1} 31. γνέτης Ο. ἢ 

ἄλλως Ο. Ἰ᾿ 33. πᾶσιν Ῥὶ πᾶν Ο. ἰ! 35. κομιδῇ οτὰ . 

Ὡ. ὁπότ' ἄν Ῥ. ἢ 3. ἕκαςος τῆς φωνῆς Ῥ. Ἱ ὃ δὲ θώρακα ἐνδύεται οὶ ΟΡΟ. ἢ 9. σημάντορα δουνεῖται Ο,, δονεῖται σημάγτορα Ῥ. ἢ 
12. ταῦτα Ῥ. ἢ 14. τε οπι Ῥ. ἰ! πόλεις καὶ οἴκους ΡΟ. ἢ 15. αὐτῆς Ῥι "11. ἐπίνοια Ο. ἢ 18. κόσμου οοττ Ῥ. [ καὶ πολιτείαι Ὁ, 
παὶ πολιτείας Ῥ. [| 19. παρὰ Ῥ. Ἰ 20. κάλλει -- 21. ἀθανάτου ογα Ργ Ο. || 20. ἐχπρεπεςάτου το Ο. ἢ 22. ἀπ. δι’ Ο. 1 24. λέγοιντ᾽ 
ἄν ἔργα ἔσαι ὄντως Ῥ. ἢ 26. ἴσα τ᾽ ἣν οτα ΟΡΟ. ἰἰ ἔσσα Ῥ. 1] ὀπίσω ΟΡΟ. ἃ 21. δίνδρα Ο. { τε βλαςήσειε Ῥ. 1 28. τ᾽ οτὰ Ὁ. Ι 

29. ὕτως ᾿. 1] παραβαλεῖν Ο. 11 30. ὀφθαλμοῖς ῬΟ. 1 33. τὸν φειδίαν τὸν ἀγαλματοποιὸν Ο, 11 834. μέσῃ αὐτῆς τῆς ἀσπδυς ΟΡ. ἢ 
85. ἐκτυπώσασθαι Ο. 



ἀρο 

ὠγάλματι διά τινος ἀφανγῆς δημιουργίας, ὥςε ἐξ ἀνάγκησ, 
εἴ τις βύλοιτο αὐτὸ περιαιρεν, τὸ σύμπαν ἄγαλμα λύειν 

τε καὶ συγχεῖν. τῦτον ἦν ἔχει τὸν λόγον ὁ θεὸς ἐν κόσμῳ, 
συνέχων τὴν τῶν ὅλων ὡρμονίαν τε καὶ σωτηρίαν, πλὴν ὅτε 

ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ. 

γόος ἐξόχως ἐτίμησε τὸ δαιμόνιον, περικαταληφθέντων ὑπὸ 

τῷ ῥεύματος διὰ τὸ βας ἄζειν γέροντας ἐπὶ τῶν ὦμων γυι- 
νεῖς καὶ σώζειν" πλησίον γὼρ αὐτῶν γενόμενος ὁ τῷ πυρὸς 
ποταμὸς ἐξεσχίσθη, παρέτρεψέ τε τῷ φλογμῆ τὸ μὲν ἔνθα 

μέσος ὦν, ἔνθα ἡ γὴ τε καὶ ὁ θολερὸς τόπος τος, ἀλλ᾽ 5 τὸ δ᾽ ἔνθα, καὶ ἐτήρησεν ἀβλαβεῖς ἅμα τοῖς γονεῦσι τὸς 

ἄνω καθαρὸς ἐν καθαρῷ χώρῳ βεβηκώς, ὃν ἐτύμως καλῇ- 

μεν ὑρανὸν μὲν ὠπὸ τῷ ὅρον εἶναι τῶν ἄνω, ὄλυμπον δὲ οἷον 

ὁλολαμπῇ καὶ παντὸς ζόφου καὶ ὠτάκτου κινήματος κε- 

“χωρισμένον, οἷα γύεται παρ᾽ ἡμῖν διὰ χειμῶνος καὶ ἀνέ. 

μὼν βίας, ὥσπερ ἔφη καὶ ὁ ποιητὴς Ὅμηρος 
Οὐλυμιπόνδ᾽, ὅθι φασὶ θεῶν ἔδος ἀσφαλὲς αἰεί 
ἔμμεναι. ὅτ᾽ ἀνέμοισι τινάσσεται ἔτε ποτ᾽ ὄμβρῳ 
δεύεται, ἔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὼ μάλ᾽ αἴθρη 

πέχταται ἀννέφελος, λευκὴ δ᾽ ἀναδέδρομεν αἴγλη. 

νεανίσκους. καθόλου δέ, ὅπερ ἐν νηΐ μὲν κυβερνήτης, ἐν ἄρ- 

ματι δὲ ἡνίοχος, ἐν χορῷ δὲ κορυφαῖος, ἐν πόλει δὲ νό- 
᾽ ε ,ὔ .«“ ν ; ΄ . 

μος, ἐν ςρατοπέδῳ δὲ ἡγεμών, τῦτο θεὸς ἐν κόσμῳ, πλὴν 

καθ᾽ ὅσον τοῖς μὲν καματηρὸν τὸ ἄρχειν πολυκίνητόν τε καὶ 
10 πολυμέριμνον, τῷ δὲ ἄλυπον ἄπονόν τε καὶ πάσης κεχω- 

ρισμένον σωματικῆς ἀσθενείας" ἐν ἀκινήτῳ γὼρ ἱδρυμένος 
πάντα κυεῖ καὶ περιώγει, ὅπου βόλεται καὶ ὅπως, ἐν δια- 

. φόροις ἰδέαις τε καὶ φύσεσιν, ὥσπερ ὠμέλει καὶ ὁ τῆς 
πόλεως νόμος ἀκύητος ὧν ἐν ταῖς τῶν χρωμένων ψυχαῖς 

συνεπιμαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ βίος ἅπας, τὴν ἄνω χώραν ἀπο- 15 πάντα οἰκονομεῖ τὼ κατὰ τὴν πολιτείαν" ἐφεπόμενοι γὰρ 

δὸς θεῷ" καὶ γὼρ πάντες οἱ ἄνθρωποι ἀνατείνομεν τὰς χεῖ- αὐτῷ δῆλον ὅτι ἐξίασιν ἄρχοντες μὲν ἐπὶ τὰ ἀρχεῖα, θε’- 
ρᾶς εἰς τὸν ὑρανὸν εὐχὰς ποιόμενοι. καθ᾽ ὃν λόγον ὁ κακῶς μοθέται δὲ εἰς τὰ οἰκεῖα δικαςήρια, βουλευταὶ δὲ καὶ ἐν 

κάἀκεδο ἀναπεφώνηται 
Ζεὺς δ᾽ ἔλαχ᾽ ὑρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν. 

κλησιας αἱ εἰς συνέδρια τὰ προσήκοντα, καὶ ὁ μέν τις εἰς 

τὸ πρυτανεῖον βαδίζει σιτησόμενος, ὁ δὲ πρὸς τὸς δικας ὡς 
»“ὕ»Ἢ: »Ἢ ΄ ΄ὔ ΄ὔ 

διὸ καὶ τῶν αἰσθητῶν τὰ τιμιώτατα τὸν αὐτὸν ἐπέχει τό- Ὁ ἀπολογησόμενος, ὁ δὲ εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀποβανούμενος, 
πον, ἄςρα τε καὶ ἥλιος καὶ σελήνη. μόνα τε τὼ οὐράνια 
διὼ τῦτο ἀεὶ τὴν αὐτὴν σώζοντα τάξιν διακεκόσμηται, καὶ 
ὦ ποτε ἀλλοιωθέντα μετεκινήθη, καθάπερ τὰ ἐπὶ γῆς εὖ- 

γ ᾿ ς ΄ , Η 
τρεπτα ὄντα πολλὰς ἑτεροιώσεις καὶ πάθη ἀναδέδεκται" 
σεισμοί τε γὼρ ἤδη βίαιοι πολλὰ μέρη τῆς γῆς ἀνέρρηξαν, 25 
ὄμβροι τε κατέκλυσαν ἐξαίσιοι καταρραγέντες, ἐπιδρομαΐ 
τε κυμάτων καὶ ἀναχωρήσεις πολλάκις καὶ ἠπείρους ἐθα-- 
λάττωσαν καὶ θαλάττας ἠπείρωσαν, βίαι τε πνευμάτων 

καὶ τυφώνων ἔςιν ὅτε πόλεις ὅλας ἀνέτρεψαν, πυρκαϊαΐ τε 

γίνονται δὲ καὶ δημοθοινίαι νόμιμοι καὶ πανηγύρεις ἐγιαύ- 
σιοι, θεῶν τε θυσίαι καὶ ἡρώων θερωπεῖαι καὶ χοαὶ κεκμη- 
κότων" ἄλλα δὲ ἄλλοις ἐνεργόμενα κατὼ μίαν πρόσταξιν 
νόμιμον ἐξουσίαν σώζει τὸ τῷ ποιήσαντος ὄντως 

πόλις δ᾽ ὁμῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, 
ὁμῦ δὲ παιάνων τε καὶ ςεναγμάτων. 

οὕτως ὑποληπτέον καὶ ἐπὶ τῆς μείζονος πόλεως, λέγω δ 
τῶδε τῷ κόσμου" νόμος μὲν γὰρ ἡμῖν ἰσοκλινὴς ὁ θεός, οὐ- 
δεμίαν ἐπιδεχόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν, κρείττων δέ, 

καὶ φλόγες αἱ μὲν ἐξ οὐρανοῦ γενόμεναι πρότερον, ὥσπερ 30 οἶμαι, καὶ βεβαιότερος τῶν ἐν ταῖς κύρβεσιν ἀναγεγραμ- 
φασίν, ἐπὶ Φαέθοντος τὰ πρὸς ἔω μέρη κατέφλεξαν, αἱ 
δὲ πρὸς ἑσπέραν ἐκ γὴς ἀναβλύσασαι καὶ ἐκφυσήσασαι, 
καθάπερ τῶν ἐν Αἴτνῃ κρατήρων ἀναρρωγώτων καὶ ἀνὰ τὴν 
γῆν φερομένων χειμάρρου δίφην. ἔνθα καὶ τὸ τῶν εὐσεβῶν, 

μένων.. ἡγομένου δὲ ἀεικινήτως αὐτῷ καὶ ἐμμελῶς ὁ σύμ- 
πας διοικονομεῖται διαάκοσμος ὀρανῷ καὶ γῆς, μεμερισμένος 

δ Ν , ,ὔ δ »“ὝἭ ᾽ ’ ᾿, κατὰ τὰς φύσεις πάσας διὰ τῶν οἰκείων σπερμάτων εἷς τε 
τὼ φυτὼ καὶ ζῷα, κατὰ γόῃ τε καὶ εἴδη" καὶ γὰρ ἄμ- 

ὥ. αὐτὸ στὰ Ῥ. [ κωλύειν καὶ Ο. 1} 5. θολερς] ἱερὸς Ὁ. ἢ ὗτος τόπος Ο. [[ 6. ἄνω καὶ καθ. Ο. ἴ ἢ. μὲ ΟΡ. ἢ 8. καὶ “«.} τε 
καὶ χα. Ο. ᾿᾿ 9. οἷος Ῥ. Π 11. ὕλυμπόν δ᾽ Ῥ, ὕλυμπον Ο. ᾿ ὅτι Ο, ὅσοι Ῥ. ὃ 8.5} ὕδατος Ο. 1 12. ὅτε] ἐδὲ Ο, 1 13. ἵτ᾽ αὖ χιότει 

Ο. ι 14. ἀνέφελα Ῥ, ἀνίφελος Ο. ἵἱ λευκὴ] ἀλκὴ Ο. 1 16. οἱ οπι Ῥ. || 11. καθ᾽ ὃν --- ἀναπεφώτηται οτα Ο. ᾿ἰ κἀκεδω κακῶς Ὁ. ἢ 
231. καὶ δῖ ἥλιος οαὶ Ὁ. 1 τε οἵα Ὁ. ἢ 23. ἄτρεκτα Ο. ἢ 24. ἀναδέδεικται Ὁ εἰ ρΥν ΟΡ. || 26. ἐξαίσιον Ο. 11 21. τολλάχι] 
πόλεις ΟΟ, πόλεις ὅλας Ῥ, ἢ ἐθαλάσσωσαν καὶ θαλάσσας Ῥ. ἵ 31. προσίφλεξαν Ο. 33. τῇ γῇ Ῥ, γῆν Ο. 

4. περικαταλειφθέττων Ῥ. ἢ ὑπὸ] γὰρ ὑπὸ ΟΟ, τινῶν ὑπὸ Ῥ. Ἰ 2. γονεῖς ἐπὶ τῶν ὥμων ΟΡ. ἢ 3. καὶ σώζεαν οπι Ο. ἢ γὰρ οτχ Ὁ. ὕ 
8. τῦτο ὁ θεὸς Ο. ᾿ἰ 10. ἄπονον ἄλυπόν Ῥ. || καὶ οαα ῬΟ. ᾿ 12. βούλοιτο Ῥ. ἢ ἐν] ἄν Ο. 1 13. τε ἰδέαις Ο. ἢ 14. χρωμάτων Ο. ἃ 

45. κατὰ πόλιν Ῥ. ἢ 19. σιτισέμενος ῬΟ. ἢ δανειςὰς Ο. ᾿ 20. ἀπολογισάμενος Ο. ἃ 24. τὲ οπι Ο. | 25. πόλις δ᾽ ὅτι πόωως Ο. ἢ 
Φ1. ὑπὸ Ο. 1! δὴ ΟΡ. ἢ 28. μὲν οπι ΟΡ. || 80. ταῖς ὁπ Ῥ. || 31. αὐτῷ ἀεικινήτως Ῥ, ἀκοήτως αὐτοῦ Ο.. ᾿] καὶ -- ἀ01, 24. λέγουσι 
το ἴῃ ἴδουπα ». ἢ 31. ὁμαλῶς τὸ . 32. οἰκονομεῖται τε Ὁ. [καὶ] τε καὶ το Ῥ. 
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πέλοι καὶ φοίνικες καὶ περσέαι συκαῖ τε γλυκεραὶ καὶ Ζεὺς πυθμὴν γαῦης τε καὶ ὀρανξ ὡς ερόεντος. 
ἐλαῖλι, ὥς φησιν ὁ ποιητής, τὰ δὲ ἄκαρπα μὲν ἄλλας δὲ. Ζεὺς ἄρσην γώετο, “Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη. 
παρεχόμενα χρείας, πλάτανοι καὶ πίτυες' καὶ πύξοι Ζεὺς πνοιὴ πάντων, Ζεὺς ἀκαμάτου πυρὸς ὁρμή. 

κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος, Ζεὺς πόντου ῥίζα, Ζεὺς ἥλιος ἠδὲ σελήνη. 
αἴ τε καρπὸν ὑπώρης ἡδὺν ἄλλως δὲ δυσθησαύριστον φές 5 Ζεὺς βασιλεύς, Ζεὺς ἀρχὸς ἁπάντων ἀργικέραυνος" 
ρόυσα!, πάντας γὰρ κρύψας αὖθις φάος ἐς πολυγηθές 

ὄχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ὠγχαόκαρποι, ". - ἐξ ἱερῆς χράδῥις ἀρνέγεκαι, ᾿βέμερα ῥέζων. 
τῶν τε ζῴων τά τε ἄγρια καὶ ἥμερω, τά τε ἐν ἀέρι καὶ οἶμαι δὲ καὶ τὴν ἀνώγι ὁ ὑκ ἄλλο τι λέγεσθαι πλὴν τοῦ: 
ἐκὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσκόμενα, γίνεται καὶ ἀκμάζει καὶ τον, οἱονεὶ ἀνόκητον ὑσίαν ὄντα, εἱμαρμένην δὲ διὰ τὸ εἴρειν 
φέρεται τοῖς τῷ. θεθ πειθόμενα᾽ θεσμοῖς" πᾶν ̓γὰρ ἑρπετὸν 10 τε καὶ χωρεῖν. ἀκωλύτως, πεπρωμέριν δὲ διὰ τὸ Ἐϑιυ 
τὴν γὴν νέμεται, ὦ ὥς φησιν Ἥρακλειτος. ἔ τῶσθαι κάντα καὶ μηδὲν ἐν τοῖς οὖσιν ἄπειρον εἶναι, ᾿ καὶ 

Ἴ Εἷς δὲ ὧν πολυώνυμός ἐξι, ἌΝΟΣΟΝ τοῖς πά; μοῖραν ἀπὸ τῷ μεμερίσθαι, Νέμεσιν δὲ ἀπὸ τῆς διάςῳ 

βεσι πᾶσιν 'ἅπερ «αὐτὸς νεοχμοῖ, καλοῦμεν. δὲ αὐτὸν καὶ διανεμήσεως, ᾿Αδράστειαν δὲ ἀνακόδραστον. αἰτίαν οὖσαν 
Ζῆνα καὶ Δία, παραλλέήχως χρώμενοι ποῖς ὀνόμασιν, ὡς κατὰ φύσιν, αἶσαν δὲ ἀεὶ ἦσαν.. τά τε περὶ τὰς μοίρας 
ἂν εἰ λέγοιμεν δὶ᾽ ὃν᾿ “ζῶμεν. Ἐρόνου δὲ παῖς καὶ “χρόνου 15 καὶ τὸν ἄτρακτον! εἰς τῦτό πὼς νεύει" τρεῖς μὲν γὰρ αἱ ΜΡ 
λέγεται διήκων ἐξ αἰῶνος ὠτέρμονος εἰς ἕτερον αἰῶνα" ὡςρα- ραὶ κατὰ τὸς χρόνους μεμερισμώαι, ἅμα δὲ ὠτράώκτι τὸ 
παῖς τε καὶ. βρονταῖος καὶ αἴθριος καὶ: ἀἰθέριος κεραύνιός μὸν ἐξεργασμέρν, τὸ δὲ μέκχλον, τὸ δὲ περιφρεφόμενον" 
τε καὶ ὑέτιος ὠπὸ τῶν. ὑετῶν καὶ. κεραυνῶν καὶ τῶν ἄλλων τέτακται δὲ κατὰ μὲν τὸ γεγονὸς, Μία τῶν Μοιρῶν," ̓ΑΤρΙ- 
καλεῖται. καὶ μὲν ἐκικαάρπιος μὲν. :ὠπὸ τῶν καρπῶν, πο πος; ἐπεὶ τὰ παρελθόγτα πάντα ἄτρεπτά ἐ ὯΝ κατὰ δὲ τὸ 
λιεὺς δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων ὀνομάζεται, γενέθλιός τε καὶ ἔρ- 29 μέλλον Δάχεσις (εἰς πάντα γὰρ ἡ κατὰ φύσιν μένει λῇ»- 
κειος καὶ ὁμόγνιος καὶ κάτριος ἀπὸ τῆς πρὸς ταῦτα κοιωΞ ἔις), κατὰ δὲ τὸ ἐνεστὸς Ἐλωθώ, συμκπεραδουσά τε καὶ 
νίας, ἑταιρεῖός τε καὶ φίλιος καὶ ξόιος καὶ στράτιος καὶ κχώθουσα ἑκάςῳ τὼ οἰκεῖα. περαύεται δὲ καὶ ὁ μῦθος ὑκ 
τροπαῦχος καθάρσιός τε καὶ παλαμναῖὸς καὶ ἱκέσιος καὶ ἀτάκτως. ταῦτα δὲ πάντα ἐςὶν ἀκ ἄλλο. τί πλὴν ὁ θεός, 
μελίχιος, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ λέγουσι, σωτήρ τε καὶ ἐλευ- καθάπερ καὶ ὁ. γεναῖος Πλάτων φησίν. ὁ μὲν δὴ θεός, 
θέριος ἐτύμως, ὡς. δὲ τὸ πᾶν εἰπεῖν, ὑράνιός τε. καὶ “χθόνιος, 25 ὥσπερ ὁ πωλαιὸς λόγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα 

χάσης ἐκώγυμος ὧν φύσεώς τε καὶ τύχης ἅτε πάντων αὐΞ τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, εὐθείᾳ; περαύει. κατὰ φύσιν πο- 
τὸς αἴτιος ὦν. διὸ καὶ ἐν. τοῖς ̓Ορφικοῖς ὁ κακῶς λέγεται. ρευόμενος" τῷ δὲ ἀεὶ ξυνέπεται δίκη, τῶν ἀπολειπομένων 

Ζεὺς πρῶτος γένετο, Ζεὺς ὕςατος ἀργικέραυνος" τῷ θείς νόμε τιμωρός, ἧς ὁ εὐδαιμονήσειν. μέλλων μακά- 
Ζεὺς κεφαλή, Ζεὺς μέσσα" Διὸς δ᾽ ἐκ πάντα τέτυκται. ριξς τε καὶ εὐδαίμων ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἴη. 

1. συκίαι Ο. 1 4. κλεῖθραί τὰ . ἢ τε οτὰ Ο.β ἢ 5. καρπῶν το Ῥ. {| ὁπώρας Ο ἐλ τα Ῥ. |ἰ ἡδὺν εἰδυῖα Ο. 7. δηχνη σοῖς 
Ο. κ᾿ 8. τε ζ1 ὃὲ ζ. Ο. 1" ἐναἔρια Ο. Ἴ 9. ὕδασι το Ῥ. ἢ 13. νεοχμεῖ. καλῶσι δὲ αὐτὸ Ο. ἢ 15. ὦ] κἂν Ο εἰ το Ῥ, ἢ 22. τὲ καὶ 
φΦίλιος οἵὰ τὰ Ῥ. || 23. καθάρσιος --- 2. μειλίχιος οτὰ τὸ Ῥ. 26. ὧν ΟΡ. ᾿ἱὶ 27. ὧν οἵα Ο. ἢ τῷ ὀρφικῶ . 11 28. ἐγύετο ΟΟ. ἢ 
ἀρχικέραυτος ῬΟ, ἀρχοκέραννος Ἀορίυ5 29λ. 1] 29. Ζεὺς οτχ Βερία5 1603. [[ μεγάλως Βεκὴν 2312. ἥ μέσος 1603, μέσα ΟΡΟ. ἢ 
παάττων Ῥ. {| τίτακται 1603, τέτμηται Ο. 

4. πυγμὴν Κορῖαε 2992. [Ϊ γαῖος Φάθά. || 2. ἄρσην ἐγένετο Ὁ, ἀρχνγενέτωρ Ο.  ἔμπλετο φἀϑὰ, ἔχλετος 2992, ||: 3. Ζεὺς .-- ἃ : ῥίζα 

οὐ Ο. [[- 3. πνοὴ Ὁ, ποιὴ Ἀερίυ5 2557. 1 ἅ. π.} τότων «1603. [{ ἠδὲ] ἢ Ὁ. [[- 5. ἀργὸς 1603, ἀρχὴ. ῬΟ, ἀρχῆς 2άφά, ἀρχηγὸς Ο. ἢ 

ἀργικέραυνος 2992: σϑἔενί 'ἀρχικέρωυνος, [ 6. πάντὰ Ὁ. 1} κρύψαι 2372. {εἰς πολυγηθὲς ΙῬ, εἰς πολυγηθὴ Ο,, ἐπηλυγηϑὲς 2992. 1} 7. ἀξιε-" 

ρᾷς 1603. ἢ κραδίας Ο. ἢ. ῥέξων Ο. 1 9. ἀκίητον ὦ. 1} ὄντα. οταὰ ΙῬΡ. {{.141. ἄπορον Θ, 42. ἱκάςον ῬΟ. ἢ 13. αἰτίαν] ὑσίαν Ο. ἢ 
16. τὸς} τρεῖς Ο. ἢ 21. ἱνιςὼς ΟΡ, ἢ 23. πλὴν Ὁ] ἢ Ῥ. 1 25. τεῇ μὲν Ῥ. Ἱ- μέσην . 1] 26. εὐθείας πὲρ. κ- φ. πορενομένας Ο. ἢ 

27. ἀπολιχομένων Ὁ. .1] 29. εἴη. ὙἹ μὲν ὡς 'κέντρον τῷ ἀρανίῳ κατὰ γεωμετρικὴν ἐπιςημονικωτάτη ἀπόδοσις περιεχομένη καὶ τῇ ἐν τοῖς τόποις 

ἐγαντιωτάτη ϑέσει κατὰ διάμετρα, ἑφηκυῖα λαμβάνει μὲν ἐξ αὐτῷ τὴν ἕδραν τῷ ἀεικινήτου τῆς ἀξίας καὶ οὐρανοῦ περιδινήσεως --- --ο ὅρα γὰρ ὅτι 
Σὺ ἐναπολαμβανόμειον πνεῦμά, ὡς εἴρηται, νέφυς παχύτητα καὶ μὴ ἔχον διέξοδον θλήβεται; θλιβόμενον δὲ ἐκπυρῦται καὶ βιαίως ῥήγνυσι τὸ νέφος, 
καὶ τὸ μὲν ἐνχυρώμένον' ἔξιὸν ἐξαττο, τὸ δὶ ἯΣ ἡννόμενον ἐχα ἤτοι βροντᾷ. 1603 ([ο].. 296 --- 299). τέλος τῆς περὶ κόσμα κυκλυιῆς θεῶ- 

ρέαις ἘΡΦΤΘΕΣ ΞΘ ἃ 

ΝΣ 

Επε 



ΠΕΡῚ ἙῬΥΧῊΣ ΔΑ. 

ΤΣ καλῶν καὶ τιμίων τὴν εἴδησιν ὑπολαμβάνοντες, μᾶλ- 
λον δ᾽ ἑτέραν ἑτέρας ἢ κατ᾽ ἀκρίβειαν ἢ τῷ βελτιόνων τε 

καὶ θαυμασιωτέρων εἶναι, δι᾿ ἀμφότερα, ταῦτα τὴν τῆς ψυ- 
χῶς ἱςορίαν εὐλέγως ὧν ἐκ πρώτοις τιθεώμεν. δοκεῖ δὲ καὶ 
πρὸς ἀλήθειαν ἅπασαν ἡ γνῶσις αὐτῆς μεγάλα συμβώλ- 5 

λεσθαι, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν φύφιν' ἔςι γὰρ οἷον ὠρχὴ 
τῶν ζῴων. ἐπιζητόμεν δὲ θεωρῆσαι καὶ γνῶναι τήν τε φι- 
σιν αὐτῆς καὶ τὴν ἐσίαν, εἶθ᾽ ὅσα συμβέβηκε περὶ αὐτήν" 

ὧν τὼ μὲν ἴδια πάθη τὴς ψυχῆς εἶναι δοκεῖ, τὼ δὲ δι᾽ 

σμικρόν. σκεπτέον δὲ καὶ εἰ μεριςὴ ἢ ὠμιερής, καὶ πότερον 
ὁμϑειδὴς ἅπασα ψυχὴ ἢ οὔ" εἰ δὲ μὴ ὁμοειδής, πότερον 
εἴδει διαφέρασιν ἢ γένει. γῶν μὲν γὰρ οἱ λέγοντες καὶ ἴη- 
ἥντεα περὶ ψυχῆς περὶ τῆς ̓ἀνθρωπύης μόνης ἐούεασιν ἐπε» 
σκοπεῖν. εὐλαβητέον δ᾽ ὅπως μὴ λανθαγῃη πότερον εἷς ὁ λό- 
γος αὐτῆς ἐςί, καθώπερ ζῴου, ἢ καθ᾿ ἕκαςον ἕτερος, οἷον 

ἵππε, κυνός, ἀνθρώπν, θεδ" τὸ δὲ Ἰῷον τὸ καθόλε ἤτοι ὑθέν 
ἐςιν ἢ ὕςερον, ὁμαίως δὲ κἀν εἶ τι κοινὸν ἄλλο κατηγοροῖτο: 
ἔτι δ᾽ εἰ μὴ: πολλαὶ ψυχαὶ ἀλλὼ μόρια, πότερον δεῖ ὕο;- 

ἐκείνην καὶ τοῖς ζῴοις ὑπάρχειν. χαντῃ δὲ πάντως ἐξὶ τῶν (0 τεῖν πρότερον τὴν ὅλην ψυχὴν ἢ τὰ μόρια. χαλεπὸν δὲ καὶ 
χαλεπωτάτων λαβεῖν τινὰ πίςιν περὶ αὐτῆς. καὶ γὰρ ὄν- 
τος κοινῇ τῷ ζητήμαπος πολλοῖς ἑτέροις, λέγω δὲ τὸ περὶ 
τὴν ὑσίαν. καὶ τῷ τί ἐςι, τάχ᾽ ἄν τῳ δόξειε μία τις εἶναι 
μέθοδος κατὼ "πάντων περὶ ὧν βουλόμοθω γνῶναι τὴν οὐ- 

τότων δὶορίται ποῖς πέφυκεν ἕτερα ἀλλήλων, καὶ πότερον 
τὰ μόρια χῥὴ πεν: πρότερον ἢ τὼ ἔργα αὐτῶν, οἷον τὸ 
νοεῖν ἢ τὸν νῶν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι ἢ τὸ αἰσθητικόν" ὁμείως 
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, εἰ δὲ τὼ ἔργα πρότερον, πάλιν ὧν 

᾿ σίαν, ὥσπερ καὶ τῶν. κατὼ συμβεβηκὸς ἰδίων ὠκέδεζιν, 45 τις ἀπορήσειεν εἰ τὰ ἀντικείμενα, πρότερον τότων ζατητών, οἷον 
ζητητών ὧν εἴη. τὴν μέθοδον ταύτην. εἰ δὲ μή ἐςι μία 

τις καὶ κοινὴ μέθοδος περὶ τὸ τί ἐστιν, ἔτι χαλεπώτερον, 
"γδεται τὸ πραγματευθῆναι" δχιήσει γὰρ λαβεῖν περὶ ἕκω- 

τὸ αἰσθητὸν τὸ αἰσδητικῷ καὶ τὸ νοητὸν τῷ νοητικί. ἔορκε δ᾽ 

ἀ μόνον τὸ τί ἐςὶ γνῶναι 'χρήσιμον εἶναι πρὸς τὸ θεωρῆσαι 
᾿ » , Ψω ᾽ Ὰ - ;)-», . δ Σ - τῶς αἰτίας τῶν συμβεβηκότων τωῖς οὐσίαις; ὥσπερ ἐν τοῖς 

φὸν τίς ὁ τρόπος,. ἐὰν δὲ φανερὸν ἢ, πότερον ὠπόδειξίς τίξς, μαθήμασι τί τὸ. εὐθὺ καὶ καμπύλον ἢ τί γραμμὴ καὶ ἐπξ 
ἐςιν ἢ διαίρεσις ἢ καί τις ἄλλη μέθοδος. ἔτι δὲ πολλὰς Ὁ πεδὸν πρὸς τὸ κατιδεῖς πόφαις ὀρθαῖς αἱ τῷ τριγώνε γωνίαι 
ἀπορίας ἔχει καὶ πλάνας, ἐκ τίνων δεῖ ζητεῖν" ἄλλαι γὰρ ἴσαι, ἀλλὰ καὶ ἀνώπαλιν τὰ συμβεβηκότα συμβάλλεται 

ἄλλων ὠρχαΐ, κωθάκχερ ἀριθμῶν καὶ ἐπιπέδων. πρῶτον δ' μέγα μέρος πρὸς, τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐςιν" ἐπειδὰν γὰρ ἔχω- 
ἴσως ἀναγκαῖον διελεῖν ἐν τι τῶν γενῶν καὶ τί ἐξι, λέγω μεν ἀποδιδόναι κὠτὰ τὰν φαντασίαν περὶ τῶν συμβεβηκό- 
δὶ πότερον τόδε τι καὶ οὐσία, ἢ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ καί τις των, ἢ πάντων ἢ τῶν πλείξων, τότε καὶ περὶ τῆς οὐσίας 

ἄλλη τῶν διαιρεθεισῶν κατηγοριῶν, ἔτι δὲ πότερον τῶν ἐνῷ ἕξομεν λεγε κάλλιςα" “χάσης γὰρ ἀποδείξεως ἀρχὴ τὸ 

δυνάμει. ἔντων ἢ μᾶλλον ὑπ χθα τις" ζει γὰρ ἅ τι τί ἐςν, ὥςε καθ᾽ ὅσος τῶν ὁρισμῶν μὴ συμβαδει τὰ συμ- 

(οάϊοες ΕΑΤΟΣΨΕΧ εἰ Ἦρτο τεντίο 2. Ι 
ὥ. ὃ δηΐβ κατ᾽ σὰ Κ΄ ἰὶ τῶν (5. 1} τε οπὰ Ἐ. .3. ταῦτα οπι Ἐ. ἢ τῆς] πο 7΄, πε τῆς Ἐ.  ἀ. ἐν πρώτοις τ᾿ ὧν εὐλόγως τί- 

βεμεν ΚΓ. ᾿ἱὶ καὶ οὐχ Κ΄ 5. καὶ γιῶσις αὐτῆς ἅπασαν {. ἢ 6. δὲ καὶ πρὸς Κ΄. ἢ 9, ἔἶναι ὁπι Ζ'. δὲ κοινὰ καὶ τοῖς ζώοις δὲ ἐκείνην ὅῦ. ηῚ 

410. δὲ καὶ πώτως δ͵ΤΤΌΡΣΡΙ εἶναι Χ΄. ἡ τῶν. χαλεπωτάτων] χαλεπώτατον ἘΡ. 1 12.. ζητόματος. καὶ π. ΤΟΣ». κα δὲ Ἐ΄ ἢ το} 
τὸ σΡ. 1 13. τῇ]. τὸ Ε, τὸ Τῦν ἢ τὰ. ἐσίαν ἴσως ὥσπερ 8. αὶ 15. ἀπόδειξις ἘΡΙ, ἡ ἀπόδειξις Σ΄. ἃ 16. ὥςε] ὅθεν Ἐ΄. ἢ 17. καὶ 

κοινή τις ΟΣ Δ΄. ᾿ τὸ] τὸ τύ Χ. ᾿ἱ ἔτι οπὰ Ἐς ΠΠ 18. γδεται οπι Τ΄ [ἱ πραηματεύεσθαι δ᾽, ἢ ἑκάςον Κ΄. Ἡ 19. ὅταν δ᾿ ΟΡ. 
εἰ ἘΞ ἢ ἐπ ἘΔ ΤΠ τις οἷα ΤΟΡΡΧ. 1 20. δὲ οι ΕΘΧ. ᾿ἱ πολλὰς ἂν ἀπ. 5. ἢ 24. δὲ] δὴ Ὺ»». 1 23. τίᾳ 5. 1 δά, ποσὸν ἃ 
ποιὸν ἘΖ΄. 1 25. δὲ καὶ πότερον 8. || 26. τι οπιὶ δ: Χ. 

1. μικρὸν ΤῊ. [[ καὶ δηΐθ εἰ οι «Χ, [[ 2. ὁμοιοειδὴς υἱγοίχας ΤΌΣῬΥΑΧ. || ἅπασα καὶ ψνχὴ ὕ. 1 3. διαφέριντα 7} καὶ καὶ γές 
νει αι ἢ 4. μόνον ρὲ Ε- ζπεῖ Κ΄. ̓  4. ἡ ὁτα, Χ. 1 6. ἐξὶν αὶ καϑ. Χ΄. ἢ δκάρην τ Ἐ, ἕτερον ἮΖ. ἢ! -7. δ]: γὰρ Ἐπ 1 8. κατηγορεῦεσι 

ἘΞ ᾿ 10. ὅλην τὴν Κξ Η 11. τοῦτο Ἐξ, ἢ ἀλλήλων ἕτερα Α΄. 12. δεῖ ΟΡΥ͂Χ. ἃ 5. εἴ τε τὰ ΤΊ). ἵ πρότερα 45. ΠΠ 16. αἰσϑητι- 

κὸν 8. ΠΠ νοητῦ 8. νοῦ ἘΣΧ. 1 11. ἡνῦναι οτὰ Α΄. 19. μαθήμασιν οἷον τί Ἐξ. ἢ] καὶ τί τὸ κι Θ'ΟΡΡ, καὶ τί κι ΤᾺ. ἢ 21. ἴσαι εἰσὶν 

ἀλλὰ Τ΄ Ἱ 22. εἰδέσειν Σ᾿ εἰδῆσαι Ἰ ΡΣΧ. || ἔχομεν ἘΡ ᾿ὶ 24. ἢ τῶν πάντων ὅσ. ΠΠ τῆς οἵα Σ᾿ ἵ 25. ἕξωμεν Ὁ. ἢ λέγε» ] μὲν 
λέγειν Ἐξ’, τι λέγειν ΤΌ 1{ κάλλιςα] ὅτι κάλλιςα ΤῊ, τι κάλλιον ἘΡ, ὅτι 8. ἢ ἀπο. ἡ ἀρχὴ 5Τῦ.. ἢ 26. μὴ οἷα ὅδ. 



ΠΕΡῚ ΨΥΧΗ͂Σ. Α. 

βιβηκότα γνωρίζειν, ἀλλὰ μοαδ᾽. εἰκάσαι περὶ ἀὐτῶν εὐ- 
μαρές, δῆλον ὅτι διαλωκτόοῶς εἴρηνται καὶ κενῶς ἅπαντες. 

ὠτορίαν δ᾽ ἔχει καὶ τὼ πάθη τῆς ψυχῆς, πότερόν ἐςι πάν- 
τὰ κοινὰ καὶ τῷ ἔχοντος ἢ ἐςί τι καὶ τῆς ψυχῆς ἴδιον αὐ-. 

408 

καὶ θερμῆ, τότων δὲ ὁ μὲν τὴν ὕλην ὠποδίδωσιν, ὁ δὲ τὸ 
εἶδος καὶ τὸν λόγον. ὁ μὲν γὰρ λόγος εἶδος τῷ πρώγματος, 
ἀνώγκη δ᾽ εἶναι τῦτον ἐν ὅλῃ τοιᾳδί, εἰ ἔςαι, ὥσπερ οἰκίας 
ὁ μὲν λόγος τοῦτος, ὅτι σκέπασμα κωλυτικὸν φθορᾶς ὑπ᾽ 

τῆς τῦτο γὰρ λαβεῖν μὲν ἀναγκαῖον, ᾧ ῥῴδιον δέ, φαίνε- 5 ἀνέμων. καὶ ὄμβρων καὶ καυμώτων, ὁ δὲ φήσει λίθυς καὶ 
ται δὲ τῶν πλείςων ἀδὲν ἄνευ σώμωτος πάσχειν ἐδὲ ποιεῖν, 

οἷον ὀργίζεσθαι, θαρρεῖν, ἐπιθυμεῖ, ὅλως αἰσθάνεσθαι. μά- 
λιξα δ᾽ ἴοραιν ἴδιον τὸ νοεῖν" εἰ δ᾽ ἐςὶ καὶ τῦτο φαντασία 

τις ἢ μὴ, ἄνευ φαντασίας, ὑκ ἐνδέχοιτ᾽ ἂν ὑδὲ τῦτ᾽ ἄνευ 

αλύϑθος καὶ ξύλα, ἕτερος δ᾽ ἐν τότοις τὸ εἶδος, ἕνεκα, των» 
δί. τίς ἦν ὁ φυσικὸς τότων; πότερον ὁ. περὶ τὴν ὕλην, τὸν δὲ 

λόγον ἀγνοῶν, ἢ ὁ περὶ τὸν λόγον μόνον; ἢ μᾶλλον ὁ ἐξ 
ἀμφοῖν: ἐκείνων δὲ δὴ τίς ἑκάτερος; ἢ ἐκ ἔςι τις ὁ περὶ 

σώματος εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἐξί τι τῶν τῆς ψυχῆς ἔργων ἢ Ἄ0 τὼ πάθη τῆς ὕλης τὰ μὴ χωριςά, μηδ' ἢ ἣ χωριςεί, ἀλλ᾽ 

παθημάτων ἴδιον, ἐδίχοιτ᾽ ἂν αὐτὴν χωρίζεσθαι" εἰ δὲ μην 

δέν ἐξιν ἴδιον αὐτῆς, ὑκ ἀν εἴη χωριςή, ἀλλὰ καθάπερ τῷ. 
εὐθεῖ, ἧ εὐθύ, πολλὰ συμβεύει, οἷον ἅπτεσθαι τῆς χαλ- 
κῆς σφαίρας κατὰ σημμήν, ἕ μξεεγ ἅψεται τότε χωρι- 

τός ἐφιν. ἔοικε δὲ καὶ τὰ τῆς Ψυχῆς. πάθη πώτα εἶναι: με- 
τὰ σώματος, θυμός, πραύτης, φόβος, ἔλεος, θάρσος, ἔτι 

χαρὼ καὶ τὸ φιλεῖν τε καὶ μισεῖν" ἅμα γὰρ τότοις. πώ- 
σχει τι τὸ σῶμα. μηνύει δὲ τὸ ποτὰ μὲν ἰσχυρῶν καὶ ἐν- 
ἀργῶν παθημάτων φυμβαινόντων μηδὲν παροξύνεσθαι ἢ φο- Ὁ 
βεῖσϑαι, ἐνίοτε δ᾽ ὑπὸ μικρῶν καὶ ἀμαωυρῶν κινεῖσθαι, ὅταν 
ἐργᾷ τὸ σῶμα καὶ ἕτως ἔχη ὥσπερ ὅταν ὀργίζηται. ἔτι 
δὲ τῦτο μᾶλλον φανερόν" μηθενὸς γὰρ φοβερᾷ συμβαδον- 
τος ἐν τοῖς πάθεσι γύονται τοῖς τῷ φοβουμένου. εἰ δ᾽ ὅτως 

ὁ φυσμιὸς περὶ ἅπανθ᾽ ὅσα τῷ τοισδὶ σώματος καὶ τῆς τοῖς 
αὐτης ὕλης ἔργα καὶ πάθη" ὁπόσα. δὲ μὴ ἢ τοιαῦτα, ἄλ- 
λος, καὶ περὶ τινῶν μὲν τεχνίτης, ἐᾶν τύχῃ, οἷον τόστων ἢ 

«ἰατρός, τῶν δὲ μὴ χωριςῶν μέν, ἢ δὲ μὴ τοιότα σώματος 
σθὲν τὸ εὐθύ" ἀχώριςον γάρ, εἴπερ ἀεὶ μετὰ σώματός τιν 15 πάθη καὶ ἐξ ἀφαιρέσεως, ὁ μαθηματικός, ἢ ἢ δὲ κεχωρι- 

σμένα, ὁ πρῶτος φιλόσοφος. ἀλλ᾽ ἐπανιτέον ὅδεν ὁ λόγος. 
ἐλέγομεν δ᾽ ὅτι τὰ καάθη τῆς ψυχῆς ἀχώριςα τῆς φυσιώς 
ὕλης τῶν ζῴων, ἢ δὴ τοιαῦθ᾽. ὑπάρχει, θυμὸς καὶ φόβος, 
καὶ ἐχ ὥσπερ γραμμὴ καὶ ἐπίπεδον. 

᾿Επισκοπῦντας δὲ περὶ ψυχῆς ἀναγκαῖον ἅμα διωπο. 2 
βόντας περὶ ὧν εὐπορεῖν δεῖ, προελθόντας τὼς τῶν προτέρων 
δάξας συμπαραλαμβάνειν ὅσοι τι περὶ αὐτῆς ἀπεφήναντο, 
ὅπως τὼ μὲν καλῶς εἰρημόα λάβωμεν, εἰ δέ τι μὴ κα- 
λῶς, τῶτ᾽ εὐλωβηθῶμεν. ἀρχὴ δὲ τῆς Ὀιτήσεως προθέσθαι 

ἔχει, δῆλον ὅτι τὰ παθη λόγοι  νυλοί εἰσιν. ὥςε οἱ ἕροι 25 τὰ μάλιςα δοκῦνθ᾽ ὑπάρχειν αὐτῇ κατὼ φύσιν. τὸ ἔμψυ- 
τοίΐῶτοι οἷον τὸ ὀργίζεσθαι κίνησίς τις. τῷ τοιιδὶ: σώματος ἢ χον δὴ τῷ ὠψύχαε δυοῖν μάλις α διαφέρειν δοκεῖ, κινήσει τε 

μέυς ἡ δυνάμεως ὑτὸ τὰδε ἕνεκα τῆδι. καὶ δὰ ταῦτα ἤδη καὶ τῷ αἰσθάνεσθαι. παρειλήφαμεν δὲ καὶ παρὰ τῶν προ- 
φυσικῶ τὸ θεωρῆσαι. περὶ ψυχῆς, ἢ πώσης ἢ τῆς τοιαύτης. " γραφέρων σχεδὰν δύο ταῦτα περὶ ψυχῆς" φασὶ γὼρ ἔνιοι, 
διαφερόντως δ᾽ ὧν ὁρίσαντο φυσικός τε καὶ διαλεκτικὸς καὶ μάλιςα καὶ πρώτως ψυχὴν εἶναι τὸ κινῶν. οἰηθέντες δὲ 
ἅκαςον αὐτῶν, οἷον ὀργὰ τί ἐς," ὁ- μὲν γὼρ ὄρεξιν ἀντιλυ- 80 τὸ μὴ κινόμενον αὐτὸ μὴ ἐνδέχεσθαι κινεῖν ἕτερον, τῶν κι- 
αήσεως ἤ τι τοίστον, ὁ δὲ ζέσιν τῷ περὶ καρδίαν αἴμαωτος νομέων τι τὴν ψυχὴν ὑπέλαβον εἶναι. ὅθεν Δημόκριτος μὲν 

2. κενῶς] περιττῶς ἘΞ’. ἢ πάντες. ἘΠ 11 8. κοινὰ ὥκαντα ἘΠ 1 ἀἁ. καὶ τῆς ψνχῆς τι ἘΞ Π 6. δὲ οἵα Ε. ἢ τῶν μὶν κλ. ἘΧ΄ 1 ἄνυ 
τῷ σώματος ἘΞ. [ Ἴ. οἷον οτα ἘΣ’ ἢ 8. ἰδίων ΘΣΣΧ. ᾿ 9. μὲ οι δ. ΠΠ ὑδὲ -- 11, ἴδιον ογὰ Α΄. |ὶ 9. ἄνευ τῷ σώματος ἘΡ. 1] 10. τι 
οἵα δ. ἢ 11. αὐτῷ Τ᾿ ᾿ μηθϑ] μή Ἐξ. 11 12. τὸ εὐθὺ Α΄, 11 18. ἢ εὐθεῖ ἘΡ. 14." γ οχα ἘΨΖ, ροβὲ ἅψεται ροπΐξ Χι || ὅτω Ε. ἢ 
46. πάθη πάντα] παθήματα ἘΣ’. ᾿ὶ μετὰ τῷ σ. ἘΞ ἘΞ 18. καὶ τὸ μισεῖν ΣΧ. ἢ γὰρ εἰ 19, τι οπχὰ Ε. ἢ 19. μηνίει] σεμεῖον Ἀ. 1 
μὲν ὑπὸ ἰσχ. ΤΟΡΨΡΧ. ᾿ 21. δ δὲ καὶ ΡΡ. ἰἱ σμικρῶν ἘΞ’. ἢ ἰὰν ΤΡΨΡΕΑ͂. | 22. ἐργάζηται δ. ᾿ 23. μᾶλλον τῦτο Τ᾽ 
ΣΖ ΔΑ. ὶ 25. ἔχοιεν Κ΄ || ὅτι καὶ τὰ ΟΎ΄. ᾿ἰ ἐν ὕλη ΕΤ. ᾿ἃ ὥςε καὶ οἱ Ἐ΄. 1 26. ἰργάζεσθαι 8. 1} κίνησιν Ἐ, ἢ τις οἵὰ 8.5. ᾿ὶ 27. ἔν. 
πεν ἘΣ, καὶ ἕνεκα ὥ). 11 ἤδη] δὴ δ͵ΤΣΡ, οπι Χ'. 1 28. τῆς οπι «΄. || 29. διαφόρως «Α΄. ᾿ ὁρίσαιτο φ. Ἐ΄, δρίσαιτο ὁ φ. ΔΤΟΡΣΧ. ἢ 
καὶ ὁ διαλεκτικὸς ἘΣ’. || 30. ὀργὴν Α΄. 31. τοιῖτο ΤΡ ᾿ἱ περικαρδίν Τ. 

4. καὶ] ἢ ΤΟΡ̓ῬΕΩ͂. ᾿ 2. εἶδος το ὅδε τῷ Ἐ;’, ὁ δὲ τῷ ΕΟΤΡ΄. || 3. εἶναι τοιῦτον ἘΠ, τῦτον εἶναι Ἐξ΄. | ὥσπερ ἐπὶ οἰκίας Ἐ;΄. ΠΠ ἀ. ὅτῇ 

τις 5. τις ὅτι Α΄, ἂν ἢ ΤΡ’, ἀν εἴν ὅτι Σ᾽. ἢ 5. καυμάτων καὶ ὄμβρων ἘΣΧ,, ὕμβρων καὶ πνευμάτων Ε. | φησι δ’ΊΧ'. || καὶ οχα 

ἘΞ. ἢ 6. ἰν ογὰ Ἐξ. ἵἱ 9. δὴ οτα 7". 1 11. πάν᾽ Τ' ἢ τῷ οαι δ». 1 τοινδὶ] φυσικῦ ΤΆ ἢ 12. ὅσα Ἐ. ᾿ ἦν Ἐ, Ἱ 13. τινος Τὶ, 

τὰ ξ΄. ᾿᾿ οἷον] ἡ Α΄. 1 15. ὁ ὁπι Ε. 1 47. χωριςὰ ΤΡΧ', ὅτε ὡς χωριςξὰ Ἐ. ἢ 18, ἢ δὴ] ἢ γε Ὁ, εἴγε Τὶ, ἃ Χ'. 1] τοιαύτη Χὶ. ἃ 

20. δὶ πάλιν περὶ ,δ. ἢ 21. προδιελϑόττας δ, διελθόντας Χ' εἰ ργ Τ' ᾿ 22. συμπεριλαμβάνειν ΤΣ Α(, διαλαμβάνειν Ἐξ. ἢ 233. καλῶς ΟΤὰᾺ 
Ζ΄, Ῥοεὶ εἰρημύα ρορὶε ὅν. ΠΠ μήτι ΟΡ, || 2λ. τῦτ᾽ ἀληθῆ θῶμεν δ. ΠῚ 26. δυεῖν Ἐ, δυσὶ ΔΕΨΥΦΡΕΧ. ἢ μάλιςα δηΐα δυσὶ ἘΣ’. ᾿ δικᾶ 
διαφέρειν Χ'. ᾿ 28. φασὶ] φασὶ μὲν Ἐπ 1 δτοι γὰρ ἘΞ. ἢ 39. πρῶτον ΕΤ. ᾿ 30. μὴ ἐνδ.} μηδ᾽ ἐνδ Ἐπ. Π 31. ψυχὴν οὕτως ὑπ. 5, ἵ ὅθεν 
καὰ δημύκριτος πῦρ Ἐ΄. 

Επ62 



404 

“αὖρ τι καὶ θερμόν φησιν αὐτὴν εἶναι" ἀπείρων .«γὼρ᾽ ὄντων 
σχημάτων καὶ ἀτόμων τὼ σφαιροειδῆ πῦρ καὶ ψυχὴν λέ- 
γει, οἷον ἐν τῷ ἀέρι τὰ καλέμενα ξύσματα, ἃ φαύεται ἐν 
ταῖς διὰ τῶν θυρίδων ἀκτῖσιν, ὧν τὴν πανσπερμίαν ξοιχεῖα 

λέγει τῆς ὅλης φύσεως. ὁμοίως δὲ καὶ Λεύκιππος. τότων 5 
δὲ τὰ σφαιροειδῇ ψυχήν, διὰ τὸ μάλιςια διὰ παντὲς δύ» 

νάσθαι διαδύνειν τὲς τοιότους ῥυσμές,. καὶ κινεῖν. τὰ "λοιπὰ 
κιοόμενα καὶ αὐτά, ὑπολαμβάνοντες τὴν. ψυχὴν, εἶναι, τὸ 

παρέχον τοῖς ζῴοις τὴν κίνησιν. διὸ καὶ τῷ ζῆν ὅρον εἶναι 

ΠΕΡΙΓΨΎΧΗΣ . Α. 

᾿λναξωγόρας. δ' ἢ ἧττον διασαφεῖ “περὶ αὐτῶν᾽ πολλαχ μὲν 
γὰρ τὸ αἴτιον τῷ ικαλῶς καὶ ὀρθῶς τὸν γῶν λέγει, ἑτέρωι 
δὲ τῦτον εἶναι τὴν ψυχήν" ἐν ἅπασι: γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν 

τοῖς ζῴοις, καὶ μεγάλοις καὶ μαιροῖς, καὶ τιμίοις καὶ ἀτι- 
μοτέροις. ὁ φαίνεται. δ᾽ ὅ γε κατὰ. φρόνησιν λεγόμενος" νὺς 
αἄὥσιν ὁμοίως ὑπάρχειν: τοῖς ζῴοις, ὠλλ' ἐδὲ τοῖς ἀνθρώποις 
πᾶσν.. ὅσοι μὲν ὄν: ἐπὶ. τὸ κινεῖσθαι τὸ ἔμψυχον. ἀπέβλε- 
ψαν, τοι τὸ κρατικώτατον ὑπέλαβον τὴν ψυχήν" ὅσαι δ᾽ 
ἐπὶ τὸ γινώσκειν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι τῶν ὄντων, τοι δὲ λέ- 

τὴν ἀναπνσήν' συνάγοντος γὰρ τῷ περιέχοντος τὰ σώματα, 10 γυσι τὴν. ψυχρὶν τὰς ἀρχαῖς, οἱ μὲν πλείος. ποίῶντες, οἱ δὲ 
καὶ ἐκθλίβοντος τῶν «χημάτων τὰ παρέχοντα τοῖς. ζῴοις 
τὴν κίνησιν διὰ τὸ μὸὴδ᾽ αὐτὰ ἠρεμεῖν μηδέποτε, βοήθειαν 
γίγνεσθαι θύραθεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιότων ἐν τῷ ἀναπνεῖν: 
κωλύειν γὰρ αὐτὰ καὶ τὰ ἐνυπάρχοντα ἐν τοῖς ζῴοις ἐκ- 
κρίνεσθαι, συνανείργοντα τὸ συνάγον καὶ πηγνύον᾽ «καὶ ζῆν 15 
δὲ ἕως ὧν δύνωνται τῦτο ποιεῖν. ἔοικε δὲ καὶ τὸ παρὼ τῶν 
Πυθαγορείων λεγόμενον τὴν αὐτὴν ἔχειν. διάνοιαν" ἔφασαν 
γαίρ τινες αὐτῶν ψυχὴν εἶαι τὰ ἐν τῷ ἀέρι ξύσμωτα, αἱ 
δὲ τὸ ταῦτα κινοῦν. περὶ δὲ τότων εἴρηται, διότι συνεχῶς 

4 πὰ Ρ Μ ἐω Ἦν μὴ 

φαίνεται κινόμενα, κἀν ἢ νηνεμία παντελής. ἐπὶ ταὐτὸ δὲ Ὁ τὸ ζῷον ἐξ αὐτῆς τῆς τῷ 
φέρονται καὶ ὅσοι λέγουσι τὴν ψυχὴν τὸ αὑτὸ κινοῦν" ἐοΐ- 
κασι γὰρ ὅτοι πάντες ὑπειληφέώαι τὴν κίνησιν οἰκειότατον 
εἶναι τῇ ψυχὴν, καὶ τὰ μὲν ἄλλα πάντα κινεῖσῆαι διὰ. τὴν 

ψυχήν, ταύτην δ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῆς, διὰ τὸ μηθὲν ὁρῶν κιῶν ὃ 

μίαν ταύτην, ὥσπερ Ἐμπεδυκλὴς μὲν ἐκ τῶν ςοιχείων 

κάγτων εἶναι δὲ καὶ. ἤκαςον ψυχὴν τότων, λέγων ὅτω 

τι γαίῃ μὲν γὰρ γαῖαν ὑπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ, 
τοῦ αἰθέρι δ᾽. αἰθέρα δῆαν, ἀτὼρ πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον, 

. ξοργῇ: δὲ ς͵οργήν, νεῖκος δὲ τε γείκεϊ λυγρῷ. 
τὸν αὐτὸν δὲ. τρόπον καὶ Πλάτων. ἐν τῷ Τιμαίῳ τὴν ψυ- 

χὴν. ἐκ. τῶν ςουρχείων ποιεῖ". γινώσκεσθαι γὰρ τῷ ὁμοίῳ τὸ 
ὅμοισν, τὰ δὲ “πρώγματα: ἐκ τῶν ὠρχῶν εἶναι; ὁμοίως δὲ 
καὶ ἐν. τοῖς περὶ Φιλεσεφίας λεγομένοις διωρίσθη, αὐτὸ μὲν 

ἑνὸς ἰδέας καὶ τὰ πρώτου μήκους 

καὶ πλάτους καὶ βάϑυς, τὰ δ᾽ ἄλλα ὁμοιοτρόπως. ἔτι δὲ 
καὶ ἄλλως, τὰν μὲν τὸ ἔν, ἐπιςήμην δὲ τὼ δύο" μοναχῶς 
γὼρ ἐφ᾽ ἕν" τὸν δὲ τὰ ἐπιπέδε ἀριθμὸν δόξαν, αἴσθησιν δὲ 
τὸν τὸ ςερεδ' οἱ μὲν γὰρ ἀριθμοὶ τὼ εἴδη αὐτὰ καὶ αἱ ἀρ- 

μὴ καὶ αὐτὸ κινεῖται. ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας ψυχρὸν 2 χαὶ ἐλέγοντο, εἰσὶ. δ᾽ ἐκ τῶγ ςουχείων. κρίνεται δὲ τὰ πρα- 
εἶναι Ἀέγει τὴν κυῦσαν, καὶ εἴ τις ἄλλος εἴρηκεν ὡς τὸ πᾶγ 

ἐκίνησε νῶς, ὁ μὴν παντελῶς γ᾽ ὥσπερ Δημόκριτος. ἐκεῖνος 
μὲν γὰρ ὡπλῶς ταὐτὸν ψυχὴν καὶ. γῶν" τὸ γὰρ ἀληθὲς εἶ 

Ν ’ὔ Ἁ “- - νσ ς γαι τὸ φαινόμενον". διὸ καλῶς ποιῆσαι τὸν Ομαρον. ὡς 

γμάτα τὰ μὲν τῷ, τὰ δ᾽ ἐπιςήμῃ, τὰ δὲ δέξη, τὰ δ᾽ αἷ- 
σθήσει" εἴδη δ᾽ οἱ ἀριθμοὶ ὅτοι τῶν πραγμάτων. ἐπεὶ δὲ καὶ 
κινητικὸν ἐδύκει ἡ ψυχὴ εἶναι καὶ γνωριςικόν, ϑτως ἔνιοι 
συνέτλεξαν ΞΖ ἀμφοῖν, ἀποφηνάμενοι τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν 

Ἕκτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων, ὁ δὴ χρῆται τῷ νῷ ὡς. δυνάμει 80 κινένθ᾽ ἑαυτόν. διαφέρεγται "δὲ τοὶ τῶν ἀρχῶν, τύες καὶ πό- 
τινὶ περὶ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ ταὐτὸ λέγε ψυχὰν καὶ νῦν. 

Εὶ 

γαι, μάλιςα, μὲν σἱ σωμωτικὼς ποῶντες τοῖς ἀσωμεΐτοις, 

1. αὐτήν φησιν ΤΡ. 1 ἃ. τῆς ὅλης φύσεως ςοιχεῖα λέγει Ἐ. 1 5 εἰ 6. δὴ ἘΦ ΠΠ 6. σῴαιρ. πῦρ κα ψυχὴν Κ΄, ΠΠ δύνασθαι διὰ παι- 
τὸς ἘΡ 1 8. τὸ οτὰ Σ΄ || 9. διὸ -ο 12. κρησιν οτὰ ὅ΄. ᾿Π 10. τὴν εἰσανοὴν καὶ τὴν ἀναπνοήν ιδ. {[13. οὐρανόθεν Τ΄ [{λεἴτ᾽ εἰσιόντων Ἐ. ἢ 

4Δ. κωλύνσι Α΄ {Π|πταῦτα ὅ7. 1 47. ἔφασκον Α΄. Π 418. γάρ οπι (8. ἢ 49. περὶ δὲ] καὶ περὶ Α΄. ΠΠ ὅτι δ. {{πσυχνῶς ἘΡ. ἢ 231. ἑκοτὸ 
ΘΤΡΨΧ. ἱ 22. πάντες οὗτοι Κ΄. ἢ 2ἀ. ἀφ᾽ Ἐ΄. Ἰ αὑτῆς Ε. ΠΠ 25. ἐξαγόρας .δ. 1 26. λέγει οαχ ἢζ, -ἵ τὴν] εἶναι τὴν 8. ἢ 27. ἔκέη- 

σεν ὁ νοῦς ΘΡΆΥ͂ΥΧ. ᾿ γ᾽ οαἱ Ἐξ΄. ᾿ 28. ταυτὸ Τί, ταυτὸ τὴν ΤΡΡ΄. 1! καὶ τὸν νοῦν ὅ). ἢ τὼ ΡῈ. ἢ 29. ὡς ὁ ἔκτωρ δὲ;». ἢ 
81. ἀλλ᾽ αὐτὸ Κ΄. 

4. ἀσαφεῖ Χ΄. ᾿ἰ πολλαχῆ Ἐ,, πολλαχῶς Ἐξ’. 1 2. γὰρ δηϊε τοῦ Ἐ. {τὸ οἷα Κ᾿ ἢ 3. Η ταὐτὸν εἶται τὸν νοῦν τῇ ψνχῆ Κ᾽, δὲ τὸν 

νοῦν εἶναι ταὐτὸν τῇ ψυχῆ ΤΡ εἰ, αυΐὶ τὸν αὐτὸν, ἔΓ ! ἂν οπι «Α΄, [[ αὐτὸν ὑπίρχειν Α΄. [[ ἀ. ἀτιμιωτέροις 7. ΠΠ 5. τοῦς λεγόμενος ἘΦ΄. ἢ 

6. ὑπάρχειν ὁμοίως ΚΑ. ᾿ Ἴ. πᾶσιν οτα ΘΤΡΨΧ. οἷν οτὰ ΄. ἵἱ 8. τὸ οπι Α΄. ᾿ 9. τὸ ροβὶ καὶ οῃ δΤΖΤΡ΄. ἴ δὲ ὅ), οπι ΣΤ. ἢ 

40. μὲν οὖν πλ, Α΄. ἢΠ| ποιοῦντες ταύτας οἱ ἘῬΡ΄, ποιῶντες τὰς ἀρχὼς οἱ ΤΊΣ, ποιῆντες τὰς ἀρχὰς ταύτας οἱ 5.Χ΄. ἃ 41. τοιαύτην 5. ἢ μὲν 

οὔι ΤΡ» [ 12. ἁπάντων Ἐξ’. ἵ καὶ οτὰ Σ΄ [ὶ τούτων οτχ «Α΄. [[ οὕτω λέγων δ), οπι ΤΡ. ἵ| 13. γὰρ οτὰ ἢ΄. ἵ δ᾽ οπα ΚΕ. ἢ 14. δία 

. δ. δὲν ΤΟ Ρ. Ἰ ἄδηλον Ἐ. 1 15. ςοργὴν δὲ ςοργῇ ΧΟ, ςοργῇῆ δέ τε ςοργὴν ἘΣ. ᾿ τεῖ γε Τί, πε δ, οτὰ ἘΞ. 1 16. καὶ] κα ὁ ἢ 

ου ἜΤΟΣ. || πλάτων ροβὶ τιμαίω ΤΡ, ροβὲ ψνχὴν 57. 47. τῷ εἰ τὸ οι Ζ΄. 19. λόγοις Ἐπ | 20. αὐτῆς οι ὅλ ἢ τῆς οταὰ 

δ. ἢ 23. γὰρ οπι 57. {{ἐφ᾽ ὦ] γνεται ΧΙ, οτὰ 57. || τῇ οπι «δ. ἢ! δὲ] γὰρ (δ. 1 24. αὐτὰ οπὶ .5.4΄. [ αἱ οα δ͵ ΣΧ. ἀρχαὰὼ 
τῶν ὄντων ἐλέγοντο ὕ. ἢ 26. τὰ δηϊς μὲν οπι .5ὅ. ᾿ 27. ἐπειδὴ Α΄, || 28. ἐδόκει οτα Κζ ἢ εἶναι ἡ ψυχὴ ἘΣ, ψυχῇ εἶναι Ὁ. ἢ γωνστικόν 

ἘΠῚ 29. συνίλεξαν δι᾽ Κ΄. ἢ 31. μὴ} δὲ Α΄. || τὰς ἀσωμάτυς Χ'. 



ΠΕΡΙ ἘΥΧΗΣ Α. 

τότοις δ᾽ οἱ μίζαντες καὶ ἀπ’ ὠμφοῖν τὼς ἀρχὼς ὠποφη- 
γώμενοι. διαφέρονται δὲ καὶ περὶ τὸ πλῆθος" οἱ μὲν γὰρ 
μέαν οἱ δὲ πλείᾳς λέγυσιν. ἑπομένως δὲ τύτοις καὶ τὴν 
ψυχὴν ἀποδιδόασιν τό τε γὰρ κινητικὸν τὴν φύσιν τῶν πρώ- 
τῶν ὑπειλήφασιν, ὑκ ἀλόγως. ὅθεν ἔδοξέ τισι πῦρ εἶναι" 
καὶ γὰρ τῦτο λεχτομερές ατόν τε καὶ μάλιςα τῶν ςοιχείων 

ἀσώματον, ἔτι δὲ κινεῖταί τε καὶ κεῖ τὰ ἄλλα πρώτως. 
Δημόκριτος δὲ καὶ γλαφυρωτέρως εἴρηκεν ἀποφηνάμενος 
διὰ τί τότων ἑκάτερον" ψυχὴν μὲν γὼρ εἶναι ταὐτὸ καὶ γῶν, 

ἀρδ 

ἀεί, σελήνην, ἥλιον, τὸς ἀςέρως καὶ τὸν ὀρανὸν ὅλον. τῶν δὲ 

φορτικωτέρων καὶ ὕδωρ τινὲς ἀπεφήναντο, καθάπερ Ἵππων. 
πεισθῆναι δ᾽ ἐοίκασιν ἐκ τῆς γονῆς, ὅτι πάντων ὑγρώ" καὶ 
γὰρ ἐλέγχει τὸς αἷμα φάσκοντας τὴν ψυχήν, ὅτι ἡ γονὴ 

5 ὑχ αἷμα" ταύτην δ᾽ εἶναι τὴν πρώτην ψυχήν. ἕτεροι δ᾽ αἷ- 
μα, καθάπερ Κριτίας, τὸ αἰσθάνεσθαι ψυχῆς οἰκειότατον 
ὑπολαμβάνοντες, τῶτο δ᾽ ὑπάρχειν διὰ τὴν τῇ αἵμωτος φύ- 
σιν. πάντα γὰρ τὼ ςοιχεῖα κριτὴν εἴληφε, πλὴν τῆς γῆς" 

’ὔ ΔᾺὰ ᾽ Ἁ ν 2. Ν 4 3 
ταύτην δ᾽ ὀθεὶς ὠποπέφανται, πλὴν εἴ τις αὐτὴν εἴρηκεν ἐκ 

τῦτο δ᾽ εἶναι τῶν πρώτων καὶ ἀδιαιρέτων σωμάτων, κινητι- 10 πάντων εἶναι τῶν ςουιχείων ἢ πάντα. ὁρίζονται δὲ πάγτες 
κὸν δὲ διὰ μικρομέρειαν καὶ τὸ σχῆμα" τῶν δὲ σχημάτων 

᾿ ,ὔ Ὶ “ “ ,ὔ 

εὐκινητότατον τὸ σφαιροειδὲς λέγει" τοίῶτον δ᾽ εἶναι τόν τε 
ἣν καὶ τὸ πῦρ. ᾿Αναξαγόρας δ᾽ ἔοικε μὲν ἕτερον λέγειν ψυ- 
χήν τε καὶ γῆν, ὥσπερ εἴπομεν καὶ πρότερον, χρῆται δ᾽ 

Ἁ δ δ ς », ὧν , 3 ,ὔ »“ "» τὴν ψυχὴν τρισὶν ὡς εἰπεῖν, κινήσει, αἰσθήσει, τῷ ἀσω- 
Ψ, χ: , μ4 ΠΡ ς ν Ν ; ’ὔ Ἀ μάτῳ" τότων δ᾽ ἕκαςον ἀνώγεται πρὸς τὰς ἀρχάς. δὶὸ καὶ 

»-“ ἃ - Ἄ -“ 
οἱ τῷ γινώσκειν ὁριζόμενοι αὐτὴν ἢ ςοιχεῖον ἢ ἐκ τῶν ςοι- 

,ὔ χείων ποῶσι, λέγοντες παραπλησίως ὠλλήλοις, πλὴν ἑνός" 
ἀμφοῖν ὡς μιᾷ φύσει, πλὴν ὠρχρν γε τὸν γῦν τίθεται μά- τ5 φασὶ γὼρ γινώσκεσθαι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ" ἐπειδ γὰρ ἡ 
λιςα πάντων' μόνον γῶν φησὶν αὐτὸν τῶν ὄντων ἁπλῶν ἐδαι Ψυχὴ πάντα γιγνώσκει, συνις σιν αὐτὴν ἐκ πασῶν τῶν ὠρ- 
καὶ ὠμιγὴ τε καὶ καθαρόν. ἀποδίδωσι δ᾽ ἄμφω τῇ αὐτῇ χῶν. ὅσοι μὲν Ἦν μίαν τινὰ λέγασιν αἰτίαν καὶ ςοιχεῖον ἕν, 
᾽ “ ,ὔὕ ’ Ὶ Ἀ - » “ Ν Ὶ Ἁ ν ἃ έ .« »Ἥ ἃν» έ Ἂ ς ὕ ἀρχῇ, τό τε γινώσκειν καὶ τὸ κινεῖν, λέγων γν κινῆσαι τὸ καὶ τὴν ψυχὴν ἕν τιθέασιν, οἷον πῦρ ἢ ἀέρα" οἱ δὲ πλείως 
πᾶν. ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κινητικόν λέγοντες τὰς ἀρχὼς καὶ τὴν ψυχὴν πλείω ποιῶσιν. ᾿Ανα- 
τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν, εἴπερ τὸν λίθον ἔφη ψυχὴν ἔχειν, τ ξαγόρας δὲ μόνος ὠπαθὴ φησὶν εἶναι τὸν γῆν, καὶ κοινὸν 
᾿ Ἀ “ -ν 7 ᾿ ᾽ “ ΌΎΥ̓͂. Ὦ» “ ΠΥ “ »"΄»’: 
ὅτι τὸν σίδηρον κινεῖ. Διογένης δ᾽ ὥσπερ καὶ ἕτεροί τινες, ὑθὲν ὑθενὶ τῶν ἄλλων ἔχειν. τοίῶτος δ᾽ ὧν πῶς γνωριεῖ καὶ 
Ω “ ; ᾽ὔ ν» ᾽ ,ὔ ν»,,.)».». 7 Υ̓͂»» “ 4 Υ̓ ν»ν »“ Η 
ὠέρα τῦτον οἰηθεὶς πάντων λεπτομερές τον εἶναι καὶ ὠρχήν᾽ διὼ τίν᾽ αἰτίαν, ἔτ᾽ ἐκεῖνος εἴρηκεν ὅτ᾽ ἐκ τῶν εἰρημένων συμ- 
καὶ διὰ τῦτο γισώσκειν τε καὶ κινεῖν τὴν ψυχήν, ἧ μὲν πρῶ- φανές ἐς ιν. ὅσοι δ᾽ ἐναντιώσεις ποιῶσιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς, καὶ 
τόν ἐςι, καὶ ἐκ τότυ τὼ λοιπιί, γινώσκειν, ἢ δὲ λεπτότατον, τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἐναντίων συνις σιν" οἱ δὲ θάτερον τῶν 

χινητικὸν εἶναι. καὶ ρακλειτος δὲ τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι 25 ἐναντίων, οἷον θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἤ τι τοῖδτον ἄλλο, καὶ τὴν 
ψυχήν, εἴπερ τὴν ἀναθυμίασιν, ἐξ ἧς τἄλλα συνίξησιν" καὶ ψυχὴν ὁμοίως ἕν τι τότων τιθέασιν. διὸ καὶ τοῖς ὀνόμασιν 
ἀσωματώτατον δὴ καὶ ῥέον ἀεί" τὸ δὲ κινόμενον κινυμώῳ ἀκολυθῶσιν, οἱ μὲν τὸ θερμὸν λέγοντες, ὅτι διὰ τῦτο καὶ τὸ 
γινώσκεσθαι. ἦν. κινήσει δ᾽ εἶναι τὰ ὄντα κἀκεῖνος ᾧετο καὶ ζῶν ὠνόμαςαι, οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν 
οἱ πολλοί. παραπλησίως δὲ τότοις καὶ ᾿Αλκμαίων ἔοικεν κατάψυξιν καλεῖσθαι ψυχήν. τὰ μὲν ἦν παραδεδομένα, περὶ 
ὑπολαβεῖν περὶ ψυχῆς" φησὶ γὼρ αὐτὴν ἀθάνατον εἶναι 3) ψυχῆς, καὶ δι᾿ ἃς αἰτίας λέγεσιν ὅτω, ταῦτ᾽ ἐςύ. 
διὰ τὸ ἐοικέναι τοῖς ἀθαγώτοις, τῦτο δ᾽ ὑπάρχειν αὐτῇ ὡς ᾿Ἐπισκεχτέον δὲ πρῶτον μὲν περὶ κινήσεως" ἴσως γὼρ ὁ 3 
ἀεὶ κινουμένη" κινεῖσθαι γὰρ καὶ τὰ θεῖα πάντα συνεχῶς μόνον ψεῦδός ἐξι τὸ τὴν ἀσίαν αὐτῆς τοιαύτην εἶναι οἷαν 

2. τῇ πλήθυς ΘΤΤΤΧ΄. [1 ἀ. τε οτὰ δ. ἢ 5. ὅθεν καὶ ἔδοξε Σ΄. ΠΠ 7. ἔτι δὲ] ἔτι δὲ καὶ ΤΕ, καὶ ἔΧ΄ ᾿ τε οτὰ δΤΡΡΚ'. || ἅλ- 
λα οὐὰ .8. 8. ἀποφαινόμενος Ἐ. [ 9. τί τὸ κινεῖσθαι καὶ κινεῖν τύτων 8. Π γὰρ οταὰ Σ΄, ἢ ταυτὸν ΤΡ Χ. || 10. εἶναι ἐκ τῶν ΤΟΡ 
ἮΡΧ. ὶ 11. λεκτομέρειαν Τ, μικρολεκτομέρειαν 5. ἢ} δὲ] τε δ. 1 14. τε οτὰ «Α΄. 1 καὶ πρότερον εἴπομεν Σ΄, Ἱ χρῆσϑαι ἘΕΧ΄ ᾿ 16. ἀ- 
πάντων Ἐδ. ἢ 11. τε οἵα δ’Ρ. ᾿ὶ 19. δὲ εἰ 20. τι οπὶ Κι {[|20Ὁ. ὑπολαμβάνειν ΤΟΡῬΡ, ἀπολαμβάνειν 5. 1} τὴν Δ΄. ἃ ψυχὴν ἔφη- 
σεν ὃ. οι ἔφη ἢ΄. {Π 21. περ οτὰ Ἐξ΄. ᾿| 22. λεχτομερέςξερον Α΄, ᾿ 23. μὲν γὼρ πρῶτον Ἐς, || 24. ἔςαι δ. [| ἐκ τότυ καὶ Τ΄ ᾿λεπτο- 
μερέφατο ΤΟΣῬΡ΄ ᾿ὶ 25. φησι τὴν ψυχὴν ΟΡ. 26. εἴπερ καὶ τὴν Ἐ΄, { καὶ γὰρ ἀσ. ΤΟ. || 21. δὲ δΧ', τε ΕΡ̓Ῥ, οτὰ Σ΄. καὶ τὸ 

ῥέον ΑΙ. ἢ τὼ δὲ κινέμενα Τ', τὸ κισύμενον δὲ ἘΡ΄. 1 28. κἀκεῖνός τε καὶ οἱ πολλοὶ ὥοντο Α΄. ἢ 30. πεὶ ψυχῆς ὑπολαβεῖν Ἐξ,. ἢ 32. γὰρ] 

δὲ ὅσ. || ἅπαντα ΤΌΣΑ. ᾿ 
1. τὸς οαχλ ΡΤ [ἰ 3. ἔοικεν Τ' 11 ἀ. ὅτι -ο 5. ψυχήν οτὴ Χ΄. ᾿ 5. τὴν οτὰ 7. ᾿Π πρώτην οτὰ Ἐξ. || 6. αἰσϑ. τῆς ψυχῆς ὕ΄. ἢ 

Ἴ. ὑπολαβόντες Α(. ᾿ 8. γὰρ] δ᾽ ὅν ΤΙ. 9. ἀποφσζεται ΤΤΤ,ῪΥἯΨΎἕἑῈςἘκΧ.. 11 11. τὴν οπὶ 7, τὴν ψυχὴν οαν ΖΞ 1 ὡς οπὶ .5. ΠΠϊ 12. ἀνά. 
Ὑεσθαι, ΟΡ. || 13. ἃ ροβὲ αὐτὴν οπι ,Δ.ΧΑ΄. ΠΟ 15. γνγν. καὶ τὸ ὅμοιον 5, τὸ ὅμοιον γιγν. (57, καὶ τὸ ὅμοιον γίην. ΚῬΡ. 11 τῷ ὃμ. τὸ ὅμ. 
«ΧΟ ἡ οπι Ἑ. ᾿᾿ 16. συνίςησιν Α΄. ἢ 18. πλείων ΡΡ'. || 19. ποιῶσι] λέγωσιν ΦΤΌΡΡ' | 20" δὲ οπι (δ. [Π φύσιν Σ΄ || 21. γνωρίζει 
δῦ. ἢ 94. συτιςῶσιν οτὰ Τ΄ ἢ 25. οἷον οαν ΤῊ, {ἄλλο ομι «Δ΄, ἄλλο --- 26. τέτων οπὶ Ε. ᾿ἱἱ 26. τότων εἶναι τιθ. 7, ἢ 21. μὲν γὰρ 

τὸ Ἑ. Ἱ ὅτι -- 38, ὠνόμαςαι οτα Σ΄, || 29. παραδεόμεια δ΄. ἢ 32. ψευδίς Ἐ’΄. 1 ἐςξι οτὰ Χ, ἢ οἷαν -- ἀθό, 1. ψυχὰν τλᾶτρο ἢ. 

Ω 
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φασὶν οἱ λέγοντες ψυχὲὴν εἶναι τὸ κινῶν ἑαυτὸ ἢ δυναΐμενον 
κινεῖν, ἀλλ᾽ ἕν τι τῶν ἀδυνάτων τὸ ὑπάρχειν αὐτῇ κίνησιν. 

ὅτι μὲν ἦν ὑκ ἀναγκαῖον τὸ κινῶν καὶ αὐτὸ κινεῖσθαι, πρό- 
τερον εἴρηται. διχῶς δὲ κουμένε παντός (ἢ γὰρ καθ᾽ ἕτερον 
ἢ καθ᾿ αὑτό καθ᾿ ἕτερον δὲ λέγομεν, ὅσα κινεῖται τῷ ἐν 5 
κινμένῳ εἶναι, οἷον πλωτῆρες" οὐ γὰρ ὁμοίως κιΐνται" τῷ 
«λοίῳ" τὸ μὲν γὰρ καθ᾽ αὑτὸ κινεῖται, οἱ δὲ τῷ ἐν κινου- 
μέῳ εἶναι. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν μορίων" οἰκεία μὲν γάρ ἐς! 
κίνησις ποδῶν βάδισις, αὕτη δὲ καὶ ἀνθρώπων" ΩΣ ὑπάρ- 

μα κινεῖται, ταύτην" καὶ αὐτή. τὸ δὲ σῶμα κινεῖται φορᾷ" 
ὥςε καὶ ἡ ψυχὴ μεταβάλλοι ὧν κατὼ τὸ σῶμα ἢ ὅλη καὶ 
κατὰ μόρια μεθιςαμένη. εἰ δὲ γῦτ᾽ ἐνδέχεται, καὶ ἐξελθῶ- 
σαν εἰσιέναι πάλιν ἐνδέχοιτ᾽ ἄν" τότῳ δ᾽ ἔποιτ' ὧν τὸ ἀνί- 
ςασθαι τὰ τεθνεῶτα τῶν ζῴων. τὴν δὲ κατὰ συμβεβηκὸς 
κίνησιν κἂν ὑφ᾽ ἑτέρα κινοῖτο" ὠσθείη γὰρ ἂν βίῳ τὸ ζῷον, 
οὐ δεῖ δὲ ᾧ τὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κινεῖσθαι ἐν τῇ ὑσίῳ, τῦθ᾽ ὑπ᾽ 
ἄλλε κινεῖσθαι, πλὴν εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός, ὥσπερ ἀδὰ 

τὸ καθ᾽ αὑτὸ ὠγαθὸν ἢ δι᾽ αὑτό, τὸ μὲν δὲ ἄλλο εἶαι, τὸ 

χει δὲ τοῖς πλωτῆρσι τότε) διχῶς δὲ λεγομέου τὰ κιεῖ: (0 δ᾽ ἑτέρε ἔγεκεν. τὴν δὲ ψυχὴν μάλιςα φαΐ τις ἄν ὑπὸ τῶν 
σθαι, γῦν ἐπισκοπῦμεν περὶ τὴς ψυχῆς εἰ καθ᾽ αὑτὴν κι- 
νεῖται καὶ μετέχει κινήσεως. τεσσάρων δὲ κινήσεων ὑσῶν, 

αἰσθητῶν κινεῖσθαι, εἴπερ κινεῖται. ἀλλὰ μὲν καὶ εἰ κινεῖ 
᾿Ὶ ,΄ μ“ -“ 

γε αὐτὴ αὑτήν, καὶ αὐτὴ κινοῖτ᾽ ἄν, ὥς εἰ πᾶσα κύησις 

φορᾶς ἀλλοιώσεως φθίσεως αὐξήσεως, ἢ μίαν τότων κι- διφασίς ἐςι τῷ κουμένου Η κινεῖται, καὶ ἡ ψυχὴ ἐξίς ετ᾽ 
νοῖτ᾽ ὧν ἢ πλείος ἣ πάσας. εἰ δὲ κινεῖται μὴ κατὰ συμ- ἂν ἐκ τῆς ὑσίας, εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς αὑτὴν κινεῖ; ἀλλ’ 

. βεβηκός, φύτει ἂν ὑπάρχοι κύησις Ἀὐτη: εἰ δὲ “το, καὶ ὦ ἔςιν ἡ κίνησις τῆς ὑσίας αὐτῆς καθ᾽ αὐτήν. ἔνιοι δὲ καὶ κι- 

τόχος" κᾶσαι γὼρ αἱ λεχθεῖσαι κινήσεις ἐν τόπῳ. εἰ δ᾽ νεῖν φασὶ τὴν ψυχὴν τὸ σῶμα ἐν ᾧ ἐςΐίν, ὡς αὐτὴ κιεῖται, 
ἐςὶν ἡ ὑσία τῆς ψυχῆς τὸ κινεῖν ἑαυτήν, οὐ κατὼ συμβε- οἷον Δημόκριτος, παραπλησίως λέγων Φιλίππῳ τῷ κωμῳ- 
βηκὸς αὐτῇ τὸ κινεῖσθαι ὑπάρξει, ὥσπερ τῷ λευκῷ ἢ τῷ δοδιδασκώλῳ. φησὶ γὰρ τὸν Δαίδαλον κινουμένην κοῦσαι 
τριτήχει" κινεῖται γὰρ καὶ ταῦτα, ἀλλὰ κατὰ συμβεβη- τὴν ξυλίνην ᾿Αφροδίτην, ἐγχέαντ᾽ ἄργυρον χυτόν. ὁμοίως δὲ 
κός" ᾧ γὰρ ὑκάρχεσιν, ἐκεῖνο κινεῖται τὸ σῶμα. διὸ καὶ 29 καὶ Δημόκριτος λέγει" κινεμένας γάρ φησι τὼς ἀδιαιρέτος 
ὑκ ἔςι τόπος αὐτῶν' τῆς δὲ ψυχῆς ἔςαι, εἴπερ φύσει κι σφαίρας διὰ τὸ πεφυκώαι μηδέποτε μένειν, συνεφόνκειν 
γήσεως μετέχει. ἔτι δ᾽ εἰ φύσει κινεῖται, κἂν βίᾳ κνη- καὶ κινεῖν τὸ σῶμα πᾶν. ἡμεῖς δ᾽ ἐρωτήσομεν εἰ καὶ ἠρέ- 

ϑεΐι" κἂν εἰ βίᾳ, καὶ φύσει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ μησὶν ποιεῖ ταὐτὰ ταῦτα. πῶς δὲ ποιήσει, χαλεπὸν ἢ καὶ 
«περὶ ἠρεμίας" εἰς ὃ γὰρ κινεῖται φύσει, καὶ ἠρεμεῖ ἐν τότῳ ἀδύνατον εἰπεῖν. ὅλως δ᾽ ὑχ ὕἕτω φαύεται κινεῖν ἡ ψυχρὰ 
φύσει" ὁμοίως δὲ καὶ εἰς ὃ κινεῖται βίῳ, καὶ ἠρεμεῖ ἐν τό- 15 τὸ ζῶον, ἀλλὰ διὰ προαιρέσεώς τινος καὶ νοήσεως. τὸν αὐτὸν 
τῳ βίῳ. ποῖαι δὲ βίαιοι τῆς ψυχὰς κινήσεις ἔσονται καὶ δὲ τρόπον καὶ ὁ Τίμαιος φυσιολογεῖ τὴν ψυχὴν κινεῖν τὸ 
ἀρεμίαι, ὑἐδὲ πλάττειν βελομένοις ῥέδιον ὠποδῶναι. ἔτι δ' σῶμα" τῷ γὰρ κινεῖσθαι αὐτὴν καὶ τὸ σῶμα κινεῖν διὰ τὸ 
εἰ μὲν ἄνω κινήσεται, πῦρ ἔςαι, εἰ δὲ κάτω, ὙΝ᾽ τότων συμπεπλέχθαι πρὸς αὐτό. συνεςηκυῖαν γὰρ ἐκ τῶν ςον- 
γὰρ τῶν σωμάτων αἱ κινήσεις αὗταί. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ «είων, καὶ μεμερισμένην κατὼ τὸς ὡρμονικὸς ἀριθμός, ὅπως 
περὶ τῶν μεταξύ. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ φαύεται κιῦσα τὸ σῶμα, 80 αἴσθησίν τε σύμφυτον ἁρμονίας ἔχη καὶ τὸ πᾶν φέρηται 
ταύτας εὔλογον κινεῖν τὼς κινήσεις ἃς καὶ αὐτὴ κινεῖται. συμφώνους φοράς, τὴν εὐθυωρίαν εἰς κύκλον κατέκα μι ψεν" 
εἰ δὲ τῦτο, καὶ ἀντιςρέψασιν εἰπεῖν ἀληθὲς ὅτι ἣν τὸ σῶς καὶ διελὼν ἐκ τῷ ἑνὸς δύο κύκλους δισσαχῆῇ συνημμένους 

4. εἶναι τὴν ψυχὴν 77. 1 αὐτὸ ΟΡΡ. Ἱ 2. κινῶν ΧΙ. 1 αὐτῇ τὴν κι ἘΚ. 1 8. ὑκ οτὰ δ. { ἀ. χαντός οτὰ δ. ἢ γὰρ οἵα Ἐξ. 
6. οἷον οἱ πλ. ἘΡ΄. ἢ 1. ἐν τῷ δὰ. Ἰ1 8. μὲν οπι δ. ἡ 9. βάσις ὕ).. ἢ καὶ οτι Ἐ’΄. ᾿ ἀνθρώπω Ἐ΄. ἢ 10. δισσῶς Ἐ. ΠΠ δὲ] οὖν ὅ΄. ἵ 
41. περισκοπῦμεν Ἐ΄ || 12. οὐσῶν κιήσεων Ἐς; ἢ 13. φθορᾶς ,5, ἢ φθίσεως οτχι ΡΥ Ἐ. Π ΠῚ7. ἡ οτὰ Χ. || 18. τὸ κινεῖσθαι αὐτῇ δῦ. 
ὑπάρχει Ἐ. ᾿ τῷ γοβῖ ἢ οἷν ἘϑΧ. || 20. καὶ οαἱ Κ΄ 1] 21. ἴξιν ὁ τόπος Τ΄ ἢ τῇ δὲ ψυχῆ Ἐ΄. ̓Π 22. καὶ ὦν ἘΡ. ἢ 23. καὶ φύ- 

, σε] κατὰ φύσιν Ἐ. || 35. καὶ ροϑὶ δὲ οτχὰ Τ΄ [ 26. ψυχῆς αἱ κι Τ. ἢ 27. πλάσσειν ΧΙ. || 29. αὗται αἱ κιτήσεις Κ΄. 11 αὐτὸς] αὖ 8. 
80. τῶν ἀέρος λέγων καὶ ὕδατος μεταξύ ἘΖ΄. ἃ ἔπειτα δ᾽ εἰ Ὲ οοττ. 31. εὔλογον ταύτας δΊΕῚΨῈΕ Α΄. ̓ ] καὶ οπι 7. 

4. φορὰν .5. {{.2. σῶμα καὶ αὐτὴ ἃ ὅ᾽. 1 3. ἰνδέχοιτο ΘΤΡῪΣ΄. ἃ Δ. εἰσιέναι καὶ πάλιν ἘΞΖ. {Πνδέχοιτ᾽ ἄν οαχ ΚΣΖΙΧ. Ἱ 6. κιὰ 
ἘΣ. ἸΡ 1. αὐτῷ ἘΞ 1 8. μὴ οτχ Ε. ἵ 9. εἶναι] ἐξὶ Χ΄. ἢ 10. δίκα Τί. ἢ μάλιςα δὐῖς ὑπὸ ξ΄. 1| ἄν τις Χ΄, ̓  41. αἰσθητικῶν ὅ. ἢ 
42. γε οτὰ ΤΡ. ἢ ἑαυτὴν ΔΊ ΡΖ. 1 ὥς εἶτ᾽ ἘΞ 13. ἢ οτὰ κ᾿ ἢ ἐξιςαίη Τί ἐξίξαται (ογαῖθεο ἀν) δΡΖΧ. 1 14. ἐκ] αὐτῆς 
Ἐς οἵὰ ΤῊΡΨ. ἵἱ ἰαυτὴν Ἐ5. 15. αὐτῇ Θ᾽». 1 16. τὴν ψυχήν φασι ΤΡ. { 17. κωμωδιδασκάλω ΤΌΡΨΡΕΧ. 19. δὲ οχὰ ἘΣ " 

20. καὶ ὁ ὃ. δ. ᾿Π φησι οπὶ Α΄. [ 22. καὶ] τε καὶ ΤῊ, "ἢ ἐρωτήσωμεν ΒΤ ΡΡΕ. [1 ἐρεμήσειν ποιεῖ τῦτ᾽ αὐτὸ 51 ΟὕΡ̓Ρ,, ἠρεμεῖν ποῖει τῶ τ΄ 
αὐτό Α΄, ἠρεμήσειν τῶτο ποιεῖ ποτέ Κ΄, Π 23. ποιήσει τῦτο χ, ὅ). 1 ὃ οτὰ ἘΞ. Ἰ καὶ οαα ἘΧ. || 24. ἡ ψυχὴ κινεῖν Κ΄. || 28. συμπεπλᾷ- 

χθαι ἙἘ. 1 συνεξηκέναα ἘΠ. ἢ 29. καὶ οπι ἢ. ᾿] 30. τι] τε καὶ ΤΌ. 1 ἁρμονίαν ΤΟΥΣ. ἢ! συμφέρηται ἘΞ’, φθείηται Τ᾿ ἢ 82. διόλων 5. ἢ 
δὸς κύκλυ δύο κι Σ᾽. 1} κύκλυς δύο Ε. 

ΠΡ ΠΗ ἀοα τ ύ ΑΣ 
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πάλιν τὸν ἔνα δηεῖλεν εἰς ἑπτὼ κύκλους, ὡς ὅσας τὰς τὸόο- δὶον ἀλλὰ βίαιογ" εἰ δ᾽ ἐςὶν ἡ κύησις αὐτῆς μὴ ὑσίᾳ, πω- 

ὑραΐξ φορὼς τὰς τῆς ψυχῆς κινήσεις. πρῶτον μὲν ἣν ὁ κα ρὰ φύσιν ἂν κινοῖτο. ἐπίπονον δὲ καὶ τὸ μεμῖχθαι τῷ σώ- 
λῶς τὸ λέγειν τὴν ψυχὴν μέγεθος εἶναι" τὴν γὰρ τὸ παν- ματι μὴ δυνάμενον ὠπολυθῆναι, καὶ προσέτι φευκτόν, εἷ- 
τὸς δῆλον ὅτι τοιαύτην εἶναι βόλεται οἷόν ποτ᾽ ἐςὶν ὁ καλύ- περ βέλτιον τῷ νῷ μὴ μετὰ σώματος «εἶναι, καθάπερ εἴω- 
μενος γῶς" ὦ γὼρ δὴ οἷόν γ᾽ ἡ αἰσθητική, ἐδ᾽ οἷον ἡ ἐπιθυ-- ς θέ τες λέγεσθαι καὶ πολλοῖς συνδοκεῖ; ἄδηλος δὲ καὶ τοῦ 
μητική" τότων γὰρ ἡ κίνησις ὁ κυκλοφορία. ὁ δὲ γῆς εἷς 
καὶ συνεχής, ὥσπερ καὶ ἡ νόησις" ἡ δὲ νόησις τὰ νοήμα- 

τα᾿ ταῦτα δὲ τῷ ἐφεξῆς ἔν, ὡς ἀριθμός, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς τὸ 
μέγεθος. διόπερ ἀδ᾽ ὁ γῆς ὅτω συνεχής, ἀλλ᾽ ἦτοι ἀμερὴς ἢ 

κύκλῳ φέρεσθαι τὸν ἀραγνὸν ἡ αἰτία" ὅτε γὰρ τῆς ψυχῆς ἡ 
ὑσία αἰτία τῷ κύκλῳ φέρεσθαι, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς 
ὕτω κινεῖται, ἔτε τὸ σῶμα, αἴτιον, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ μᾶλλον 
ἐκείνῳ. ὠλλὰ μὴν ὑδ᾽ ὅτι βέλτιον λέγεται" καΐτοι γ᾽ ἐχρῆν 

ὑχκ ὡς μέγεθός τι συνεχής" πῶς γὰρ δὴ καὶ νοήσει μέγε- 10 διὰ τῦτο τὸν θεὸν κύκλῳ ποιεῖν φέρεσθαι τὴν ψυχήν, ὅτι 
ἕὸς ὧν ὑτῳὸν τῶν μορίων τῶν αὐτῷ; μορίων δ᾽ ἤτοι κατὰ 
μέγεθος ἢ κατὰ ςιγμήν, εἰ δεῖ καὶ τῦτο μόριον εἰπεῖν. εἰ 

μὲν ἕν κατὰ ςιγμήν, αὗται δ᾽ ἄπειροι, δῆλον ὡς ὑδέποτε 
διέξεισιν, εἰ δὲ κατὰ μέγεθος, πολλάκις ἢ ὠπειράκις νοή- 

βέλτιον αὐτῇ τὸ κινεῖσθαι τοῦ μένειν, κινεῖσθαι δ᾽ οὕτως ἢ 
ἄλλως, ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἡ τοιαύτη σκέψις ἑτέρων λόγων οὐκειο-- 
τέρα, ταύτην μὲν ἀφῶμεν τὸ γῶν. ἐκεῖνο δὲ ἄτοπον συμ- 
βαύει καὶ τότῳ τῷ λόγῳ καὶ τοῖς πλείςοις τῶν περὶ ψυ- 

σει τὸ αὐτό. φαίνεται δὲ καὶ ἅπαξ ἐνδεχόμενον. εἰ δ᾽ ἱκα- 15 χῆς συνάπτεσι γὰρ καὶ τιθέασιν εἰς σῶμα τὴν ψυχήν, ὑ- 
νὸν θιγεῖν ὁτῳῶν τῶν μορίων, τί δεὶ κύκλῳ κινεῖσθαι ἢ καὶ 
ὅλως μέγεθος ἔχειν; εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον νοῆσαι τῷ ὅλῳ κύκλῳ 
θιγόντα, τίς ἐςιν ἡ τοῖς μορίοις θίξις; ἔτι δὲ πῶς νοήσει τὸ 

μεριςὸν ὠμερεῖ καὶ τὸ ὠμερὲς μεριςᾧ; ἀνωγκαῖὸν δὲ τὸν 

θὲν προσδιορίσαντες διὰ τ᾽ αἰτίαν καὶ πῶς ἔχοντος τῷ σώ- 
ματος. καΐτοι δόξειεν ἂν τῦτ᾽ ἀναγκαῖον εἶναι" διὰ γὼρ τὴν 
κοινωγίαν τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει καὶ τὸ μὲν κινεῖται τὸ 
δὲ κινεῖ, τότων δ᾽ δὲν ὑπάρχει πρὸς ἄλληλα τοῖς τυχῶσιν... 

ἣν εἶναι τὸν κύκλον τῦτον. κ μὲν γὼρ κόὄησις νόησις, κύ- Ὁ οἱ δὲ μόγον ἐπιχειρῦσι λέγειν ποῖόν τι ἡ ψυχρί, περὶ δὲ τῇ 
κλι δὲ περιφορα.. εἰ Ὧν ἡ νόησις. περιφορά, καὶ νὸς ὧν η΄ δεξομένου σώματος ὑθὲν ἔτι προσδιορίζεσιν, ὥσπερ ἐνδεχό- 
ὁ κύκλος, ὃ ἡ τοιαύτη περιφορὰ νόησις. ἀεὶ δὲ δή τι νοή- μενον κατὰ τὸς Πυθαγορικὸς μίθυς τὴν τυχᾶσαν ψυχὴν εἰς 
σει" δεῖ γώρ, εἶπερ ἀΐδιος ἡ περιφορά" τῶν μὲν γὰρ πρω- τὸ τυχὸν ἐνδύεσθαι σῶμα" δοκεῖ γὰρ ἕκαςον ἴδιον ἔχειν εἶς 
κτικῶν νοήσεων ἔςι πέρατα (πᾶσαι γὰρ ἑτέρε χάρι), αἱ δὲ δὸς καὶ μορφήν. παραπλήσιον δὲ λέγουσιν ὥσπερ εἴ τις 
θεωρητικαὶ τοῖς λόγοις ὁμοίως ὁρίζονται. λόγος δὲ πᾶς ὁρι- 25 φαΐη τὴν τεκτονικὴν εἰς αὐλὸς ἐγδύεσθαι" δεῖ γὰρ τὴν μὲν 
σμὸς ἢ ἀπόδειξις. αἱ δ᾽ ἀποδείξεις καὶ ὠπ᾿ ἀρχῆς, καὶ τέχνην χρῆσθαι τοῖς ὀργάνοις, τὴν δὲ ψυχὴν τῷ σώματι. 
ἔχεσί πως τέλος τὸν συλλυγισμὸν ἢ τὸ συμπέρασμα" εἰ δὲ Ἑαὶ ἄλλη δέ τις δόξα παρωδέδοται περὶ ψυχῆς. πε- ἀ 
μὴ περατῶνται, ἀλλ᾽ ὅκ ἀνακάμπτυσί γε πάλιν ἐπ᾿ ἀρχήν, θανὴ μὲν πολλοῖς ὑδεμιᾶς ἧττον τῶν λεγομένων, λόγος δ᾽ 
τροσλαμβάνουσαι δ᾽ ἀεὶ μέσον καὶ ἄκρον εὐθυπορῶσιν" ἡ δὲ ὥσπερ εὐθύνας δεδωκυΐω καὶ τοῖς ἐν κοινῷ γινομέόοις λό- 
περιφορὰ πάλιν ἐπ’ ἀρχὴν ἀνακάμπτει. οἱ δ᾽ ὁρισμοὶ παΐγ- 30 γοις" ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι" καὶ γὰρ τὴν ἀρ- 
τες πεπερασμένοι. ἔτι εἰ ἡ αὐτὴ περιφορὰ πολλάκις, δεή- 
σει πολλάκις νοεῖν τὸ αὐτό. ἔτι δ᾽ ἡ νόησις ἔοικεν ἠρεμήσει 

τοὶ καὶ ἐπιςάσει μᾶλλον ἢ κινήσει" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 
καὶ ὁ συλλογισμός. ἀλλὰ μον ὑδὲ μακαῤριόν γε τὸ μὴ ῥά- 

μονίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσιν ἐγαντίων εἶναι. καὶ τὸ σῶμα συγ- 
κεῖσθαι ἐξ ἐναντίων. καΐτοι γε ἡ μὲν ὡρμονίω λόγος τίς ἐς ι 
τῶν μιχθέτων ἢ σύνθεσις, τὴν δὲ ψυχὴν ὑδέτερον οἷόν τ᾽ 

εἶναι τότων. ἔτι δὲ τὸ κινεῖν ἐκ ἔξιν ὡρμονίας, ψυχῇ δὲ 

ὥ. ἵν οἱἱ Ἐξ΄. Ε ἀ. βέλεται εἶναι Χ'. 1] 5. δὴ οπι δ. 1 Ὑ) οπιὶ ἘΡ'. ] αὶ ροβὶ γ᾽ στὰ «Χζ. ἢ 7. ἡ δὲ νόησις] καὶ Α΄. 11 8. ὡς ὁ ἀριθμὸς 7. ἢ 
9. ἰδὲ νὕς ΡΌ ᾿ 11. π᾿ ὧν πότερον Ἐ,, ὧν ἐν Ἐς 11 τῶν μορίων] μορίω Ἐ. ἢ τῶν οὐχ Ἐ΄. ᾿Ϊ ἑαντῷ Τ. ἢ 15. ταυτό Α΄. " δ᾽] δὲ Χ΄ 
ἱκανὸν οτὰ ἘΡ΄. ἢ 16. καὶ οτὰ ΘῈ. ἰἰ .18... ϑέγοντι ΚΓ. ᾿ τῶν μορίων Ἐξ’. ἢ 19. ἀνάγκη ἘΞ. 1} τε Χ΄. ἢ τὸ .5. ἢ 20. εδαι ροδὶ 19. δὲ 

ἘΞ Ὶ 21. εἰ ὅν 4] ἡ ὅν Ἐν. ἢ ὃ κύκλος εἴη Α΄. ἢ 22. δή οτα Ἐξ΄. ἢ 23. γὼρ ποιητικῶν ἢ πρ. δΌΨΨΕΧ. ἢ 3ή, κινήσεων δ. ἢ 25. πᾶ] 

πᾶς ἢ ὕ-. ἢ 26. αἱ δ᾽ ἀπ. καὶ] ἡ μὲν ὄν ἀπόδειξις Ἐ. ἢ 21. ἔχυσα Ε. ἢ 28. γε οὐα Ἐ΄. ΠΠ 29. προσαναλαμβάννσαι Ε. 1 34. εἴ δ᾽ δ. ἢ 
φορὰ Χ΄. ἢ 382. ταυτὸ Χ΄. 1! 33. δὴ Κ΄. 

1. ἐσία καὶ παρὰ Δ΄. ἢ 2. ἄν κινοῖτο Ἐ: οοἰογί κινοῖτ᾽ ἄν. ἢ ἀ. εἶναι καὶ καθάπερ 8. ἢ 5. δοκεῖ ἘΣ’. } καὶ οτὰ Ἐξ. ἢ 9. ἐκεῦο Τ' 
οὐ βέλτιον δ᾽ ὅτι 5. 1 10. ποιεῖν κύκλν ΘΡ̓Ρ'. ἢ 13. τὰ 7. 1 1ᾷ. τῶν] τοῖς Ε΄ 1γ 16. προδιορίσαντες ιδ΄, προσδιορίσαντες καὶ Ἐ΄, ἢ 
11. δόξειέ γ᾽ ὧν δ. ἢ 18. ποιεῖ τι τὸ ΣΤΕΥ̓ΤῪΎΨῬ Χ. 1 20. λέγειν μόνον ἐπιχειρῦσιν ἘΣ’. Π 21. διξαμένα δ. ἢ} 28. ἰνδύεσθαι οτα .8. 1} εἶδος 
ἴδιον ἔχεν ἘΣ. 11 24. καὶ] σῶμα καὶ ΤΕ. ἢ παραπλησίως 3. ἢ δὴ δ΄, δή τι ΤῪΡΤΡ' || 28. πολλαῖς καὶ οὐδεμιᾶς ΤΡΡ΄. ᾿᾿ ἥττων ΤΡΨΚΧ 

εἰ οοτν .8. ᾿} λόγοις Κ΄. 11 29. ἐν τῶ κοινῶ ,8. Π γινομένοις λέγοις] λεγομένοις λόγοις Ἐξ’, λεγομένοις δ. [Πυ80.. αὐτήν τις ἃ, ἘΖΥ. 1 ἀρ- 
μονίας 8. ΠΠ 31. ἱναντίώονν 8. 11 κινεῖσθαι 5. 11 32. γε οτα Ἐ. ἢ 33. ἢ] ἢ καὶ ΤΡ’. [ τούτων οἷόν τ' εἶναι Κ΄. 
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πάντες ἀπονέμυσι τῦτο μάλισθ᾽ ὡς εἰπεῖν. ἁρμόζει δὲ μᾶλ- 
λον καθ᾽ ὑγιείας λέγειν ἁρμονίαν, καὶ ὅλως τῶν σωματι- 
κῶν ἀρετῶν, ἢ κατὰ ψυχῆς. φανερώτατον δ᾽ εἴ τις ὠπο- 
διδόναι πειραθείη τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τὰς ψυχῆς ἁρμο- 
νίᾳ τοί: χαλεπὸν γὰρ ἐφαρμόζειν. ἔτι δ᾽ εἰ λέγοιμεν τὴν 
ἁρμονίαν εἰς δύο ἀποβλέποντες, κυριώτατα μὲν τῶν μεγε- 
βῶν ἐν τοῖς ἔχασι κίνησιν καὶ θέσιν τὴν σύνθεσιν αὐτῶν, ἐπει-- 

δὰν ὕὅτω συναρμιόζωσιν ὥςε μηδὲν συγγενὲς παραδέρζεσθαι, 
ἐγτεῦθεν δὲ καὶ τὸν τῶν μεμιγμένων λόγον. ὑδετέρως μὲν ἦν 
εὔλογον, ἡ δὲ σύνθεσις τῶν τῷ σώματος μερῶν λίαν εὐεξέ- το βαύει τὰ μὲν κατὰ φορὰν τινῶν κουμέων, τὼ δὲ κατ᾽ 
ταςος" πολλαί τε γὰρ αἱ συνθέσεις τῶν μερῶν καὶ πολλα- 

χῶς" τίνος ἦν ἢ πῶς ὑπολαβεῖν τὸν νῦν χρὴ σύνθεσιν εἶναι, 
ἢ καὶ τὸ αἰσθητικὸν ἢ ὀρεκτικόν: ὁμοίως δὲ ὥτοπον καὶ τὸν 

ὔ ΄΄ν ως κ Ἁ 7 2 νι. ἈΝ ᾿ς λόγον τῆς μίξεως εἶναι τὴν ψυχήν" ὁ γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχει 
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νυμένης, εἰς τὰ τοιαῦτα ἀποβλέψας. φαμὲν γὰρ τὴν ψυ- 
χὴν λυπεῖσθαι χαίρειν, θαρρεῖν φοβεῖσθαι, ἔτι δὲ ἐργξ 
ζεσθαί τε καὶ αἰσθάνεσθαι καὶ διανοεῖσθαι" ταῦτα δὲ παν- 

΄ - » σ΄ Η ,ὔ μ » ΑΝ - 
τὰ κινήσεις εἶναι δοκῶσιν. ὅθεν οἰηθείη τις. ὧν αὐτὴν κινεῖσθαι" 

5 τὸ δ᾽ Ὡς ἔςιν ἀναγκαῖον" εἰ γὰρ καὶ ὅτι μάλιςα τὸ λυπεῖ- 
σθαι ἢ χαίρειν ἃ διανοεῖσθαι κινήσεις εἰσί, καὶ ἕκαςον κι- 

νεῖσθαι τότων, τὸ δὲ κινεῖσθαί ἐςιν ὑπὸ τὴς ψυχῆς, οἷον τὸ 

ὀργίζεσθαι ἢ φέβιυθαι τῷ τὴν »ἀρδίαν ὡδὲ κινεῖσθαι, τὸ 

δὲ δ᾽ηανοεῖσθαι ἢ τοῶτον ἴσως ἢ ἕτερόν τι" τότων δὲ συμυ- 
᾿ 

ἀλλοίωσιν. ποῖα δὲ καὶ πῶς, ἕτερός ἐςι λόγος, τὸ δὲ λέ 
γειν ὀργίζεσθαι τὴν ψυχὴν ὅμοιον κἂν εἴ τις λέγοι τὴν ψυ- 
χὶν ὑφαίνειν ἢ οἰκοδομεῖν" βέλτιον γὰρ ἴσως μὴ λέγειν τὴ 
ψυχὴν ἐλεεῖν ἢ μανθάνειν ἢ διανοεῖσθαι, ἀλλὰ τὸν ἄνθρω- 

λόγον ἡ μίξις τῶν ςορχείων καθ᾽ ἣν σὰρξ καὶ καθ᾽ ἣν ὀςν. 15 πον τῇ ψυχῇ. τῦτο δὲ μὴ ὡς ἐν ἐκείῃ τῆς κινήσεως ὕσης, 

συμβήσεται ἶν πολλάς τε ψυχὼς ἔχειν καὶ κατὰ πᾶν τὸ 

σῶμα, εἴπερ πάντα μὲν ἐκ τῶν ςοιχείων μεμιγμένων, ὁ δὲ 
τῆς μίξεως λόγος ἁρμονία καὶ ψυχή. ὠπαιτήσειε δ᾽ ἄν τις 

τῦτό γε καὶ παρ᾿ ᾿Ἐμπεδοκλέως" ἕκαςον γὰρ αὐτῶν λόγῳ 

ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν μέχρι ἐκείνης, ὁτὲ δ᾽ ὠπ᾽ ἐκείνης, οἷον ἡ μὰν 
αἴσθησις ἀπὸ τωνδί, καὶ δ᾽ ἀνάμνησις ἀπ᾽ ἐκείνης ἐπὶ τὼς ἐν 

τοῖς αἰσθητηρίοις κινήσεις ἢ μονάς. ὁ δὲ γῆς ἔοικεν ἐγγόεσθαι 
ἐσία τις ἶσα, καὶ ὁ φθείρεσθαι. μάλιςα γὰρ ἐφθείρετ᾽ ἐν 

τινί φησιν εἶναι" πότερον ὧν ὁ λόγος ἐςὶν ἡ ψυχή, ἢ μῶλ- Ὁ ὑπὸ τῆς ἐν τῷ γήρᾳ ἀμαυρώσεως, νῦν δ᾽ ἴσως ὅπερ ἐπὶ 
λον ἕτερόν τι ἔσα ἐγγίνεται τοῖς μέλεσιν; ἔτι δὲ πότερον ἡ 
φιλία τὴς τυχέσης αἰτία μίξεως ἢ τῆς κατὼ τὸν λόγον; καὶ 
σ΄“ ΄, Π ΄ Σ Λ, Ἃ ΝΌΩΝ ,ὕ 7 αὕτη πότερον ὁ λόγος ἐςὶν ἢ παρὼ τὸν λόγον ἕτερόν τι; 

ταῦτα μὲν ὧν ἔχει τοιαύτας ἀπορίας" εἰ. δ᾽ ἐςὶν ἕτερον ἡ 

τῶν αἰσθητηρίων συμβαίνει" εἰ γὰρ λάβοι ὁ πρεσβύτης ὕμυ- 
μα τοιονδί, βλέποι ὧν ὥσπερ καὶ ὁ νέος. ὥςε τὸ γῆρας οὐ 
τῷ τὴν ψυχήν τι πεπονθέναι, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ, καθάπερ ἐν μέ- 

θαις καὶ νόσοις. καὶ τὸ νοεῖν δὴ καὶ τὸ θεωρεῖν μαραΐεταῖ 
ψυχὴ τῆς μίξεως; τί δή ποτε ἅμα τῷ σαρκὶ εἶναι ἀναι- 25 ἄλλε τινὸς ἔσω φθειρομών, αὐτὸ δὲ ἀπαθές ἐςιν. τὸ δὲ δια- 

ρεῖται καὶ τῷ τοῖς ἄλλοις μορίοις τῇ ζῴε; πρὸς δὲ τότοις νοεῖσθαι καὶ φιλεῖν ἢ μισεῖν ὥς ἔςιν ἐκείν πάθη, ἀλλὰ τυ- 
εἴχερ μὴ ἕκαςον τῶν μορίων ψυχὴν ἔχει, εἰ μή ἐςιν ἡ ψυ- δὶ τῷ ἔχοντος ἐκεῖνο, ἦ ἐκεῖνο ἔχει. διὸ καὶ τότε φϑειρο- 

χὰ ὁ λόγος τῆς μίξεως, τί ἐςιν ὃ φθείρεται τῆς ψυχῆς μέν ὅτε μνημονεύει ὅτε φιλεῖ" ὁ γὰρ ἐκεύν ἦν, ἀλλὰ τῷ 
ἀπολειπύσης; ὅτι μὲν ὅν ὅθ᾽ ὡρμονίαν οἷόν τ᾽ εἶναι τὴν ψυ- κοινῇ, ὃ ὠπόλωλεν" ὁ δὲ γῆς ἴσως θειότερόν τι καὶ ὠπαϑθές 

χὴν ἔτε κύπλῳ περιφέρεσθαι, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. κα΄ 30 ἐςιν. ὅτι μὲν ἔν ὑχ οἷόν τε κινεῖσθαι τὴν ψυχήν, φανερὸν 
τὰ συμβεβηκὸς δὲ κινεῖσθαι, καθάπερ εἴπομεν, ἔςι καὶ κι- ἐκ τότων" εἰ δ᾽ ὅλως μὴ κινεῖται, δῆλον ὡς ὑδ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῆς. 

γεῖν ἑαυτήν, οἷον κινεῖσθαι μὲν ἐν ᾧ ἐςί, τῦτο δὲ κινεῖσθαι πολὺ δὲ τῶν εἰρημένων ὠλογώτωτον τὸ λέγειν ἀριθμὸν εἶναι 

ὑπὸ τῆς ψυχῆς" ἄλλως δ᾽ ἐχ οἷδν τε κινεῖσθαι κατὰ τόπον τὴν ψυχρὶν κινοῦνθ᾽ ἑαυτόν" ὑπάρχει γὰρ αὐτοῖς ἀδύνατα 
αὐτήν. εὐλογώτερον δ᾽ ἀπορήσειεν ἄν τις περὶ αὐτῆς ὡς κι πρῶτα μὲν τὰ ἐκ τῇ κινεῖσθαι συμβαίνοντα, ἰδίῳ δ᾽ ἐκ τῇ 

4. ἀπονέμνσιν ἅπαντες τοῦτο ΒΤ ἅπαντες ἀπ. τ. Χ΄. {Π τε Α΄. 1 2. ὑγείας Α΄. ΠΠ 3. φανερωτάτων ΕἾ, φανερώτερον δ). ἢ δ᾽ ἄν 
««ἤ εἰ ἘΣ. ᾿ 5. ἐπὲ Ἐς. ἢ λέγομεν ΘΥΤΕΥΙΑ.. [{. Ἰ. θέσιν καὶ τὴν Α΄. ἢ 8. συναρμοσθῶσιν Α΄, ἢ συγγενέσθαι Ε. ἃ 11. αἱ οτχὰ ΤΡ. ἴ με- 

ρῶν] πολλῶν Τ΄ ἢ 12. χρὴ τὸν τῦν ΔΤΤΤΥ̓́ΥῪὺ. ἢ 13. καὶ οπι Ἐξ’. 1 ἢ καὶ ὁρ. Α΄, ἢ τὸ ὁρ. Ἐξ’. ἢ τὸ ἔΧ. ᾿ 14. εἶναι τῆς μίξεως Χ' ἢ 

11. .] ὁ ἘΡ. 1 19. γε τῦτο ἘΞ. 1 αὐτῶν ὶν λόγω ἘΣ. Π 20. ὁ οἵη Κ΄. 21. ἐγίνετο Τ΄ [ μέρεσιν ἘΣ εἱ ΡΡ Ἑ, μιχθϑεῖσιε Χ΄. ἢ καὶ φξ 
λια πότερον Α΄, ᾿ 22. τυχέσης] ψυχῆς «δ. ΠΠ τὸν οτι ἢ». ΠΟ 25. ἅμα ροβὶ ἀναιρεῖται ἘΣ’. 1| τὸ ἘΞ ἢ 26. τὸ Τ, οἵα ΘΚ. ἢ 38. ὁ 
οτὰ Τ. [[ 29. ἀπολιπύσης ΤΥ͂Χ. Π 31. καθάπερ εἴπομεν κινεῖσθαι ἘΖ, 1 ἔςι οτι Ἐξ. 1 κινεῖν καὶ ἘΡ΄. 11 33. κινεῖσθαι ροβὶ τόπον Ἐ, 
οι ἢ... 
93, τὰ οἵὰ Κ΄. [ἰ καὶ διανοεῖσθαι οὐχ Τ΄, ἢ Δ. κινεῖσθαι ἢ ΕΊΤΕ τὸ ἢ». 1} 1. τότων] τι Α΄. ἴ 8. τὸ φ. Χ. ἢ τὸ ἘΞ Ὶὶ χον αὶ ἐδῶ 

τὸ Ἐ΄. ̓ Π 9. ἴσως 3] ἢ ἴσως ΘῈ, ἴσως δὲ ἘΡ΄ ἴσως ΤΑ. ἢ 11. τὸ Ἂ] τὸ δὴ Τ. ἢ 15. λη Τί ἢ 15. τούτω ἙἘ. ἢ οὔσης οἵα Ε. ἢ 

46. μέχρις ΤΡΡ. ἵἱὶ δ᾽ ὡς ἀπ᾿ ἘΡ΄ 1 11. τῶνδε Δ΄. 1 20. νυὴ δ᾽ ὥσπερ ΟΣ. Ἰ 22. βλέπη Κ΄. ἃ καὶ οὔχ Α΄. ΠΠ 23. πεκον- 

ϑέναι τι τὴν ψυχὴν Σ᾽, τὸν ψυχὴν πεπονδέναι 5, ἢ 235. ἀλλ᾽ Κὶ δ. 26. 15: Τ. ᾽ 21. ἊΝ ξ Κ΄ ἢ 30. οὖν οτκ 5. Π 31. αὑτῆς Ζ΄. ἴ 

82. ἀλογώτερον Τ. 834. πρῶτον Χ'. : : 
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λέγειν αὐτὴν ἀριθμόν" πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι μονάδα κίν- 
μένην, καὶ ὑπὸ τύος, καὶ πῶς,. ἀμερὴ καὶ ἀδιώφορον οὖ- 
σαν; εἰ γάρ ἐς! κινητικὴ καὶ κινητή, διαφέρειν δεῖ, ἔτι δ᾽ 

ἐπεί φασι κινηθεῖσαν γραμμὴν ἐπίπεδον ποιεῖν, ςιγμὴν δὲ 
γραμμήν, καὶ αἱ τῶν μονάδων κινήσεις γραμμαὶ ἔσονται" 
ἡ γὰρ στιγμὴ μονάς ἐστι θέσιν ἔχουσα" ὁ δ᾽ ἀριθμὸς τῆς 
ψυχῆς ἤδη πού ἐς! καὶ θέσιν ἔχει. ἔτι δ᾽ ἀριθμῷ μὲν ἐὰν 
ὠφέλη τις ἀριθμὸν ἢ μονάδα, λείπεται ἄλλος ἀριθμός" 
τὰ δὲ φυτὰ καὶ τῶν ζῴων πολλὰ διαιρόμενα, ζῇ, καὶ δὸ- 
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μόκριτος κινεῖσθαί φησιν ὑπὸ τὴς ψυχῆς, ἴδιον τὸ ἄτοπον" 
εἴπεῤ γάρ ἐςιὰ ἡ ψυχὴ ἐν παντὶ τῷ αἰσθανομένῳ σώματι, 
Η . 2 “ ; » ΄ ᾿ ἡ ΄ ᾽ »Ἢ ὔ ἀναγκαῖον ἐν τῷ αὐτῷ δύο εἶναι σώματα, εἰ σῶμα τι ἡ 

᾽ὔ - »Ἡ »ὝἪ 
ψυχή" τοῖς δ᾽ ἀριθμὸν λέγουσιν, ἐν τῇ μιᾷ ςιγμῇ πολ- 

5 λὼς στιγμὰς ἢ πᾶν σῶμα Ψυχὴν ἔχειν, εἰ μὴ διαφέρων 
τις ἀριθμὸς ἐγγίεται καὶ ἄλλος τις τῶν ὑπαρχουσῶν ἐν 
τῷ σώματι στιγμῶν. συμβαΐκει τε κινεϊσθαὶ τὸ ζῷον ὑπὸ 

τῷ ἀριθμῷ, καθώπερ καὶ Δημόκριτον ἔφαμεν αὐτὸ κινεῖν" 
τί γὼρ διαφέρει σφαίρας λέγειν σμικρὼς ἢ μονάδας μεγά- 

κεῖ τὴν αὐτὴν ψυχὴν ἔχειν τῷ εἴδει. δόξειε δὲ ὧν ἀθὲν δια- το λας, ἢ ὅλως μονάδας φερομένας; ἀμφοτέρως γὼρ ἀναγ- 
μ᾽ ᾿ Ζ." ν τ» - -" - λυ. »“ - ϑ “ἢ ἈΝ φέρειν μονάδας λέγειν ἢ σωμάτια μικραί" καὶ γὰρ ἐκ τῶν καῖον κινεῖν τὸ ζῷον τῷ κινεῖσθαι ταύτας. τοῖς δὴ συμπλέ- 

Δημοκρίτου σφαιρίων ἐὰν γένωνται ςιγμαΐί, μόνον δὲ μόῃῃ ἔασιν εἰς τὸ αὐτὸ κῥησιν καὶ ἀριθμὸν ταῦτά τε συμβαύει 
τὸ ποσόν, ἔςαι τι ἐν αὐτῷ τὸ μὲν κινοῦν τὸ δὲ «κινούμενον, 
ὍΣ 3) » - ᾽ ἊΣ ΚΘ λ 1 ὥσπερ ἐν τῷ συνεχεῖ" οὐ γὰρ διὰ -τὸ μεγέθει διαφέρειν ἡ 

καὶ πολλὼ ἕτερα τοιαῦτα" οὐ γὰρ μόνον ὁρισμὸν ψυχῆς 
ἀδύνατον τοίδτον εἶναι, ἀλχὰ. "αὶ συμβεβηκός. δῆλον δ᾽ εἰ 

μεριρότητι συμβαύει τὸ λεχθέι, ὠλλ᾽ ὅτι ποσόν, διὸ ἀναγ- 15 τις ἐπιχειρήσειεν ἐκ τῷ λόγου τύτου τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα 
καὶὸν εἶναί τι τὸ κινῆσον τὰς μονάδας. εἰ. δ᾽ ἐν τῷ ζῴῳ τὸ 

ἈαραΡΝ ΝΣ ἢ ’, » -“ Σ »ν Φ ᾽ Ν “Ὰ ᾿ ἈῚ κιδν ἡ ψυχή, καὶ ἐν τῷ ὠριθμῷ, ὥςε ἀ τὸ κινοῦν καὶ τὸ 
κρύμενον ἡ ψυχή, ὠλλὰ τὸ κινῶν μόνον. ἐνδέχεται: δὲ. δή 
τὼς μονάδα ταύτην. εἶναι" δεῖ γὰρ ὑπάρχειν τινὰ αὐτῇ 

τῆς ψυχῆς ἀποδιδόναι, οἷον λογισμές, αἰσθήσεις, ἡδονάς, 
7ὔ . φΩ͂ Υ͵ “ ΩΥ͂ Ν ψΨ τ 

λύχας, ὅσα ἀλλα τοιαυτα ὠσπὲρ γάρ εἴπομεν πρότερον, 

ἐδὲ μαντεύσασθαι ῥῴδιον ἐξ αὐτῶν. τριῶν δὲ τρόπων παρα- 
δεδομένων καθ᾿ ὃς ὁρίζονται τὸν ψυχήν, οἱ μὲν τὸ κιητι- 

διαφορὰν πρὸς τὼς ἄλλας: ςιγμῆς δὲ μοναδικῆς τίς. ἂν εἴη 20 κώτατον ὠπεφήναντο τῷ κινεῖν ἑαυτό, οἱ δὲ σῶμα τὸ λε- 
κων δὲ ,»,, κι νιν. εν ν΄ ἡ Αι ν Ὁ ΄ τι κα ». 

διαφορὼ πλὴν θέσις; εἰ μὲν ὧν εἰσὶν ἕτεραι αἱ ἐν τῷ σώματι πτομερέςατον ἢ τὸ ἀσωματώτατον᾽ τῶν ἄλλων. ταῦτα δὲ 

μονάδες καὶ αἱ στιγμαί, ἐν τῷ αὐτῷ “ἔσονται αἱ μονάδες" τίνας. ὠπορίας τε καὶ ὑπεναντιώσεις ἔχει, διεληλύθαμεν 
καθέζει γὰρ χώραν ςιγμῆς. καΐτοι τί κωλύει ἐν τῷ αὐτῷ σχεδόν. λείπεται δ᾽ ἐπισκέψασθαι πῶς λέγεται τὸ ἐκ τῶν 
-,. » Ἷ Ὶ ᾽ 7 - Ἁ « ΄ Η 7ὔ ᾿ ὕ ν - Χ 7, ""»} 2 , 7 
εἶναι, -εἰ δύᾳ, καὶ ἀπείρους; ὧν γάρ. ὁ τόπος ὠδιαίρετος, ςοιχείων αὐτὴν εἶναι, λέγουσι μὲν γάρ, ἵν᾿ αἰσθανηταί τε 

καὶ αὐτά, εἰ δ᾽ αἱ ἐν τῷ σώματι ςιγμαὶ ὁ. ἀριθμὸς ὁ τῆς 25 τῶν ὄντων καὶ ἕκαστον γνωρίζῃ, εἰπε ιμμαι δὲ συμβαίνειν: 
ψυχῆς, ἢ εἰ ὁ ἐκ τῶν ἐν τῷ. σώματι στυγμῶν ἀριθμὰς ἡ πολλὰ καὶ ἀδύνατα τῷ λόγῳ" τίθενται γὰρ γωρίζειν τῷ 
γυχό, διὼ τί ἃ πώντα ψυχὴ ἔχωσι. τὼ σώματα; φιγμαὶ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, ὥσπερ ὧν εἰ τὴν ψυχὴν τὰ πρώγματα 
γὰρ ἐν ἅπασι δοκῦσιν εἶναι καὶ ἄπειροι, ἔτι δὲ τῶς οἷόν τε τιθέντες. οὐκ ἔστι. δὲ μόνα ταῦτα, πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα, 
χρρίζεσθαι τὼς ψυχὰς καὶ ὠπολύεσθαι τῶν σωμάτων, εἴ μᾶλλον δ᾽ ἴσως ἄπειρα τὸν. ὠριθμόν, τὰ ἐκ τότων. ἐξ ὧν 
γε μὴ διαιρῖνται αἱ γραμμαὶ εἰς ςιγμάς: “80 μὲν ἣν ἐςὶν ἔκαςον τότων, ἔξω γινώσκειν τὴν ψυχὴν "καὶ 

5 Συμβαίνει δέ, καθάπερ εἴπομεν, τῇ μὲν ταὐτὸ λέγειν αἰσθάνεσθαι" ἀλλὰ τὸ σύνολον τίνι γνωριεῖ ἢ αἰσθήσεται, 
- »“ν. 7, λεχτι ᾿ τὸν τιθεὶς ᾧ δ᾽ ὦ Δ . { θεὸς ἢ ὧνθ ὰ ὑρξ ἢ ὁ “᾿ς. κε,.2 δὲ ᾿ 

τοῖς σῶμά τι ὁμερὲς αὐτὴν τιθεῖσι, τῇ δ᾽, ὥσπερ Δη- οἷον τί θεὸς ἢ ἄγθρωπος ἢ σὼρξ ἢ ὀστοῦν; ὁμοίως δὲ καὶ 

1. αὐτὸν (5. ἢ 3, εἢ ἢ Τί  Χ΄. ἢ κινητὴ καὶ κινητικὴ ἘΡ’, κινητικὴ καὶ κινεῖται Α΄, ᾿ 6. μονὰς ςιγμή Υ͂. ἰἰ. 8. ἀφέλη τε τις 5. 1 

10. αὐτὴν οπι Ε΄. {{ ἔχειν ψνχὴν ΤΟ. 1 δόξει Χί. ̓ ὦν] ἂν ἕν Τ. 11 ὑθὲν]. ὁμοίως μηδὲν ΣΡ. 11. σμικρὰ 57. ἢ 12. σφαιρῶν Τ' 

ΧΙ. ᾿ μίει Ἐξ. ἢ 1Λ. συνεχεῖ] μεγέθει ΤῊΡ΄. .([ 15. σμικρότητι μἰοτίχας. [|| συμβ.} τῦτο συμβαδει Ἐξ’. ἢ 16. κινῆσαν ΤΡ. ἢ 41. καὶ 
τὸ ἐν Τ΄ ᾿ἰ τὸ Ῥοϑὶ καὶ οπὶ ΘΌΡΥΑΧ. 1 18. δὲ οι ΞΔ. 19. αὐτὴν ΤΑ͂Ι. 1 αὐτῇ τυα ἘῬΡ, τια αὐτῆς δ. }} 20 διαφορὰν -- 
ἐτοῖν Ἱ εἴ] ᾧ Ἐ-. ἢ 22.. καὶ αἢ καὶ ΟΣ, καὶ Τ. 1! 23. κωλύσει “ἘΡ. ᾿ὶ 35. αἱ οτὰ δ. ὁ ῥτίιβ οπι Α΄, αἰίδσγατι Ε. ἢ 
26. αὶ οἷα Κ΄. ἢ ἰκ ομι ΤΕ. 28. καὶ ἄπειροι εἶναι Ἐξ΄. ᾿ 29. ςιγμὰς ἔΡΕΑ. 30. γε οἵα ΚΕ. ᾿Ϊ εἰς δες: ΤΡ. ἃ 31. συμβαῖη 

Ὁ 1 ἃ κὰκ Ε ἱ τῆ ἢ Ἐξ΄ Ἰὰ ταὐτὸν Τ. || 82. τι οὔὰ Τί ἴῃ τπδγρίηθ ρόπιι ἢ". 
1. ἴδισν οὐὰ «δ. ἢ τὸ οτὰ Χ'. || 2. περ οὐ ργ Ἐ. [[ σώματι οτι ἢ»΄. ἢ 6. τις δῃῖα τῶν οἱὰ Χ΄. ἢ 7. τοῖς σώμασιν Β. ἢ συμ- 

βαδη Ἑ. ᾿ δὲ ΣΧ, οτὰ .8. 1] τὸ ζῶον κιν. Ἐξ, τὸ σῶμα κιν. Τ. ἢ 8. καὶ οτχ δῦ, || αὐτὸ ἔφαμεν ἘΧ΄. ᾿ 11. αὐτάς ΘΤΟΣΨΡΑ. ἢ 
ὃὲ Κ΄. 1 12. τῇ γε Χ, οπι ὅλ || 18. τοιαῦτα οταὰ ὥ᾽ ᾿Π 14. τοιῦτον ἀδύνατον Χ'΄. 15. ἐπιχειρήσοι Τ. ἢ 18. μαντεύεσθαι ΘΥΟΡΨΡ. ἢ 
20. τῷ] τὸ ἢ΄. ! τὸ] τι Ἐξ || 21, ἀσώματον Χ', ἢ δὲ οταὰ Χ. 22. .τε οὐ Σ΄. 11 ἔχει καὶ ὑπεναντιώσεις ἘΡ. Ἐ 23. τὸ] τὰ ΚΕ. ἢ 

24. ἵν ὁχὰ τὺ Ἑ. ἢ αἴσθηται ΤᾺ’. τε οπι ΣΧ. 1} 25. γνωρίζειν Τ. || 238. πολλὰ δ καὶ ἕτερα οἵα Κῇ || 80. ἐςὶν ροξῖ τύτων ἘΚ. 
αὐύτων οἱὰ Χ. ἢ ἕξω οτὰ δ. ἢ 84. τῆι -- ἡ] οὐ -- οὐδ᾽ ἘΥ͂Χ. γνωρίσαι Σ΄, 1 832. ἢ τί ἄνθρωπος δ. 

ΕἾ 



- 

410 ΠΕΡῚ ΨΥΧΗ͂Σ Α. 

ἄλλο ὁτίῶν τῶν συνδέτων" ἀ γὰρ ἑπωσῶν ἔχοντα τὼ ςοιχεῖν, ὁς ὦ νεῦρα τρίχας, ὀθοὺς αἰσθάνεσθαι δομεῖ, ὥς ἐδ. τῶν. 
τέτων ἔκαςον, ἀλλὰ λόγῳ ταὶ καὶ συνθέσει, καβώπκερ φησὶ ὁμοίων. καίτοι προεῆκαν. ἔτι δ' ἑκάςῃ τῶν ἀρχῶν, ἄγνοια 
καὶ ᾿Εμπεδυκλῆς τὸ ὀς ὅν. πλείων ἢ σύνεσις ὑπάρξει" Ὑνώσεται μὲν γὰρ ἣν ἔραστον, 

ἡ δὲ χθὼν ἐπΐμρος ἐν εὐς ἔρνοις χοάγοισιν πολλὼ δ᾽ ἀγνοήσει" πάντα γὰρ τἄλλα. συμβαίνει δ᾽ Ἐμ- 
τὼ δύο τῶν φιτὼ μερέων λώχε νήςιδος αἴγλης, .4. πεδοχλεῖ γε καὶ ἀφρονέσατον εἶναι τὸν θεόν" μόνος γὰρ τῶν 
τέσσαρα δ᾽ Αφαίςοιο" τὰ ἃ᾽ ὑςέω λεύκ᾽ ἐγένοντο.  ἠςοιχείων ἣν ἀ γνωριεῖ, τὰ νεῖκος, τὰ δὲ θνητὰ πώντα ἐκ 

ὑδὲν ἦν ὄφελος εἶνωι τὰ φογχεῖα ἐν τῇ ψυχῇ» εἰ μὴ καὶ οἱ πάντων γὰρ ἕκαφον.. ὅλως τε διὰ Ἤ αἰτίαν οὐχ ὥπαντεν 
λόγοι. ἐγέτονται καὶ ἡ φύνθεσιφ' γνωριεῖ γὰρ ἕκαστον τὰ ψυχὴ ἢ ἔχει τὰ ἦντα, ἐτειδὴ «τῶν ἢ φφιχεῖον ἢ ἐκ ςοιχείου. 

ὅμοιον, τὸ δ᾽ ὀςῦν ἢ τὸν ἀνθρωπον ἐθέν, εἰ μὴ καὶ ταῦτ᾽ ἑνὸς ἃ πλειόνων ἢ πώτων; ἀναγκαῖον γάρ ἐς» ἔν τι γ» 

ἐνέςαι, τῦτο δ ὅτι ἀδύνατον, ὑἀθὲν δεῖ λέγειν" τίς γὰρ ἂν το γώσκειν ἢ τινὰ ἢ πάντα. ὠπορήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ τί ποτ’ 

ὠπορήσειεν εἰ ἔνεςιν ἐν τῇ ψυχῇ λίθος ἢ ἄνθρωπος: ὁμοίωφ ἐςὶ: τὸ ἑνοπρίῶν αὐτά". ὕλῃ γὼρ ἔοικε τά γε ςοιχεδρ" κυ» 
δὲ καὶ τὸ ὠγαβὸν καὶ τὸ μὴ ἀγαθόν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ριώτῳτον γὰρ ἐκεῖνο τὸ συνέχον ᾧ τί ποτ᾽ ἐς" τῆς δὲ ψη» 

καὶ πιρὶ τῶν ἄλλων. ἔτι δὲ πολλαχῶς λεγομένου τ ὄντος χῆς εἶναί. τι κρεῦστον καὶ ἄρχον ἀδύνατον" ὠδυνατώτερον δ᾽ 
(σημαΐει γὰρ τὸ μὲν τόδε τι, τὸ δὲ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ καί ἔτι τῷ νῦ' οὔλογον χὰὼρ τῦτον εἶναι πρόγοές τον, καὶ κύριον 
τίνῳ ἄλλην τῶν διαιρεθεισῶν κωτηγοριῶν) πότερον ἐξ ἁπώνε. 18 κατὰ φύσιν, τὰ δὲ. ςοιχεῖα φασι. πρῶτα, τῶν. ὄντων εἶνω:- 
τῶν ἔσται ἡ ψυχὰ ἢ οὖ; ἀλλ᾽ ὁ δοκεῖ κοινὰ πάντων εδαι πάντες δὲ καὶ οἱ διὰ τὸ γνωρίζειν καὶ αἰσθάνεσθαι τὰ ὄντα 
ςοιχεῖα. ἄρ᾽ ἵν ὅσα τῶν ὑσιῶν ἐκ τούτων μιάνον; πῶς ὅν γι. τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ςοιγρείων Ἀόγοντεα αὐτήν, καὶ αἱ τὸ κα- 
γώσκει καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον; ἢ φέσουσιν ἑκάςου γύους: νητρεώτατον, ἃ περὶ πάσης λέγουσι ψυχῆς" αὖτε γὰρ τὸ 
εἶαι ςοιχεῖα καὶ ἀρχὼς ἰδίας, ἐξ ὧν τὴν ψυχὴν συνες ώ-. αἰσθανόμενα πάντα κινατιμα" φαύεται γὰρ εἶναί τινα, μέ- 
νω; ἔςαι ἄρα ποσὸν καὶ ποιὸν καὶ ὑσία. ἀλλ᾽ ἀδύνατον ἐκ τ γιμα τῶν. ζιίῴων κωτιὰ τόπον. καίτοι δομεῖ γε τῳύτην μόνην 
τῶν τὸ ποσῷ ςοιχείων ὑφίαν εἶναι καὶ μὴ ποσόν. τοῖς δὶ τῶν κινήσεων κινεῖν. ἡ Ψυχὴ τὸ ζῷον, ὁμοίως δὲ καὶ ὅτον 
λέγουσιν ἐκ πάντων ταῦτώ τε καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα συμβαΐει. τὸν νῶν καὶ τὸ αἰσθητηκὸν ἐκ τῶν. ςουχείων ποΐσιν" φαύπτα 
ἄτοπον δὲ καὶ τὸ φάναι μὲν ὠπαθὲς εἶνα: τὸ ὅμοιον ὑπὸ τῇΈΤ γὰρ τὰ τε φυτὼ ζᾶν. οὐ μετέχοντα, φορᾶς οὐδ᾽ αἰσθήσεως. 
ὁμοῴν, «ἰσθάνεσθα; δὲ τὸ ὅμοιον τῇ ὁμοίου καὶ γινώσκει, καὶ τῶν ζῴων πολχὼ διάνοιαν ἀκ ἔχειν. εἰ δέ τις καὶ ταῦτα, 
τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον. τὸ δ᾽ αἰσθάγεσθαι τάσχειν τι καὶ κι᾿ 25 παρωχωρήσειε, καὶ θεῆς τὸν νῦν μέροσ τι τὴς ψυχῆς, ὁμοίως 
γεῖσθαι τιθέασιν" ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ναεῖν τε καὶ γοώσκειν. δὲ καὶ τὸ αἰσθχτικόν, οὐδ' ὧν ὕτω Χέγοιεν καθόλου περὶ 
πολλὰς δ᾽ ἀπορίας καὶ δυσχερείας ἔχοντος τῷ λέγειν, κω- πάσης ψυχῆς ὁδὲ περὶ ὕλης οὐδὲ μιῶς. τοῦτο δὲ πέπονθε 
βθάκπερ Ἐμπεδοκλῆς, ὡς τοῖς σωματικοῖς ςοιχείοις ἕκαςα. καὶ ὁ ἐν τοῖς ᾿Ορφικοῖς ἔπεσι καλεμώοις λόγος" φησὶ γὰβ 
Ὑνωρίζεται καὶ πρὸς τὸ ὕμοιον, μαρτυρεῖ τὸ νῦν λεχθώ" τὴν ψυχὴν ἐκ τῷ ὅλου εἰσιέναι ὠνωπνεόντων, φερομόην ὑπὰ 
ὅσω γὰρ. ἔνεςιν ἐν τοῖς τῶν. ζῴων φώμασιν ὡπλῶς γῆς, οἷον 30 τῶν ἀνέμων. ὑχ, οἷόν τε. δὴ. τοῖς φυτοῖς τῦτὸ συμβαΐειν ἐδὲ 

΄ 

4. ὅτι οὖν ἄλλο ΘΤΌΡ̓ῬΥΑ. ἃ 3. καὶ οτὰ Α΄. Π 5. τὰ] τῶν ἘΦΤΟΧ, τὰς ἘΣ’. ἢ μοιράων ΡΤ, ᾿ 6. λευκὰ ΕΤΡΡΦΣ. ἃ 
γένοντο ΤΡ. ἢ 7. ἱνεναι Ε. 1 ἐν οτὰ Χ΄. {οἱ οαχ ἢζ. | 9. 4] καὶ δ). [ 10. ὑδὲ α΄. [|| ἄν οπι Α΄. ἱ 11. ἐξὶν ΣΧ. Ἱ 43. ἐπὶ 

ΤΑ. 1 16. ἱξὶν Χ'. ΠΠ κοινὰ} τινὰ 8. εἶναι τὼ ς. Ε-. ἘΞ 4. μένων ΔΈΟΣ. ἢ 19. Ἰδίως δ, ἰδίας οοὐτ' Ἐ. ἢ 30. ἐξὶν 12. ἢ ὥρα 
καὶ π. Ἐξ. Τὶ ἐκ οὰ Οξ.. ᾿ 21. δα, ὑσίαν Κ΄. δὲ ἔς. || 22. ταῦτά τε καὶ οἠλ Ἐξ. ἰἰ 23. δὲ ὁπ. ἢ». 25. δ᾽ γὰρ. ΤΙ͂. ἢ τε 

Ἑ. 1 κινεῖν Ἐ, ποιξῖν ΟἍἹ΄. ἵ 26. δὲ οὐχ Σ΄. ἰ τὰ] τὶ 7, οι Ε. [ 29. λεκθησύμειον Τ' εἰ σον ὥ. || 30.. ἔξιν ΕΚΧ. 

ὥς. ὥσπερ Κ΄. Π| 2. προφῆκεν τὼ νεῦρα καὶ τὰς τρίχιως γεηρὰ ὄντα τῶν ὁμοίνν' αἰσθάνεσθαι. ἔτε ἘΣ. ἢ ὅτι εἰ ὅ΄. ἢ" 3. πλέον ΟΣ 
ἘΡΧ. 1 ὑπάρχει ἘΣΑΧ. 1" διάςη ΤΡΧ. ἢ ἃ. πάντα γὰρ τὸ ἄλλα οτὰ ργ ΑΕ. ΠΠ δ᾽ δὲ καὶ «δ. 1 δ.. ἣν οπὲ Ζ' ἢ γωρίζει Ἐ. 1} 7. δὲ 
ΔΊΟΣΥΡ. Ἱ 8. κῶν ομὰ ρὲ ΚΣ. ΠΠ ἐκ ςρχε} ἐχ ςοιχείων καὶ ςαιχείων ἢ. ἘΡ, ἐκ τῶν ςοιχείων καὶ φοιχείων Α΄. {{.9. καὶ ἐκ πλ, ΤΡ. ἢ 
ἦν τῇ ἐν δΌΧ, ἢ ἣν Ἐξ. 1 11. γε οτὰ ΤΡ Χ. ἃ 12. γὰρ] δ' γε Ἐ. 1 δὲ οαι δ. || 48. εἶναί τε κρεῖσσον ΕΡΣΙΑ,, κρεῖττον εἶναί τε 

ζ.. 1. ἀρχὴ 8. ἢ} δέ τι Ἐξ. ἃ 14, εὐλογώτερον ΤΡ, εὐλογώτατον Θ΄. ἢ γε 8, γὰρ ἄρα Α΄. {τοῦτο εἶκι ΔΙ, εἶναι τοῦτον ἘΡ’. ἢ προ- 
Ὑνέξερον ΑΙ, προσγοίφατον ΤΟΥ. ἵ{ κυριώτατον Τ. 1} 15, φασὶ] ταυτὶ ἢ’. ἴ᾿ 16.. τὴν Ψ. τὰ ὅντα δ͵ΤΌ, τὰ κατὰ τὴν ψ. ἘΣ ἢ 18. ἁπάσης 
ΟΤΟΡΨΡΑ. ᾿ 19. χὰ} Ὑε δ. ἢ μόρια ι5, ἐςῶτα τηᾶρρο. 8. ἢ 20. γε δακεῖ Α΄. 1{-34. ψυχὴ καὶ τὸ ὅν 1} 33. φθορᾶς δ. 1} 94. ἔχει 

ἮΡ. Υ 25. ὁμοίως -- 27. ψνχῆς ταραφο. Τ. ᾿ 26. καδόλε οπα ΤΩ, ||. «εὶ. τῆς πάσης. ὅ).. ἢ 217. ἐδὲ ποὶ μιᾶς Α4Χ΄. ἢ 28. καλυμένφες 
ἔγχεσι ΤΡΤΡ’, ἔπεριν ἀδέμενος λόγος ᾧ),: ἔπεσι. (ογαῖϑεο εὐτερ δο 29. λόγι, αἴ- θεαῖς Ἐ-Ὶ 90) δὲ ΤΡ̓ΥΑ͂ εἰ οοἵκ Αἰ 11 τοῖς 
φυτοῖς οτὴ ὥ'. 



ΠΕΡῚ ΦΥΧΗΕΣ Α. ες ἡἠ41 

τὴν ζῴων ἐνίοις, εἴπερ μὴ πάντα, ὠνωπνέοσσιν. «το, δὲ λό: τῇ ψυχῇ τότων ἕκαςον ὑπάρχει, καὶ πάσῃ νοῦμέν τε καὶ 
ληθε τὸς ὕτως ὑπειληφότας, εἴτε δεῖ τὴν. ψυχὴν ἐκ τῶν αἰσθανόμεθα καὶ τῶν ἄλλων ἔκαςον ποιῖῶμέν τε καὶ πάσχο- 
ξοιχβέων ποιεῖν, ἀϑὲν δεῖ ἐξ ὡπάντων" ἱκανὸν γὰρ θάτερον μεν, ἢ μορίοις ἑτέροις ἕτερα; καὶ τὸ Ὧν δὴ πότερον ἔν τινι 
μέρες τὴς ἐναντιώσεως ἑαυτό τε κρίνειν καὶ “τὸ ἀντικείμενον, τότων ἐξὴν δὴ ἢ καὶ ἐν πλείοσι» ἢ πᾶσιν, ἢὶ καὶ ἄλλο τι 
καὶ γῶρ τῷ εὐθεῖ καὶ αὐτὸ καὶ τὸ καμπύλον γρώσκομαν" 5 αἴτιον! λέγουσι δῆ τινὲς Μεριστὴν αὐτήν, καὶ ἄλλῳ μὲν 
»ρηπὴς ὙᾺΡ ὠμφοῖν ὑ πανών, τὸ δὲ κα μπόχον ὑθ' ἑωυτοῦ νϑεν ἄλλῳ δὲ ἐπιθυμεῖν. τί ὃν δή ποῖε συνέχει τὴν ψυχήν, 
εἶτε τοῦ εὐθέος. καὶ ἐν τῷ ὕλῳ δὲ τινες αὐτὴν μεμῖχϑαί εἶ μεριςὶ πέφυκεν: κ γὰρ δὴ τό γε δῶμα" δοκεῖ γὰρ τὸν 
φασιν ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς φήθη πάντα πλήρη θεῶν εἶναι. ναντύν μᾶχλον ἡ ψυχὴ τὸ σῶμα δυνέχειν" ἐξελϑύσης γῖν 
τῦτο δ᾽ ἔχαι τινὰς ἀπορίας" διὰ τήα γὰρ αἰτίαν ἐν μὲν τῷ δειυκνεξραι καὶ φήπεϊα! εἰ ὄν ἕτερόν τι μίαν αὐτὴν Ζοιεῖ, 
ὠέῤε ἃ τῷ πυρὶ ἔσι αὶ ψυχὴ οὐ αοιεὶ ζῷον, ἐν. δὲ τοῖς μι- 19 ἐκεῖνο μάλιφ᾽ ὦ ἂν εἴ ψυχή, δεήδει δὲ -καὶ πολιν κἀκεῖνο 
τοὶ, εκοὶ ταν ας βελτίων. ἐπ πέτοις εἶνας δυκῦδα, ἐπιζατή: Ὡπτεῖν, πότερον ἣν ἢ πὐλυμερές. εἰ μὲν γὰρ ἕν, διὰ τῖ οὐκ 
με. γχιὰρ᾽ ἂν τις καὶ διὰ τίν αἰτίαν ἡ. ἐν τῷ ἀέρι ψυχνὰ τὴς εὐθέως καὶ ἡ ψυχὴ ὧν» εἰ δὲ μεριςόν, παλιν ὁ λόγυς ζην 
ἐπ τοῖς ἕφοις βελπίων ἐφὶ καὶ ᾿ἀθανωτυτέρα. φυμβαίνε δ' τήσει τί τὸ συνέχον ἐκεῖνο, καὶ οὕτω δὴ “πβόεισιν ἐπὶ Σὸ 
ὠμφοτίρως ὦ ἄτοπον καὶ παράλογον" καὶ γὰρ τὸ λέγειν ἄπειρον. ὠκορήσειε, δ᾽ ἄν τις καὶ ἀερὶ τῶν ορίων αὐτῆς, 
ζῶιν. τὸ πῦρ ἢ τὸν. ὠέγα. τῶν. ρολϑγοτον ἐοί, καὶ τὸ ιό τίν᾽ ἔχει δύναμιν ὅ ἕκαστον ἐν τῷ σώματι; εἰ γὰρ ἡ ὅλη 
μὴ λέγειν ζῷα ψυχῆς ἐκένης ἄτοπον, ὑχολαβεῖ δ᾽ ἐούκασιν ψυχὴ πᾶν τὸ σῶμα συνέχει, ἀροσήκει καὶ τῶν μορίων 
ἐξκι τὴν ψυχὸν ἕν. τότοις, ὅτε τὸ ὅλὸν τοῖς μοῤέοις ὁμοειδέρι ἔμαζον φυγέειν 2ι χα δαήμωτο. τῦτο δ᾽ ἔοιλεν ἐἐδυνάτῳ" 

ὥς ἀπόγκαῖὸν αὐτοῖς λέγειν καὶ νὴν ψυχὴν ὀριϑειδὴ τοῖν χοῖον γὰρ μόριον ἢ πῶς ὁ γὰς συνέξει, χϑλεπὸν καὶ πλῆς 
μορίοις εἶἴαιν εἰ τῷ ἀπελαμβινινθαὶ τὶ τὸ περιέχοντος ὦν δαὶ, φάθεται δὲκαὶ τὰ φυτὰ διαιρούμενα " Ὧν καὶ τῶν 
τοῖς ζῴοις γλψωνα τὰ ζῷα γύεται.. εἰ δ᾽ ὁ μὲν ὠὴρ διαφπο- Ὁ Ἑῴων ἔγια τῶν ὁτόμων, ὡς τὴν αὐτὴν ἔχοντα ψυχὴν τῷ 
μενοᾷ ὁμοειδής, ἡ "δὲ ψυχὴ ἀνομφιομερής, τὸ μέν τι αὐτῇ! εἴδει, εἰ καὶ μὴ ἀριθμῷ" ἑκάτερον. γῶν τῶν μερίων αἴσθησιν 
ὑπάρξει. δῆλον ὅ τὴν τὸ δ᾽ ἐχ ὑπάρξει. ἈλΟεθΩΝ ἵν αὐτὴν ἔχει ναὶ κεῖται κατῶ ἐόπον ἐπί τινα χρόνον. εἰ δὲ νὴ 
ἥ. ̓ἀμδοβέβη εἶναι 3᾽ μὴ. δυπιίνχειν ἐν ὁτῳᾶν. μορίῳ τῷ κὰν διαδελῶσιν; ἐθὲν ὦ ΤΟ ον" ὄργανα γὰρ ὑκ ἔχουσιν ὥξε δώ- 
τόφ. φανερὸν ἦν ἐκ τῶν εἰρημιόων ὡς ὕτε Τὸ γυώσκειν ὑπάρ: ἴεν τὴ φόεν. ἰλλ᾽ οὐδὲν ἧττόν ἐν ἑκατέρῳ Τῶν μυρίων 
χει τῇ ψυχῇ διὰὶ τὸ ἐκ τῶν ξοιχείων ἦι, ὅτε τὸ κινεῖ 25 ἅπαντ᾽ ἐγυπάρχει τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, καὶ ὁμοεϊδῃ εἰδὴν 
σθαι αὐτὴν καλῶς ὑδ᾽ ἀληθῶς λέγεται. ἐπεὶ δὲ τὸ γνώ: ἀλλχήλοις καὶ τῇ ὅλῃ, ὠλλήλων μὲν ὡς ὁ χωριξὰὼ ὄνλώ, 
σκεῖν τῆς ψυχῆς ἐςὶ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαί τε καὶ τὸ δοξά-. Τὴξβ δ᾽ ὅλης ψυχῆς ὡς διαιρετὴς ὅσης. ἔοικε δὲ καὶ ἡ ἐγ 
ἕεν, ἔτι δὲ τὸ ἐπιθυμεῖν καὶ βόλεσθαι καὶ ὅλως αἱ ὀρέξεις, τοῖς φυτοῖς ἀρχὴ ψυχά τις εἶναι" μόνης γὰρ ταύτης κοι- 
γίνεται δὲ καὶ ἡ κατὰ τόπον κίνησις τοῖς ζῴοις ὑπὸ τῆς γωνεῖ καὶ ζῷα καὶ φυτά. καὶ αὕτη μὲν. χωρίζεται τῆς 
ψυχῆς, ἔτι δ᾽ αὔξη τε καὶ ὠκμὴ καὶ φθίσις, πότερον ὅλῃ 80 αἰσθητικῆς ὠρχῆς, αἰσθησιν δ᾽ ὑθὲν ἄνευ ταύτης ἔχει. 

τ 

4. ἐνίαις. Τ' [1 δὴ Ἐ. "2. εἰ δὲ Α,(, εἴ τὲ δὲ ΚΕ, εἴτε ΤΡ, εἴπερ δὲ Τ' ἢ ἃ οἱ 8. δὲ} δὴ δι ἢ 5. Καὶ απίὶθ τὸ οτχ «Χ΄, ἢ 8. ἴσως 
τ Κ᾿ ᾿ἰ ϑκλλὴς ὅσ᾽ ἢ 9. τα μὲν γὰρ Κ΄ εἰ εοὺς ΚΕ. ᾿Π μὲν οτα δΤΡ, ᾿ 10. ἢ ἐν τῷ δϑΤῦ' || 11. ταῦτα] τοι ΧΙ, ἢ βέλτιον Ἑ. ἢ εἶναι 
ἂν τέτοις ὅ. 1 12, γὰρ] γ᾽ Ε, δ᾽ ἘΡΙΧῚ ἢ 16. καραλέγων ὅ'Ο Δ. Ὦ᾿ τὸ σὰ ΤΡΥΡ'. ἢ 16. ἔοικε Τ. 1} 17: εἶναι ὁγὴ ΟΣ, ρϑδὲ ψυχὴν 
ῬΡοθυμι ΤΡ ἢ ὅτῇ πὴ ΤΡ, ἢ ὅλον ν τοῖς Ἐ. 11 19... ναι ὁτὰ ν᾿ ὅλ 1 εἴ ἐν. δὶ, εἰ ἐν ΟἹ, εἴπερ ἐν ΚΥ. 1 τὸ ΤΡ. 1 ἀπυλαμ- 
ίνω ΤΡ, ἢ. περιέχοντος ἀέρος ἐν Κ΄. " 830. τό οἱ δ 7 ΟΡ. ἢ διασπώμενον ὁμοειδὲς. ὅλ ἢ 23. ἢ δαϊο ὁμ. οχχῃ Ἐν 1| 85. τῶν 
ὁτα Σ᾿ ὃ ἔτε δὲ τὰ Κ᾿ Π. 36. ὑδ᾽ ἀληθῶρ ὅτα δὲ 5. Ὁ ἐκεδὶ ΡΒ. ἢ 81. τῆς οἱά ΤΡΡι ΠΠ τὸ δαίθ διξ. οπὶ ΤΌ. 1 28. δὲ 
παὶ τὸ ὩΣ Χ. 1 Βουλεύεσθαι ΤΟΨΥΣΑ. ἢ αἱ οἰι.ΤᾺΧΊ [ὄρεξις Τ. 1 29. τῆξ οτὰ ΤῊ, ᾿ 30. αὔξησις ΔἸ ΟΡΨΥΣΧ. 

ᾧ. αἰσθ. καὶ κοόμεδα καὶ ἘΡ̓ῬΡ, αἰσϑ. καὶ κινῦμεν καὶ Α΄. ἢ 8. δὲ Κ΄. Π ἅ. δ] ἃ δὲ Ε-. ἢν οπὰ δ᾽ Χ.. ἢ ἢ καὶ πᾶσιν ΤΟΡΡ̓ΑΧΩ, 
Ά Ἰὼ ἢ πᾶσν δὲ. ἢ δ. δὲ ΘΊ͵ΟΙ, 1 αὐτὴν εἶναι καὶ ΤΡ, ἢ 5. οἱ δ: ἄλλο ἘΡ ἢ Ἴ. γε αηἴο τέ ΤΙ οτὰ δ Δ: ἢ μᾶλλον 

τύναντίον ἘΣ 11 8. ἦν Α΄, 11 9. αὐτὴν οτλ Ἐξ. 10. ἱκεῖνο δὲ μ. Τ΄ {εἴη καὶ ψυχὴ ΤΡΡΨ'. ἢ" 12. καὶ τὴν ψυχὴν ὦ δΌΡΣΙΧ, καὶ τὴν 
«ψυχὴ» 'ν εἶναι Τὶ ἃν. καὶ γὴν ψύκὴν εἶκί Ἀν ἢ 16.. ἕκαάσον δύνπομιν ΟΥ̓ ἡ ὁ ὁ ἘΞ ἢ ἡ Ῥοϑὲ ὅλη ἘΣ’, οτὰ Ἐξ. ᾿} 18. συνέχει ἘΡΌ. 

49. κιὼ οτὰ ,δι. τὰ φυτὰ τὰ δ. ἔξ, ἸΠ 30. «υχϑὲ οἷ. ἢ ὁϊ. μὴ κιὰ Ε, "ἰἀδ μὴ τῷ Ἐδ, ἢ ὅν ΤΡ, γὰρ ἘΕΤ. ἢ 25. ὁμοὶιδεῖς ες 
«δν Αλλήλμρ ἘΣΤΌΧ. ἢ 46. ἀλλήλω ἀλλἠλοβ ῬΡη,,ἀκλήλαις Κι ἢ. δὰ χ; ΧῊ ἢ 87. ὡς οὐ διαιρετῆς ΚΡ. ἢ 28, ψυχὴ «δίο ὀργῇ 
πὰ ἐὸν μάν δμν ὁ ἐμρμδύνοσας δὲ νὰ ὶ: Ἔν αὐδὰν νοὶ 

ἐ 

ΕΠ2 
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.Β. 
Ἰὼ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν πρότερον ἤλλεδιδι μος περὶ ψυ- 

χῆς εἰρήσθω" χάλιν δ᾽ ὥσπερ ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν, πει- 

ΠΕΡΙ ἙΥΆΥΧΗΣ Β. 

κόν. ὄργανα δὲ καὶ τὼ τῶν φυτῶν μέρη, ἀλλὰ παντελῶς 
ἁτλῶ, οἷον τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα, τὸ δὲ πε- 
ρικάρπιον καρπῇ. ἀΐ δὲ ῥίζαι τῷ φόματι ἐναάλογον' ἄμφω 
γὰρ ἕλκει τὴν τροφήν. εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ. πάσης ψυχῆς 

μενοι διορίσαι τί ἐστι δ καὶ τίς ἂν. εἴη. κοινότατος 5 δεῖ λέγειν, εἴη ὧν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος Ἱκοῦ βώμενοι οἰορίσαι χ 4, ΧΑ Ῥ ωμ; ὅ 

λόγος αὐτῆς. ΔΗ δὴ ἡθηξ. ἐν τι τῶν ὄντων τὴν ὑσίαν, 
ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην ὃ καθ᾽ αὑτὸ μὲν ἐκ ἔς, τόδε 

τι, ἕτερον δὲ μορφὴν καὶ εἶδος, καθ᾿ ἢ ἣ ἤδη λέγεται τόδε 

τι, καὶ τρίτον τὸ ἐκ τότων. ἔςι δ᾽ ἡ. μὲν ὕλη δύναμις, τὰ 

δ᾽ εἶδος ἐντελέχεια, καὶ τῶτο διχῶς, τὸ μὲν ὡς ἐπιςήμη, το ἦν εἴδηται τί ἐςιν ἡ ψυχή: 

τὸ δ᾽ ὡς τὸ θεωρεῖν. ὑσίαι δὲ μάλις᾽ εἶναι δυκῦσι τὰ σώ- 
ἜΣ ἢ τὰ ᾿ , “ Ή ματα, καὶ τούτων τὰ φυσικά" ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων 

ἀρχαΐ, τῶν δὲ φυσικῶν τὼ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δ᾽ ἐκ ἔχει" 
ζωὴν δὲ λέγομεν τὴν δι᾿ αὐτῷ τροφήν τε καὶ αὔξησιν καὶ 

ὀργανιῶ. διὸ καὶ ὁ δεῖ ἵπτεῦ εἰ ἕν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, 
ὥσπερ ὁδὲ τὸν κηρὲν καὶ τὸ σχῆμα, ὖδ᾽ ὅχως τὴν ἑχάςου 
ὕλην καὶ τὸ ὃ ὕλη τὸ γὰρ ἂν καὶ τὸ εἶναι ἐπεὶ πλεονα-. 
χῶς λέγεται, τὸ κυρίως ἡ ἐντελέχεια. ἐςιν. καθόλου μὲν 

εἀσία γὰρ ἡ κατὼ τὸν Χόγον. 
ττο δὲ τὸ τί ἣν εἶναι τῷ τοιῳδὶ σώματι, καθάπερ. εἴ τι 
τῶν ὑργάνων φυσικὸν ἦν σῶμα, οἷον πέλεκυς" ἦν γὼρτἂν 
τὸ πελέκει εἶναι ἡ σία. αὐτῇ, καὶ ἡ ψυχὴ τῦτο" χαρι- 

σθείσης γὰρ ταύτης ἐκ ἂν ἔτι πέλεκυς ἦν, ἀλλ᾽ ἢ ὁμω- 
φθίσιν. ὥστε πᾶν σῶμα φυσικὸν μετέχον ζωῆς οὐσία ἂν τσ νύμως. νῦν δ᾽ ἐςὶ πέλεκυς" ὁ γὰρ τοιότου σώματος τὸ τί 
εἴη, οὐσία δ᾽ οὕτως ὡς συνθέτη. ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶ σῶμα, το- 

Ἀ »-“ “-- 
ὄνδε, ζωὴν γὰρ ἔχον, οὐκ ἀν. εἢ τὸ σῶμα ψυχή" οὐ, 
γάρ ἐστι τῶν καθ᾽ ὑποκειμένου τὸ σῶμα, μᾶλλον δ᾽. ὡς 
ἥ , ᾿ ᾿ “ , “.,'ἦ΄͵ΦἄΡἜΥ Η͂ Ἂς ὑποκείμενον καὶ ὕλη. ἀναγκαῖον ἄρα τὸν ψυχὴν. οὐσίαν 

ἦν εἶναι καὶ ὁ λόγος ἡ ψυχή, ἀλλὰ φυσυίς τοιεδὶ ἔχον" 
τὸς ἀρχὴν κινήσεως καὶ ςώσεως ἐν ἑαυτῷ, θεωρεῖν δὲ καὶ 
ἐπὶ. τῶν μερῶν δεῖ τὸ λεχθώ. εἰ γὰρ ἦν ὁ ὀφθαλμοὸς ζῷον, 

ψυχὴ ἂν ἣν αὐτῷ ἡ ὄψι αὕτη γὼρ οὐσία ὀφθαλμοῦ ἡὶ 
εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνώμει ζωὴν ἔχον- Ὁ κατὰ τὸν λόγον, ὁ δ᾽ ὀφθαλμὸς ὕλη ὄψεως, ἧς ἀπολεῖ 
τος, ἡ δ᾽ οὐσία ἐντελέχεια. τοιούτου ἄρα σώματος ἐν- πόσης ὑκ ἔςιν ὀφθαλμός, πλὴν ὁμωνύμως, καθάπερ ὁ λέ 

τελέχεια. αὕτη δὲ λέγεται διχῶς, ἡ μὲν ὡς ἐπιςήμη, θινος καὶ ὁ γεγραμμέρος. δεῖ δὴ λαβεῖν. τὸ ἐπὶ μέρες ἐφ᾽ 

αὶ δ᾽ ὡς τὸ (θεωρεῖν. φανερὸν οὖν ὅτι ὡς ἐπιστήμη" ἐν γὰρ ὅλου τῇ ζῶντος σώματος" ἀνώλογον "γὰρ ἔχει ὡς τὸ μέ- 
τῷ ὁπάρχειν τὴν ψυχὴν καὶ ὕπγος καὶ ἐγρήγορείς. ἐστιν, ρος πρὸς τὸ μέρος, οὕτως ἡ ὅλη αἴσθησις. πρὸς τὸ ὅλον 
ἀνάλογον δ᾽ ἡ Νὰ ἐγρήγορσις τῷ θεωρεῖν, ὁ δ᾽ ὕπνος τῷ “σῶμα τὸ αἰσθητοιόν, ἦ τοῦτο. ὄςι δὲ ὁ τὸ ἀποβεβλπκὸς 

ἔχειν καὶ μὴ. ἐνεργεῖν. προτέρα δὲ τῇ γενέσει ἐπὶ τῷ αὐτῷ 
ἡ ἐκιςήμη. διὸ ψυχή ἐςιν ἐντελέχεια καὶ πρώτη σώματος 
φυσικῷ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος, τρίῦτο δέ, ὃ ὧν ᾧ ὀργαν;- 

τὴν. ψυχὴν τὸ δυνάμει ὃν ὥςε ἴῶϊν, ἀλλὰ τὸ ἔχον. τὸ δὲ 

σπέρμα καὶ ὁ καρπὸς τὸ ὀυνάμει͵ τοιονδὶ σῶμα. ὡς μὲν 
ἦν ἡ τμῆσις καὶ ἡ ὅρασις, ὕτω καὶ ἡ ἐγρήγορσις ἐστελέ- 

. ᾿ 

3. Τὼ μὶν -- ἃ. ἐπανίωμεν Ἐπὰ δὲ τὰ παραδεδομένα πε ψυχῆς παρὰ τῶν ἄλλων, ἐφ᾽ ὅσον (Ζσων ΧΙ ἕκαςος ἀπεφήνατο, πρότερον 
(πρῶτον ἘΡΓΧῚ εἴρηται σχιεδέν, νῦν (νῦν δὲ ἘΞ) ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἐπανίωμεν ΘΟΡΧ πι εἰ Ε (οἷο 186, χυοὰ εχξ ἰπ Βδθὲ ᾿Ἐπὰ 

-- 5.12.) τὰ φυσικά, ἀξοοπὶ 1118 γεγβὶθαβ οοτριεῆθηβα. ἰάεπὶ Ε Τὰ μὲν -- (ν.45.) πᾶν σῶμα εἴ ἰπ χηαγρίηθ Βαρδῖ, ργδείατυ 2ς 
ἀρχὴ τῷ β λόγα ἐν ἄλλῳ, ἃ τηᾶῃη δαγαγα ἤυ86 30 8ο α βογίρβεγυαὶ δηι χυϊβϑίτηα, οἱ [0110 187, υδὶ ΠΡ απλ δεουπάσπη ἀκ ἰμῖερτο 

«χογάϊιαγ, χῆβα ἃ βυρεγίογε ζο]ο ποῖα σηυϊίυπι ἀἰδϑί πΊ}}}. { 3. προτέρων Ἐξ, 1| ἀ.. εἴρηται ταᾶγρὸ Ε. [ 5. ἐξὶν ἡ ψ. Ε 186. ἢ τίς] τί 

σζ. ᾿ὶ ἂν εἰ] ἐςι ΔΌΡΣΧ. 1 κοινὸς ΓΑ. ἢ 6. λέγομεν --- 12. φυσικά} χωρίζομεν δὴ τὰς μὲν ὠσίας ἀπὲ τῶν ὕντων τῶν ἄλλων. τῆς 
δὲ ὑσίας τὸ μὲν ὡς ὕλην λέγεσθαι τίθεμεν" ὁ καθ᾽ αὐτὸ δὲ ἡ μορφή, τὸ δ᾽ ἐκ τύτων. ἔς!ν δ᾽ ἡ μὲν ὕλη διυυάμει, τὸ δ᾽ εἶδος ἐντελεχεία. αὗτη 

δ᾽ ὑπάρχει διχῶς" ἢ γὰρ ὡς ἡ ἐπκιςήμη ἢ ὡς τὸ θεωρεῖν. ὑσίαι δὲ μάλιςα δοκῶσιν εἶται τὰ σώματα, καὶ τότων τὰ φυσικά Ἑ 186. ἢ 6. ἃ 

ΣῈ ᾧ τι γος ΞΡΥΩ͂. { 10. διττῶς ἘΦ Ὁ 14. ὡς τὸ οπλ Ἀ δἱ τρδρᾷο Ε. ΠῚ 12. ἄλλων αἱ ἀρχαὶ .δ. ἢ 44. αὐτῆς τροφῆς Κ᾿ ὃ 
τε ροβὶ αὔξησιν δ. ὁοτα ΚΑ. || 15. ἐσία ἂν εἴη ταανο 7. 1Π ἄν εἴη" ὑσία ογτὰ Χ΄. || 16. δ᾽ οτὰ ΣΓΧ΄. [{ σύνθετος ὅ.. δή Ἐ. 1} ἐστι] 
ἐφε καὶ Ἐ57. Ἱ| τοιόνδε] καὶ τοιονδὶ τοῦτο ΘΟΡῬΤ Χ. ἃ 11. τὸ οπι 5.0. }} ἡ ψυχὴ ΘΌΡΨΥΧ. ἢ 21. τοιάτω ἄρα σ. ἔνττ. οἵα ἢ, ροϑβὶ 

διχῶς ροιῖε Τ᾿ ἢ 24. καὶ ροδὶ Ψ. οτὰ ὥ.. ἢ 26. δὴ ζ.. |ἰ 21. διὸ ἡ Ψψ. ἜΤ. || 28. φυσιιοῦ ὀργανυιοῦ δυτώμει Χ', || τοισῦτον ΤῊ 
ἮΧΟΙ ὃ] ὁ τ ἢ» 

3. καὶ δὲ ξίζα Κὶ ἢ 4. δὲ ΕΡΤΡ' {κοινὸν καὶ Ἐ: ἢ 5. ἡ πρώτη ἔτ. ἘΣ Α. ἢ ὀργανικοῦ φυσικοῦ δ. ΠΠ 6. καὶ δηϊδ οὐ οἵα 2: ἢ 
ψνχὴ κατὰ τὸ εἶδος καὶ Κ΄. || 8. οὗ ἡ ὕλη ΕΤΡ΄. [ 9. λέγεται οὰ δΌΡΕΙΧ. 10. τὸν τοτὰ ῥγ' 5. ΠΟ 12. ἥν φυσικὸν Ἐς ἢ ἂν οτὰ 
Α΄. ᾿ἢ 13. τὸ] τῷ ἘΤΡΣ εἰ το Χὶ. || τύτω Κ. 14. γὰρ] δὲ ΕΤΟΨΥΕ. ἃ αὐἀτᾷῇς δ. 1 ἄν οτὰα ἘΞ ᾿ὶ 17. αὐτῷ Δ΄, αὐτῷ ΘΌΣΨΡ. ἢ 
48. ἥν ὁ οἵὰ ρύ 5. ἢ 19. ἦν οὰ ΣΧ, || 20. τὸν οἵη ἢ». ᾿ ἀπολιπούσης ΤΙΌΡ. ἢ 21. ἔς] ἔτι ΚΑ. ᾿ὶ ὁμώνυμος Ἐ. ἢ λίβες 
Α΄. Ἱ 22. ὃ οτὰ Ἐξ. ᾿ δὲ ΣΑ͂.  λαβεῶ] λέγειν δ. ἢ 24. οὕτως οἵα ΡΡΣΑ͂. ᾿ 25. ἢ] ἢ ἘΞ Ἱ τοιοῦτον ΤΕ Χ. || 28. καὶ ροεὶ 

οὕτω οἵα δ. : 
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χεα, ὡς δ᾽ ἡ ὄψις καὶ ἡ δύναμις τῷ ὀργάνου, ἡ ψυχή: ψυχῆς. τὸ μὲν ὅν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει τοῖς 
τὸ δ σῶμα τὸ δυνάμει ὄν" ἀλλ' ὥσπερ ὁ ὀφθαλμὸς ἡ ζῶσι, τὸ δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσθησιν πρώτως" καὶ γὼρ τὼ 

κόρη καὶ ἡ ὄψις, κάκεϊ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τὸ ζῷον. μὴ κινέμενα μηδ᾽ ἀλλάττοντα τόπον, ἔχοντα δ᾽ αἴσθησιν 

ὅτι μὲν ἕν ὑκ ἔξιν ἡ ψυχὴ χωριςὴ τῇ σώματος, ἢ μέρη ζῷα λέγομεν καὶ ὁ ζῆν μόνον. αἰσθήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρ- 

ταὶ αὐτῆς, εἰ μεριςὴ πέφυκεν, οὐκ ἄδηλον" ἐνίων γὰρ ἡ 5 χει πᾶσιν ἁφή. ὥσπερ δὲ τὸ θρεπτικὸν δύνατωι χωρίζε- 
ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστὶν αὐτῶν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔιώ γε σθαι τῆς ἁφῆς καὶ πάσης αἰσθήσεως, οὕτως ἡ ὡφὴ τῶν 
οὐδὲν κωλύει, διὰ τὸ μηθενὸς εἶαι σώματος ἐγτελεχείας. 
ἔτι δὲ ἄδηλον εἰ οὕτως ὀτελέχεια. τὸ σώματος ἡ ψυχὴ 

ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου. τύπῳ μὲν οὖν ταύτη ᾿βρλεθ καὶ 

ἄλλων αἰσθήσεων. θρεπτικὸν δὲ λέγομεν τὸ τοίστον μόριον 
τῆς ψυχῆς ὃ καὶ τὼ φυτὰ μετέχει" τὼ δὲ ζῷα. πάντα 
φαίνεται: τὴν ὡπτοιὸν αἴσθησιν ἔχοντα" δὲ ἣν δ᾽ αἰτίαν 

ὑπογεγρώφθω. περὶ ψυχῆ. 40 ἑκάτερον τύτων συμβέβηκεν, ὕςερον ἐρῦμεν. νῦν δ᾽ ἐπὶ το- 
2 Ἐπὲ δ᾽ ἐκ τῶν ἀσαφῶν “μὲν φανρυτέων δὲ γῆγνε- σῶτον. εἰρήσθω μόνον, ὅτι ἐςὶν ἡ ψυχὴ τῶν εἰρημένων τότων 
ται τὸ σαφὲς καὶ κατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον, πειρώ- ὠρχὴ καὶ τούταις ὥρισται, θρεπτικῷ, αἰσθητικῷ, διανοη- 

τίν πάλιν ἕτως. ἐπελθεῖν περὶ αὐτῆς" ὁ γῶὼρ μόνον τὸ ὅτι τικῷ, κινήτει, πότερον δὲ τότων ἕκαςὁν ἐςι ψυχὴ ἢ μόριον 
δεῖ τὸν ὁριςικὸν λάγον δηλῆν, ὥσπερ οἱ πλεῖςοι τῶν ὅρων ψυχῆς, καὶ εἰ μόριον, πότερον οὕτως ὥστ᾽ εἶναι χωριςὃν 
λέγουσιν, ἀλλο καὶ τὴν αἰτίαν -ἐνυπάρχειν καὶ ἐμφαύε- 15 λόγῳ. μόνον ἢ καὶ τόπῳ, περὶ μὲν τινῶν τότων ὁ χαλεπὸν 
σθαι. νῦν δ᾽ ὥσπερ συμπεράσμαϑθ᾽ οἱ λόγοι τῶν. ὅρων εἰσίν 
οἷον τί ἐστι τετρωγωτισμός; τὸ ἴσον ἑτερομήκει ὀρθογώνιον 
εἶα: ἴσόπλευρον.. ὁ δὲ τοίδτας. ὅρος χόγος τὰ συμπεράσμα- 

ἰδεῖν, ἔνια δὲ ὠπορίαν ἔχει. ὥσπερ γὼρ ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔγια, 
διαιρόέμενα φαύεταὶ ζῶντα καὶ χωριζόμενα ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
«αὖ “Σ ΄ ““, Σ ͵ὔ “-, :. »ς Χ 
ὡς ὕσης τὴς ἐν τότοις ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μιῶς ἐν ἑκώςῳ 

τος. ὁ δὲ λέγων ὅτι ἐςὶν᾿ ὁ “τετρωγωνισμὸς μέσης εὕρεσις, φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων, ὕτως ὁρῶμεν καὶ περὶ ἑτέρας 
τὸ πράγματος λέγει τὸ αἴτιον. λέγομεν ἕν ἀρχὴν λαϊβόν- 2 διαφορὼς τῆς ψυχῆς συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἐντόμων ἐν τοῖς 
τες τὴς σκέψεως, διωρίσθαι τὸ ἔμψυχον τοῦ ὠψύχου τῷ δὲιατεμνομένοις" καὶ γὰρ αἴσθησιν ἑκάτερον τῶν μερῶν ἔχει 
ζῶν. πλεοναχῶς δὲ. τοῦ Ὧν λεγομένου, κἄν ἔν τι τούτων καὶ κύησιν τὴν κατὰ τόπον, εἰ δ᾽ αἴσθησιν, καὶ φαντασίαν 
ἐνυπάρχῃ μόνον, Ὧν αὐτό, φαμεν, οἷον γῆς, αἴσθησις, κί- καὶ ὑρεζιν' ὅπε μὲν γὰρ αἴσθησις, καὶ λύπη τε καὶ ἡδονή, 
γησις καὶ στάσις ἡ κατὼ τόπον, ἔτι κίνησις ἡ κατὰ τρο-- ὅπου δὲ ταῦτα; ἐξ ἀνάγκης καὶ. ἐπιθυμία. περὶ δὲ τῷ; νὰ 
φὴν καὶ φθίσις τε καὶ αὔξησις. διὸ καὶ τὰ φυόμενα 25 καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως ὑδὲν πω φανερόν, ἀλλ᾽ ἔοικε 
πάντα δυκεῖ Ὧῶν' φαύεται γὼρ ἐν αὐτοῖς ἔχοντα δύναμιν ψυχῆς γόος ἕτερον εἶναι, καὶ τῶτο μόνον ἐνδέχεται χωρίς 
καὶ ἀρχὴν τοιαύτην, “δι᾽ ἧς αὔξησύ τε καὶ φθίσιν. λαμιι ζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀΐδιον τῷ φθαρτῷ. τὰ δὲ λοιπὰ μόρια 
βαάνουσι κατὰ τὸς ἐναντίες τόπες" οὐ γὰρ ἄνω μὲν αὖξε- τῆς ψυχῆς φανερὸν ἐκ τότων ὅτι ἐκ ἔςι χωριςαΐ, καθάπερ 
ται, κάτῳ δ᾽ ἔ, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἐπ᾿ ἄμφω καὶ πάντοσε καὶ τινές φασιν" τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἕτερα, φανερόν" αἰσθητοιῷ 
τρέφεται καὶ Ὠῶ διὰ τέλους, ἕως ὧν. δύνηται λαμβάνεις 30 γὰρ εἶναι καὶ δοξαςικῷ ἕτερον, εἴπερ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι 
τροφήν. χωρίζεσθαι δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἄλλων δυνατόν, τὰ τῷ δοξάζειν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἔκαςον τῶν εἰρημέ- 
δ᾽ ἄλλα τούτου ἀδύνατον. ἐν ταῖς θνητοῖς. “φανερὸν δ᾽ ἐπὶ νων, ἔτι δ᾽ ἐνίοις. μὲν τῶν ζῴων ἅπανθ᾽ ὑπάρχει ταῦτα, 
τῶν φυομένων’ ὑδεμία γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει δύναμες. ἄλλη τισὶ δέ τινα τότων, ἑτέροις δὲ ἕν μόνον.. τῆτο δὴ- ποιεῖ δὶω- 

4. ὁ ῥυϊδυσμλ οπὰ. Σ΄ [{.2. δ οπν ἘΞ», ἢ 8. τὸ βηΐθ ζ. οπιὶ ἘΤΡ, ᾿ 5. τινὰ οτι Ἐξ΄. 1 6. οὐ μὴν οἵαὰ «Α΄, 1 7. κωλύει εἶναι διὰ 

Ἐ΄. Ἱ μηδὲν Α΄, οὐδὲν 8. 11 8.. τε Ε. [(. 9. οὖν οτχ ἘΞ’. || 11. μὲν οἵα Αἴ, μὲν τῇ φύσει ἘΣ’. { 12. τὸν οι Κ΄. ἵ ἀ3. ὅτως γ᾽ ἐπελθεῖν 

Ἔ, οὕεως ἱπανιλθᾶν δ. 1 17. τίς ΧΟ ἢ ἔφιν δ. τετρ. ΕΘΤΌΣΔ. 1 18. λόγος ογὰ -ἘΤΡ'. || 19. ὅτῇ τί Κ΄. ἢ ὁ οἷά ΣΧ. ᾿ἰ μέσου 7, 
ὅτι μέσης Ἐπ 1 ὥρσις ΤΟΡΨΣΨΧΩ͂. ὶ᾿.20. λέγωμεν ΤῊΡ. 11 λαβόντες ἀηῖϊς 21. διωρίσθαι Ἐ»». 1 21. τῆς οτὰ δι Α΄. || σκέψεως} σκέψεως 

τοῦ πράγματος ΔΌΡΣΑ. ᾿ 23. ὑπάρχη ΘῬΣΨΑ. 1 25. καὶ ογα Κ΄. ἵ φθίσιν ΘΟΡ̓ΨΑ͂. ᾿ τε οτὰ Ἐξ΄. ᾿ αὔξησιν ΘΟΡΣΑ͂. ᾿ καὶ οπα 

ἮΣ- 1 26. ἰν οπιὶ «Χ, [[.28. ἄνω μὲν] ἄνωθεν Ἐ΄. αὶ 29. πάντη ἐκτρέφεταί τε καὶ δ ΟἽΧ,, πάντη ἔσα ἀὲὴ τρέφεταί τε καὶ ἘΤ εἰ οτηῖδδο τε 
ἮΡΙ 82. ἔν γε τοῖς Τ΄ {-. 33, γὰρ δύναμις τούτοις ὑχάρχει" Ἐ’ῦ. 

4. τοῖς 7.1 πᾶσι τοῖς ζῶσι δῶ, τοῖς ζῶσι πᾶσι Χ'. ᾿ϊ. 3. μὴ οτὰ ΑΧ. [{ αἴσβισιν δ᾽ ἔχοντα Κ΄. ἀ. ζῶα δέρμεν δα 3. ἔχοντα, Τὶ. ἢ 
Ἁ. ὑπάρχει πρῶτον. πᾶσιν 8, πᾶάιν ὑπάρχει πρῶτον Α( ᾿ὶ 5. δ] γὰρ Α΄. 8. φνόμεα ἘΤΡΡΡ || φαύεται ἅπαντα Α΄. ἢ 13. ἔστιν ἡ Ψ. 

«Το 15. μὲν] μὲν οὖν..Χ. {Π τούτων οτχ ΟΣ Χ. ἢ 16. ὡς Τ. ἢ 17. καὶ ζῶντα Α΄, 118. αὐτοῖς ΘΟ Χ. 11 19. φντῷ οχὰ Σξ. 
ὁρῶμεν ρόϑῖ 20. ψυχῆς »»΄. ἢ 20. ἀπὸ, ἮΡ. Ἀ ἂν ταῖς. τεμνομένοις 7, τῶν τεμνομένων ἮΙ. 1} 21. ἔχει ἕκαστον τῶν μερῶν Κ΄. ἢ 23. καὶ 
δῖα ἃ, οὰ ΒΟΡΡΑ͂. || ἡδυνή τε καὶ λύπη Ἐξ’. 24. ὅπ] παρακολεθεῖ ὅ ὅτε Τ΄ [| 25. οὐδέ ΤΟΥ. 26. καὶ οτὰ .8, Π χωρί- 

ζεσθαι οἵα Α΄. ᾿ 29. φασί τινες Α΄. "} 32. ἔςι ἘΡ̓, ὅτι. Σ᾽. ἢ ὑπάρχειν Α΄, ὑπάρχοντα. ἘΦ’ 11 33. ποήσει ἘΤΡΨΡ, || διαφορὰς. ΤΎΧ, 

““5.-αὶ 



ἀπ4 ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ Β. 

φυρὰν τῶν ζῴων" διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν, ὕστερον ἐπισκεπτέον. τό τε καὶ τὸ αἰσθητικόν. εἰ δὲ τὸ αἰσθητικόν, καὶ τὸ ἂρε»- 

παραπλήσιον δὲ καὶ περὶ τὰς αἰσθήσεις συμβέβηκεν" τὰ κτικόν" ὄρεξις μὲν γὰρ ἐπιθυμία καὶ θυμὸς καὶ βέλησις, " 
μὲν γὼρ ἔχει πάσας, τὼ δὲ τινάς, τὼ δὲ μίαν τὴν ἀναγ- τὰ δὲ ζῷα πάντ᾽ ἔχουσι μίαν γε τῶν αἰσθήσεων, τὰν ὠφήν' 
καιοτάτην, ὠφήν ἐπεὶ δὲ ᾧ ζῶμεν καὶ αἰσθανόμεθα, διχῶς ᾧ δ᾽ αἴσθησις ὑπάρχει, τότῳ ἡδονή τε καὶ λύπη καὶ τὸ 

λέγεται, κωθώπερ ᾧ ἐπις μεθα, λέγομεν δὲ τὸ μὲν ἐπρ' 5 ἡδύ τε καὶ λυπηρόν, οἷς δὲ ταῦτα, καὶ καὶ ἐπιθυμία" τοῦ 
ξήμαν τὸ δὲ ψυχήν ἑκατέρῳ γὰρ τότων φαμὲν ἐπίστα» γὼρ ἡδέος ὄρεξις αὕτη. ἔτι δὲ τῆς τροφῆς αἴσθησιν ἔχεσιν" 
σαι" ὁμοίως δὲ καὶ ᾧ ὑγιαίνομεν, τὸ μὲν ὑγίεια, τὸ δὲ ἡ γὼρ ἁφὴ τῆς τροφῆς αἴσθησις" ξηροῖς γὰρ καὶ ὑγμοῖς 
μορίῳ τοὶ τῷ σώματος ἢ καὶ ὅλῳ. τότων δ᾽ ἡ μὲν ἐπιςήμη καὶ ϑερμοῖς καὶ ψυχροῖς τρέφεται τὰ ζῷα πάντα,, τότων 
τὸ καὶ ὑγίειω μορφὴ καὶ εἶδός τι καὶ λόγος καὶ οἷον ἐνέρ. δ᾽ αἴσθησις ὡφή' τῶν δ᾽ ἄλλων αἰσθητῶν κατὰ συμβεβη» 
γεια τὸ δεκτιχῇ, ἡ μὲν τῇ ἐπιςημονικῶ, ἡ δὲ τῷ ὑγιαςικᾷ 10 κός" ἀθὲν γγὼρ εἰς τροφὴν συμβάλλεται ψόφος ὁδὲ χρῶρωι 
(δυκεῖ γὰρ ἐν τῷ πάσχοντι καὶ διωτιθεμένῳ ἡ τῶν ποιπτι: ὑδὲ ϑσμή. ὁ δὲ χυμὸς ἔν τι τῶν ἁπτῶν ἐς. πεῆα δὲ καὶ 
κῶν ὑπάρχειν ἐνέργεια), ἡ ψυχὴ δὲ τοῦτο ᾧ ζῶμεν καὶ δίψα ἐπιθυμία, καὶ ἡ μὸν πεῖνα ξηροῦ καὶ θερμοῦ, ἡ δὲ 
κἰσϑανέμεθα καὶ διανούμεθα πρώτως, ὥςε λόγος τις ὧν εἴη δέψα ψυχρῦ καὶ ὑγρξ᾽" ὁ δὲ χυμὸς οἷον ἥδυσμά τε τότων 
καὶ εἶδος, ὠλλ' οὐχ ὕλη καὶ τὸ ὑποκείμενον. τριχῶς γὰρ ἐς. διασαφητέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕςερον, νῦν δ᾽ ἐκὶ τοσῦτον 
λεγομένης τῆς οὐσίας, χαθάπερ εἴπομεν, ὧν τὸ μὲν εἶδος, ι5 εἰρήσθω, ὅτι τῶν ζῴων τοῖς ἔχουσιν τ φὴν καὶ ὄρεξις ὑπάρ.-. 

τὸ δὲ ὕλη, τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν" τότων δ᾽ ἡ μὲν ὕλη δύναμις, χει, περὶ δὲ φαντασίας ἄδηλον, ὕςερον δ᾽ ἐπισκεχτίον. ἐνξα 
τὸ δὲ εἶδος ἐπτελέχεια" ἐπεὶ δὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἔμρμψυχον, ὁ οἷς δὲ πρὸς .τύτοις ὑπάρχει καὶ τὸ κατὼ τόχον κινκτιρεόν, 
τὸ σῶμα ἐςιν δτελέχεια, ψυχῆς, ἀλλ αὕτη σώματός τ ἑτέροις δὲ καὶ τὸ διωνοητοκόν τε καὶ γῆς, οἷον ἐνθρώτοις καὶ 

γος. καὶ διὰ τῦτο καλῶς ὑπολαμβανουσιν οἷς δοκεῖ μήτ᾽ εἴ τι τοίῶτον ἕτερόν ἐξὶν ἢ καὶ τιμιώτερον. δῆλον ἦν ὅτι τὸν 
ἄνευ σώματος εδαι μήτε σῶμά τι ἡ ψυχή" σῶμα μὲν Ὁ αὐτὸν τρόπον εἷς ὧν εἴη λόγος ψυχῆς τε καὶ σχήματος" 
γὼρ οὐκ ἔστι, σώματος δέ τι, καὶ διὰ τοῦτο ἐν σώματι ἅτε γὼρ ἐκεῖ σχῆμα παρὼ τὸ τρέγωνόν ἐς:τ καὶ τὰ ἐφεξῆς, 
ὑπάρχει, καὶ ἐν σώματι τοιότῳ, καὶ ἐχ ὥσπερ οἱ πρότε.- ὅτ᾽ ἐνταῦθα ψυχὴ παρὼ τὼς εἰρημένας. γέοιτο δ᾽ ἂν καὶ 
ρὸν εἰς σῶμω ἑνήρμοζον αὐτήν, ὑϑὲν κροσδιορίζοντες ἐν τὸν ἐπὶ τῶν σχημάτων λόγος κοινός,. ὃς. ἐφαρμόσει μὲν πῶσιν, 
καὶ ποίῳ, καίπερ ὑδὲ φαινομένου τῷ τυχόντος δέχεσθαι τὸ ἴδιος δ᾽ ἐδενὸς ἔξαι σχήματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς εἰ» 
τυχόν. ὕτω δὲ γύεται καὶ κατὰ λόγον" ἑκάςου γὰρ ἡ ἐγ 5 ρημέναις ψυχαῖς, διὸ γελοῖον ζητεῖν τὸν κοινὸν λόγον καὶ 
τελέχεια ἐν τῷ δυνάμει ὑπάρχοντι καὶ τῇ οἰκείῳ ὕλῃ πές ἐπὶ τύτων καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων, ὃς οὐδενὸς ἔξαι τῶν ἔντων ἔδιος 
φυκεν ἐγγίνεσθαι. ὅτι μὰν ἦν ἐντελέχειά τίς ἐςξι καὶ λόγος λόγος, ἐδὲ κατὰ τὸ οἰκεῖον καὶ ἄτομον εἶδος, ὠφώτας τὸν 
τῷ δύναμιν ἔχοντος εἶναι τοιότα, φανερὸν ἐκ τότων. τοΐτον. παραπλησίως δ᾽ ἔχει τῷ περὶ τῶν σχημάτων καὶ 

8 ᾿ Τῶν δὲ δυνάβοεεων τῆς ψυχῆς αἱ λεχϑεῖσιοι τοῖς μὲν τὰ κατὼ ψυχῆν' ἀεὶ γὰρ ἐν τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάμει 
ὑπάρχουσι πᾶσαι, καθάπερ εἴπομεν, τοῖς δὲ τινὲς αὐτῶν, τ τὸ πρότερον ἐπί τε τῶν εχημάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, 
ἐνίοις δὲ μία γόνη. δυνάμεις δ᾽ εἴπομεν ϑρεπτικόν, ὄρε- οἷον ἐν τετραγώνῳ μὲν τρίγωνον, ἐν αἰσθητικῷ δὲ τὸ ϑρεπτι- 
κτοιόν, αἰσθητικόν, κινητικὸν κατὰ τόπον, διανοητικόν. ὑπο κόν. ὥςε καθ᾽ ἕκαξον ζητητέον, τίς ἑκάςου ψυχή, οἷόν τί 
ἄρχει δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς τὸ θρεπτικὸν μόνον, ἑτέροις δὲ φυτῆ καὶ τίς ἀνθρώπου ἢ θηρία. διὰ τίνα, δ᾽ αἰτίαν τῷ ἐφε- 

1. αἰτίαν] αἰτίαν γέγονεν ΧΙ. Ἢ σκεκτίον ὕςερον ἘΡ΄. ᾿ 2. τὸς οτὰ Ε εἰ το Τ΄. 3. πάνας ἔχει ζ΄. ᾿ Ἰ. ὑπ Χ εἰ ρν δ. ἢ 
9. τε οαὶ Τῶ. [τὶ οτὰ ἢ, ἵ καὶ δι8 οἷν οταὰ δ. Χ. 10. τῶν δεκτικῶν Α΄, ΠΟ ὑγιαςοῦ ἵ΄. 13. ἱνέργεια, ὑπάρχειν ἘΡ’. ἢ καὶ οτὰ 

δ. ἢ, ὅ ζῶμα οπι Ἐ᾿ ἢ 14. οὐχ] οὐχὶ κα ἘΦ’, οὐχ ὡς ΒΟΡΑ. ᾿ 15. ὕλη τὸ δὲ ὅδος ΟΧ. 1 11. δ] τ' 5. Π δὲ] τα Ἐ, οἷα 7» 
ἘὮΈΧ. (19. καλῶς οπι Κ΄. ᾿ὶ 20. μὲν ΘΟ ΣΧ. ἵ 24. δὲ εἶδός τι ἘΞ. 22. ἵν οπι 8, ἢ 23, πρόσδιθρίσαντες δ Χ. ἢ 24. οὐ ὅ. ἃ 

825. δὴ ἘΡ΄Ἰ 27. γίνεσθαι 8.77. 1 καὶ λόγος οτὰ ἘΠ ἢ 28. τοιουδὶ ἐἶναι 5, Δ. ᾿ 830. ὥσπερ εἴπομεν ἘΡ, οἵα ἘΤ. 1! 31. μόνη μία ξ΄ ἃ 
δρεκτροὸν ροδὲ 32, αἰσθητικόν ΤΡΡΧ, οὐαὶ ἘΣ. 

4. αὐτό ΘΡΈΧ. ᾿ τὲ οὐαὰ Ἐπ ᾿ εἰ δὲ τὸ αἰσθητικὸν οἵα ΟὺῪἈΧ οἱ ργ «8. ἢ" 3. μίαν ἔχονσι ἘΣ’. ἢ 5. τε οαὰ ΕΤ. ἢ καὶ τὸ λύκ, 
1 καὶ ἡ οἷὰ δῦ, ἡ στὰ Κ΄. ἢ 6. δρεξίς ἐξν αὕτη ΥΌΧ'. Ἰἰ δὲ οπι ΕΡ. ᾿.. 1. καὶ ὑγροῖς ὁτα Κ΄ ᾿| 8. ζῶντα ἘΘΡΌ. ἢ 10. οὐδὲ 
ΧΟ. 1 οὐδὲ χρῶμα οτα Ε. ΠΠ 12. ϑερμοῦ καὶ ξηροῦ δ.ΧᾺ΄, ἢ 18. ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ Α΄, καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ ὅδ. ἢ τι οπι ΘΖ. 8 
415. διωρίσθυ ΘΟ. ᾿ 18. καὶ αὶ τὸ σπὶ Ἐξ΄. ᾿ὶ ἄνθρωπος ΣΧ. ἰἱ κάν Α΄. 1 19. ἔςιν ἕτερον ΘΟ. ᾿ καὶ οὰ ΤΡ. ἢ 31. ἔφε 

οτὰ Κ΄. ἢ 28. ἐνταῦθα ἡ ψυχὴ ἘΦ. ! οτο ἘΤΡΡ. ἢ 23. σχημάτων ὁ Ἀ, ἘΞ. ἢ 24. κει ΚΧ,, εἴη Τ. ἢ 2δ..ὄ ἔξσι δ Χ. ἢ 317. παπτοὶ} 

πρὸς ἘΣ. ἢ καὶ τὸ ἄτομον ΕΤ. ἢ 28. τὼ δ. ἢ παρὰ δ. ἐπὶ Κ΄, ἢ καὶ τὰ «“ 30. ᾿ὐυ μνν ἐς ! 49. κατὰ] κεὰ τὴν ΣΧ. ἢ 

81. μὲν τὸ τρο Κ΄. 1.33. τὲ 5, ογχα Σ΄. αὶ οὕτως ἔχσυσιν ἐφεξῆε Ἐ'. ' 

“πν.. 



ΠΕΡῚ ἘἜΥΧΗΣ Β. ᾿ ἀιδ 

ξῆς ὕτως ἔχουσι, σκεκτέον. ἄνευ. μὲν γὰρ τῷ θρεκτοῶξς τὸ δύνανται" πάγτω γὰρ ἐκεῆν ὀρέγεται, κἀκείνε ἕνεκα πράττει 
- αἰσθητικὸν ἐς ἔς ν᾽ τῇ δ᾽ αἰσθητικῷῶ χωρίζεται τὸ θρεπτοοὺν ὅσα πράττει κατὰ φύσιν. τὸ δ᾽ ὦ ἕνεκα, διττόν, τὸ μὲν ὗ, τὸ 

ἐν τοῖς φυτοῖξ, πάλιν δ' ἄνευ μὲν τῷ ἀπτι(ῶ τῶν ἄλλων δὲ ᾧ. ἐπεὶ ἕν κοινωνεῖν ἀδυνατεῖ τῷ ἀεὶ καὶ τῷ θεία τῇ συν- 
αἰσθήσεων ὑδεμία ὑπάρχει, ἁφὴ δ᾽ ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπαρ- εχείῳ, διὼ τὸ μηδὲν ἐνδέχεσθαι τῶν φθαρτῶν ταὐτὸ καὶ ἕν 
χ᾽ πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων οὔτ᾽ ὄψιν οὔτ᾽ ὠκοὴν ἔχουσιν ς ἀριθμῷ διαμένειν, ἦ δύναται μετέχειν ἕκασταν, κωνωνεῖ 

ὀσμῆς ὅλως αἴσθησιν. καὶ τῶν αἰσθητικῶν δὲ τὰ μὲν ταύτῃ, τὸ μὲν μᾶλλον τὸ δ᾽ ἧττον" καὶ διαμένει Ὅς αὐτὰ 

ἔχει τὸ κατὰ τόπεν κινητικόν, τῷ δ᾽ ὧι ἔχει. τελευταῖν ἀλλ᾽ οἷον αὐτό, ἀριθμῷ μὲν ὁχ ἕν, εἴδει δ᾽ ὦ. ἔς δὲ ἡ 
δὲ καὶ ἐλάχιςα λογισμὸν καὶ δράνοιων" οἷς μὲν γὼρ ὑπ- ψυχὴ τῷ ζῶντος σώματος αἰτία καὶ ἀρχή. ταῦτα δὲ πολ 
ἄρχει λογισμὸς τῶν φθαρτῶν, τότοις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, λαχῶς λέγεται. ὁμοίως δ᾽ ἡ ψυχὴ κατὼ τὸς διωρισμώους 
εἷς δ᾽ ἐκείνων ἔιαστον, οὐ πᾶσι λογισμάς, ἀλλὰ τοῖς μὲν τὸ τρόπους τρεῖς αἰτία" καὶ γὰρ ὅθεν ἡ κύησις αὐτή, καὶ οὗ 
ὑδὲ φαντασία, τὰ δὲ ταύτῃ μόνῃ ζῶσιν. περὶ δὲ τῷ θεωρη- ἕνεκα, καὶ ὡς ἡ ὑσίω τῶν ἐμψύχων σωμάτων ἡ ψυχὴ 
τοῦ τὸ ἕτερος λέγος, ὅτι μὲν ἕν ὁ περὶ τότων ἑκάςυ λόγος αἰτία. ὅτι μὲν ὃν ὡς ὑσίκ, δῆλον" τὸ γὰρ αἴτιον. τὸ εἶγαι 
ἕτος οἰκειότατος καὶ περὶ ψυχῆς, δῆλον. πᾶσιν ἡ ὑσία, τὸ δὲ ζῶν τοῖς ζῶσι τὸ εἶναί ἐςιν, αἰτία δὲ 

ἃ ᾿λναγκαῖὸν δὲ τὸν μέλλωτᾳ περὶ τότων σκέψιν ποιεῖσθαι καὶ ἀρχὴ τότων ἡ ψυχή. ἔτι τῇ. δυνάμει ὄντος λόγος ἡ 
λωβεῖ ἔκαςον αὐτῶν τί ἐς!ν, εἶθ᾽ ἕτως περὶ τῶν ἐχομένων ι5 ἐντελέχεια. φανερὸν δ᾽ ὡς καὶ οὗ ἕνεκεν ἡ ψυχὴ αἰτία" 
ἢ καὶ περὶ. τῶν ἄλλων ἐπιζητεῖν. εἰ δὲ χρὴ λέγειν τί ἵκαςον ὥσπερ γὰρ ὁ ἧς ἕνεκα του ποιεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ 
αὐτῶν, οἷον τί τὸ νοητριὸν ἢ τὸ αἰσθητικῶν ἢ τὸ θρεπτικόν, φύσις, καὶ τῶτ᾽ ἔς!ιν αὐτῇ τέλος. τοῖστον δ᾽ ἐν τοῖς ζῴοις ἡ 

πρότερον ἔτι λεκτέον τί τὸ νοεῖν καὶ τί τὰ αἰσθάνεσθαι" πρό- ψυχὴ καὶ κατὰ φύσιν" πάντα γὰρ τὼ φυσικὰ σώματα 
τερον γάρ εἰσι τῶν δυνάμεων αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ πράξεις κατὼ τῆς ψυχῆς ὄργανα, καὶ καθάκερ τὰ τῶν ζῴων, οὕτω καὶ 
σὸν χόγον, εἰ δ᾽ ὕτως, τότων δ᾽ ἔτι πρότερα, τοὶ ὠντικείμενα, Ὁ τὰ τῶν φυτῶν, ὡς ἕνεκα τῆς ψυχϑὶς ὄντα. διττῶς δὲ τὴ οὗ 
δεὶ τιϑοωρηκόνα:, περὶ ἐκείνων πρῶτον. ἂν δέοι διορίσαι διὰ τὴν ἕνεκα, τό τὰ οὗ καὶ τὸ ᾧ. ὠλλὰ μὴν καὶ ὅθεν πρῶτον ἡ 
αὐτὴν αἰτίαν, οἷον περὶ τροφῆς καὶ αἰσθητῷ καὶ νοητῷ, ὥςε κατὼ τόπον κύησις, ψυχή" ὁ πῶσι δ᾽ ὑπάρχει τοῖς ζῶσιν 
᾿πρῶτον περὶ τροφᾷς καὶ γεννήσεως λεκτέον" ἡ γὼρ θρεκτικὴ ἡ δύναμις αὕτη. ἔςι δὲ καὶ ἀλλοίωσις καὶ αὔξησις κατὰ 
ψυχὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει, καὶ πρώτη καὶ κοιοτάτἨη ψυχήν" ἡ μὲν γὼρ αἴσθησις ἀλλοίωσίς τις εἶναι δοκεῖ, αἦ- 

δύναμξ ἐςι ψυχῆς, καθ᾽ ἣν ὑπάρχει τὸ ζὴν ὥπασιν. ἧς ἐςὶν 25 σθάνεται δ᾽ ἐθὲν. ὃ. μὴ ἔχει ψυχήν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ αὐ- 
ἔργα γενῆσαι καὶ τροφῇ χρῆσβαι' φυσικώτατον γὰρ τῶν ξήσεώς τε καὶ φθίσοως ἔχει" δὲν γὼρ φθῥει ὑδ᾽ αὔξεται 
ἔργων τοῖς ζῶσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ πηρώματα,, ἢ τὴν γέε- φυσικῶς μὴ τρεφόμενον, τρέφεται δ᾽ οὐθὲν ἃ μὴ κοινωνεῖ 
σιν αὐτομάτην ἔχει, τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό, ζῷον μὲν ζωῆς..- Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ ὁ καλῶς εἴρηκε τοῦτο, προστιθεὶς τὴν 
ζῷον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἦα τὰ ἀεὶ καὶ τῷ θείς μετέχωσιν ἢ αὔξησιν συμβαίνειν τοῖς φυτοῖς κάτω μὲν συρριζουμῴνοις 

2. τῆς δὲ αἰσθητικῆς ἮἘ΄. 1 τὸ ὀρεπτρκὸν χωρίζεται ἮΡ Ἰ 5. γὰρ] δὲ 5.Χ΄. ᾿Π 6. ὀσμὴν οὔτ᾽ ἄλλην αἴσϑησιν ἘΚ. ἵ δὲ οα ὮἕΧ. [ἰ 
8. ἰλάχιςον ΘΟΣῬΡΑ. [{διμνοιαν οἷον ὃ ἄνϑρωπος Κὶ τι τοιῦζτον ἄλλο ὑπάρχει. οἷς ἘΖΖ. 11. μόνη ταύτη ἘΖΖ, ταύτη μόνον δΟΧ. ἢ 12. νῦ 

οἷκ Κ΄ εἰ μὲ .5.ὄ ἢ ἱκάζυ ομὰ Ἐς ̓  14. ποιήσασθαι Κ΄. Ἱ 15. τί ἰςτε οπα δ Χ΄. || ὅὕτω καὶ πεὶ ἘΚ. ἢ 16. ἢ οχα ἘΤΡῬἙΙ͂. ᾿ πεὰ 

ασα Τ. 47. τί οἷὰ Τῶ,. ἢ τὸ οὐχ Ἐξ. ἰ ὃ τί τὸ αἰσθ. 5. ἢ 18. ἔτι οὐχ Κι [} 19. αἱ ἐνέργειαι τῶρ δυνάμεων Ἐ΄. ! 30. τὸν οῖ 
ἘΞ. ἃ δ᾽ διίθ ἔτι οπα .Ε. “1 πρότερον 7). ἰ[ 21. ἀντ. καὶ δεῖ δΌΔ'. 1 δεῖ τεθεωρηκίναι οτὰα ἘΡ. ᾿ πρῶτον ἂν δέοι] δ᾽ ἄν πρῶτον ἮἙ. 
ὁρίσαι ὅ.. ' 22. περ ἐπὶ Τ΄. ({ 2ἀ. καὶ ἀπία τοῖς οτχ ἢ, δῃῖβ πρι οὰ ΤΡ Α. || 25. ψνχῆς οτὰ ἢ". ἢ [ῆ-1 οἷς ΣΡ. Ἰὶ 36. γενῆς- 

σαΐ τε καὶ ἘΡ΄ [χρήσασθαι ΣἸΟΣΧ΄. [| φυσικώτατα Κζ. |Ϊ τῶν ἔργων τοῖς ζώοις Ἐ,, τοῖς ζώοις τῶν ἔργων Δί, ἔργον τοῖς ζῶσιν ἘΣ. 11 28. 
αὐτόματον δῸΡΡ΄ ᾿ἱ 29. μετέχεσιν ὦ), μετάσχωσι Κ΄. 

Ἔ, καὶ ἱκείυν ἘΟΣῬΕ. 1 2. κατὰ φύσιν πράττει ἮΡΙ. 11 δισσὸν Δ΄. ἢ ἅ. τὸ αὐτὸ ΘΧ,. || 5. μετέχειν δύναται ΧΙ. ἢ ταύτη κονωνεῖ 
ΘΌΧΣ.Οο᾿ 1. δ᾽ 8] δ᾽ ν(. ΄. δὐάυπὶ διόπερ τὸ σπέρμα τῶν ζώων καὶ φυτῶν δργατέν ἐςιν ἔπε οἱ, 4αἱ φυτῶν οἰΐαπα ρτῸ ζώων, Δ΄. δόπερ 
τὸ σπίρμω τῶν ζ. καὶ τῶν φ. ὄργανόν ἐςι τῆς ψυχῆς. ἔςι Τ' εἰ, ἐγαπϑροϑὶιῖ5 τὸ σπέρμα" ροβὲ τῶν ζῴων, Ἐπ [ἰ ἡ οπὶ Κ΄. ΠΠ 9. ὅμως δ 
ἘΣ Χ. δ᾽ οπὶ «5. κατὰ οἷ δΌΧ. ἱ διηρημέτους δ᾽ εἰ ρν Α(. ΠΤ 10. τρεῖς τρόπες ἐςὶν αἰτία ἘΞ. τρεῖς" οἵὰ ω «Χ΄. 1 αὐτῇ 5. καὶ 

καὶ τὸ οὗ Τ΄ 11. ἡ Ροοὶ ὡς οαι ΟὔὺυὨχχ. | 12. ὡς οἵα δ... {Π 13. αἴτιον Ε. |ἰ 1λ. τῷ ἐν δυνάμει δ: ὗΧ΄. [| 5] ἢ Τ. ἢ 15. δὰ καὶ ὡς 

οὗ ἮΈ, δὶ καὶ ὧξ τὸ ὦ Κ΄. Π δικα ΘΖΌΡῬΥΕΧ. [' αἰτία καὶ ψυκὶ Χ΄. ̓  16. ὁ αὰ ΚΥ. ἢ νοεῖ Ἐ5ΤΡ ἵ 411. αὐτὸς ΕΘῪ. ἃ τέλεος 
ἝΞ. 1 ζῶσιν ἘΦ. 11 18. καὶ οτι ὅ. ἢ σώματα οταὰ (5. ἴ 19. καὶ οχχὰ δϑΌΧ'. ||: 19 εοὲ 20. τὰ οτχ ΧΙ. {| 20. ἕνεκεν δ. ̓  διχῶς Δ΄. ̓  

22. ἰνυπάρχει Κ᾿ ἢ ζώοις Χ΄. ᾿| 23. ἕξι δὲ οὐα Ἐ᾿ 11 34. αἰσθάνεσθαι ΟΧ. ἢ 55. ψνχὴν ἔχει ΘΌΧ, μετόσει ψυχῆς ἘΤΣῚ 1" 26. 
στο «Ἀ΄. ἢ ὑδὲ .Χ. ὶ αὐξάνεται ΤΑ. κα 57. κοινωνεῖ ζωῆς] μετέχει ψυχῆς ἮΈ. ἃ 58. αὐ κάνω ϑμ  δ᾽ " τὴν οαὰ ὅ,, ἢ 29. πξον 
μένοις Ἴ, ξἰζυμζων ΘΟΡΖΑ͂. 



᾿ 

ἀι6 

δ᾿ - Ν } γ ἈΝ Ν διὼ τὸ τὴν γὴν ὕτω φέρεσθαι κατὰ φύσιν, ἄνω δὲ διὰ τὸ 
“ ΄ ἣν. Ἁ .Ι ᾿ “ “ ΄ 

“ὔὖρ ὡσαύτως. ὅτε γὰρ τὸ ἄνω καὶ κάτω καλῶς λαμβά- 
ἊΣ ΠΗ ’, μὴ ΄ γει" οὐ γὰρ ταὐτὸ πᾶσι τὸ ἄγω καὶ κάτω καὶ τῷ παντί, 

« ΄ --« 
ἀλλ᾽ ὡς ἡ κεφαλὴ τῶν ζῴων, ἕτως αἱ ῥίζαι τῶν φυτῶν, 

᾽ Ἁ ᾿,.Ὁ - ὶ πρ. τς, -" 4 εἰ χρὴ τὰ ὄργανα λέγειν ἕτερα καὶ ταὐτὼ τοῖς ἔργοις. 
Ἀ Χ ΄ 7. Ἄν» » ᾿᾽ ,ὕὔ ,ὕ Ὁ πρὸς δὲ τότοις τί τὸ συνέχον εἰς τἀναντία φερόμενα τὸ πῦρ 

᾿ ὅὡὼ ἂν , ᾽ ,ὕὔ ἦ᾽ . καὶ τὴν γῆν; διασπασθήσεται γάρ, εἰ μή τι ἔςαι τὸ κω- 
“ -“ λ - Ν ΕΞ “ : 

λῦσον" εἰ δ᾽ ἔςαι, τῶτ᾽ ἐςὶν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ αἴτιον τῷ αὐὖ- 
-“ Ἁ ΄ 

ξζαάνεσθαι καὶ τρέφεσθαι. δοκεῖ δέ τισιν ἡ τῷ πυρὸς φύσις 

ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ Β. 
- 

Ν 

τροφῆς, ὥσπερ ἀδ᾽ ὁ τέκτων ὑπὸ τῆς ὕλης, ἀλλ᾽ ὑπ 

γου αὕτη" ὁ δὲ τόιτων μεταβάλλει μόνον εἰς ἐνέργειαν ἐξ 

ἀργίας. πότερον δ᾽ ἐστὶν ἡ τροφὴ τὸ τελευταῖον προσγιίς- 
μι ἢ τὸ πρῶτον, ἔχει διαφοράν. εἰ δ᾽ ἄμφω, ἀλλ 

») ΚΓ 

- 

5 μὲν ἄπεπτος ἡ δὲ πεπεμμέη, ἀμφοτέρως ὧν ἐνδέχοιτο τὴν 
Ν . Ὁ ᾿ Ὑ. τὴξ ΝΣ , “ὋΣ τροφὴν λέγειν" ἢ μὲν γάρ ἄπεπτος, τὸ ἐγαντίον τῷ ἐναν- 

τίῳ τρέφεται, ἢ δὲ πεπεμμένη, τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ, ὥς 
ον Κα , , , ᾽ , γδν ἢ 

φανερὸν ὅτι λέγεσί. τινα τρόπον ἀμφότεροι καὶ ὀρθῶς καὶ 

ἐκ ὀρθῶς. ἐπεὶ δ᾽ ὑθὲν τρέφεται μὴ μετέχον ζωῆς, τὸ ἔμ- 
ὡπλῶς αἰτία τῆς τροφῆς καὶ τῆς αὐξήσεως εἶναι" καὶ γὰρ το ψυχον ἀν εἴη σῶμα τὸ τρεφόμενον, ἢ ἔμψυχον, ὥς ε καὶ 

.»Ν ,ὔ Ψ᾿ »“ ῃ ΄, Ἀ -“ ͵ὔ ΄, 
αὐτὸ φαίνεται μόνον τῶν σωμάτων ἢ τῶν ςοιχείων τρεφύ- 

᾿ 7.7 Ἁ ἀν »"» -" νι Σ » μενον καὶ αὐξόμενον. διὸ καὶ ἐν. τοῖς φυτοῖς καὶ ἐν τοῖς 
εἰ μ “ Ἀ ΄ ΔΝ ζῴοις ὑπολάβοι τις ἄν τοῦτο εἶναι τὸ ἐργαζόμενον. τὸ δὲ 

Ἁ -“ ῳ Ἀ 

συναίτιον μέν πώς ἐστιν, οὐ. μὴν ἁπλῶς γε αἴτιον, ἀλλὰ 

ἡ τροφὴ πρὸς ἔμψυχόν ἐςι καὶ ὁ κατὼ συμβεβηκός. ἔςι 

δ᾽ ἕτερον τροφῇ καὶ αὐξητικῷ εἶναι" ἧ μὲν γὰρ ποσόν τι 

τὸ ἔμψυχον, αὐξητικόν, ἢ δὲ τόδε τι καὶ οὐσία, τροφή" 
Ν " ».., ὶ ΄ » Δ Κ᾽ Ἀ ι σώζει γὰρ τὴν οὐσίαν, καὶ μέχρι τότου ἐστὶν ἕως ἂν καὶ 

μᾶλλον ἡ ψυχή" ἡ μὲν γὰρ τῷ πυρὸς αὔξησις εἰς ἄπει- 15 τρέφηται" καὶ γενέσεως ποιητικὸν ὦ τῷ τρεφομένου, ἀλλ' 
ρον, ἕως ἂν ἧ τὸ καυς ὄν, τῶν δὲ φύσει συνιςαμένων πάν- 

των ἐςὶ πέρας καὶ λόγος μεγέθες τε καὶ αὐξήσεως" ταῦτα 
δὲ ψυχῆς, ἀλλ᾽ ὁ πυρός, καὶ λόγε μᾶλλον ἢ ὕλης. ἐπεὶ 
δ᾽ ε . ἃ δύ ““ ν 6 Ἀ " ,ὔ ὶ 

ἡ αὐτὴ δύναμις τῆς ψυχῆς θρεπτικὴ καὶ γεννητική, περ 

φ.« Ν ΄, . Σ θῖν ΝΣ ΝΨῚ ΜΝ Ὁ “ἊἋἊΡ οἷον. τὸ τρεφόμενον" ἤδη γάρ ἐξιν αὐτὴ ἡ ὑσία, γεννᾷ δ᾽ 
οὐθὲν αὐτὸ ἑαυτό, ἀλλὰ σώζει. ὥσθ᾽ ἡ μὲν τοιαύτη τῆς 

“ Η Ν ’,ὔ , Ὁ Ἂ». Ν »ν φΦ 
ψυχῆς ἀρχὴ δύναμίς ἐςιν οἷα σωζειν τὸ ἔχον αὐτὴν ἢ 

᾿ τοιοῦτον, ἡ δὲ τροφὴ παρασκευάζει ἐγεργεῖν. διὸ στερηθὲχ 
τροφῆς ἀναγκαῖον διωρίσθαι πρῶτον" ἀφοῤίζεται γὼρ πρὸς 20 τροφῆς οὐ δύναται εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τρία, τὸ τρεφόμενον 
τὼς ἄλλας δυνάμεις τῷ ἔργῳ τότῳ. δοκεῖ δ᾽ εἶναι ἡ τροφὴ 
»» Ψ' 'Σ ἃ ’, ἐς -“ Ν ,ὔ ᾽ » “ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, οὐ πᾶν δὲ παντί, ὠλλ᾽ ὅσα τῶν 

. ἐναντίων μὴ μόνον γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ἔχουσιν ἀλλὰ καὶ 
ν Ἂς 

αὔξησιν" γίεται. γὰῤ πολλὼ ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ὁ πάντα 

καὶ ᾧ τρέφεται καὶ τὸ τρέφον, τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν ἡ 
πρώτη ψυχή, τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ ἔχον αὐτὴν σῶμα, ᾧ 
δὲ τρέφεται, ἡ τροφή. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τοῦ τέλους ἅπαντα 
προσαγορεύειν δίκαιον, τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι οἷον αὐτό, 

ποσά, οἷαν ὑγιὲς ἐκ κάμνοντος. φαίνεται δ᾽ ὑδ᾽ ἐκεῖνα τὸν 25 εἴη ὧν ἡ πρώτη ψυχι γεννητικὴ οἷον αὐτό. ἔς ι δὲ ᾧ τρέ 

αὐτὸν τρόπον ἀλλήλοις εἶναι τροφή, ἀλλὰ τὸ μὲν ὕδωρ 

τῷ πυρὶ τροφή, τὸ δὲ πῦρ ὁ τρέφει τὸ ὕδωρ. ἐν μὲν οὖν 
τοῖς ἁπλοῖς σώμασι ταῦτ᾽ εἶναι δοκεῖ μάλιστα τὸ μὲ 
τροφὴ τὸ δὲ ἽΝ μπῇ: ἀπορίαν δ᾽ ἔχει" φασὶ γὼρ οἱ 

φεται διττόν, ὥσπερ καὶ ᾧ κυβερνᾷ, ἡ χεὶρ καὶ τὸ πη- 
δάλιον, τὸ μὲν κινῶν καὶ κινέμενον, τὸ δὲ κινῶν μόνον. πᾶ- 
σαν δ᾽ ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασθαι πέττεσθαι, ἐργάζεται 
δὲ τὴν τῶν τὸ θερμόν διὸ πᾶν ἔμψυχον ἔχει θερμότητα. 

μὲν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ Τρεέφεσθαϊ, καθάπερ καὶ αὐξά- 80 τύπῳ μὲν οὖν ἡ τροφὴ τί ἐστιν εἴρηται" διασαφητέον δ᾽ 
γεσθαι, τοῖς δ᾽ ὥπερ εἴπομεν τοὔμπαλιν δοκεῖ, τὸ ἐναντίον 
-,» ’ « ΔΨ ὰ θοῦ 4 ““ς , .- Χ »΄- ΄ 

τῷ ἐναντίῳ, ὡς ὠπαθοῦς ὄντος τῷ ὁμοίου ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, 
Ἁ Λ : 

τὴν δὲ τροφὴν μεταβάλλειν καὶ πέττεσθαι" ἡ δὲ μετα- 
Ν “ Π ΝΣ 7 Ὰ τ 4» ,ὔ 

βολὴ πᾶσιν εἰς τὸ ἀντικείμενον ἢ τὸ μεταξύ. ἔτι πάσχει 

ἐςὶν ὕςξερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις. 
Διωρισμένων δὲ τότων λέγωμεν κοινῇ περὶ πάσης αἰ- 5 

σθήσεως. ἡ. δ᾽ αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖσθαί τε καὶ πάσχειν 

συμβαΐύνει, καθάπερ εἴρηται" δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἶ 
. δῷ νὼ; ὡς 

τι ἡ τροφὴ ὑπὸ τοῦ τρεφομένου, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ὑπὸ τῆς 36 ναι. φασὶ δὲ τιγες καὶ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τῷ ὁμοίου πώσχεπ. 

1. ὕτω] κάτω Σ΄. ΠΠ 3. καὶ τὸ κ. Σ΄, Π 5. εἰ -- ἔργοις οπι ἘΣ’. Π 6. πρὸς δὲ] καὶ πρὸς ἘΖ΄. ἢ 7. τι οαχ Ἐ;. ἢ ἔςι Δ΄. ἢ κωλών 
ἘΤΧΖ. κὶ 8. ἐςὶ Ἦξ. ἵ καὶ τὸ αἴτ. οπι Α΄, τὸ οτὰ Τ. [ 11. αὐτὸ] καὶ αὐτὸ Ἐ΄, ἢ 12. αὐξανόμενον ΘΟΕ.  ἰν αἰίδγασα οἷὰ Ἐξ 1 
1λ. μὲν ροβῖ πὼς 8. οι ἢ". || 15. ἡ ἀπὶθ Ψ. οἵὰ ἘΡΡ. ΠΠ 117. πέρας ἐξὶ Χ΄. ἢ μεγέθες τε] καὶ μεγέθες (δ, μεγέθνς ΤΟΡΧ΄. Ἷ τοῦτο 

ἘΨΨ. ᾿ἱ 18. δὲ τῆς ψΨ. ΕΤ. 1 19. περὶ] καὶ πεὸ ΕΤΡῪ΄ || 20. διορίσαι “μῷ Ἱ 21. ἡ τροφὴ εἶναι Ἐξ’. ἢ 23. γένησιν Ε. ἢ 2λ. πάντα 

οπὶ δΟΧ εἰ οοῖν Ε. 1 25. ποσὰ οτχλ σ᾽ οἱ ρὺ Ἐ. 1 ἐκ Ἐξ {Γ 28. ἄλλοις δΌΧ'. ᾿ὶ 32. ὑχὸ τῷ ὁμοίου οηχ ἘΡ̓Ῥ΄. || 34. 3] καὰ 
«Χι. ᾿ὶ τὸ ομι Ε. 

8. ἡ οἵα Κ. ἢ ἀ. εἰ δ᾽ ἄμφω οπι δ. Ἰ 5. ὧν] δ᾽ ἀν α΄. ἵ 6. τῷ ναπήν οὶ δ. Π 414. τρὶ καὶ χρὸς ἔμψυχον ἕςαι Ἐ΄. ἢ 415. τρέ- 
φηι ΤΡ. [1 γενήσεως ἘΝ. ΠΠ ἀλλ᾽ οἷον τὸ τρεφόμενον ογαὰ ἢ), Ῥοϑὶ 16, ἡ ἐσία- Ροαϊῖ ἢ». 16. ἰφν] ἐξ Ἐξ. ᾿ αὐτῇ ΘΤΤΤΡΧ. ὃ 11. 
αὐτὸ οτα ΤΡ. ᾿ 18. ἔχον δεχόμενον ἘΡῬῚ ἢ 22. ταύτην ΤΧ΄. ἢ 25. γονητικὸν ΕΕΤῊΡΧ΄ ἵ τρέφει Τ. || 26. καὶ οπι εν με ον : 
ἡ] καὶ ἡ ἘΣ, καὶ 238. χέσσισθαι Χί, | 29. θερμέτητος ,5. 1 30. ἡ τροφὴ τίς ἰςιν δῦ), τί ἴξιν ἡ τροφὴ Ἐ΄. 11 81. ἐξὶν ὁ ΧΟἸ" 32. 
Χ. ἵἰ λέγομω ἘΥ͂Χ. || 83. τε τι ΒΤ; Χ,, τι τὸ αἰσθητήριον Ἐξ. 



ΠΕΡῚ ΨΥΧΗ͂Σ ΕΒ. 

: ᾿ ν, ἃ “- ΄ 2)... ῷ Λ 
τὔτο δὲ πῶς δυνατὸν ἢ ἀδύνατον, εἰρήκαμεν ἐν τοῖς καθόλυ 

,ὔ “- 5 ᾿ 
λόγοις περὶ τῷ ποιεῖν καὶ πάσχειν. ἔχεν δ᾽ ἀπορίαν διὰ τί 

» Η ΄ ν ὦ ᾽ ͵ὕὔ » δ ΝῚ ,ὔ 
καὶ τῶν αἰσθήσεων αὐτῶν οὐ γύεται αἴσθησις, καὶ διὰ τί 
2 » “ ᾽ ἄνευ τῶν ἔξω ὁ ποιῶσιν αἴσθησιν, ἐνόντος πυρὸς καὶ γῆς καὶ 
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ἢ τὴν γραμματικήν, μὴ ἐνεργεῖν δ᾽ εἰς τὸ ἐνεργεῖν ἄλλον 
τρόπον. οὐκ ἔς: δ᾽ ἁπλοῦν οὐδὲ τὸ πάσχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν 
φθορά τις ὑπὸ τῷ ἐναντία, τὸ δὲ σωτηρία μᾶλλον τῷ δυνά- 
μει ὄντος ὑπὸ τῷ ἐντελεχείᾳ ὄντος καὶ ὁμοίε, ὕτως ὡς δύ- 

τῶν ἄλλων ςοιχείων, ὧν ἐςὶν ἡ. αἴσθησις καθ᾿ αὑτὰ ἣ τὼ 5 ναμις ἔχει πρὸς ἐντελέχειαν" θεωρῶν γὰρ γίγνεται τὸ ἔχον 
΄ὔ 7 Υ “Φ Ἁ Ἂν 

συμβεβηκότα τότοις. δῆλον ὧν ὅτι τὸ αἰσθητικὸν αὐκ ἔστιν 
",,.7 δ 7 ΄, ΄ ΟΝ ν Ὁ 

ἐπεργείᾳ, ἀλλὼ δυνάμει μόνον. διὸ καθώκερ τὸ καυςὸν οὐ 
4 »λ θ᾽ “««ῳᾳλτῦ »“" ΩΝ ἔκο ΌΝ λ χκαΐται αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἄγευ τῷ καυστρῶ" ἔκαιε γὰρ ἀν 

΄ Χ “ ’ Ύ Ἃ ἑαυτό, καὶ ἀθὲν ἐδεῖτο τῷ ἐντελεχείᾳ πυρὸς ὄντος. ἐπειδὴ 

τὴν ἐπιςήμην, ὅπερ ἢ ἐκ ἔςιν ἀλλοίζσθαι (εἰς αὐτὸ γὰρ ἡ 

ἐπίδοσις καὶ εἰς ἐντελέχειαν) ἢ ἕτερον γώος ἀλλοιώσεως. 
διὸ ἃ καλῶς ἔχει χέγειν τὸ φρονῶν, ὅταν φρονῇ, ἀλλοιοῦ- 

“ Σ ΔᾺ Ν ᾽ , μη ; “ Ν Φ 
σθαι, ὥσπερ ἀδὲ τὸν οἰκοδόμον ὅταν οἰκοδομῇ. τὸ μὲν οὖν 

δὲ τὸ αἰσθάνεσθαι λέγομεν διχῶς (τό τε γὰρ δυνάμέι ὠκῶον 10 εἰς ἐντελέχειαν ἄγον ἐκ δυνάμει ὄντος κατὼ τὸ νοῦν καὶ 
καὶ ὁρῶν. ὠκόειν καὶ ὁρᾶν λέγομεν; κἀν τύχῃ καθεῦδον, καὶ 
τὸ ἤδη ἐνεργῶν), διχῶς ὧν. Ἀέγοιτο καὶ ἡ αἴσθησις, καὶ μὲν 
ὡς δυνάμει. ἡ δὲ ὡς ἐνργείᾳ. ὁμοίως δὲ. καὶ τὸ᾿ αἰαθάνε- 
σθαι, τό τὲ δυνάμει ὃ ὃν καὶ τὸ ἐνεργείᾳ. πρῶτον μὲν ἦν ὡς 

φρονοῦν οὐ διδασκαλίαν ὠλλ᾽ ἑτέραν ἐπωνυμίαν ἔχειν δῖ» 
καιον" τὸ δ᾽ ἐκ δυνάμει ὄντος μανθανον καὶ λαμβάνον ἐπι- 
φήμην ὑπὸ τὸ ὀτελεροείῳ ὄντος καὶ διδασκαλικῶ ἤτοι, οὐδὲ 
πάσχειν: φατέον, ὥσπερ εἴρηται, ἢ δύο τρόπους εἶναι ἀλ- 

τῷὸὁ αὐτῷ ὄντος τῷ πάσχειν καὶ τῷ κινεῖσθαι καὶ τὸ ἐνεργεῖν 15 λοιώσεως, τήν τε ἐπὶ τὰς φερητικοὶς διωθέσεις μεταβολὴν 

λέγωμεν" καὶ γὰρ ἔςιν ἡ κύησις ἐνέργειά τις, ἀτελὴς μέν- 
τοι, καθάπερ ἐν ἑτέροις εἴρηται. πάντα δὲ πάσχει καὶ κι- 

Ἑ»ῈΝ “ ᾽ ,Υ̓ : νι κν Χ ς νεῖται ὑπὸ τῷ ποιητικᾷ καὶ ἐνεργείᾳ ὄντος. δὶὸ ἔςι μὲν ὡς 
« “ ᾿ ΑΝ ΄ ν ἄς τὰς Οὐ, ἀν ν ,΄ θα, ὑπο τῷ ὁμοίου πάσχει, ἔςι δὲ ὡς ὑπὸ τῷ ἀνομοίου, καθά- 

καὶ τὴν ἐπὶ τὰς ἕξεις καὶ τὴν φύσιν. τῷ δ᾽ αἰσθητικῶ ἡ μὲν 
πρώτῇ πόντον γύεται ὑπὸ τὰ γενῶντος, ὅταν δὲ γεν- 

»δῇ, ἔ ἔχει. ἤδη ὦ ράρρν ἐπιφήμον καὶ τὸ αἰσβάνεσθαι. καὶ 

τὸ κατ᾽ ἐνέγειὼν δὲ ὁμοίως λέγεται τῷ θεωρεῖν" διαφέρει 
περ εἴπομεν". πάσχει μὲν γὼρ τὸ ἀνόμοιον, πεπονθὸς δ᾽ Ὁ δέ, ὅτι τὰ μὲν τὰ ποιητικὰ τὴς ἐνεργείας ἔξωθεν, τὸ ὁρατὸν 
ὅμοιόν ἐςιν. διαιρετέον ᾿δὲ καὶ περὶ δυνάμεως καὶ ἐντελε- 
χείας᾽ νῦν γὰρ ἁπλῶς λέγομεν περὶ αὐτῶν. ἔςι μὲν γὰρ 

ὅτως ἐπις μόν τι ὡς ἂν εἴποιμεν ἄνθρωπον ἐπιςἡἥμονα, ὅτι 
ὁ ἃ ὡς τῶν ἐκιςημόνων καὶ ἐχόντων ἐπις ἤμην". ἔςι δ΄. μ χ μην" - ἔς. 

Ἁ Ἁ “ »“Σ 
καὶ τὸ ἀκουστόν, ὁμοίως -δὲ καὶ τὰ λοιπὼ τῶν αἰσθητῶν. 

ν » ὦ -»“Ἢὦ Σ ΨΚ { ΨΣ 4 [ 
αἴτιον δ᾽ ὅτι τῶν καθ᾽ ἕκωςον ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴσθησις, ἡ 

,»} 7 “ ἥς “ »» γ͵ “ὦ ΄ Σ “Ὁ 

δ᾽ ἐπιςήμη τῶν καθόλου" ταῦτα δ᾽ ἐν αὐτῇ πώς ἐςι τῇ 
Ἂν διὸ “- ἐν »». » ν΄ τ 7: Λ ᾿ ᾽ ,ὔ 

ψυχῇ. διὸ γοῆσαι μὲν ἐπ᾽ αὐτῷ, ὁπόταν’ βέληται, αἰσβά- 

ὡς ἤδη λέγεμεν. ἐπις μονα τὸν ἔχοντα τὴν γραμματικήν. 25 νεσθαι δ᾽ ὑκ ἐπ᾿ αὐτῷ" ἀναγκαῖον γὰρ ὑπάρχειν τὸ αἰσθη- 
ἑκάτερος δὲ τότων ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον δυνωτός ἐςιν, ὠλλ᾽ ὁ 

μὲν ὅτι τὸ “γένος τοιοῦτον. καὶ ἡ. ὕλη, ὁ δ᾽ ὅτι βουληθεὶς 

δυνατὸς θεωρεῖν, ὧν μά τι κωλύσῃ τῶν ἔξωθεν" ὁ δ᾽ ἤδη 

θεωρῶν ἐντελεχείᾳ ὧν καὶ κυρίως ἐπισχάμενος τόδε τὸ Α. 

τόν. ὁμοίως δὲ τοτ᾽ ἔχει κἀν ταῖς ἐπιςήμαις ταῖς τῶν αἱ- 

σϑητῶν, καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι τὰ αἰσθητὰ τῶν καθ᾽ 

ἕκαςα καὶ τῶν ἔξωθεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τότων διασαφῆσαι 
καιρὸς γένοιτ᾽ ἂν καὶ εἰσαῦθις. γῦν δὲ διωρίσθω τοσῦτον, ὅτι. 

ἀμφότεροι μὲν οὖν οἱ πρῶτοι κατὰ δύναμιν ἐπιστήμονες, 30 ἐχ, ἁπλῇ ὄντας τῇ δυνάμει λεγομώου, ἀλλὰ τῷ μὲν ὥσπερ. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν διὰ μαθήσεως ᾿ἀλλοιωθεὶς καὶ πολλάκις ἐξ ἀν εἴπειμεν τὸν παῖδα δύνασθαι ςρατηγεῖν, τῷ δὲ ὡς τὸν ἐν 
ἐναντίας μεταβαλὼν ἕξεως, ὁ δ᾽ ἐκ τῷ ἔχειν τὴν αἴσθησιν ἡλικίᾳ ὄντα, οὕτως ἔχει τὸ αἰσθητικόν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνώνυμος 

4. τῦτο -- 2. πάσχειν οπλ ζ7. 1 1. εἴρηται δ; [Ὁ] κῶὼ ἐν ΤΤΌΡΣΑ͂. ᾿ 3. ὁ ροεὶ 2. τί δΌΧ. .. αἰσθήσεις ΘΟ. 1] 5. καὶ 

οἵὰ δῦ. ἵ 6. δεςιν δ. 1} 1. διὸ οἵὰ ἘῬΞ΄. || καθάπερ] καὶ καθάπερ 7, οὐκ αἰσθάνεται καθάπερ ΤΧ΄, καθάπερ οὐκ αἰσθάνεται 5. 1 
Β. αὐτὸ οπι Ἦν. [ἰ καθ᾽ ἑαυτὸ Εἰ, ὑφ᾽ ἑαυτῷ δ, ὑφ᾽ αὖτε ΤΣ. ᾿ ἔχκαε Χ', ᾿ ἄν οπι ἘΡ΄. 1] 9. αὐτὸ δ, αὑτὸ ιΚλ..»} ἔντος] εἶναι ἘΡ΄. ἵ 

ἐπὼ Χ΄. ὃ 10. διχῶς λέγομεν ἘΡ, λέγ. διττῶς Τ' ΠΠ ὁρῶν καὶ ἀκῦον Ε. ἀκῦον οπι Κ΄. ἢ 11. καὶ ἐὰν χ΄. || 14. οὖν ογα Κ᾿ Πἰ 15. τοῦ 
δῖα τσ. οἵἷὰ ἢ". ᾿ τῦ δηίς ἐν. οὐχ ἘΡ;΄. 16. λέγομεν Ὶ ΡΣ Χ΄. Ἰ᾿ὶ 11. εἴρηται ἐν ἑτέροις ἘΣ. Π 18. ὑπὸ] καὶ ὑπὸ ὅν. 1 19. τῷ 
ΔΙίεγυπι πὶ ἤ΄ [[ 20. εἴρηται Τ΄ μὲν οτὰ «1. ἢ ἀνόμοιον ὅν, π. ἔ). ἢ 21. καὶ ροϑὶ δὲ οπι (διΧ΄. {{ 22. νῦν μὲν γὰρ ΤΡ || 23. εἴς, 

πωμεν ΕΤΌΡΨΕ. ᾿ἱ 2λ. ἐχέντων ἐπιςήμην καὶ ἐπιςημόνων ἘΣ’. ἢ καὶ τῶν ἐχόντων δΔΧ. ᾿ 25. ἐπίξασθαι 5.Χ΄. ἢ τὴν οτὰ «ΧΙ. [ἰ 27. τοῖς 

ὕτον τὸ γένος Κ΄. {Π βεληθείη Ἐ΄. ἢ} 28. ἐὰν ΘΟΕ. | 29. ὧν οταὰ Σ΄. ἢ! τόδε τὸ] δὲ τὸ τὸ (δ. 11 32, μεταβάλλων διΧ. ᾿ 

Ὡ. δὶ τὸ πάσχον ἁπλῆν ἘΖ΄. πάσχον εἰΐαπχ ἢ", || 3. δὲ γίνεσις καὶ σωτ. Ἦζ, ΠΠ μᾶλλον ὑπὸ τῷ Χ΄. {Πἀ. ἐντελεχεία ὄντος οὐχ Α(΄. 

ὁμῖ «5. ᾿ 6. τὴν οἵὰ διΧ΄. || ἑαυτὸ ΧΙ. ἢ 1. εἰς ἐντ.} ὁ ἐντελέχεια Σ΄. ἢ εἶδος Ἐξ, ἢ 9. ὥσπερ οὐ ἢ΄. ΠΠ 11. διδασκαλία, ἘΞ. 12. ὅν- 
τὸς κατὰ τὸ Ἰοῦν καὶ φροτῶν μανῆ. Α΄, | 438. ἤτοι] εἶτα ἢ΄. ἢ ὑδὶν Χ΄. 44. ὥσπερ εἴρηται οπὶ δΟΛΧ. [ 16. τὴν ἀπῖθ ἐπὶ οπι Κῇ ἢ 

48. καὶ ροοὶ αἰσϑ, οπχλ ἘΠ᾿ καὶ τὸ οπὶ ἢ΄. ἢ 19. δὲ οπι .5}7, ροδὲ ὁμοίως ροπῖϊ Ε, [{ τὸ Τ'΄ [ 21. λοιπὰ] ἄλλα. Χ', λοιπὰ ἀπὸ δ. ἢ. 

21. ὅταν ΨΥ. ἵἱ βούλεται Ἐ΄. 11 26. τούτω ΖὺΧ', τούτοις δ, 1 26. ταῖς οτχ Χ'. || 238. ἕκαςον Ἐ᾿, 1 29. ἄν οἵα Χ'. ἢ δ᾽ ἐπὶ τοσῇς. 
τον διωρίσθω ἘΡ̓, δὶ διωρίσθω τοῦτο δΎ. ᾿ 31. εἴπωμεν ΔΙ. 

᾿ δὲῤ 
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αὐτῶν ἡ διαφορώ, διώριςωι δὲ περὶ αὐτῶν. ὅτε ἕτερα καὶ 
τῶς ἕτερα, χρῆσθαι ἀναγκαῖον τῷ πάσχειν καὶ ἀλλοι- 

᾿ φὥσθαι ὡς κυρίοις ὀνόμασιν" τὸ δ᾽ αἰσθητικὸν δυνάμει ἐςῚν 

οἷον τὸ αἰσθητὸν ἤδη ὀτελεχείον, καθάπερ εἴρηται. πάσχει 
μὲν οὖν οὐχ; ὅμοιον ὅν, ἀεπονθὸς δ᾽ ὡμοίωται καὶ ἔςιν οἷον 
ἐκεῖνος "κ᾽ ᾿ ᾿ 

6. δακτῴν δὲ καθ᾿ ἑκαςην αἰσθησὶν περὶ τῶν αἰσθητῶν 
πρῶτον, λέγεται δὲ τὸ αἰσθητὸν τριχῶς, ὧν δύο μὲχ καθ᾽ 

αὑτά φαμεν αἰσθάνεσθαι, τὸ δὰ ἐν κατὰ συμβεβηκός. τῶν 

ΠΕΡῚ ΨΥΧΕΣ Β. 

τικόν ἐς τ᾿ τὰ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανῶς, καὶ τῶν ἔςξιν αὐτὸς ἡ 
φύσις. διόπερ' ἐχ ὁρατὸν ἄνευ φωτός, ἀλκὰ πᾶν τὸ ἑκαίς 
χρῶμα, ἐν φωτὶ ὁρατόν. διὸ περὶ φωτὸς πρῶτον λεκτέον τί 
ἐςιν. ἔστι δή τε διαφανές, διαφανὲς δὲ λέγω ὃ ἔστι μὲν 

Κ᾿ ὀρωτόν, ὁ καθ᾽ αὐτὸ δὲ ὁρατὸν ὡς ὡπλῶς εἰπεῖ, ἀλλ'ὶ δ᾽ 
ἀλλότριον χρῶμα. τοίξτον δέ ἐςιν ὠὴρ καὶ ὕδωρ καὶ πολλὼ 
τῶν ςερεῶν" ὁ γὰρ ἢ ὕδωρ δ᾽ ἢ ἀήρ, διαφανές, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἐξὶ φύσις δυπάρχρυσω ἡ αὐτὴ ἐν τοὔτοις ὧμ φοτέροις. καὶ 
, ο' ΣΝ "»Υ , : “ Ω ...2 ᾽ ἐν τῷ ἀϊδίῳ τῷ ἄνω σώματι, φῶς δέ ἐςὶν ἡ τότε ἐνέργειι, 

δὲ δύο τὸ μὲν ἰδιόν ἐςιν ἑκάστης αἰσθήσεως, τὸ δὲ κοινὸν 0 τῷ διαφανές ἢ διαφανές. δυνάμει δὲ ἐν ᾧ τῦτ᾽ ἐςί, καὶ τὸ 
πασῶν. λέγω δ᾽ ἴδιον μὲν. ὃ μὴ ἐνδέχεται ἑτέρῳ αἰσθήσέν 
αἰσθώγεσθαι,. καὶ. περὶ ὃ μοὶ ἐνδέχεται ἀπατηθῆναι, οἷον 
ὄψις χρώμωτος καὶ ὠκοὴ ψόφον καὶ γεῦσις. χυμοῦ. ἡ 
δ᾽ ὡφὴ πλείους μὲν ἔχει διτιφοράς" ἀλλ᾽ ἑκαςη γε πρίνει 

σκότος. τὸ δὲ φῶς οἷον. χρῶμαί. ἐςι τῷ διαφανῆς, ὅταν ἢ 
ἐντελεχείᾳ διαφανὲς ὑπὸ. πυρὸς. ἢ τοιούτου «οἷον τὸ ἄνω 

» ξι τς “ .- Ὶ :, ᾽ » σῶμα καὶ γὰρ τότῳ τι ὑπάρχει ἣν καὶ ταὐτόν. τί μὲν ὧν 
τὸ διαφανὲς καὶ τί τὸ φῶς, εἴρηται, ὅτι ὅτε πῦρ ὅθ᾽ ὅλως 

περὶ τέτων, καὶ ἐκ ὠπατᾶται ὅτι χρῶμα ὑδ᾽ ὅτι ψόφος; 15 σῶμα ἐδ ἀπορροὴ σώματος ὑδενός (εἴη γὰρ ἂν σῶμά τι καὶ 
ἀλλὰ τί τὸ κεχρωσμένον ἢ ποῦ; ἢ τί τὸ ψοφῆν ἢ ποῦ. τὰ ὕτως), ἀλλιὰ πυρὸς ἢ τοιότσυ τινὸς παρυσία, ἐν τῷ διωφαν- 
μὲν ἦν τοιαῦτω «λέγεται ἴδια ἑκώςε, κοινοὼ δὲ κύησις, ἤρει νεῖ" ὑδὲ γὰρ δύο σώματα ἅμα δυνατὸν ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι. 
ἐοία, ἀριθμός, σχῆμα, μέγεθος" τὼ “γὰρ τοιαῦτα ἐδεμιᾶς δυὺκεῖ δὲ τὸ φῶς ἐναντίον εἶναι τῷ σκότει" ἔξι δὲ τὸ σκότος 

ἐξὶν ἴδια, ἀλλὰ κοισὺ πάσαις" καὶ γὰρ ἀφῇ κβησίς τίς ςέρησις τῆς τοιαύτης ἕξεως ἐκ διαφανῶς, ὥςε δῆλον ὅτε 
ἐξὶν αἰσθητὴ καὶ ὄψει. κατὰ συμβεβηκὸς: δὲ -λέγεται αν Ὁ καὶ ἡ τότου παρουσία τὸ φῶς ἐςό. καὶ ὑκ ὀρθῶς Ἔμπε- 

,ὔ μ ὔ Ἄρει 9 
σθητόν, οἷον εἰ τὸ λευκὸν εἴη Διαάρους υἱός". κατὰ σύμβε- 

5.827 - τ  Ὰν 
βηκὸς γὰρ τούτου αἰσθάνεται, ὅτι τῷ λευκῷ συμβέβνμιε 
τῦτο Ὦ αἰσθάνεται. διὸ καὶ ἐδὲν πάσχει ἣ τοῖπον ὑπὸ τοῦ 
αἰσθητῇ. τῶν δὲ καθ᾿ αὐτὰ αἰσθητῶν τὰὶ ιἴϑιω κυρίως ἐςὶν 
αἰσθητά, καὶ πρὸς ἃ ἡ ἐσία πέφυκεν ἑκιίξης αἰσθήσεως. ἐξ κρῷ μὲν γὰρ διαστήματι λάθοι ἄν, εἰπ᾿ ἀναταλῆς 

Ἴ Οὗ μὲν ἦν ἐςὶν ἡ ὄψις, τῆῦτ᾽ ἐξὶν ἐρατόν. “ὁρατὸν «δ᾽ 

ἔςιν χρῶμώ τε, καὶ διλόγῳ μὲν ἕςιν εἰπεῖν, ἀνώτυμον δὲ ἡ 
τογχάκει ὅν" δῆλον δὲ ἔσται ὃ λέγομεν προελθοῦσι μα- 
λιςζα. τὸ γὰρ ὁρατόν ἐξιὶ χρῶμα. ὕὅτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ἐπὶ τοῦ 

δυκλῆς, ὑδ᾽ εἴ τις ἄλλος ὕτως εἴρηκεν, ὡς φερομῴου τοῦ 
φωτὸς καὶ γιγνομένου ποτὲ μεταξὺ τὴς γῆς καὶ τὸ περι- 
ἔχοντος, ἡμᾶς δὲ λανθάνοντος" τοῦτο γάρ ἐστι καὶ παρὰ 
τὴν ἐν τῷ λόγῳ ἐλήβεικν καὶ παρὰ τὰ φαινόμενα" ἐν μει- 

᾿ ἐπὶ 
δυσμῶὼς τὸ λανθάνειν μέγα λίαν τὸ αἴτημα, ἔςι δὲ χριώ- 
ματος μὲν. δεκτικὸν. τὸ ἄχρουν, ψόφου δὲ τὸ ἄψοφον. 
ἄχρουν δ᾽ ἐστὶ τὸ διαφανὲς καὶ τὸ ὠόρατον ἢ τὸ μόλις 
ὁρώμενον, οἷον δοκεῖ τὸ σκοτενόν, τοίξτον δὲ τὸ διαφοινὲς 

καθ᾽ αὑτὸ ὁρατῷ" καθ᾽ αὑτὴ δὲ ἐ τῷ λόγῳ, ὠλλ᾽ ὅτι ἐν ὃ μό, ἀλλ᾽ ὑχ ὅταν ἢ ἐντελεχείᾳ διαφανές, ἀλλ' ὅταν ϑὺ- 
ἑαυτῷ ἔχει τὸ αἴτιον τῷ εἶναι ὁρατόν. πᾶν δὲ χρῶμα κινη: νάμει' ἡ γὰρ αὐτὴ φύσις ὁτὲ μιὲν σκότος ὁτὲ δὲ φοῶς 

ὥ. ἕτερα, καὶ ὅτι ἕτερα χρ. ἘΡ. Π χρῆσθαι δ᾽ ἀν. 5. ΠΤ τὸ Τ,' || 3. δ᾽ οπὶ ΕΜ. ΠΠἀ. ἤδη ὡς ἔντελ, 8. 15. ὅν οτὰ .5. ᾿ 8. ὡς 

5." δυοῖν δΌλ'. Ἱ10. μὲν ἣν ἴδιόν Ἐῇ, ἢ ἑπάςης τῆς αἰσθ. ἘΦ’. ἢ αἰσθήσεως οτὰ Κ΄. ἢ 14. πλεῖςας ΤΌ ἃ 45. τούτου Κ΄. 16. ἃ ποῦ 

στὰ ὅν ἢ ἢ τί -- ποῦ οτὰ ἤ΄, ἢ ποῦ οἵα Ἐξ’. ἴ 41. ἑκάςη Χ', ἑκάξης Ἐξ΄. ἢ 19. πάσαις οτὰ ΟὐΧχΥ, εἰ Ργ 8, πάντων τὸ δ. «μὰρ 
ἡ ἁφὴ Ἐ. ἢ τι τε Σ΄, οπὶ ὥϊ ἱ! .20. αἰσθητοιὴ δ. ΠΠ ροβὶ ὄψει φάτ καϑ' αὐτοὶ μὲν οὖν ἐξὶν αἰσθητὰ ταῦτα. ἢ 241. διαρρους ΕΤ, διαρρα 

ἘΠ. { υἱὸς οπι ἈΞ. Ἱ 22) αἰσθάνεσθαι ΟΣλζ[. 11 τὸ λευκὸν Ἐξ. 123. ᾧ Ἐ΄. ἢ καὶ οπι ΘΟ. ἢ ἢ οπα δΌΧ, ἰ!. 24, κυρίως τὰ ἢια ἘΞ’. 
25. ἱκάςφου Τ' ἢ 26. οἴντοτα Τ. ἢ ἢ οπι (5... ἢΠ ἐςὶν δρατέν. ἔςι δὲ χρ. Α΄. ἢ 91. τεῖ μὶν ἘΡ̓Ῥ, ἢ 28. ὃ λέγομενοπι ὅ5, ρΡοδὲ ἐρατὸν 

Ῥοπυαὶ δ...  μάλιτα σ᾽ ΙΑ. [[. 89. ὁρατόν τέ ἐςι 8. ἢ ἔςι δία χρ. οὐαὶ 7. [Π τοῦ --- 30. ὁρατῇ] τῶν -- ὁρατῶν ΤΡ. ἢ 34. αὑτῷ 
Α΄, τῶ ΤΊ. ἃ ἔχει οχὰ Τὶ 

2. πάντως ἕκαςον ΘΟΛ, ἢ 8. ὁρᾶται ΕἼΤ. Π πρότερον ἘΦ. ΠΠ ληπτέον ΑΙ. ΠΟ 5. εἰπεῖν ἁπλῶς ΣΑ͂. ἢ 6. κα δοῖα ὅδ. οπ Ἂ΄. ἢ 
ἢ. ςερεῶν οἷον ὕελος πρόξαλλος. ὁ Τ' σἱ ταῦτρο ζ΄. { ἐδ καὶ δ.Χ΄. [[ 5. οπι «Χ΄. ἢ 8. ἔς: τις φ. ΟΣΧΧ. ἢ ὑπάρχουσα ΕΤΡΡ΄. ἢ 10. εἷς σ. 

τοῦτο. ἀτιῖα. ἐν ΨΚ. αὶ 11. ἤ οπι Ε. ἢ 42. ὑπὸ τοῦ πυρὸς Α΄. ἢ 13. τοῦτο 5. || ὑπάρχει τι δ.Χ. [{14. τὸ δηῖα δ. οπι Α΄. ἢ εἴρηται καὶ τί 
τὸ φᾶς Ψ΄. 15. οὔτε ΤῪΨΡ΄. ||. .17. οὔτε ΟἹ. Ἱ δυνατὸν ἀτὶο ἅμα δ.Χ'΄, ροβὶ αὐτῷ Ἐ΄. || 18: τε. ἘΘΡΡ΄. 1 εἶναι οτὰα Ἐ΄ ἢ σκότιο ἃ 
5. ἢ ὁ Τῦ, οἱὰ Ἐ΄. ̓ὶ 19. τῆς οπὶ «5. { 20., τὸ φῶς ἡ τούτε παρυσίᾳ δ. ἵ 21. εἴ οτα Ἐ΄. ἢ ὡσαύτως 7 πε τούτω Χ', οἵὰ δ. ἢ 
22. τεσομένου ἘΤΡ. αι τότε Ἐς ΠΠ 23. πεὴ Ἐ΄. Π 84. τὴν τοῦ λόγου ἘΤΡΥΡ'. |ἰ ἰνάργειαν ΤΡ. 1 καὶ οτὰ Ἐξ. ἢ 35. μὲν σὰὶ ξ΄. 
26. δὲ] μὲν ,5, || 28. ἄχροον Κ΄. {Π μόγις Α΄. [[29. ἐσκοτισμένον ἘΣ’. 1 ἀφκὴς Τ. 



ΠΕΡῚ ΨΆΧΗΣ. Β. 

ἐξί. ἃ κῴτα δὲ ὁρατὼ ἐν φωτί ἐςιν, ἀλλὼ μόνον ἑκάςν 
τὸ οἰκεῖον χρῶμω" ἔνια γὰρ ἐν μὲν τῷ φωτὶ ἐχ ὁρῶται, 
ἐν δὲ τῷ σκότει. ποιεῖ αἴσθησιν, οἷον τὰ πυρώδη φαινόμενα 
καὶ λώμπρντα (ἀνώνυμω δ᾽ ἐστὶ ταῦτα ἑνὶ ὀνόματι), οἷον 
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ἔχεν αἴσθησιν ὀσμῆς. ἐλ ὁ μὲνιἀνόρωπος. καὶ τῶν πεζῶν 
ἤσα ἀναπνεῖ, ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσθαι μι ἀναπνέοντα, ἡ δ᾽ αὲ 
σία καὶ “περὶ τότων ὕξερον λεχθήσεται. - 

Νὰν δὲ πρῶτον περὶ ψάφον καὶ ὠκοῆς διορίσωμεν. ἔ ἧςι 8 

μίκης, κέρας, κεφαλαὶ ἰχϑύων καὶ λετίδες καὶ ὀφθωλ- δ δὰ διττὸς ὁ ψόφος" ὁ μὲν γὰρ ἀνέργεια τις, ὁ δὲ δύναμις" 
μοί" ἀλλ᾽ ἀδιὺὸς ὁρᾶται τότων τὸ οἰκεῖον χρῶμα. δὶ᾽ ἣν 
μὲν ἔν αἰτίαν ταῦτα ὁρῶτα;, ἄλλος λόγας γῦν δ᾽ ἐπὶ το- 

σῶτον φανερόν ἐςιν, ὅτι τὸ μὲν ἐν. φωτὶ ὁρώμενον χρῶμα. 
διὸ καὶ οὐχ ὁρᾶται ἄνευ φωτός", τοῦτο. γὰρ ἣν αὐτῷ τὸ 

τιὶ μὲν γάρ ὅ φαμεν ἔχειν ψόφον, οἷον σπόγγον, ἔρια, τὼ 
δ᾽ ἔχειν, οἷον χαλκὸν καὶ ὅσα ςερεὼ καὶ λεῖα, ὅτι δύναν- 
ται ψοφῆσαι. τῦτο δ᾽ ἐςὶν. αὐτῷ μεταξὺ καὶ τῆς εἰκοῖῆς 
ἐμτοιῶσαι “ψέφον ἐνεργείῳ.  γάεται δ᾽ ὁ κατ᾽ ἐτέργειαν «μό- 

χρώματι εἶναι τὲ κιγητικῷ εἶαι τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφα- 10 φος ἀεί: τρος πρός τι καὶ ἔν τινι" πληγὴ γάρ ἐςιν ἡ ποῖ» 
ἧς" ἡ δ᾽ ἐντελέχεια. τῷ ςδιαφαυῆς. φῶς ἐς. σημεῖον δὲ τύ- 

τοὺ φανεῤβόν" ἐὰν γάρ τις. θὴ τὸ ἔχον χρῶμα ἐπ᾽ αὐτὴν 
τὴν ὄψιν, ὑκ ὄψεται" ἀλλὰ τὸ μὲν χρῶμα κινεῖ τὸ δικω- 

φανές, οἷον τὸν ἀέρα. ὑπὸ τάτου δὲ συνεχῶς ὄντος -κινεῖται 

ἧἦσα. διὸ καὶ ἀδύνατον ἑνὸς ὄντος. γενέσθαι ψόφον" ἕτερον 
γὰρ τὸ τύπτον καὶ τὰ τυπτόμιετον" ὥςε τὸ ψοφῦν πρός τι 
ψοφεῖ πληγὴ δ᾽ ὁ γύεται ἄνευ. φορᾶς: ὥσπερ δ᾽ εἴπομεν, 
ὦ τῶν τυχόντων πληγὴ δ᾽ ψόφος" θένα. γὰρ ποιεῖ ψόφεν 

τὲ αἰσδητήριον. ὦ γὰρ. καλῶς τῦτρ. λέγει Δημόκριτος οἶδε ι5 ἔρια, ἀν πληγῇ. ἀλλὰ χαλκὸς. καὶ ὅσα, λεῖα καὶ χοῖλα, 
μῦς, εἰ γένοιτο κενὸν τὸ μεταξύ, ὁρῶσθαι ὧν ἀκριβῶς καὶ 
εἰ μύρμηξ ἐν τῷ ἀρανῷ εἴη" τῦτο «γὰρ ἀδύνατόν ἐς». πό- ᾿ Ω Ω ᾿ " - τ 

ὁ μὲν χαλκός, ὅτι λεῖος" τὼ δὲ. κοῖλα, τὸς ἀνακλάσει πρλὰ- 

λιὼς ποιεῖ πληγεὶς. μετὰ τὴν πρώτην, : ἀδυνωτέντος. ἐξελθεῖν 
εχούτος γάρ: πὶ τῷ αἰαθητικῷ Ὑδεται τὸ ὑρᾶν' ὑπ᾿ αὐτοῦ τῷ κιχθώτος. ἔτι ἀκέεταρ ἐξ ἀέρι καὶ ὕδασι, ἀλλ᾽ ἕπτον. 
μὲν ὦ τῷὸ ὁρωμένου χρώματος ἀδύνωτον, λείπεται δὲ ὑπὸ ἐκ ἔςι δὲ ψόφαι κύριος ὁ ἀὴρ ἀδὲ τὸ ὕδωρ" ἀλλὰ δεῖ ςϑ» 
τὰ μεταξύ, ὥς ἀνωγκαῖδε τὶ εδῶι μεταξύ" κενῷ δὲ γενο: 20 ρεῶν πλϑγγὴν γενέσθαι πρὸς. ἄλληλι καὶ πρὸς τὸν ἀέρα, 
μέου ἐχ, ὅτι ἀκριβῶς, ἀλλ᾽ ὅλως ἐθὲν ὀφθήσεται. δι᾽ ἣν τῷτο δὲ γίνεται, ὅτων ὑπομέῃ πληγεὶς ὁ ἀὴρ καὶ μὴ. δια- 

μὲν Ὁ αἰτίαν τὸ χρῶμα ἀνωγκωιῖον ἐν φωτὶ ὁρᾶσθαι. ερη- χωθὴ, διὸ. ἐὼν ταχέως καὶ σφεδρῶς πληγῇ: ψοφεῖ". δεῖ 
ται. πῦρ. δὲ. ἐν ἀμφοῖ. ὁρᾶται, καὶ ἐν σκότει. καὶ ἐν φωτί, γὰρ φθάσαι τὴν κίνησιν τῷ ῥαπίζοντος. τὴν θρύψεν τς ἀέρος, 
καὶ τῦτο ἐξ ἀνάγκης" τὸ γὰρ διαφανὲς ὑπὸ Τότου γίεταε ὥσπερ ἂν εἰ σωρὸν ἢ ὁρμαθὰν ψάμμου. τύπτοι τις φερόμεν 
δ)ιαφανές. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ ψάφου καὶ ὀσμῆς 25 νον ταχύ. ἡγχχῶ δὲ γύεται, ὅταν ἀπὸ τῷ ἀέρος ἑγὸς γινομέ- 
ἐςύ" ὑδὲν γὼρ αὐτῶν ἁπτόμενον τῷ αἰσθητηρίου ποιεῖ τὴν νου διὰ τὸ ἀγγεῖον τὸ διορίσαν καὶ κωλῦσαν θρυφϑῆναι 
αἴτθησνν, ἀλλ ὑπὸ μὲν ὀσμὴς καὶ ψόφου τὸ μεταξὺ κ’ πάλιν ὁ ὠὴρ ἀπωσθῇ, ὥσπερ σφαῖρω. ἔοικε δ᾽ ἀεὶ γύεσθας 
νεῖται, ὑπὸ δὲ τύτου τῶν αἰσθητηρίων ἑκάτερον" ὅταν δ᾽ ἐκ ἠχώ, ὠλλ᾽ ὁ σαφής, ἐπεὶ συμβαίνει γε ἐπὶ τῇ ψόψου 

αὐτό τις ἐπιδὴ τὸ αἰσθητήριον τὸ ψοφὺν ἢ τὸ ὄζον, ὑδεμίαι καθάπερ καὶ ἐπὶ τῷ φωτός: καὶ γὰρ τὸ φῶς ἀεὶ ἀνακλᾶ- 
αἴσθησιν ποιήσει. περὶ δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἔχει μὲχ ἢ ται (ἀδὲ γὰρ ἂν ἐγίνετο πάντῃ φῶς, ἀλλὰ σκότος ἔξω τῇ 

ὁμοίς, ὁ φαύεται δέ" δὶ ὃν δ᾽ αἰτίαν, ὕς ρον ἔξιαι δᾷλον. ἡλιουμόου), ἀλλ᾽ ἐκ ὕτως ἀνακλῶται ὥσπερ ἀφ᾿ ὕδατος 

τὸ δὲ μεταξὺ ψόφων μὲν ἀήρ, ὀσμῆς δ᾽ ἀνώνυμον" κοινὸ ἢ χαλκῦ ἢ καί τος ἄλλου τῶν λείων, ὥςε σκιαν 'ποιῖν, 
“γὰρ δή τι πάθος ἐπ᾿ ἀέρος καὶ ὕδατός ἐςιν, ὥσπερ τὸ δια- ἢ τὸ φῶς ὁρίζομεν. τὸ δὲ κενὸν ὀρθῶς λέγεται κύριον τοῦ 
φανὲς χρώματι, ὕτω τῷ ἔχοντι ὑσμὴν ὃ ἐν ὠμφοτέροις ὠκέειν. δοκεῖ γορ εἶναι κενὸν ὁ ἀήρ, τος δ᾽ ἐςὶν ὁ ποιῶν 
ὑπάρχει τότοις' φαύεται γὼρ καὶ τὰ ἔνυδρα τῶν ζῴων 35 ἀκόειν, ὅταν κινηθῇ συνεχὴς καὶ εἷς. ὠλλὼ διὰ τὸ ψαθυρὸς 

1. δρᾶται ΧΙ, οπλμϑο τοὸχ ἐς ν. || ἑκάςω ὅν Εἰ 3. “σκέτωι Ἐ. ᾿ πυρρώδη Ἐ. ἵ ἀ. εἰσὶ Τ, Ἱ ταῦτα οτὰ ὅ᾽. καὶ 5. καὶ οὰ ΟἹΧΧΥ. ἢ 
λοκῖδες Ε. ἢἢ καὶ οα Χ΄. || 6. τύτων τὸ] τῦτο 1. ἢ 1. δρατὰ Ε. ἢ 9. καὶ οὰ ΕΌΡΡ' [ αὐτὸ Ἐξ. ἢ τῷ ἘΦ’, οπι 8. 110. κινητὴν 

«δ. ἢ 14. ἡ δ᾽ --- 17. ἐδ ογὰ ρυ πὶ ΠΠ 12. εἰ γὼρ ἄν τις Ἐξ’, 1 θείη ἮὮἘΧ. ἢ 14. δὴ ἘΤΡ;. 1! 16. γόνται ἮῬΞ. ἢ τὸ μεταξὺ κενὸν Ἐ΄. ἢ 
ὧν οπὶ ἘΞ’. ἢ ἀκριβῶς οτὰ «Χ. ἡὶ 41. εἰ ὁ μ. ἘΣ. Ἰ σιν ἀδύνατον δ ΟΧ. ᾿ 18. τι οτὰ 8. ἢΠ αἰσϑητηρίου ἘῬΡ. ἢ 19. ὅν οἵὰ δ. ἥ 

δὲ ΕΤΡ. ᾿ 20. ὥς’ -- μεταξύ οτἵὰ δ. || 23. σκότωι ΕΞ. Π 29. τις ἐπιθῇ οἵα ρὺ Ἐ. ἢ τὸ δηΐθ αἰσθ. οτὰ . ἴ 31. δ᾽ οι Α(ὶ. ἃ 
83. δέ οἵα ΌΣΨΕΧ. ᾿ὶ 3λ. ὃ υἹ ὃν διχ, ἐν ΤᾺ. 35. καὶ οπι ἢ. 

1. ὀδμῆς εἰ 2. ὀδμᾶσθαι ἘΤ. Ἰ ἀ. πρῶτον οτα Ἐ΄ || ἀκοῆς} ὀσφρήσιως ΚΕΡῚ Δ. ἢ 5. δυνάμει Ἐ. ᾿ἰ Ἰ. χαλκὸς Ὑ., ἢ 11. γνεσδκι 
.Χ,, "εονίσδαι τὸν Ε. 1 1λ. ψόφον «ποιεῖ ἘΡΙ. ἡ 15. ἔριον ἢ πατάξαν ἢ πληγῶν, ἀλλὰ ἘΓΧ' εἰ ταᾶτρο ὅ5: ἴρϑε οι Ὁ) βοΐα Βαρδὲ ἔριον 
ἀλλαὶ. Ε 18. Δ} ὡς Τ', 1 ἧσνον Α΄. ἵ 19. κυρίως ΤΌ. Π ὅκε ΤῊΣ ὑτε δὲ Ε. ἢ ἀλλὰ διὰ ς. γιίσθαι πλ, Α΄, ἢ 21. ὑπομεήηι Ἐ. 

22. ἃν ἮΞ’. ἃ δά... ἂν οὐὰ ΤΟΧ. κκὶ ἄμμου Α΄. 1]. τύπτη ἘΡ’, τύπτει Χ'. ᾿ 25. ἀπὸ τῇ οἵα ΔΌΣ Χ.. ἢ γινομένου. ΡΣ Δ. 1] 380. ὁ 

ΦΎΟΣΧ. ἢ 31. ἡλιωμένου ΧΑ, ἢ 32. ἢ κκῆ ἤ 8}, καί ἘΣ. 1 35. κιῆσθαι 8,  ψαθυρὸν .Υ. 
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εἶναι ὁ γεγωνεῖ, ἂν μὴ λεῖον ἢ τὸ πληγόν. τότε δὲ εἷς γί, 
δ ἁ Ν) δ. Ἶ «γεταὶ ἅμα διὰ τὸ ἐπίπεδον" ἕν γὰρ τὸ τῷ λείου ἐπίπεδον. 

ψοφητικὸν μὲν ἕν τὸ κινητυρκὸν ἑγὸς ὠέρος συνεχείᾳ μέχρις 
ΟῚ ΡᾺῚ ν. ; ΝΌΟΣ», » ἀκοῆς, ὠκοὴ δὲ συμφυὴς ἀέρι. διὰ δὲ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι, κι- 

καὶ ἔοικεν ἀνάλογον ἔχειν. τῷ περὶ τὴν ἁφὴν ὀξεῖ καὶ ἀμ- 
βλεῖ" τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ οἷον κεντεῖ, τὸ δ᾽ ἀμβλὺ οἷον ὠθεὶ 
διὰ τὸ κινεῖν, τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ, τὸ δὲ ἐν πολλῷ, ὥξε συμ- 
βαύει τὸ μὲν ταχὺ τὸ δὲ βραϑὺ. εἶναι. περὶ μὲν ὄν ψόφε 

᾿υμέν τῷ ἔξω τὸ εἴσω κινεῖ, διόπερ ὦ πάντῃ τὸ ζῷον ὠκύει, 5 ταύτῃ διωρίσθω. ἡ δὲ φωνὴ ψόφος τίς ἐςιν ἐμψύχου" τῶν 
ὑδὲ πάντῃ διέρχεται ὁ ὠήρ' ὦ γὰρ πάντῃ ἔχει ἀέρα τὸ κι- 
ησόμενον μέρος καὶ ἔμψυχον. αὐτὸ μὲν δὴ ἄψοφον ὁ ἀὴρ 
διὼ τὸ εὐθρυπτον" ὅταν δὲ κωλυθῇ θρύπτεσθαι, ἡ τούτου 
«κύησις ψόφος. ὁ δ᾽ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδόμηται πρὸς τὸ 

γὰρ ἀψύχων ἀθὲν φωνεῖ, ἀλλὰ καθ᾿ ὁμοιότητα λέγεται 
φωνεῖν, οἷον αὐλὸς καὶ λύρα καὶ ὅσα ἄλλα τῶν ἀψύχων 

ἀπότασιν ἔχει. καὶ μέλος καὶ διάλεκτον" ἔοικε γὰρ ὅτι 

καὶ ἡ φωνὴ ταῦτ᾽ ἔχει, πολλὼ δὲ τῶν ζῴων οὐκ ἔχρυσι 
ἀκίνητος εἶναι, ὅπως ἀκριβῶς αἰσθάνηται πάσας τὰς δὶα- 10 φωνήν, οἷον τά τε ἄναιμα καὶ τῶν ἐναίμων ἰχθύες. καὶ 

φορὰς τῆς κινήσεως. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐν ὕδατι ἀκούο- τῦτ᾽ εὐλόγως, εἴπερ ἀέρος κίνησίς τίς ἐξιν ὁ ψόφος. ἀλλ᾽ 
μεν, ὅτι ὑκ εἰσέρχεται πρὸς αὐτὸν τὸν συμφυῇ ἀέρα". ἀλλλ͵ οἱ λεγόμενοι φωνεῖν, οἷον ἐν τῷ ̓ Αχελῴῳ, ψοφοῦσι τοῖς 
ἐδ εἰς τὸ ὃς διὰ τὰς ἕλικας. ὅταν δὲ τῦτο συμβῇ, οὐκ βραγχίρις ἅ. τινι ἑτέρῳ τοιότῳ. φωνὴ δ᾽. ἐςὶ ζῴου ψόφος, 

“ἀκόει" ὑδ᾽ ἂν ἡ μῆνιγξ κάμῃ, ὥσπερ τὸ ἐπὶ τῇ κόρῃ δέρ- καὶ ὁ τῷ τυχόντι μορίῳ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πᾶν ψοφεῖ τὐπτοντός 
μα ὅταν κάμῃ. ἀλλὰ καὶ σημεῖον τοῦ ἀκύειν ἢ με τὸ 15 τινος καί τι καὶ ἔν τινι, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀήρ, εὐλόγως ἂν 
᾿ " ΝΛ, ὦ Ὰ κέ αὶ ΠΟ ς Χ »,.7 Ἄ “ ἠχεῖν αἰεὶ τὸ ἧς ὥσπερ τὸ κέρας" ἀεὶ γὰρ οἰκείαν τινὰ κί- 

ν᾿ ν ᾿ς 

γησιν ὁ ἀὴρ κινεῖται ὁ ἐν τοῖς ὠσί" ἀλλ' ὁ ψόφος ἀλλό- 
ἣν ᾿ » ᾿ λ». 7 τ ͵ὔ ᾿ 

τρῖος καὶ ὑκ ἴδιος. καὶ διὰ τῦτό φασιν ὠκύειν τῷ κεγῷ καὶ 
,) “ὦ ΄ Σ» 1 -“ ἔ : Ἁ ᾽ ’ὔ ᾿ ἠχῶντι, ὅτι ἀκόομεν τῷ ἔχοντι ὡρισμένον τὸν ἀέρα. πότερον 

φωνοίη ταῦτα μόνα ὅσα δέχεται τὸν ἀέρα.. ἤδη γὰρ τῷ 
ἀναπνεομένῳ καταχρῆτᾳι ἡ φύσις ἐπὶ δύο ἔργα, καθάπερ 

τῇ Ὑλώττῃ ἐπί τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν διώλεκτον, ὧν ἡ μεὲν 
γεῦσις ἀναγκαῖον (διὸ καὶ πλείοσιν ὑπάρχει), ἡ δ᾽ ἑρμη:- 

Ἄ Ἄ ν ἴω . - 
δὲ ψοφεῖ τὸ τυπτόμενον ἢ τὸ τύπτον; ἢ καὶ ἄμφω, τρό- Ὦ νεία ἔνεκω τῷ εὖ, ὅτω: καὶ τῷ πνεύματι πρός τε τὴν θερ- 

᾽ Ἀ ’ὔ »“": 
πον δ᾽ ἕτερον" ἔςι γὰρ ὁ ψόφος κίνησις τῷ δυναμένου κι- 

-᾿ Ἂ ,, ἊΨ μ4 ἅς, ὦ ,ὔ τὸν - νεῖσθαι τὲν τρόπον τῦτον ὅνπερ τὰ ἀφαλλόμενα ὠπὸ τῶν 
λείων, ὅταν τις κρόσῃ. οὐ δὴ πᾶν, ὥσπερ εἴρηται, ψοφεῖ 
φυπτόμενον καὶ τύπτον, οἷον ἐὰν πατάξῃ βελόνη βελόνην" 

ἀπλα ΣΟ 55. « ᾿ »" ἈΝ ,»;, ψ » ς ᾽ 
μότητα τὴν ἐγτὸς ὡς ἀναγκαῖον (τὸ δ᾽ αἴτιον ἐν ἑτέροις εἶ- 

κε ) Ν Ν, ΄ Ὑ « ’ὔ ΨΥ ρήσεται) καὶ πρὸς τὴν φωνήν, ὕπως ὑπάρχῃ τὸ εὖ. ὕργαν- 

γῸ} δὲ τῇ ἀναπνοῇ ὁ φάρυγξ᾽ «οὗ δ᾽ ἕνεκα καὶ. τὸ μόριδε 

ἐξὶ τῦτο, πλεύμων’ τότῳ. γὰρ τῷ μορίῳ πλεῖξον ἔχει τὸ 

ἀλλὰ δεῖ τὸ τυπτόμενον ὁμοκλὸν εἶναι, ὥςε τὸν ἀέρα ἀθρῶν 25 θερμὸν τὰ πεζὰ τῶν ἄλλων. δεῖται δὲ τὴς ἀναπνοῆς καὶ 
ἀφάλλεσθαι καὶ σείεσθαι. αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ψοφέντων 
ἐν τῷ κατ᾽ ἐγέργειαν ψόφῳ δηλῦνται" ὥσπερ γὰρ ἄνευ 

« Ν ΄ ΄ “ ν» -» »ἭἬ » ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος πρῶτος. διὸ ἀναγκαῖον εἴσω ἄνα- 
ἐν » έ Ν ᾽ ΄ ε ν »“ » [2 πυεομένου εἰσιέναι τὸν ἀέρα. ὥςε ἡ πληγὴ τῷ ἀνακνεομκέγε 

φωτὸς ὑχ ὁρᾶται τὰ χρώματα, ὕτως ἀδ᾿ ἄνευ ψόφου τὸ ὠέρος ὑπὸ τῆς ἐν τότοις τοῖς μορίοις ψυχῆς πρὸς τὴν κα- 

"ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ. ταῦτα δὲ λέγεται κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ λυμέην ἀρτηρίαν φωνή ἐς ιν. ὁ γὰρ πᾶς ζῴς ψέφος φωνή, 
»“ ς » Ν ΝΣ ὙΨΝ “““Χ [2 » νὼ) ΄΄ Ψ ν Ν "»" 7: -- - τῶν ἁὡπτῶν" τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ κινεῖ τὴν αἴσθησιν ἐν ὀλίγῳ 30 καθάπερ εἴπομεν (ἔστι γὰρ καὶ τῇ γλώττη ψοφεῖν καὶ 

χρόνῳ ἐπὶ πολύ, τὸ δὲ βαρὺ ἐν πολλῷ ἐπ᾽ ὀλίγον. οὐ δὴ ὡς οἱ βήττοντες), ὠλλὼ δεῖ ἔμ ψυχόν τε εἶγωι τὸ τύπτον 
ταχὺ τὸ ὀξύ, τὸ δὲ βαρὺ βραδύ, ἀλλὰ γίεται τῷ μὲν καὶ μετὰ φαντασίας τινός" σημαντωκὸς γὰρ δή τις ψόφος 
διὰ τὸ ταῖχος ἡ κίνησις τοιαύτη, τῷ δὲ διὰ βραδυτῆτα. ἐςὶν ἡ φωνή, καὶ ὁ τῷ ἀναπνεομένε ἀέρος, ὥσπερ αὶ Θ᾽ 

4. γεγώνει ,ϑ. 11 ὧν] ἀλλ᾽ εἰ ἘΡ’. ἢ 2. ἅμα γὰρ διὰ ὅν. ἢ ἀ. ἀήρ ἘΞ. 5. ὁ ΕΤΡΣ. ᾿ἱ ἔσω 5 1 κοῦται ΕΟΧ. ἵ δὸ Σ᾿ ἢ 
πῳτ μέρει τὸ ζῷον ἀκέει ἀλλ᾽ ὠσίν" ἐδὲ πανταχᾷ τῇ σώματος διέρχεται" ὁ γὰρ ἘΡ΄. ἃ 1. ἔμψυχον, ὥσπερ ἡ κόρη τὸ ὑγρόν. αὐτὸ ἘΞ εἴ 

χπαχρὸ ). [ 9. ψόφος γίεται. ὁ Ἐξ’. 1 14. ἔτ᾽ ΕΤ. "ἢ μήνιξ συ. 1} 15. ὅταν κάμῃ οἵα ἘΤΡ;. ἢ 16. αἰὰ οτα 57.Χ΄. ᾿“11. κιτεῖται 
ὁ ἀὴρ δ΄. ἵ ὃ δηΐς ἐν οπὶ δι Δ. ᾿ 19. τὸν οχ δΌΧ. ΠΕ 22. ἁλλόμυα ΘΕΧ, σφαλλόμεα Ἐξ. ᾿ 23. περ οὐχ Ζ'. ὃ 
24. καὶ τύπτον ολ δύ Χ. ᾿ἱ ἂν Ἐ»- ἢ 25. ἀθρόον ΘΙΌΡΨΕΑΧ. ᾿ἱ 26. ἀφελέσθαι δ. 1} ψόφων Τί, ψόφων τῶν ὅ). ἢ 27. ἐν οα Τ' ἢ 
δηλονότι Ἐ΄, 31. ἐπ’ ογχα δ. ἰἰ ὁ δὴ] ὥςε ἐχὶ ΤΡΡ,, ὥςε ἐδὲ Κ΄, ὅτω Χ΄, 11 .32." τὸ δὲ] ἐδὲ τὸ Ἐ΄, 1 38. τοιαύτη} τῇ ταύστης 

8, οἵα Τ. ᾿ 

1. ἔχειν ἀνάλ. Α΄. ΠΠ ἀκοὴν Ἐξ. Π 8. συμβαίνειν ἘΜ. ἵ 6. φωνὴ ὅν. ᾿ 8. γὰρ] δὲ ΘΟ, ᾿ 9. καὶ οπι .5δ, Πϊ 10. φωπῖν ΣΖ7. ἢ 
41. τις οἷχ δ ΣΧ. | 12. ἀχελώῳ ἰχθύες ψοφῶσι δ΄. 1 13. ψόφος ζώου ἘΣ΄. ᾿ 15. καὶ οι ΤΡ. ᾿ 18. τε οτἱ 5. 0}}»Α͂. ἃ 
19. καὶ οἵα ΕΤ. ἢ 20. δεκν δΙΟΣῬΡΑ. 21. τὸ -- εἴρηται ροϑῖ 22. φωνήν ἘΡ΄. εἴρηται οἰίατα 5}. Α΄. | 28. ὑπάρχοι ἘΡΙ ὑπώρ- 
χει ΤΡ, 1 238. δεκεν 5.1. 1 καὶ οπι ἘΔΌΡΡ'. || 24. πνεύμων ΤΣΨΑ. 1 πλεῖον ΘΟΕ, πλέον Τ᾿ ᾿ 26. πρῶτος τόπος ὅν. ἢ 
ἀναπυεομένου εἴσω ἘΡ΄. 1 27. ἀταπτεομένου οἵα ἘΞ. ᾿ἱ 28. ψυχικῆς δυνάμεως πρὸς Ἐξ’. ᾿ 30. καὶ οα ΟΡ. 1 31. καὶ οοχ ἘΡῬ- ἢ 
ὥσπερ οἱ ἮΡ΄. 11 δεῖ] δὲ Κ΄. ἢ τι ΟΡ. 1 τὸ τύπτον ροδὶ δεῖ Α΄. ἢ 32. δή οὰ δΟΌΣΨΖΧ. || 33. βῆξις ΕΤ. 



ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ Β. 

ἀλλὰ τύτῳ τύπτει τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς αὐτήν. σημεῖον 
δὲ τὸ μὴ δύνασθαι φωνεῖν ἀναπνέοντα μηδ᾽ ἐκπνέοντα, 

-“:ὠ ΕΣ 

ἀλλὰ κατέχοντα" κινεῖ γὰρ τῶτο ὁ κατέχων. φανερὸν δὲ 
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ΕΣ , -“- Ξ ε Ἁ -«- μᾶτα καθ᾽ ὁμοιότητω τῶν πρωγμάτων" ἡ μὲν γὰρ γλυκεῖω 
»Ν»ν ’, “ .- Νὰ “ ’, -“ ὠπὸ τῷ κρόκε καὶ τῷ μέλιτος, ἡ δὲ δριμεῖα θύμε καὶ τῶν 
τοιότων" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔςι δ᾽ 

καὶ διότι οἱ ἰχθύες ἄφωνοι" ὁ γὰρ ἔχουσι φάρυγγα. τῦτο ὥσπερ ἡ ἀκοὴ καὶ ἑκάςη τῶν αἰσθήσεων, ἡ μὲν τῷ ἀκυςὰ 
“δὲ τὸ μόριον ἐκ ἔχουσιν, ὅτι ὁ δέχονται τὸν ἀέρα ἀδ᾽ ὠνα- 5 καὶ ἀνηκύςου, ἡ δὲ τῇ ὁρατῷ καὶ ἀοράτου, καὶ ἡ ὄσφρη- 
“«τέυσιν. δὲ ἣν μὲν ὃν αἰτίαν, ἕτερός ἐς ι λόγος. σις τῷ ὀσῴραντῇ καὶ ἀνοσφράντου. ἀνόσφραντον δὲ τὸ μὲν 

9 πρὶ δὲ ὀσμῆς καὶ ὀσφραντῷ ἧττον εὐδιόριςὁν ἐξ! τῶν παρὰ τῷ ὅλως ἀδύνατον ἔχειν ὀσμήν, τὸ δὲ μικρῶν ἔχον 
εἰρημένων" ἀ γὼρ δῆλον ποῖόν τί ἐςιν ἡ ὑσμή, ἕτως ὡς ὁ καὶ φαύλην. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄγευστον λέγεται, ἔςι δὲ 

, Ἀ λ “" ᾿ » ὦ Ἁ ἦ ’ ᾽ .Υ Ν . ΜΞ »ςἢ ᾽ Δσ 
ψόφος ἢ τὸ χρῶμα. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὴν αἴσθησιν ταύτην ὑκ καὶ ἡ ὄσφρησις διὰ τῇ μεταξύ, οἷον ἀέρος ἢ ὕδατος" καὶ 

ἔχομεν ἀκριβῆ, ἀλλὰ χείρω πολλῶν ζῴων" φαύλως γὰρ 10 γὼρ τὼ ἔνυδρα δοκῶσιν ὀσμῆς αἰσθάνεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ 

ἄνθρωπος ὀσμᾶται, καὶ ὑθενὸς αἰσθάνεται τῶν ὀσφραντῶν τὰ ἔναιμα, καὶ τὰ ἄναιμα, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῷ ὠέρι" καὶ 
κά “" »ν Ἄς ἘΠ 5 ᾽ “- “ΞΟ » Ν , ΄, ᾽ “ Ν" Ἁ ν ἄνευ τῷ λυπηρὰ ἢ τὸ ἡδέος, ὡς ὑκ ὄντος ἀκριβὸς τῷ αἰσθη- γὰρ τότων ἔνια πόρρωθεν ὠπαντῷ πρὸς τὴν τροφὴν ὕποσμα 
τηρία. εὔλογον δ᾽ ἕτω καὶ τὼ σκληρόφθαλμα τῶν χρωμά- γινόμενα. διὸ καὶ ἄπορον φαίνεται, εἰ παγτα μὲν ὁμοίως. 

᾿ » ,ὔ Ν Λ "νι, ΟΝ ᾿ ᾽ -" - » αὶ Η , Ν᾿. 4 
τῶν αἰσθάνεσθαι, καὶ μὴ διαδήλους αὐτοῖς εδαι τὼς διω- ὀσμᾶται, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος ἀναπνέων μέν, μὴ ἀναπνέων δὲ 
φορὼς τῶν χρωμάτων πλὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἀφόβῳ. ὕτω 15 ἀλλ᾽ ἐκπνέων ἢ κατέχων τὸ πνεῦμα οὐκ ὀσμᾶται, οὔτε 

ἃ ν. Ν ν,» » ΄ ἊΝ Ν ΄, Ἵν» ΄͵ »Ὰ» Ἄ » “ - »Ν 
δὲ καὶ τὰς ὀσμὼς τοι τῶν ἀνθρώπων γένος ἐθαε μὲν γὰρ πόρρωθεν ὅτ᾽ ἐγγύθεν, ἀδ᾽ ἀν ἐπὶ τῷ μυκτῆρος ἐντὸς τεθῇ. 
᾿Ὶ τ 5 ἄνα Η “ ᾿ Ἀτδὶ . τῷ ,«“ ᾽ 

ἀνάλσγον ἔχειν πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ ὁμοίως τὰ εἴδη τῶν καὶ τὸ μὲν ἐπ᾿ αὐτῷ τιθέμενον τῷ αἰσθητηρίῳ ἀναίσθητον 
-“ - “2 “ ᾽ »» Ἁ - 4. Ν ,ὕ ᾧ οἿΣ Ν᾿ ἈΝ «ἢ »"Σ) - Ν ᾽ ΄ὔ 

χυμῶν τοῖς τῆς ὀσμῆς, ἀλλ᾽ ὠκριβες ραν ἔχομεν τὴν γεῦ- εἶναι κοινὸν παντων" ἀλλὰ τὸ ἄγευ τῷ ἀναπνεῖν μὴ αἰσθά- 

σιν διὼ τὸ εἶναι αὐτὴν ὡφήν τινα, ταύτην δ᾽ ἔχειν τὴν αἴ. νεσθαι ἴδιον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων" δῆλον δὲ πειρωμόοις. ὥστε 
σθησιν τὸν ἄνθρωπον ὠκριβες την" ἐν μὲν. γὰρ ταῖς ἄλλαις 2 τὰ ἄναιμα, ἐπειδὴ ὥς ἀναπνέουσιν, ἑτέραν ὧν τιν᾽ αἴσθησιν 
λείπεται πολλῷ τῶν ζῴων, κατὼ δὲ τὴν ἀφὴν πολλῶν τῶν ἔχοι παρὰ τὰς λεγομένας. ὠλλ᾽ ὠδύνατον, εἴπερ τὴς ὑσ- 
ἄλλων διωφερόντως ὠκριβοῖ, διὸ καὶ φρονιμώτατόν ἐςι τῶν μῆς αἰσθάνεται" ἡ γὰρ τῷ ὀσφραντῷᾷ αἴσθησις καὶ δυσώδες 
ζῴων. σημεῖον δὲ τὸ καὶ ἐν τῷ γένει τῶν ὠνθρώπων παρὼ καὶ εὐώδους ὄσφρησίς ἐςιν. ἔτι δὲ καὶ φθειρόμενα φαίνεται 
τὸ αἰσθητήριον τῦτο εἶναι εὐφυεῖς καὶ ἀφυεῖς, παρ᾽ ἄλλο ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμῶν ὑφ᾽ ὧνπερ ἄνθρωπος, οἷον ἀσφάλ- 
δὲ μηδέν" οἱ μὲν γὰρ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν, 25 του καὶ θείου καὶ τῶν τοιότων. ὀσφραίνεσθαι μὲν ἦν ἀναγ- 

οἱ δὲ μαλακόσαρκοι εὐφυεῖς. ἔςι δ᾽, ὥσπερ χυμὸς ὁ μὲν καῖον, ὠλλὶ ὑκ ἀναπνέοντα. ἔοικε δὲ τοῖς ἀνθρώποις διαφές- 
γλυκὺς ὁ δὲ πριρός, ἕτω καὶ ὀσμαί. ἀλλὰ τὼ μὲν ἔχουσι ρειν τὸ αἰσθητήριον τῦτο πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ζῴων, ὥσπερ 
τὴν ἀνάλογον ὀσμὴν καὶ χυμόν, λέγω δὲ οἷον γλυκεῖαν τὼ ὄμματα πρὸς τὼ τῶν σκληροφθάλμων" τὰ μὲν γὰρ 
ὀσμὴν καὶ γλυκὺν χυμόν, τὰ δὲ τὐναντίον. ὁμοίως δὲ καὶ ἔχει φράγμα καὶ ὥσπερ ἔλυτρον τὰ βλέφαρα, ἃ μὴ κι- 
δριμεῖα καὶ αὐςηρὰ καὶ ὀξεῖα καὶ λιπαρά ἐςιν ὀσμή. 30 νήσας μηδ᾽ ἀνασπάσας ὑχ, ὁρᾷ᾽ τὰ δὲ σκληρόφθαλμα οὐ- 
ἐλλ᾽ ὥσπερ εἴπομεν, διὰ τὸ μὴ σφόδρω διαδήλους εἶαι δὲν ἔχει τοίτον, ἀλλ᾽ εὐθέως ὁρᾷ τὼ γινόμενα ἐγ τῷ δὲα;- 
τὰς ὀσμὰς ὥσπερ τὸς χυμές, ὠπὸ τότων εἴληφε τὰ ὀνό- φανεῖ, οὕτως οὖν καὶ τὸ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον τοῖς μὲν 

4. τῦτο Χ. || 3. ἀλλὰ κατέχοντα οτὰ Ἐ, ᾿ τότω ΘΤΟΛΧ. 11 δὲ] γὼρ ΤΡ». ᾿ 5. ἀνακγέουσιν. ἀλλ᾽ οἱ λέγοντες ὕτως ἁμαρτάνυ- 
σι. δι’ ΡΨ, ἀλλ᾽ οἱ λέγοντες ὅτι φωκῖσιν οἱ ἰχθύες διαμαρτάνουσιν. δι’ ΑΥ, ᾿ὶ 6. μὲν ἢ] δ᾽ ΣΧ, οἵα δ. ἢ ἔςαι ΘΟΌΣΑ, οχὰ Τ. 1 

Ύ. ὀδμῆς ἘΣ. 8. ἡ οὔν δΌχ. [ ὀδμή ΕΤΡΡ» ᾿ἰ 9. ψ. ἢ τὸ φῶς καὶ ΤΡΥ͂Χ. ᾿ἰ 10. χείρονα δ᾽, χείρων Ε, χεῖρον Χ΄. 1 γὰρ ὃ ἄν- 

θρωπος ἘΡ΄. ἢ 11. αἰσθ.} ἐσφραίνεται ΕΤΡΡ. ἱ 1Δ.. διαλλήλους ,8. || τὰς διαφορὰς εἶναι Χ΄, || 16. ὀδμὰς ΕΤΡΡ΄. ᾿ 18. ἀκριβέστερον 
Τ΄.ο 1] 19. αὐτὴν εἶναι 5. ᾽;΄. 1} τὴν αἴσϑησιν οτὰ Ζ΄, ᾿ 20. ἀκριβ. τὸν ἄνθρ. ἘΣ’. 1 21. πολλῶν ΤΡ Χ. || τῶν οἵα Χ΄,  πολλῶ ΕΘΤῸ 

ΣΡ, οτὰ οὐπὶ ἰρεῖὶβ τῶν ἄλλων Α΄, 23. καὶ τὸ ἘΘΤΡ. οπι καὶ Χ΄. ᾿ περὶ Ἐξ’. 1} 24. εἶναι] ἐξὶν Α΄. 1 27. ὀδμαί εἰ 28 εἰ 29. 
ὀδμὴν Ἐ. 1 29. τὰ δὲ τύγαντίον αηῖς 28. λέγω ΘΟΣΧ. ἰἰ 30. ἔςιν ἡ ὀδμή Ἐ. ᾿ 32. ὀδμὼς Ε. 1 ὥσπερ καὶ τὸς ἘΡ’. 

4. γὰρ οτι ἘΣΧΑ͂. ᾿ ἀπὸ τῇ οπι ΤΌΣΩ. ᾿ τὸ οχα ἘΌΡΡΥΧ. ἢ 3. ἔτι ἘΧ. ὃ ὥσπερ καὶ ἡ ἀκοὴ ἘΕΤ, ὥσδτερ ἀκοὴ δ 

ἘΧΧ. κὶ 5. καὶ τὸ ἀνικόςον ΤᾺ΄. ἢ ὁρατῦ καὶ τῷ ἀορ. ΤΑ, ἀορ. καὶ ὁρατῷ ὦ. 1 ἡ οχ ΘΔ. ἢ 6. καὶ τὸ ἀνοσφρ. ΤΌ. || 1. ὅλως 

ἀδ.} μηδ᾽ ὅλως ἘΞ’. 1 ὀδμήν ἘΡ’΄. 11 τὸ δὲ τὸ μ. ζ΄. {ἰ 8. καὶ τὸ φ. ΕΤΌΖ, δὲ οτι Ἐ;΄. ἵ καὶ τὸ γευξὸν καὶ τὸ δ »Ρ. Ϊ 9. καὶ 

οτὰ .δ. ἢ ἡ οτὰ ὮΥ. || ἢ οταὰ δ). [{ καὶ -- 10. αἰσθάνεσθαι οτὰ Ἐ;΄. 10. ὀδμῆς Ἐ, οπχ Ζ΄. 1 δὲ οαι ΤΡΡ΄. 1 41. τὰ αἱτυπίααα ομὰ 
ἜΤΥΡΡ. ἢ ὥστιρ γὰρ καὶ ἔπ ἢ 13. καὶ οτα Ε. 14 εἰ 45. ὀδμ. Ε. ἢ 14. μ6}] μὲν ὀσμᾶται ν᾽, οπι ΕΤ. 11 μὴ ἀναπνέων δὲ οτα (5.0) 
ἘΧΧ. ἰἰ 15. ἀλλ᾽ ἐκπνέων οὐχ ξ΄. ἢ ὑδὲ ὅ.. 1 18. εἶναι καὶ κοινὸν Α΄. ἢ 21. ἔχει ΤΙ. ἢ πεὶ Ἐξ. ἢ 22. δυσώδης καὶ εὐώδης Τι, ὃυσι 
καὶ εὐωδίας ἘΣ’. 1 23. δὴ Ε. 1 26. τοῖξ] τῷ Ἦ»». αὶ 29. Φ,.} πῶμα Ἐξ. 1 ἃ ἂν μὴ Χ. ἢ 81. οὐδὺς ΟΖ. ὃ τὸ γυόμεοι ΟΧ. 

͵ 



10 

422 

ἀκάλυφες εἶναι, ὥσπερ τὸ ὄμμα, τοῖς δὲ τὸν ἀέρα δεχο- 
μέώοις ἔχειν ἐπικάλυμμα, ὃ ἀναπνεόντων ὠποκαλύπτεσθαι, 
διευρυνομένων τῶν φλεβίων καὶ τῶν πόρων. καὶ διὼ τοῦτα 

“ -“ “ - Ν τὰ ἀναπνέοντα ὧς ὀσμᾶται ἐν τῷ ὑγρῷ" ἀναγκαῖον γὰρ 

ΠΕΡῚ ἘΥΧΆΒΣ Β. 

ἀνάγκη καὶ τὸ αἰσθητήριον αὐτῷ μήτε ὑγρὸν εἶδα: ἐνταλα- 
χείᾳ μέτε ἀδύνατον ὑγραΐεσθαι" πάσχει γώρ τι ἡ γεῦ- 
σις ὑπὸ τοῦ γευςοῦ, ἢ γευςόγ. ἀναγκαῖον ἄρα ὑγρανθῆναι 
τὸ δυνάμενον μὲν ὑγραΐίνεσθαι σωϊζόμενον, μὴ ὑγρὸν δέ, τὲ 

. δ -“ “ -“ ΄ 

ὀσφρανθῆναι ἀναπνεύσαντα, τοῦτο δὲ ποιεῖν ἐν τῷ ὑγρῷ ς γευςικὸν αἰσθητήριον, σημεῖον δὲ τὸ μήτε κατάξηρον σαν 
οἷ “ - Ἁ -“ “Ὃ᾿ 

ἀδύνατον. ἔς ι δ᾽ ἡ ὑσμὴ τῷ ξηρῦ, ὥσπερ ὁ χυμὸς τῷ ὑγρδ᾽ 
τὸ δὲ ὑσφραντυκὸν αἰσθητήριον δυνώμει τοιὅτον. 

ΔΝ ΒΕ. « ,ἷ “ ν “ ᾺἋ Τὸ δὲ γευςόν ἐςιν «ᾧπτόν τι' καὶ τῦτ᾽ αἴτιον τοῦ μὴ 
“ Υ ψ' εἶαι αἰσθητὸν διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλοτρίου ὄντος σώματος" 

τὴν γλῶτταν αἰσθάνεσθαι μήτε λίαν ὑγράν" αὕτη γὼρ ἀφ 
γίνεται τοῦ πρώτου ὑγροῦ, ὥσκερ ὅταν προγευματίσως τις 
ἰσχυρᾷ χυμξ γεύκται ἑτέρου" καὶ οἷον τοῖς κάμνασι πικρὰ 
πάντα φαύεται διὼ τὸ τῇ γλώττῃ πλήρει τοιαύτης ὑγρό- 

ὁδὲ γὰρ ἡ ἀφή, καὶ τὸ σῶμα δὲ ἐν ᾧ ὁ χυμός, τὸ γευ- το τητος αἰσθάνεσθαι. τὼ δ᾽ εἴδη τῶν χυμῶν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 
ςόν, ἐν ὑγρῷ ὡς ὕλῃ" τῦτο δ᾽ ἁπτόν τι. διὸ κἀν εἰ ἐν 
ὕδατι εἶμεν, αἰσϑανοίμεθ᾽ ἂν ἐμβληθώτος τοῦ γλυκέος, 
οὐκ ἦν δ᾽ ἂν ἡ αἴσθησις ἡμῖν διὰ τῷ μεταξύ, ὠλλὰ τῷ 
μιχθῆναι τῷ ὑγρῷ, καθάπερ ἐπὶ τῷ ποτῷ, τὸ δὲ χρῶμα 

τῶν χρωμάτων, ἁπλᾷ μὲν τἀναντία, τὸ γλυκὺ καὶ τὸ 
πικρόν, ἐχόμενα δὲ τῇ μὲν τὸ λιπαρόν, τῷ δὲ τὸ ἁλμυρόν" 

ν ΄ ΄ ἈΝ Ν 3 Ἁ Ἂ μεταξὺ δὲ τύτων τό τε δριμὺ καὶ τὸ αὐςηρὸν καὶ ςρυφνὸν 
καὶ ὀξύ" σχεδὸν γὰρ αὗται δοκῶσιν εἶναι: διαφοραὶ χυμῶν. 

.«“ - Ν ΕΣ 

ὄχ, οὕτως ὁρᾶται τῷ μίγνυσθαι, οὐδὲ ταῖς ἀπορροίαις. ὡς (5 ὅςε τὸ γευςικόν ἐς: τὸ δυνώμει τοίστον, γευςὃν δὲ τὸ ποιη- 
μὲν ἦν τὸ μεταξὺ ὑθέν ἐςιν" ὡς δὲ χρῶμα τὸ ὁρατόν, ὕτω 
δ. ΑΥ Η ΄ " -“ὦ»Ὁ »“» ν Υ 

τὸ γευςὸν ὁ χυμός. ὀθὲν δὲ ποιεῖ χυμᾷ αἴσθησιν ἄνευ 

ὑγρότητος ,ὠλλ᾽ ἔχει ἐνεργείᾳ ἢ δυνάμει ὑγρότητα, οἷον τὸ 

τικὼν ἐντελεχείᾳ, αὐτῷ. 

Πρὸ δὲ τῷ ἁπτὸ καὶ ὡφῆς ὁ αὐτὸς. "λόγος. εἰ γὰρ ἀ 1 
ὠφὴ μὴ μία ἐςὶν αἴσθησις ἀλλὰ πλεΐες, ἀγωγκαῖον καὶ τὰ 

Ἀ Ν ΄ Ἂν, ἁλμυρόν" εὐτηκτόν τε γὰρ αὐτὸ καὶ συντηκτικὸν γλώττης, ἁκπτὰ αἰσθητῷ πλείω εἶναι. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν πότερον πλείως 
Υ͂ ΄ ἃ “ 

ὥσπερ δὲ καὶ ἡ ὄψις ἐςὶ τῷ τε ὁρατῇ καὶ τῷ ἀοράτου (τὸ εἰσὶν ἢ μία, καὶ τί τὸ αἰσθητήριον τὸ τῷ ὡπτῷ ὡπτοτόν, πό- 
γὰρ σκότος ἀόρατον, κράει δὲ καὶ τῦτο καὶ ὄψις), ἔτι τοῦ 
λίαν λαμπρὸ (καὶ γὰρ τῶτο ἀόρατον, ἄλλον δὲ τρόπον τῷ 
σκότους), ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἀκοὴ ψόφου τε καὶ σιγῆς, ὧν 
τὸ μὲν ἀκουςὃν τὸ δ᾽ ὑκ ἀκουςόν, καὶ μεγάλου ψέφου, 

τερον ἡ σὰρξ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, ἢ ἵ, ἀλλὰ 
τοῦτο μόν ἐςι τὸ μεταξύ, τὸ δὲ πρῶτον αἰσθητήριον ἄλλα τί 
3 , ἢ “-᾿»ὕ Ν ᾽ “2 ,ὕ -- ἐςιν ἐντός. πᾶσα τε γὰρ αἴσθησις μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι 
δυκεῖ, οἷον ὄψις λευκοῦ καὶ μέλανος καὶ ἀκοὴ ἐξέος καὶ 

καθώπερ ἡ ὄψις τὸ λαμπρᾶ" ὥσπερ γὰρ ὁ μυιρὸς ψέφος 25 βαρέος καὶ γεῦσις πικροῦ καὶ γλυκέος" ἐν δὲ τῷ ἁπτῷ 
ἀνήκουςος τρόπον τινά, καὶ ὁ μέγας τε καὶ ὁ βίαιος" ἀό- 
ρῶτον δὲ τὸ μὲν ὅλως λέγεται, ὥσπερ καὶ ἐπ᾿ ἄλλων τὸ 

ἀδύνατον, τὸ δ᾽, ἐὰν πεφυκὸς μὴ ἔχῃ ἢ φαύλως, ὥσπερ 

τὸ ἄπουν καὶ τὸ ἀπύρηνον" ὅτω δὴ καὶ ἡ γεῦσις τῷό γευςξ 

πολλαὶ ἔνεισιν ἐγαντιώσεις, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, 
Ν᾿ “ ἿὟΥ “ 

σχληρὸν μαλακόν, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα. ἔχει δέ 
΄ ’ὔ ΄͵ Ἁ ᾽ 7 μή »ἈΝ ἕω Σ 

τὰ λύσιν πρός γε ταύτην τὴν ἀπορίαν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων αἰσθήσεων εἰσιν ἐναντιώσεις πλείες, οἷον ἐν Φων οὐ 

τε καὶ ὠγεύςου" τῦτο δὲ τὸ μικρὸν ἢ φαῦλον ἔχον χυμὸν 30 μόνον ὀξύτης καὶ βαρύτης, ἀλλὰ καὶ μέγεθος καὶ μεκιρότης 
ἢ φθαρτικὸν τῆς γεύσιως. δοκεῖ δ᾽ εἶναι ἀρ ἀρχὴ τὸ ποτὸν καὶ 
εἰθθα γεῦσις γάρ τις ἀμφότερα" ἀλλὰ τὸ μὲν φαύλη 

καὶ φθαρτικὴ τῆς γεύσεως, τὸ δὲ κατὼ φύσιν. ἔς δὲ κοι- 
Ν “ 7 Ν ΄, 2 ΣΕ! Ἀ Ν ,ὔ νὸν ἁφῆς καὶ γγεύσεως τὸ ποτόν. ἐπεὶ δ᾽ ὑγρὸν τὸ γευστόγ, 

καὶ λειότης καὶ τραχύτης φωνῆς καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα. εἰσὶ δὲ 
καὶ περὶ χρῶμα διαφοραὶ τοιαῦται ἕτεραι. ἀλλιὲ τί τὸ ἂν 
τὸ ὑποκείμενον, ὥσπερ ἀκοῇ ψόφος, ἕτω τῇ ὠὡφῇ, ἐκ ἔς ιν 
ἔνδηλον. πότερον δ᾽ ἐςὶ τὸ αἰσθητήριον ἐγτός, ἢ ἕ, ἀλλ᾽ εὖ- 

Ω. ἔχεν] ὥσπερ ΑΙ. ἃ ἀνακαλύπτεεθαι ὅ,, ἢ 8. φλεβῶν ΕΤ. ἢ 1. αἰσθ. τὸ ὃ. ΙΧ. ἵ 9. ὄντος ἀλλοτρίου ζ), ἢ 10. δὲ οἵᾳ «5.7 
ΧΟ 11. κὼ] καὶ ϑΟΡΨΥ͂Χ. ἡ 42. μιν ΤΌΣ Χ. 1 αἰσϑανόμεϑ᾽ Τ, ἡσθανέμεθα ΘΌΡΨΡ Δ΄. 14. τὸ ὑγρὸν Ἐξ’. Ἷ χρῶμαι ἀὲ 

»». ᾿ 15. ἐδν Κ᾿. ἢ 16. τὸ μ.] τῷ μ. Α΄. }} ὕτω καὶ τὸ. Κ΄. 1}: 11. αἰσθησιν χωμῶ δΌΣ' || 18. ἀλλ᾽ --α ὑγρότητα, οἵη Ἐ, μοβὶ ἁλμυρόν 
Ῥοεὶϊ Τ. ἃ ἢ ἐνκίμει ἃ ἐνεργείᾳ, ἘΣ’. ἢ ὑγρότητος Τ. ἢ 19. ἁλμυρῦν Α΄, ἁλμηρᾶν (δ. ἢ τηκτόν ΘΕ ΔΟ. ̓  συνεχκτὸν Α΄, ἢ ηλώσσης 5. . ἢ 

20. καὶ οὐχ ζ. {τε ον ἘΡ. ἢ τὸ οπὶ ϑ͵ Κ᾽. ἢ 23. τε καὶ] τε χριτικὴ καὶ Ἐ΄. " 25. ὡς γὰρ Α΄. | 26. ὁ ἀπε β. οτὰ ;ἢἘΞ. Κὶ 
49. ὑατο δ, ἄπλιυν Ἐ. ἃ τὸ οἵα ἘΤΌ. ᾿' ἀπύρνον Τ. ΈΣΤΟΥΡ. ᾿ 830. τε οπὰλ .δ. ἢ καὶ τῦ ἀγεύςου 5΄. ἢ 3] καὶ ΚΖ. ἢ 

88. γὰρ ἄν τις ὅ), 

. καὶ στὰ ΦΤΡΧ. καὶ 23. ὑγραίεεβαι ἀδύγατον ΨΧ. ἢ ἃ. μὲν οι ΘΟΕ Χ. 6. ἡλῶσσαν ΤΟΡΊΈΡ. ἵ αἰσθάτεσϑαι ἀρῖε τὴν Υ΄ Ἐ 

ὸρ ἡ ἀφὴ ἈΦ. ἰ 1. Ὑϑηται ἘΣ. 1 8. χυμῶ οτὰ Ε΄. ἢ 9. τὴν γλῶτταν πλήρη ΤΡ. ἢ 13. τὸ οχ δΕΎ. ἡ 17. καὶ περ ἁφῆς Ἐ7, καὶ 

τῆς ἁφῆς Ἐ;. ἢ 19. πλείω αἰσθητὰ εἶναι Ἐ; πλοίω ναι αἰσθητά δ. ἢ 20. τὸ ἀαῖο τῦ οἵα δ͵ΊΧ. Π[ ἀπτὸ ἁπτιιδ ἑατῦ ἘΞΤΌΡΧ, 
ἀἁπτῶ ἘἘ΄. ἡ 24. καὶ σαν δ; 1. ν τοῖς ἄλλοις} τῶν ἄλλων ξ΄. 1 23. ἐξὶ καὶ ἐντός Κ΄. ἢ τε οπι οἱ. ἢ 34. καὶ ἡ ἀκοὶ ἘΡ. ἢ βα- 

Ρέος καὶ ἐξίος Κ΄. ἢ 36. εἰσν ΤΟ. ἢ 28. τὴν ἀκ. ταύτην ἘΡΞ || 31. τελειότης δ.. 33. ἦν δῆλον Ε, ἣν δῆλον Τί, δῆλον ΘΟΖΤΑ͂. 



ΠΈΡΙ ὙΥΧΗΣ -Β. 

θέως ἡ σαίρξ; ὑδὲν δοκεῖ σημεῖον εἶναι τὸ γύεσθαι τὴν αἴο 
σθησιν ἅμω θιγγανομένων. καὶ γὰρ νῦν εἶ τις περὶ τὴν σαάρ- 
κα περιτείγειεν οἷον ὑμένα, ποιήσας, ὁμοίως τὴν αἴσθησιν εὖ» 

βώς ἁψάμενος ἐνσημαύνει" καίτοι δῆλον ὡς ὧκ ἔς ν ἐν τότῳ 
τὸ αἰσθητήριον" εἰ δὲ καὶ συμφυὲς γένοιτο, θῶττον ἔτι δὲ 5 

ρυεῖν᾽ ὧν ἡ αἴσθησις. διὸ τὸ τοῦτο μόριον τῇ σώματος ἔοι- 
χεν ὕτως ἔχειν ὥσπερ ὧν εἰ κύκλῳ ἡμῖν περιεπεφύκει ὁ 
ἀήφ᾽ ἐδοκῶμεν γὼρ ἂν ἑνί. τινι αἰσθάνεσθαι καὶ ψόφου καὶ 
χρώματος καὶ ἱσμῆς, καὶ μία τις αἴσϑησις εἶναι ὄψις ἀκοὴ 
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εἰ διερὸν διερᾷ ὥπτεται. πότερον ἦν πατων ὁμοίως ἐςὶν ἡ αἷ- 
σθησις, ἢ ἄλλων ἄλλως, καθάπερ νῦν δοκεῖ ἡ μὲν γεῦσις 
καὶ ἡ ἁφὴ τῷ ἅπτεσθαι, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἄποθεν. τὸ δ᾽ οὐκ 
ἔςιν, ἀλλὼ καὶ τὸ σκληρὲν καὶ τὸ μαλακὸν δὲ᾿ ἑτέρων αἷ- 
σθανόμεθα, ὥσπερ καὶ τὸ ψοφητικὸν καὶ τὸ ὁρατὸν καὶ τὸ 
ἐσφραντόν" ἀλλὰ τὰ μὲν πόρρωθεν, τὰ δ᾽ ἐγγύθεν. δχὸ 
λανθάνει, ἐπεὶ αἰσθανόμεθα γε πάντων διὰ τῷ μέσα" ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τότων λανθάνει. καΐτοι καθάπερ εἴπαμεν καὶ πρότερον, 
κἂν εἰ δ᾽ ὑμένος αἰσθανοίμεθα, τῶν ἁπτῶν ἀπαάντων λανθαΐ- 

ἴσφρησις. νῦν δὲ διὰ τὸ διωρίσθαι δὲ Ὁ γύονται αἱ κινήσεις, 10 νοντος ὅτι διείργει, ὁμοίως ὧν ἔχοιμεν ὥσπερ καὶ γῦν ἐν 
ψανερὼ τὸ εἰρημένα αἰσθητήρια ἔτερω ὄντα. ἐπὶ. δὲ τῆς ἁφῆς 
αὔτο νῦν ἄδηλον" ἐξ΄ ἀέρος μὲν γὰρ ἢ ὕδατος ἀδύνατον συ- 
ξῆναι τὸ ἔμψυχον σῶμα: δὲϊ γάρ τι ς ερεὸν εἶναι. λείπεται 
δὴ μικτὸν ἐκ γὴς καὶ τότων εἶναι, οἷον βύλεται ἡ σὰρξ καὶ 

τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ ἀέρι" δοκοῦμεν γὰρ αὐτῶν ὥπτεσθαι 
καὶ ἐδὲν εἶναι διὰ μέσν. ἀλλιὰ διαφέρει τὸ ὡπτὸν τῶν ὁρω- 
τῶν καὶ τῶν ψοφητικῶν, ὅτι ἐκεύων μὲν αἰσθανόμεθα, τῷ 
τὸ μεταξὺ ποιεῖν τι ἡμᾶς, τῶν δὲ ἁπτῶν ὑχ ὑπὸ τῇ με- 

᾿ τὸ ἀνάλογον" ὥςε ἀναγκαῖον καὶ τὸ σῶμα εἶναι μεταξὺ τῇ τς ταξὺ ἀλλ᾽ ἅμα τῷ μεταξύ, ὥσπερ ὁ δι᾿ ἀνπίδος πλη- 
ὡπτριῦ προσπεφυκός, δὲ Ὁ γίνονται αἱ αἰσθήσεις πλείως Ὦ- 
σαι, δηλοῖ δ᾽ ὅτι πλείες ἡ ἐπὶ τῆς γλώττης ἁφή" ἁπάντων 
γὰρ τῶν ὡπτῶν αἰσθάνεται κατὰ τὸ αὐτὸ μόριον καὶ χυμᾶ. 
εἰ μὲν ἕν καὶ ἡ ἄλλη σὰρξ ἠσθάνετο τῷ χυμῶ, ἐδόκει ὧν ἡ 

γείς" οὐ γὰρ ἡ ἀσπὶς πληγεῖσα ἐπάταξεν, ἀλλ᾽ ἄμμφω 
συνέβη πληγῆναι. ὅλως δ᾽ ἔοικεν ἡ σὼρξ καὶ ἡ γλῶττα, ὡς 
ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὴν ὠκοὴν καὶ τὴν 

ὄσφρησιν ἔχουσιν, οὕτως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσθητήριον ὥσο 
αὐτὴ καὶ μία εἶναι αἴσθησις ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἀφή" νῦν δὲ ἢ περ ἐκεύων ἔκαςον. αὐτοῦ δὲ τοῦ αἰσθητηρίου ἁπτομένου 
δύο διὰ τὸ μὴ ἀντιςρέφειν. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ πᾶν 
σῶμα βεΐθος ἔχει" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τρίτον μέγεθος" ὧν δ᾽ ἐςὶ 
δύο σωμάτων μεταξὺ σῶμά τι, ἐκ ἐνδέχεται ταῦτα, ἀλλή- 

λὼν ὥπτεσθαι. τὸ δ᾽ ὑγρὸν ὑκ ἔςιν ἄνευ σώματος, ὑδὲ τὸ 

ὅτ᾽ ἐκεῖ ὕτ᾽ ἐνταῦθα γένοιτ᾽ ἀν αἴσθησις, οἷον εἴ τις σῶμα, 
τὸ λευκὸν ἐπὶ τῷ ὄμματος θείη τὸ ἔσχατον, ἢ καὶ δῆλον 

ὅτι ἐντὸς τὸ τῷ ὡπτῇ αἰσθητικόν. ὕὅτω γὰρ ἂν συμβαΐνοι 
ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ἐπιτιθεμένων γὰρ ἐπὶ τὸ αἰσθητῆς 

διερόν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ὕδωρ εἶσαι ἢ ἔχειν ὕδωρ. τὰ δὲ 25 ριον ὑκ αἰσθάνεται, ἐπὶ δὲ τὴν σάρκα ἐπιτιθεμένων αἰσθά- 
ὠὡχτόμενα ἀλλήλων ἐν τῷ ὕδατι, μὴ ξηρῶν. τῶν ἄκρων ὅγ- 

2 - "4 ν με α Ν 
των, ἀναγκαῖον ὕδωρ ἔχειν μετωζύ, Ὦ ἀνώπλεα τὰ ἔσχατα. 

εἶ δὲ τῦτ᾽ ἀληθές, ἀδύνατον ἅψασθαι ἄλλο ἄλλε ἐν ὕδατι. 

νεται" ὥςὲἑ τὸ μεταξὺ τῷ ὠὡπτικῇ ἡ σάρξ. ἀἁπταὶ μὲν ἕν εἰς- 
σὶν αἱ διαφοραὶ τῇ σώματος ἢ σῶμα" λέγω δὲ διαφορὰς 
αἱ τὰ ςοιχεῖα διορίζεσι, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, περὶ 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τῷ ἀέρι" ὁμοίως γὰρ ἔχει ὁ ἀὴρ ὧν εἰρήκαμεν πρότερον ἐν τοῖς περὶ ςοιχείων. τὸ δὲ αἰφθη- 
πρὸς τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ὕδωρ χρὸς τὰ ἐν τῷ ὕδατι. λαν- 30 τήριον αὐτῶν τὸ ἀπτικόν, καὶ ἐν ᾧ ἡ καλυμόη ἁφὴ ὑπάρ- 
θανει δὲ μᾶλλον ἡμᾶς, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῷ ὕδατι ζῷα, χει πρώτῳ, τὸ δυνάμει τοίστόν ἐς! μόριον" τὸ γὼρ αἰσϑά- 

: . 3 , 

4. εἶναι οτὰ Α΄. "" τῶι Ἐ. 1 2, υῦν οπὶ δ᾽}. 1} 3. ἐπιτείνειν Τ΄,  ἀ. ᾿ὑυσημήνεε ΧΙ, ἂν υσημαΐει ΤΌ ᾿ὀ5. γέγνοιτο 8, ᾿ βᾶσσον 
Α΄. ἵὶ 6. τοῦτον ΔΤΤΌΡΨΥΑ. ἵ 1. ἄν οπὰα α΄. [Π 9. ὀδμῆς ΕΤΡΡ || να ἦν ἡ Δ΄. 1 ὄψις καὶ ἀκοὴ .5. 1} ἀκοὴ καὶ ὄσφρησις ξ΄. ἵ 

10. κυήσεις κιγήσεις καὶ αἱ αἰσθήσεις ζ7, αἰσθήσεις ὃς 5. 11. εἰρημένα οαὶ Α΄. 12. τῦτο μὲν τὖν ΕΤΡΡ΄ ἵ 13. τι οὶ ζ΄. ἢ 14. δὲ 
ἘΘΤΟΧΖ. ὃ 15. καὶ] εἶναι καὶ Ἐ, οτὰ ὅ.. ᾿Π ἔναι τὸ σῶμα Ὁ. ἢ μεταξὺ] τὸ μεταξὺ ΤΧ. ἢ 16. αἱ οτα ΣΡ. || 17. γλώσσης «Χ. ἢ 
πάντων Χ΄. ἢ 18. αἴσθεται δ, Ὁ. } 19. καὶ οπὶ δ. " καὶ πὶ ΚΞ ἢ κἰσθάνεται ἘΞ. ἢ τὸ οτὰ 5Χ. 1} ἄν απι. δΌχ. || 20, εἶτα 
καὶ μία ΧΑ. ᾿ 22. βάρος δ. Ἰὶ 23. δύο οπι δΌΣΑ. ᾿ μεταξὺ σωμάτων Ἐξ’. ἵ αὐτὰ ἘΡ̓ ἢ 25. ὕδκτος ΘΟ’ Χ. ᾿Π 21. ἔχειν ὕδωρ 
Χ. κα ὦ ΤΟΥ. ᾿ὶ 28. ἅψεσθαι 5, ἅψασθαι ροβὶ ἄλλη Τ' ἢ 29. ἔχει καὶ ὁ Ἦἢ. ἢ 30, τὸ ὁπ Τ'΄ Π ἐν αὐτῶ τῷ ΕΤΡΡ. 1. 31. μᾶλ- 
λον οἵὰ αὶ. 

4. ὁμοίως πάντων ΧΙ, ἁπάντων ἑμοίως 5 ΟΣ. ἢ 2. μὲν γὰρ γεῦσις ἘΡ΄, ΠΠ 3. ἁφὴ ἦν τῷ Χ', [| 5. ψυφητὸν δ.Χ. ἢ 6. τὸ ΟΤΎΧ. ἵ 

τὸ 5ΌΡΧ. ἵ 8. ἐτὰ Χ΄ Ἰἰ εἴπομεν ΘΊΤΟΣΨΥΑ͂. ἱ καὶ οπι Α΄. 1} 9. ἠισθανοίμεθα. Ἐ, αἰσθανάμεθα ΤΡ Χ. ᾿ 14. 'ν οπὶ ΣΡ. ἢ 
“μὰρ νῦν αὐτῶν ἘΤΡΡ 12. τὸ οπι Α΄, ἵ ὁρατικῶν ἘΤ. ᾿ 13. τῶν οχχ Ἑ. ἢ ἐκεῦα ἘΘΤΌΣΧ. ἢ 14. τι ποιεῖν Τ΄ ΠΟ 16. ἀλλ᾽ ἄμ᾽ 

ἄμφω Ε. " 11. γλῶσσα σΤΌΡΧ. ᾿| 18. ὁ οπι δΙ͂Χ. Ἱ 20. ἁπτομένων ΣΧ. ἢ! .21. ἂν σΕΧ. ἢ τὶ ΡῈ. Ἰ 22. τὸ πιῖα λευκὸν 

σαν 07 Χ. ᾿ὶ ἃ Ἐξ᾿, οαι δΌ.. Ἰὶ 23. τὸ οπὶ ἘΞ, δηϊθ ὑτὸς ροιίε Τ᾿ ἢ αἰσθητήριον ΤῊΡ΄ ἃ γὰρ συμβαίνει ἘΞ’ ἢ 94. ὥσπερ δ 

ΣᾺ. ἵ καὶ οπι ΤΟΣῬΕΑ. [1 26. τὸ οπι Α΄. [ ἁπτὰ ΤΟΌΣ΄. |! εἰσὶν αὗται αἱ ἘΦ, 1 28. αἷς δΌΣΧ. 1 29. πεὶ τῶν ς. ἘΤ. ἢ 
80. ὑπάρχει αἴσθησις πρώτῳ Ἐ,, ὑπάρχει αἴσθησις καὶ πρώτω ΤΡ. 



ἀ24 ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ Β. 

γεσθαι πάσχειν τι ἐξίν. ὥςε τὸ ποιῶν οἷον αὐτὸ ἐνεργείᾳ, καὶ θερμαίνεται" αἴτιον γὰρ τὸ μὴ ἔχειν μεσότητα, μηδὲ 

τοῶτον ἐκεῖνο ποιεῖ δυνάμει ὄν. διὸ τῷ ὁμοίως θερμῷ καὶ τοιαύτην ἀρχὴν οἷαν τὰ εἴδη δέχεσθαι τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ 

ψυχρὰ ἢ σκληρῦ καὶ μαλακῷ οὐκ αἰσθανόμεθα, ἀλλὼ πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης. αἰπορήσειε δ᾽ ἄν τις εἰ πάθοι ἄν 

τῶν ὑπερβολῶν, ὡς τῆς αἰσθήσεως οἷον μεσότητός τινος ὅσης τι ὑπ᾽ ὀσμῆς τὸ ἀδύνατον ὀσφρανθῆναι, ἢ ὑπὸ χρώματος τὸ 

τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐναντιώσεως. καὶ διὰ τῦτο κρύει τὰ 5 μὴ δυνάμενον ἰδεῖν" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν" ἄλλων. εἰ δὲ 

αἰσθητά. τὸ γὰρ μέσον κριτικόν" γίνεται γὰρ πρὸς ἑκάτερον τὸ ὀσφραντὸν ὀσμή, εἴ τι ποιεῖ τὴν ὄσφρησιν, ἡ ὑσμηὴ ποιεῖ, 
αὐτῶν θάτερον τῶν ἄκρων" καὶ δεῖ ὥσπερ τὸ μέλλον αἰσθή- ὥςε τῶν ἀδυνάτων ὀσφρανθῆναι ὀθὲν οἷόν τε κώσχειν ὑπ᾽ 

σεσθαι λευκῇ καὶ μέλανος μηδέτερον αὐτῶν εἶναι ἐνεργείᾳ, ὀδμῆς" ὁ δ᾽ αὐτὸς 'λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ὁδὲ τῶν δὺ- 

δυνάμει δ' ἄμφω, ὅτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐπὶ τῆς νατῶν, ἀλλ᾽ ἢ αἰσθητοιὸν ἔκαςον. ἅμα δὲ δῆλον καὶ ὅτως. 

ἁφῆς μήτε θερμὸν μήτε ψυχρόν. ἔτι δ᾽ ὥσπερ ὁρατῷ καὶ τὸ ὅτε γὼρ φῶς καὶ σκότος ὅτε ψόφος ὅτε ὀσμὴ ὑἐδὲν ποιεῖ 
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ἀορώτε ἣν πως ἡ ὄψις, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν ἀντι- 
κειμένων, ἕτω καὶ ἡ ἀφὴ τῷ ἁπτῷῇ καὶ ἀνάώπτε' ἄναπτον 
δ᾽ ἐςὶ τό τε μικρὰν ἔχον πάμπαν διαφορὰν τῶν ὡπτῶν, 
οἷον πέπονθεν ὁ ἀήρ, καὶ τῶν ἁπτῶν αἱ ὑπερβολαί, ὥσπερ 

Ν 7 « φΦ Ν Ἁ ΑἊ 

τὼ σώματα, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐςίν, οἷον ἀὴρ ὁ μετὰ βροντῆς 
Ν ΄ Ν ᾿ Ἀ ΄ . διίςησι τὸ ξύλον. ἀλλὰ τὰ ὡπτὰ καὶ οἱ χυμοὶ ποίξσιν" εἰ 

Ν ;Φ ,ὔ ἃ ,ὔ νκ γὰρ μή, ὑπὸ τίνος ἂν πάσχοι τὰ ἄψυχα καὶ ἀλλοιοῖτο; 
΄“νν ,» «. ΄ Ἄν» - “ Ἂν ψῳ ον ἀρ’ ὄν κὠκεῖνα ποιήσει; ἢ ὁ πᾶν σῶμα παθητικὸν ὑπ᾽ ὀσμῆς 

τὰ φθαρτικά. καθ᾿ ἑκάςην μὲν ὧν τῶν αἰσθήσεων εἴρηται 15 καὶ ψόφου" καὶ τὰ πάσχοντα ἀόριςα, καὶ ὁ μέψει, οἷν 

τύπῳ. 
Καθόλου δὲ περὶ πάσης αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὅτι ἡ 

μὲν αἴσθησίς ἐςι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς 

ὕλης, οἷον ὁ κηρὸς τῇ δακτυλίου ἄνευ τῷ σιδήρου καὶ τῷ 
χρυσῷ δέχεται τὸ σημεῖον, λαμβάνει. δὲ τὸ χρυσῶν ἢ τὸ 20 
χαλκῶν σημεῖον, ἀλλ' ὑχ ἢ χρυσὸς ἢ χαλκός, ὁμοίως δὲ 
καὶ ἡ αἴσθησις ἑκάςε ὑπὸ τῷ ἔχοντος χρῶμα ἢ χυμὸν ἢ 

Ἀ " ἀήρ᾽ ὄζει γὰρ ὥσπερ παθών τι. τί οὖν ἐςὶ τὸ ὀσμᾶσθαι 
δ ἃ 

παρὼ τὸ πάσχειν τι; ἢ τὸ μὲν ὑσμᾶσθαι αἰσθάνεσθαι, ὁ 
᾽ ν 

δ᾽ ἀὴρ παθὼν ταχέως αἰσθητὸς γύεται. 

ἣν 
. Ὅτι δ᾽ ἐκ ἔςιν αἰσθησις ἑτώα παρὰ τὰς πότε (λέγω 

Ἔν ΄ὔ Ψ΄. ᾽,ὔ ᾿ ,ὔ{ -»“ ψόφον πάσχει, «ἀλλ᾽ ἐχ ἢ ἕκαςον ἐκείων λέγεται, ἀλλ᾿ δὲ ταύτας ὄψιν, ἀκοήν, ὄσφρησιν, γεῦσιν, ὠφήν), ἐκ τῶνδε 
. , " ΄ 

ἧ τοιονδί, καὶ κατὰ τὸν λόγον. αἰσθητήριον δὲ πρῶτον ἐν πιςεύσειεν ἄν τις. εἰ γὰρ παντὸς Ὦ ἐςὶν αἴσθησις ἀφή, καὶ 
4 ὔ Δ μά “ , 

ᾧ ἡ τοιαύτη δύναμις. ἔς: μὲν ὄν ταὐτόν, τὸ δ᾽ εἶναι ἔτε- 25 γῦν αἴσθησιν ἔχομεν (πάντα γὰρ τὰ τῷ ἁπτῷ ἢ ἁπτὸν παδὰ 

ρὸν" μέγεϑος μὲν γὼρ ἄν τι εἴη τὸ αἰσθανόμενον" ὁ μὴν τό 
γε αἰσθητικῷ εἶναι, δ᾽ ἡ αἴσθησις μέγεθός ἐςιν, ἀλλὼ λό- 

γος τις καὶ δύναμις ἐκείν. φανερὸν δ᾽ ἐκ τότων καὶ διὰ 

- "-“ ,ὔ ὔ 

τῇ ἀφῇ ἡμῖν αἰσθητά ἐς!ν), ἀνάγκη τ᾽, εἴπερ ἐκλεέχει τις 
ν  »ὕ Α 

αἴσθησις, καὶ αἰσθητήριόν τι ἡμῖν ἐκλείπειν" καὶ ὅσων μὲ 
“ ’,ὔ ὔ “ ᾿Ξ ,ὔ Γ 

αὐτῶν ὡπτόμενοι αἰσθανόμεθα, τῇ ὠφῇ αἰσθητὰ ἐς!ν, 

τί ποτε τῶν αἰσθητῶν αἱ ὑπερβολαὶ φθείρετι τὰ αἰσθητής τυγχάνομεν ἔχοντες" ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξύ, καὶ μὴ αὐὖ- 
ρια" ἐὰν γὰρ ἢ ἰσχυροτέρα τῷ αἰσθητηρίς ἡ κίνησις, λύε- 8) τῶν ἁπτόμενοι τοῖς ἁπλοῖς, λέγω δ᾽ οἷον ἀέρι καὶ ὕδατι. 
ται ὁ λόγος" τῦτο δ᾽ ἣν ἡ αἴσθησις, ὥσπερ καὶ ἡ συμ- ἔχει δ᾽ ὕτως, ὥς" εἰ μὲν δὲ᾽ ἑνὸς πλείω αἰσθητὰ ἕτερα ἧντα 
φωνία καὶ ὁ τόνος κροομένων σφόδρα τῶν χορδῶν. καὶ διὰ ἀλλήλων τῷ γένει, ἀνάγκη τὸν ἔχοντα τὸ τοίζτον αἰσθητή- 
τί ποτε τὰ φυτὰ ὑκ αἰσθάνεται, ἔχοντα τι μόριον ψυχι- ριον ὠμφοῖν αἰσθητικὸν εἶναι" οἷον εἰ ἐξ ἀέρος ἐςὶ τὸ αἰσθη- 
κὸν καὶ πάσχοντά τι ὑπὸ τῶν ὡπτῶν" καὶ γὰρ ψύχεται τήριον, καὶ ἔςιν ὁ ὠὴρ καὶ ψόφου καὶ χρόας. εἰ δὲ πλείω 

2. ὁμοία ΤΟΌΧ. ἰ᾿ἱ καὶ ἢ δ. ᾿ 3. ὅ] καὶ Σ΄. ἢ καὶ] ἢ ΟΡ. 1 5. καὶ οτὰ Ἐ. 1Γ 6. αἰσθητήρια ΘΤΤΟΧ,. 8. εἶναι οὔλ 

ἮΡΧ." 9. ὃ ΕΥ̓͂, ογὰ Χ'. ᾿ὶ ἐπὶ διῖς τῆς οπι δΤ,Χ. ᾿ἰ 12. καὶ ροδβῖ ὕτω οπι Α΄. ΠΟ 13. π. ἔχ. Χ'. ἢ 11. διαλαβεῖν ἮΡΙ ἃ 18. ἀκ 

αἰσθήτων 5. ἢ εἰδῶν οτι ΙΑ. ἢ 19. ὃ οτα ΕἾΤ. || 20. λαμβάνει --- 21. σημεῖον οἵα ἘΞ. ἢ 21. χαλκὸν ὅ). 11 ] ὡς ὅ. ἢ χαλκὸς ἃ 

χρυσὸς Χ΄. Ἰ 24. ἢ Χ΄. { 25. ταυτὸ Τί ταυτὰ 5.Χ. ᾿ 26. τι εἴ] ἦν Α΄. ἢ τό] τῶ .5. 1 28. ἱκεῖνο Ἐ. 1 30. ἂν γὰρ ἰσχ. ΣΧ. 
831. ἦν οἱ ΕΤΡΡ. ᾿ καὶ οπι ἘΞ’. 1 32. κρυομένων σφόδρα] καὶ ἡ κρῶσις Α΄. Ἱ 34. τι οτὰ δ. Χ. ᾿ άπτῶν αὐτῶν. καὶ ΕΤΡΡ΄. 

4. γὰρ] δὲ 0. 1 μηδὰ] καὶ Α΄. 11 2. δέχεσθαι τὰ εη ΦΥ͂Χ. ἢ 3. τῆς οτὰ ἢ» ἢ ἀ, τι οαὶ ΕΤΡΡ,. ᾿ἱ ὀδμῆς ΕἸ. ἢ 5. δὴ τῶν 

ὀσφραντῶν᾽ )-. ἢ 6. ὀδμή Ε, ἡ ὀσμή ἘἙ. ᾿ ἃ ΡΣ, οὰ δ’ Χ'. ἢ ἰδμὴ Ε. 11. ἐθὴν}} μὴ ἘΞ ᾿ὶ ὑπ᾽ ὀδμῆς οτι δ Χ. ἢ 9. δὲ οἷα 
5}. } καὶ ὕτως οτὰ »΄. Π 11. ὁ ἀὴρ 5, ὁ ἀὴὲρ ὁ ΣΑ͂, ἀὴρ Ἐ-. 1} 13. ἑλλοιοῖτο Κ΄. | 14. ἐμποιεῖ ΕΤΕΡ, ἱμποώσει Ὁ). 1 ὀδμῆς Εὶ 

ΤΡ. ἢ 16. ἀνήρ Α΄, ὁ ἀήρ ἘΡ. ᾿ 16 εἰ 117. τι οτα δΌΧ. ἢ 11. πκεὶ ἘΡ. 22. παρὰ τὰς πότε ἑτέρα ἘΡ΄. ἢ 23. γεῦσιν καὶ ἀφήν Ἐξ ἢ 
τότων ἘΡΡ᾽, τῶνδε δῆλον δ.Χ. 1 Ο 25. ἔχομεν αἴσθησιν ΔΤ ΟΡ. ᾿ 26. ἀνάγκη --- 28. αἰσθητά ἐςικ τπαγροὸ Τ. || 26. δ᾽ Α΄. |[ 27. τι οἱ 

Δ, Ῥοβὶ ἡμῖν ροιπῖὶ »»΄. ἢ ἐκλιπεῖν Ε. || 28. αὐτὸ ΤΡΡ | 30. ἁπλοῖς διατήμασι λ. ΤῊΡ εἰ ταῦγβο ὥΖ). [[ 32. ὅντα τῶ γύει ἀλλ., «Χ, 
ἀλλήλων ὄντα τῷ γίνει Ί ΟΡ. ἢ τὸ οτὰ Τῦ). || 34. χροιᾶς ἘΡ΄. 



ΠΕΡῚ ὙΥΧΗΣ Γ. 

τὸ αὐτῷ, οἷον χρόας καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ (ἄμφω γὰρ διω- 
φανῆ), καὶ ὁ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἔχων μένον αἰσϑήσεται ἀμ.- 
φιῦ. τῶν δὲ ἁπλῶν ἐκ δύο τότων αἰσθητήρια μόνον ἐςΐν, 

ἐξ ἀέρος -καὶ ὕδατος" ἡ μὲν γὰρ κόρη ὕδατος, ἡ δ᾽ ἀκοὴ 
ἀέρος, ἡ δ᾽ ὄσφρησις θατέρου τότων. τὸ δὲ πῦρ ἢ ὑθενὸς ἢ ς 

κοινὸν πάντων" ὑθὲν γὰρ ἄνευ θερμότητος αἰσθητικόν. γὴ δὲ 
ἢ ὑθενός, ἢ ἐν τῇ ἀφῇ μάλιςα μέμικται ἰδίως. διὸ λείποιτ᾽ 
ἂν μηθὲν εἶναι αἰσθητήριον ἔξω ὕδατος καὶ ἀέρος. ταῦτα δὲ 
καὶ “ ἈΛἌΙνΝν ἤ »Ἥ “ ᾿ ΝΣ Ν ΄ 

ἐὸν ὀλυῤαῳ πρῳ ζῷα. πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσθήσεις ἔχονται 

4ἀ2δ 

ἅμα γώηται ἡ αἴσθησις ἐπὶ τῷ αὐτῷ, οἷον χολὴν ὅτι πρ 
κριὰ καὶ ξανθή" ὁ γὰρ δὴ ἑτέρας γε τὸ εἰπεῖν ὅτι ἄμφω 
ἔν" διὸ καὶ ὠπατᾶται, καὶ ἐὰν ἢ ξανθόν, χολὴν οἴεται εἶξ 
γι, ζητήσειε δ᾽ ἄν τις τίος ὄεκα πλείες ἔχομεν αἰσθήσεις, 
ἀλλ᾽ ὁ μίαν μόνην. ἢ ὅπως ἧττον λανθάνῃ τὰ ἀκολυθᾶντα 

καὶ κοινά, οἷον κῥησις καὶ μέγεθος καὶ ἀριθμός" εἰ γὰρ 

ἦν ἡ ὄψις μόνη, καὶ αὐτὴ λευκῦ, ἐλάνθανεν ἂν μᾶλλον 

καὶ ἐδύκει ταὐτὸ εἶναι πάντα διὰ τὸ ὠκολεθεῖν ἀλλήλοις 

ἅμα χρῶμα καὶ μέγεθος. νῦν δ᾽ ἐπεὶ καὶ ἐν ἑτέρῳ αἰσθητῷ 
ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηδὲ πεπηρωμένων" ψείνται γὰρ καὶ 0 τὼ κοινὰ ὑπάρχει, δῆλον ποιεῖ ὅτι ἄλλο τι ἕκαςον αὖ- 

ὶ σπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρμα ἔχυσα ὀφθαλμός. ὥ ὥς᾽ εἰ μή τὶ 

ἕτερόν ἐςι σῶμα, καὶ πάθος ὃ μηθενός ἐςι τῶν ἐνταῦθα 
σωμάτων, ὑδεμία ἂν ἐκλίποι αἴσθησις. ἀλλὰ μὴν δὲ τῶν 

κορῶν οἷόν τ᾽ εἶναι αἰσθητήριόν τι ἴδιον, ὧν ἑκάςῃ αἰσθήσει 

τῶν. 

ἘἘπεὶ δ᾽ ἰὐδολζαδδι ὅτι ὁρῶμεν πὰ ὠκόομεν, ἀνάγκη 2 
ἢ τῇ ὕψει αἰσθάνεσθαι ὅτι ὁρᾷ, ἢ ἑτέρᾳ. ἀλλ᾽ ἡ αὐτὴ ἔςαι 
τῆς ὄψεως καὶ τῷ ὑποκειμένου χρώματος. ὥςε ἢ δύο τῷ 

αἰσθανόμεθα κατὰ συμβεβηκός, οἷον κρήσεως, ς σεως, 15 αὐτοῦ ἔσονται ἢ αὐτὴ αὑτῆς. ἔτι δ᾽ εἰ καὶ ἑτέρα εἴη τῆς 

σχήματος, μεγέθες, ἀριθμῖς ἑνός" “ταῦτα γὰρ πάντα κινή- 
σει αἰσθανόμεθα, οἷον μέγεθος κινήσει. ὥςε καὶ σχῆμα" 
μέγεθος γάρ τι τὸ σχῆμα. τὸ δ᾽ ἡρεμῆν τῷ. μὴ" κινεῖσθαι" 
ὁ δ᾽ ἀριθμὸς τῇ ἀποφάσει τῷ συνεχῶς καὶ τοῖς ἰδίοις" ἑκάςη 

ὄψεως αἴσθησις, ἢ εἰς ἄπειρον εἶτιν ἡ αὐτή τις ἔςιαι αὑτῆς. 
“3 ὶ ψὉ: , “ ᾿ ; ᾿Ὶ ὥς᾽ ἐπὶ τὴς πρώτης τῦτο ποιητέον. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν" εἰ γὰρ 
τὸ τῇ ὄψει αἰσθάνεσθαί ἐςιν ὁρᾶν, ὁρᾶται δὲ χρῶμα ἢ τὸ 
ἔχον, εἰ ἔψεταί τις τὸ ὁρῶν, καὶ χρῶμα ἔξει τὸ ὁρῶν -τρῶ- 

γὰρ ἣν αἰσθάνεται αἴσθησις. ὥςε δῆλον ὅτι ἀδύνατον ὁτεῶν 20 τον. φανερὸν τοίνυν ὅτι ὄχ; ὃν τὸ τῇ ὄψει αἰσθάνεσθαι" καὶ 
ἰδίαν αἴσθησιν. εἶναι τότων, οἷον κινήσεως" ὕτω γὰρ ἔξαι 
ὥσπερ νῦν. τῇ ὄψει τὸ γλυκὺ αἰσθανόμεθα. τοῦτο δ᾽ ὅτι 
ἀμφοῖν ἔχοντες τυγχαίνομεν αἴσθησιν, ἦ ἧ καὶ ὅταν. συμπέ- 
σωσιν ἀναγνωρίζομεν" εἰ δὲ μή, ὑδαμῶς ἂν ἀλλ ἢὶ κατὰ 

νιν λε-ν “κῃ , ᾿Ὶ , γὰρ ὅταν μὴ ὁρῶμεν, τῇ ὄψει κρίνομεν καὶ τὸ σκότος καὶ 

τὸ φῶς, ἀλλ ΑΗ, ὡσαύτως. ἔτι δὲ καὶ τὸ ὁρῶν ἔςιν ὡς κε- 
΄, Ἂ ΝΥ Ν ω ΄ Ν . ᾽ “κα 

χρωμάτις αι". τὸ γὼρ αἰσθητήριον δεκτικὸν τῷ αἰσθητὰ ἄνευ 

τῆς ὕλης ἕκαςον. διὸ καὶ ἀπελθόντων τῶν αἰσθητῶν ἔφεισιν 

συμβεβηκὸς ἠσθανόμεθα, οἷον τὸν Κλέωνος υἱὸν οὐχ, ὅτι 5 αἱ αἰσθήσεις καὶ φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. ἡ δὲ τοῦ 

Κλέωνος υἱός, ἀλλ᾽ ὅτι λευκός" τότῳ δὲ συμβέβηκεν υἱῷ 
Ἑλέωνος εἶναι. τῶν δὲ κοινῶν ἤδη ἔχομεν αἴσϑησιν κοινήν, 
οὐ κατὰ συμβεβηκός" ὧκ ἄρ᾽ ἐςὶν ἰδία" ὑδαμῶς γὰρ. ἂν 
ἡσθανόμεθα ἀλλ' ἢ΄ οὕτως ὥσπερ εἴρηται τὸν Ἐλέωνος υἱὸν 

αἰσθητῷ ἐνέργεια καὶ τῆς αἰσθήσεως ἡ αὐτὴ μέν ἐςι καὶ μία, 
τὸ δ᾽ εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς" λέγω δ᾽ οἷον ψόφος ὁ κατ᾽ 
ἐνέργειαν καὶ ἀκοὴ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν" ἔςι γὰρ ἀκοὴν ἔχοντα, 
μὴ ἀκύειν, καὶ τὸ ἔχον ψόφον ὑκ ἀεὶ ψοφεῖ. ὅταν δ᾽ ἐνεργΎΗ 

ἡμᾶς ὁρᾶν. τὼ δ᾽ ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηκὰς αἰσθα,- 30 τὸ δυνάμενον ἀκύειν καὶ ψοφῇ τὸ δυνάμενον ψοφεῖν, τότε 

γογται αἱ αἰσθήσεις, οὐχ, ἧ. αἱ αὐταί, ἀλλ᾽ ἧ μία, ὅταν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀκοὴ ἅμα γύεται καὶ ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν ψό- 

1. ηἀ}} δὲ Κ΄. ΠΠ 2. ἀμφοῖν] τοῖν ἀμφοῖν Ζ, τῦ δι’ ἀμφοῖν ΤῊΡ. ἢ ἅ. ἡ μὶν -- ὕδατος ογαὰ ρτ ΖΤ' [ 6. γῇ δὶ} ἡ δὲ γῇ ΔΌΨΕ. ἵἰ 
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ΒἈᾺ 



426 δ 

ᾧος, ὧν εἴπειεν ἂν τις τὸ μὲν εἶναι ἄκεσιν τὸ δὲ ψόφησυ,. 
3 ε ,, ἢ Ἁ , ἥ, » 

εἰ δ᾽ ἔςιν ἡ κίνησις καὶ ἡ ποίησις καὶ τὸ πάθος ἐν τῷ ποιν-- 
,. “ ) Ν ΄,ὕ : Ὶ δ : Ἁ Ἁ ΣΣ έ, μώῳ, ἀνάγκη καὶ τὸν ψόφον καὶ τὴν ὠκοὴν τὴν κατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν ἐν τῇ κατὰ δύναμιν εἶναι" ἡ γὰρ τῷ ποιητικῶ καὶ κινητ 
τικῦ ἐνέργεια, ἐν τῷ πάσχοντι ἐγγόεται. διὸ ὑκ ἀνάγκη τὸ 

“ -“ ᾿ ΒΕ -“ οὶ 
κινῶν κινεῖσθαι. ἡ μὲν ἔν τὸ ψοφητικῷ ἐνέργειά ἐςτ ψόφος ἢ 

7κι ς “ιν. “,“μ,» νᾺΥ Ἕ ἫΝ ΡΝ 
ψόφησις, ἡ δὲ τὸ ἀκεςυτῶ ὠκοὴ ἢ ἄκεσις" διττὸν γὼρ ἡ ἀκοή, 

καὶ διττὸν ὁ ψόφος. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
2 ,ὔ » - “ Ἁ ε ,ὔ νςε ΄ 

αἰσθήσεων καὶ αἰσθητῶν. ὥσπερ γὰρ ἡ ποίησις καὶ ἡ πά- 

ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ Γ. 

γεῦσιν, καὶ ἐν χρώμασι τὴν ὄψιν τὸ σφόδρα λαμπρὸν ἢ 
ζοφερόν, καὶ ἐν ὑσφρήσει ἡ ἰσχυρὼ ὀσμὴ καὶ γλυκεῖα 
καὶ πικρῶ, ὡς λόγου τινὸς ὄντος τῆς αἰσθήσεως. διὸ καὶ 
ἡδέα μέν, ὅταν εἰλικρινῇ καὶ ὠμιγὴ “ἄγηται εἰς τὸν λόγον, 

5 ὁἷαν τὸ ὀξὺ ἢ γλυκὺ ἢ ἁλμυρόν" ἡδέα γὰρ τότε. ὅλως δὰ 
μᾶλλον τὸ -μικτὸν συμφωνία ἢ τὸ ὀξὺ ἢ βαρύ. ἁφὴ δὰ 
τὸ θερμαντὸν. ἢ ψυκτόν᾽ ἡ δ᾽ αἴσθησις ὁ λόγος" ὑπερβάλ- 
λοντα δὲ λυπεῖ ἢ φθείρει. ἑκάςη μὲν ἕν αἴσθησις τῷ ὑπο- 

κειμένε αἰσθητῇ ἐςίν, ὑπάρχεσα ἐν τῷ αἰσθητηρίῳ ἧ αἰσθη- 
θησις ἐν τῷ πάσχοντι ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τῷ ποῖξντι, ὅτω καὶ ἡ τῷ 19 τίριον, καὶ κρίνει τὰς τῷ ὑποκειμόν αἰσθητὰ διαφοράς, οἷον 
αἰσθητῷ ἐνέργεια καὶ ἡ τῷ αἰσθητικῷ ἐν τῷ αἰσθητικῷ, ἀλλ᾽ 

. ἐπ᾽ ἐνίων μὲν ὠνόμαςαι, οἷον ἡ ψόφησις καὶ ἡ ἄκεέις, ἐπὶ 
δ᾽ ἐνίων ἀνώνυμον θάτερον" ὅρασις γὰρ λέγεται ἡ τὴς ὄψεως 
»», - Δ ,“ ΄ὔ ΝΣ Ὁ μ Ὶ “- - -“ 

ἐνέργεια, ἡ δὲ τοῦ χρώματος ἀνώνυμος, καὶ γεῦσις ἡ τοῦ 
γευςικῇ, ἡ 

ἐνέργεια ἡ τῷ αἰσθητῷ καὶ ἡ τῇ αἰσθητικῶ, τὸ δ᾽ εἶναι ἔτε- 
ρὸν, ἀνάγκη ὥμα φθείρεσθαι καὶ σώζεσθαι τὴν ἔτω Ἀεγο- 
μένην ἀκοὴν καὶ ψόφον, καὶ χυμὸν. δὴ καὶ γεῦσιν καὶ τὰ 
ἄλλα ὁμοίως χ.τὰ δὲ κατὰ δύναμιν λεγάμενα ἐκ ἀνάγκη, 

Χευκὸν μὲν καὶ μέλαν ὄψεις, γλυκὺ δὲ καὶ πικρὸν γεῦσις. 
ὁμοίως .δ᾽ ἔχει τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ 
λευκὸν καὶ τὸ γλυκὺ καὶ ἕκαςον Τῶν αἰσθητῶν πρὸς ἔχας ον 
κρίνομεν, τοὶ καὶ αἰσθανόμεθα ὅτι διαφέρει. ἀνάγοι δὴ αἷ- 

δὲ τοῦ χυμοῦ ἀνώνυμος. ἐπεὶ δὲ μία μέϊ 598 σθήσει" αἰσθητὰ γάρ ἐςιν. ἢ καὶ δῆλον ὅτι ἡ σὼρξ ἡ ἐκ ἔςι 
τὸ ἔσχατον αἰσθητήριον" ᾿ ἀνάγκη γὰρ ἦν ἐπτόμενον αὐτοῦ 
κρίνειν τὸ κρῖνον. ὅτε δὴ. κεχχυρισμένοις ἐνδέχεται κρίειν ὅτι 
ἕτερον τὰ γλυκὺ τῷ λευκῇ, ἀλλὰ δεῖ ἑγί ται ἄμφω δῆλα 
εἶναι. ὕτω μὲν γὰρ κἀν εἰ τῷ μὲν ἐγὼ τῷ δὲ σὺ αἴσϑοια, 

ἀλλ᾽ αἱ πρότερον φυσιολόγοι τῶτο οὐ καλῶς ἔλεγον, οὐθὲν) δῷλαν ἂν εἴη ὅτι ἕτερα ἀλλήλων. δεῖ δὲ τὸ ὃν λέγειν ὅτι 
οἰόμενοι ὅτε λευκὸν ὅτε μέλαν εἶναι ἄγευ ὄψεως, ἐδὲ χυ- ἕτερον" ἕτερον γὰρ τὸ γλυκὺ τῷ λευκῇ. λέγει ἄρα τὸ αὐτό, 
μὸν ἄνευ γεύσεως. τῇ μὲν γὰρ ἔλεγον ὀρϑῆθς,. τῇ δ᾽ ἀκ ἐρε ὥςε ὡς λέγει, ἕτω καὶ νοεῖ καὶ αἰσθάνεται. ὅτι μὲν Ὁ ὑχ 
θῶς- διχῶς γὰρ λεγομένης τὴς αἰσθήσεως. καὶ τῷ αἰσθης οἷάν τε. κεχωωρισμένοις κρίνειν τὰ κεχωρισμένα, δῆλον" ὅτι 
τὰ, τῶν μὲν κατὰ δύναμιν τῶν δὲ κατ᾽ ἐγέργειαν, ἐκὶ τόρ δ᾽ .ἐδ᾽ ἐν κεχωρισμένῳ χρόνῳ, ἐντεῦθεν: ὥσπερ γὰρ τὸ αὐτὸ 
τῶι μὲν συμβαίνει τὸ λεχθέν, ἐπὶ δὲ τῶν ἑτέρων ὁ συμ»- 2. χέγει ὅτι ἕτερον τὸ ἀγαθὸν καὶ τὰ κακόν, ὕτω καὶ ὅτε 8αΐ- 
βαΐει. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἁπλῶς ἔλεγον περὶ τῶν λεγομόων ὑχ 
ὡπλῶς. - εἰ δ᾽ ἡ συμφωνία φωνή τίς ἐςιν, ἡ δὲ φωγὴ καὶ 
". ν Ν Η ε ,» λιν» «, ὃ Ὶ ν ;,.2 ᾽ ἡ ἀκοὴ ἕξιν ὡς ἕν ἐςὶ καὶ ἔςιν ὡς ἀχ ἕν τὸ αὐτό, Χό- 

» κα 2 ΒΝ ν ΠΕΚΑῚ 2 νι» γος δ᾽ ἡ συμφωνία, ἀνάγκη καὶ τὴν ἀκοὴν λόγον τινὰ εἷ- 

τερον λέγει ὅτι ἕτερον, καὶ θάτερον, ὁ κατὰ συμβεβηκὸς τὸ 
ὅτε" λέγω δ᾽, οἷον γῦν λέγω ὅτι ἕτερον, ἡ μώτοι ὅτι νῦν ἔτε- 
ρον. ἀλλ᾽ ὕτω λέγει, καὶ νῦν, καὶ ὅτι νῦν" ἅμα ἄρα." ὥςε 
ὠχρόριςον καὶ ἐν ἀχωρίςῳ χρόνῳ. - ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἄμα 

ναι, καὶ διὼ τῦτο καὶ φθείρει ἕκαςον ὑπερβάλλον, καὶ τὸ 30 τὰς ἐναντίας κινήσεις κινεῖσθαι τὸ αὐτὸ ἢ ὠδιαίρετον καὶ ἐν 
ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ, τὴν ἀκοήν' ὁμοίως δὲ καὶ ἐν χυμοῖς τὴκ ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ. εἰ. γὰρ τὸ γλυκύ, ὡδὶ κινεῖ τὴν αἴσθησιν 

, Ὡς ὦ] ὥς ΤΡ, ὥὦςφε καὶ ΘΟ. ἃ εἴποιν ἘΦ, φήσειν ΘΟΡΧ. κα 2. δή ΣΟΤΌΣΧ, ᾿ἱ ἡ Ῥοβὲ ἔςιν σσα Ἐξ. ἢ ἀ. ἐν τῇ! ὦ 

τι Ἦξ. ἢ 4. γόεται. ἘΞ. 6. ἐξὶν δηΐε ἐνέργεια ἘΖ, ροβὶ 7. ψόφεσις Τ' Π 9. ὥσπερ. γὰρ} καὶ ὥστερ ΤΡ, ὥσπερ γὲρ καὶ ἘΠ. ἢ 
10. ἀλλ] καὶ ΣΤῦ. 11. ἐνέργεια καὶ ἡ τῷ αἰσθητικᾷ οὐ ΤΌΡΡ΄ ᾿ 4. μὴν καὶ ὠνόμαςαι ΤΌΣ Δ. | ἐπ᾿ ἐνίων δ᾽ ΖΦ. ᾿ 13. γὰρ] 
δὰ 8. {Γ 15. ἐςιν ἡ ἐνέργεια ἡ Ε- 1 16. ἡ οπι ΤΩΡ. 1 ἡ αἀάϊάϊι Ε. 1}. 11. ἄρω φΆ. 57, φᾷ. ἅμα 1.. 19. δὲ] γὰρ (δ. [ 20. πρό- 
τεροι ΠΡ. 21. ἕναι ἔτε μέλαν ΧΑ. 1 23. αἰσθητικ Κ΄. Π 24. πρὶ ἘΞΤΡ.. ᾿ 25. τὸ -- συμβαίνει οτὰ .δ. ἵ δὲ τῶν] δ᾽ Χ΄. ἡ 

21. δ᾽ 3] δὴ δΧ,, δὴ ἡ ἘΞ’. 1 28. ἡ οχ ΤΟ Χ. ἰἰ ἐςιν δβοϊαβ Ἐ. [Ϊ τὲ] ὅ ὁ τὸ 5ΤΑ͂, ἐδὲ τὸ ἘΠ. 11 30. καὶ ΚΣ τῦτο οτι Ζῷ». ἢ 
φθεῤεσθαι .δ., φθείρει ὡς ἘΞ. 1 31. ὁμοίως δὲ οι δΤΌΣΥΡΕΧ. 

4. καὶ τὸ ζ. ΔΤΟΡΨΣΧ.}ἢ}} 3. πικρά] λιπαρά ΕΠ. ̓  διὸ οπὶ δ Χ᾽ εἰ ᾿γ ζ), διὸ καὶ οἵα Κ΄. {ΠΟ 4. εἰλικρινῆ ΠΡ οἵὰ ΑΓ. ἢ ἀμ:- 
ΜΠ] ἀμιγῆ ὄντω 7), ἀμνυγῇ ἢ ὅντα 1, ἄμικτα ὅντα ΘΤΥ̓ΤῪΨΧ. Ἰ ἄγεται ἘΖ,, ἄγηται ροδῖ ὅταν ΔΤΌΣῬΕΧ. ᾿ 6. μᾶλλεν οπι Χ΄. ἢ 
ἢ βαρ] καὶ βαρύ ΟἨἹ,, καὶ τὸ βαρύ 1. 1. ϑερμαντικὸν Χ. ἢ ψυκτικὰ ἘΣΧ, χυρὸν Κ΄. ἢ δ οὰ ΘΟ. ἢ 8. δὲ] δὲ ἢ ἘΞ ἡ 

12. τύτω Α΄. ἢ καὶ ροβῖ δὲ οα! ΤΟΣ. ἃ 1ἀ. τὰ 1. {{|16. ἔσχατον τῶν αἰσθητηρίων ἘΡ. ἢ γὰρ ὧν ἣν ἘΣ’. Π 18. δᾷλα οἂν Χ΄. ἢ 
49. μὲν οἵα 7. ἵ γὼ] ἔχει ἘΣΤΙ. ᾿ 22. καὶ οπι 5 ΤΡ, [1 νοεῖ] φρονεῖ ΟὝΐχ. ἱ 23. κεχωρισμένων Α΄. || 24. οἱ ἘΞ. Υἱ χρόνω ἐςιν ἐντ.. 
,5. 1] 25. ὅτι δι’ ἕτερον δ. 1 τὸ ροβῖ καὶ οπι ΕΖ. {ὅτι .δ, Π 26. ἕτερον τότε καὶ Τ΄ [] καὶ βάτερον καὶ ὁ ἘΣ. [1 27. οἷον καὶ νῦν 5. 

28. ὑτω] αὐτῷ ἘΣ. ᾿ἃ καὶ νῦν] ὅτι νῦν Δ΄, ἢ 30. ὅ Α΄, 1] διαίρετον Ἐ. ἴ ἐν οπι Ἐ;΄. ΠΠ 31. τὸ οἱ ἔΟΖΣΧ εἰ ρμν Ε. 
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ΕἾ ν Γ “ Σ “ ἢ τὸν νόησιν, τὸ δὲ πικρὸν ἐναντῴως, καὶ τὸ λευκὸν ἑτέρως. τῷ ἐπατῆαθαι αὐτοὺς λέγειν" οἰκειότερον γὰρ τοῖς ἴῴοις, 
ἄρ᾽ οὖν ἅμα μὲν καὶ ἀριθρυῷ ἀδιαίρετον καὶ ἀρχώριξον τὸ καὶ πλείω χρόνον ἐν τύτῳ διατελεῖ ἡ ψυχή. διὸ ἀνάγκη 
κρῖνον, τῷ εἶναι δὲ κεχωρισμένον; ἔςι δὴ πως ὡς τὸ διαι- ἤτοι ὥσπερ ἕνιοι λέγεσι, πάντα τὰ φαινόμενα εἶαι ἀληθῆ, 
ρετὸν τῶν διῃρημένων αἰσθάνεται, ἔς! δ᾽ ὡς ἢ ὠδιαίρετον" τῷ ἢ τὴν τῷ ἀνομοίε θίξιν ὠπάτην εἶναι" τῦτο γὰρ ἐναντίον τῷ 
εἶναι μὲν γὼρ διαιρετόν, τόπῳ δὲ καὶ ἀριόμῷ ὠδιαίρετον. ἢ 5 Ἦῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γιωρίζεν". δοκεῖ δὲ καὶ ἥ ὠτάτη καὶ 
ὑχ οἷν τε; δυνάμει μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ἀδιαίρετον τά- ἡ ἐπιςήμη τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι. ὅτι μὲν ἦν ὁὶ ταὐ» 
γαντίω, τῷ δ᾽ εἶναι ὕ, ἀλλὼ τῷ ἐνεργεῖσθαι. διαιρετόν, καὶ τόν ἐςι τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν, φανερόν" τοῦ μὲν 

ὑχ οἷόν τε ἅμα λευκὸν καὶ μέλαν εἶναι. ὥς ἀδὲ τὰ εἴδι γὼρ πᾶσι μέτεςι, τῷ δὲ ὀλίγοις τῶν ζῴων, ἀλλ᾽ ὑδὲ τὸ 
πάσχειν αὐτῶν, εἰ τοίῶτον ἡ αἴσθησις καὶ ἡ νόησις, ἀλλ' νοεῖν, ἐν ᾧ ἐςὶ τὸ ὀρθῶς καὶ τὸ μὴ ὀρθῶς, τὸ μὲν ὀρθῶς 
ὥσπερ ἣν καλοῦσί, τινες ςιγμήν, ἢ μία καὶ ἢ δύο, ταύτῃ 4 φρόνησις καὶ ἐπιςήμη καὶ δόξα ἀληθής, τὸ δὲ μὴ ὀρθῶς 

καὶ διαιρετή. ἢ ὕ μὲν ὃ ἕν ἀδιαίρετον, ὃ ἐν τὸ κρῖνόν ἐς! καὶ ἅμα, τἀναντία τότων" ἀδὲ τῶτο δ᾽ ἐςὶ ταὐτὸ τῷ αἰθάνεσθαι" ἡ 

ἢ δὲ διαιρετὸν ὑπάρχαι, δὶς τῷ αὐτῷ χρῆται, σημείῳ ἅμα. μὲν γὰρ αἴσθησις τῶν ἰδίων ἀεὶ ἀλοθής, καὶ πᾶφιν ὑπάρ- 
᾿ ἢ μὲν ἦν δυσὶ χρῆται, τῷ πέρατι δύο κρίνει, καὶ κεχωρι- χίει τοῖς ζῴοις, διανοεῖσθαι δ᾽ ἐνδέχεται καὶ ψευδῶς, καὶ 
σμώα ἐςὶν ὡς κεχωρισμένων" ἧ δ᾽ ἦν, δὶ καὶ :ὦμα.. περὶ ὑδεν ὑπάρχει ᾧ μὴ καὶ λόγος’ φαντασία γὰρ ἕτερον καὶ 
μὲν ἦν τῆς ἀρχῆς φαμὲν τὸ Ὦον αἰσθητικὸν εἶναι, διω- 15 αἰσθήσεως καὶ διανοίας" αὐτή τε οὐ γίγνεται ἄνευ αἰσϑή- 
ρίσθω τὸν τρόπον τῷτον.. σεως, καὶ ἄνευ ταύτης ἐκ ἔςιν ὑπόληψις. ὅτι δ᾽ ἐκ ἕξιν 

Ἐπεὶ δὲ δύο διαφεραῖς ὁρίζονται μάλιφα.: τὴν ἀν ἡ αὐτὴ νόησις. καὶ ὑπόληψις, φανερόν. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ 
δρήσει τε τῇ κατὰ τόπον καὶ τῷ γοεῖς καὶ τῷ κρύειν:καὶ πάθος. ἐφ᾽ ἡμῖν. ἐςΐν, ὅταν βελώμεθα (πρὸ ὀμμάτων γὰρ 
αἰσθάνεσθαι, δυκεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ φρονεῦ ὥσπερ ἔςι ποιήσασθαι, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς μνημονικοῖς τιθέμενοι καὶ 

αἰσθάνεσθαί τι εἶναι" ἐν ἀμφοτέροις γὼρ τότοις κρίνει τι. ἡ ἢ εἰδωλοποίΐοτες), δοξαζειν δ᾽ ὑκ ἐφ᾽ ἐμῖδ ἀνάγκη γὼ ἃ. 
ψυχὴ καὶ γνωρίζει τῶν ὄντων, καὶ οἵ γε ἀρχαῖοι τὸ φρο. ψεύδεσθαι ἢ ἀληθεύειν. ἔτι “δὲ ὅταν μὲν δοξάσωμεν δεινόν 

γεῖν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι ταὐτὸν εἶναί φασιν, ὥσπερ καὶ Ἔμ-- τι ἢ φοβερόν, εὐθὺς συμπάσχρμαν, ὁμοίως. δὲ κἀν ϑαρρα.- 

πεδυκλῆς εἴρηκε “πρὸς παρεὸν γὰρ μῆτις ἀέξεται. ἀνθρώ- λέον᾽ κατὰ δὲ τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν ὥσπερ ἂν 
κοισι" χαὶ ἐν ἄλλοις “ὅθεν σφίσιν αἰεὶ καὶ τὸ φρογεῖν ἀλ- οἱ θεώμενοι ἐν γραφῇ τὰ δεινὰ ἢ θαρραλέα, εἰσὶ δὲ καὶ 
λοῖω παρίςαται," τὸ δ᾽ αὐτὸ τύτοις βόλεται καὶ τὰ 'Ομηΐ 25 αὐτῆς τὴς ὑπολήψεως ἃαφοραί, ἐπιςήμη καὶ δόξα. καὶ 

ρου “τοῖος γὰρ γόος ἐς ἡ," πάντες γὰρ τοι τὸ γοεῖν σωμα-- φρόνησις καὶ τἀναντία. τότων, περὶ ὧν τῆς διαφορῶς ἔτε- 
τικὸν ὥσπερ. τὸ αἰσθάνεαθαι. ὑπολαμβάνεσιν, καὶ αἰσθάνε- ρος ἐςω λόγος. περὶ δὲ τῷ νοεῖν, ἐπεὶ ἕτερον τῷ αἰσθάγε- 
σθαΐ τε καὶ φρονεῖν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς σθαι, τότε δὲ τὸ μὲν. φαντασία δυκεῖ εἶναι τὸ δὲ ὑπόλη- 
κατ᾽ ἀρχὼς λόγοις διωρίσαμεν. καΐτοι ἔδει ἅμα καὶ περὶ ψις, περὶ φαντασίας διορίσαντας ὕτω περὶ θατέρε λεκτέον. 

κὐσαι , 

4, ἢ] καὶ δΤΡΡ, ᾿ 2. καὶ οτὰ Ἐξ. ἱ ὁ διαίρεγὸν Τ'. [ καὶ χρόνω ἀχώριςον 7. ΠΤ 3. δ] δέ δ. Π 4. ὡς οτὰ ΤῊΡ. ἵ δΠτὸ Χο 

διαμρετον Ἐ, δ τὸ Τ΄ ἵ 5. καὶ χρόνω καὶ ἀριθμῶ 7. ἢ ὁ “διαιρετόν Τ. ἢ 6. καὶ ἀδ.] διαιρετὸν καὶ ἀδιαίρετον σΡ,, ὁ διαιρετὸν καὶ διηρημέ- 

νον Τὶ, ἀδιαίρετον καὶ διηρημένον «ΧΟ Τ τἀναντία} καὶ τἀναντία Ἐσ,. 1 1. ἀλλὰ τὸ δ. Π ἱνεργεῖσθαι] εἶνκι ἘΡ΄, 1 καὶ οπι 5. ἢ 10. καὶ 5] 
καὶ 2, ἡ ΕΤΟΤ;, καὶ αἱ Κ᾽, αἱ 5, ὁ ΧΟ ι1. καὶ οχὰ Ζ. ἢ ἀδιαίρετος δτῦ. ἵὶ 12. διαιρετὸν ὑχ, ἣν ὑπάρχει Τ΄ [δὶς γὰρ τῷ ΤῊΝ. 

σημείω χρᾶται Χ'. 13. καὶ τὰ κεχ. Τ. ᾿ 114. κεχωρισμένῳ ἘΣΤΊ, καὶ κεχωρισμένων ἘΡΧ, κεχωρισμένων τε καὶ κεχωριαμένως ὅ). 11 ἕν 

οἵα ἘΠΕ Χ. ̓  ἐὰ οπὰ ργ 7. ἵ 15. ἦν οπι Κ΄. ἢ ἧς Χ'. 11 αἰσθητικὸν εἶναι τὸ ζῶον δ͵ΤΌ..  ὁρισθω Ἐ. ἃ 11. φοραῖς Χ', {[ 18, καὶ 
τῷ τοῖν καὶ τῷ κρίνεν}] καὶ τὸ κρίνειν καὶ γοεῖν », καὶ τῶ νοεῖ καὶ τῷ φρονεῖν 5. 7}. 1 καὶ αἰσθάνεσθαι οπι δ. ;,. ||! 19. καὶ ροϑβὶ δὲ οπὶ 

Ψ17Το ἃ 20. ἼΔ}] τε γὰρ δῦ. Ἰἱ κρίνες τὲ ἡ ψυχὴ Τί ἡ ψυχὴ κρίει τι ΘΟΣΡ, ἢ κρῴει τε Χ΄, 21. ἡγωρίζει τι τῶν ΤΑ͂. { 
ε σον Ε, τε δ". ἢ φρονεῖν τε καὶ Χί. 1.23. ἱναύξεται Ἐ,  2ἡ. ἀὰ Χ'. |] τὸ φαντίζεσθαι καὶ ἐνειρώττειν φρονεῖν Τ. [[ ἀλλ᾽ οἵα Αι. 

35. καδίξαται Τ. [0 βούλεται τούτοις ΔΊΩΡΡ᾽, βούλεται τούτων ΧΟ. ᾿ 21. ὥσπερ καὶ τὸ ΟΣ, 28. τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον καὶ φρο- 

νεῖν Τ. 
| 

2. τότοις ΤΡ. ᾿ ἀ. τῷ] τὸ 5, ὦ 1, οἷχ Τῷ. ἢ 5. τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίω Θ͵ΤΌΡΧ. ἱ 6. ἡ οτὰα Χ'. ᾿Π ἡ αὐτὴ ὁπ; Α΄. ! 9, τὸ 

Ῥοβὲ καὶ οτὰ Τ΄ ἢ μὲν γὰρ ὀρθῶς ΤΡ. ἢ 11. ταυτὸν 1, τὸ αὐτὸ ΤΡ. ἢ 15. αὐτὴ] ἡ αὐτή ΦΧ. ἢ τε] γὰρ Σ᾿ 1| 416. 2- 
ταν Χι. Ἱ 117. νδηφιςξἾ φαντασία ταῦτρο ὅ7. ἢ 18. γὼρ] γῆν Σ΄, οὶ ὅ7. ἢ 19. ἴἔς:] ἔςι τι Ἑ, οπὲ ὥ.. ἢ 20. ἢ οἱ ΘΤΌΡ Χ. ἢ 21. ἔτι 
δὲ οπιὶ Α. { μὴ] μέ τι ξ΄. ἵ δοξάζωμν ΣΟῸΡΡ. 1 22. ,πάσχομεν Κ΄. ἢ κἀν] καὶ ἐὰν Τὶ, κἀν ἤ Ζ, καὶ ἰὸν ἡ ΟΡ̓ῬΥΣΑ͂. ᾿ 23. περ 

οτὰ Τ΄ 1 24, οἷ} ἐ ΕΣΘΟΣΧ. Ἱ ἢ] κὰ στυΨΧ. ᾿ὶ 25. ὑχολήψεως αἱ διαφοραί ἘΣ’. ἢ 26. τὰ ἐναντία ΣΌΡΨΨΡΑΖ: ἢ ἕτερος ΟἿΆ ΡΓ 
»οὶι 21. ἔξαι Χο ἢ 29. διορίσασιν ζ), 

ΗΒἈ2 
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εἰ δή ἐςιν ἡ φαντασία καθ᾽ ἣν λέγομεν φάντασμά τι ἦ- 
- “ Ἁ ν᾿ Ἀ Χ μὴ γίγνεσθαι καὶ μὴ εἴ τι κατὰ μεταφορὰν λέγομεν; 
΄ ΡΣ. ΄ δύ Ἀ θ᾽ 7 ὶ 

μία τίς ἐςι τούτων δύναμις ἢ ἔξις, καθ᾽ ἣν κρίνομεν καὶ 

ὠληθεύομεν ἢ ψευδόμεθα. τοιαῦται δ᾽ εἰσὶν αἴσθησις, δόξα, 
3 ’ὔ -“ Υ̓ ἘΣ τ τ; » - ᾽ -“ ἐπιςήμη, γῦς. ὅτι μὲν ἕν. ἐκ ἔςιν αἴσθησις, δῆλον ἐκ τῶγ- 
δὲ. αἴσθησις μὲν γὼρ ἤτοι δύναμις ἢ ἐνέργεια, οἷον ὄψις 
καὶ ὅρασις, φαίνεται δέ τι καὶ μηδετέρε. ὑπάρχοντος τές: 

ν ν.» -Ο, σ᾿ ᾿ ,ὦ » ᾽ μεν Πα τῶν, οἷον τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις. εἶτα αἴσθησις μὲν ἀεὶ πάρεςι, 
, Υ ͵ἸἾὉ»ν » , νυν. "Ἕν -ὰ νυν φαντασία δ᾽ ἕ. εἰ δὲ τῇ ἐνεργείᾳ πὸ αὐτό, πῶσιν ἀν ἐν- 

ΠΕΡῚ ἘΥΧΕΣ Τ. 

λευκοῦ, τὸ ὅν φαίνεσθαί ἐςτ τὸ δοξάζειν ὅπερ αἰσθάνεται 
μὴ κατὰ συμβεβηκός. φαύεται “δὲ καὶ ψευδῆ, περὶ ὧν 

ἅμα ὑπόληψιν ἀληθῆ. ἔχει, οἷον φαύεται μὲν ὁ ἥλιος πον 
διαῖός, πεπίςευται δ᾽ εἶναι μείζων τὴς οἰκυμένης" συμβαΐ- 

5 νει ἦν ἤτοι ὠποβεβληκώαι τὴν ἑαντῷ ἀληθὴ δόξαν, ἣν εἶχε, 

σωζομόν τῷ πρώγματος, μὴ ἐπιλαθόμενον μηδὲ μετώπει- 
σθέντα, ἣ εἰ ἔτι ἔχει, ἀνάγκη τὴν αὐτὴν ἀληθὴ εἶναι καὶ 

ψευδῆ. ἀλλὰ ψευδὴς -ἐγέξεετο, ὅτε λάθοι μεταπεσὸν τὸ 

πρᾶγμω. ὅτ᾽ ἄρα ἔν τι τότων ἐςὶν ἔτ᾽ ἐκ τότων ἡ φαντα- 

δέχοιτο τοῖς θηρίοις φαντασίαν ὑπάρχειν" δοκεῖ δ᾽ ἄ, οἷον ιοὸ σία. ἀλλ᾽ ἐπειδή ἐξὶ κινηθέντος τυδὶ κινεῖσθαι ἕτερον ὑπὸ 
μύρμηκι ἢ μελίττῃ ἢ σκώληκι. εἶτα αἱ μὲν ὠληθεῖς αἰεί; 
αἱ δὲ φαντασίαι γίνονται αἱ πλείως ψευδεῖς. ἔπειτ᾽ δὲ λέ: 

Γ΄ ,᾽ Μμ , τ-ὧϑ ν. » ΕΣ: ; 
γόμεν, ὅταν ἐνεργῶμεν ἀκριβῶς. περὶ τὸ αἰσθητόν, ὅτι φαΐς 
γεται ττο ἡμῖν ἀνθρωπος" ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν μὴ ἐναρ- 

δ 4 
τούτου, ἡ δὲ φαντασία κίνησίς τις δοκεῖ εἶναι καὶ Ὅς ἄνευ 

Α΄; Φ Ψ αἰσθήσεως γίγνεσθαι ἀλλ᾽ αἰσθανομένοις καὶ ὧν αἴσθηςις 
7 ν »ν 7 » 7 ἐςίν, ἔς, δὲ γίνεσθαι κίνησιν ὑπὸ τῆς ἐνεργείας τῆς αἰσθή- 

᾿ ᾿ ηπ7΄᾿’- “ . 9, " » ᾽ Ω ν ἃ σεως, καὶ ταύτην ὁμοίαν ἀνάγκη εἶναι τῇ αἰσθήσει, εἶη ἂν 
γῶς αἰσϑανώμεθα, τότε ἢ ὠληθὴς ἢ ψευδής. καὶ ὅπερ δὲ 5 αὕτη κ κύησις ὅτε ἄνευ αἰσθήσεως ἐνδεχομένη ὅτε μὴ αἷ- 
» ΄, ΄, ᾽ν. δ, ταν ᾿ Η Ν 
ἐλέγομεν πρότερον, φαίνεται καὶ μύνσιν ὁράματα. ἀλλὰ 
ἽΝ Σὰ »“ν: ) ᾽ 8 ΄ ᾽ δὲ ᾽ν ἂμ ΄, Δ 
μὴν δὲ τῶν ὠεὶ ἀληθευόντων ἀδεμία, ἔςται, οἷον ἐπιςήμη ἢ 

τῆς" ἔςι γὰρ φαντασία καὶ ψευδής. λείπεται ἄρα ἰδεῖν εἰ 
δόξα γύεται γὰρ δόξα καὶ ὠληϑὴς καὶ ψευδής. ἀλλὰ 

σθανομένοις ὑπάρχειν, καὶ πολλὰ κατ᾽ αὐτὴν καὶ ποιεῖν 

καὶ πάσχειν τὸ ἔχον, καὶ εἶαι καὶ ἀληθῆ καὶ ψευδῆ. τῦτο 

δὲ τσυμβαύει διὰ τάδε. ἡ αἰσθησις τῶν μὲν ἰδίων ἀληθής 

ἐςιν ἃ ὅτι ὀλίγιςον ἔχεσα τὸ ψεῦδος. δεύτερον δὲ τῷ συμ» 
δέξῃ μὲν ἕπεται πίςις (οὐκ ἐνδέχεται γὰρ δοξαζοντά οἷς ἢ βεβηκέναι ταῦτα" καὶ ἐνταῦθα ἤδη ἐνδέχεται διωψεύδε- 
δοκεῖ μὴ πιςεύειν), τῶν δὲ. θηρίων. οὐθενὶ ὑπάρχει πίςις, 
φαντασία δὲ πολλοῖς. ἔτι πάσῃ μὲν δόξῃ ἀκολνυθεῖ πίςις, 

“ἔξει δὲ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος: τῶν δὲ θηρίων 

σθαι" ὅτι. μὲν γὰρ λευκόν, ὁ ψεύδεται, εἰ δὲ τῶτο τὸ λευ- 
κὸν ἢ ἄλλο τι, ψεύδεται. τρίτον δὲ τῶν κοινῶν καὶ ἑπομέ- 
γων τοῖς 'συμβεβηκόσιν, οἷς ὑπάρχει τὼ ἴδια" λέγω δ᾽ οἷον 

ἐνίοις φαντασία μὲν ὑπάρχει, λόγος δ᾽ ὁ: φανερὸν τούυν κύησις καὶ μέγεθος, ἃ συμβέβηκε τοῖς. αἰσθητοῖς, περὶ ἃ 
ὅτι: ὑδὲ δόζα, μετ᾽ αἰσθήσεως, ὑδὲ δὲ αἰσθήσεως, ὑδὲ συμ» 25 μάχιςα ἤδη. ἔςιν ἀπατηθῆναι κατὼ τὴν. αἴσθησιν. ἡ δὲ κί- 

πλοκὴ δόξης καὶ αἰσθήσεως φαντασία. ἂν εἴη, διώ τε νησις ἡ ὑπὸ τῆς ἐνεργείας γινομένη διοίσει τὰς αἰσθήσεως 
ταῦτα. καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἄλλου τινός ἐςιν. ἡ δόξα, ἀλλ τῆς ἀπὸ τότων τῶν τριῶν αἰσθήσεων. καὶ ἡ μὲν πρώτη πα- 

ἐκείν. ἐςὶν Ὦ καὶ αἴσθησις" λέγω δ᾽, ἐκ τῆς τῷ λευκὰ δό- ρόσης τῆς αἰσθήσεως ἀληθής, αἱ δ᾽ ἕτεραι καὶ παρύσης καὶ 
ξης καὶ αἰσθήσεως ἡ συμπλοκὴ φαντασία ἐς" ἃ γὰρ δ ἀπέσης εἶεν ἂν ψευδεῖς, καὶ μάλιςα ὅταν πόρρω τὸ αἰσθη- 
ἐκ τῆς δόξης μὲν τῆς τοῦ ἀγαθοῦ, αἰσθήσεως δὲ τῆς τοῦ 30 τὸν ἧ. εἰ ὃν μηθὲν μὲν ἄλλο ἔχει τὼ εἰρημόω ἢ μὴ φα- 

4. ἡ οπὶ ἘΣ οἱ ρὲ Ε. ἢ 2. γοίσθαι ΘἸΤΙΧ, ἐγγίνεσθαι ἘΡ΄. ἢ εἰ μή Ὑ΄ [λέγωμεν ΧΑ, λίγεται 1. ἢ 3. ἔὶ οπὰ δ'Χ. καὶ] ἃ 

ἘδΌΡΣΧ. ἃ ἁ. 5] καὶ ἘΘΤΌΡΡ. ἱ᾿ τοιαῦτα 5}, ταῦτα ΓΡ̓Χ. Ἰ 5. τἧς ἱπιξήμη ΤΌΡΡΣΧ. ἵν οἵὰ δ Χ'. 1} δῆλον δ᾽ ἱκ Χ. ἵ 

7. καὶ] ἃ Τ᾿ ἢ δὴ Δ΄. ἢ τύτων ὑπάρχοντος ΤΌΣΣΑ. ᾿ 9. δέχοιτο Α΄. [ 12. ἔχειτ᾽] ἔτι Τ' εἰ οοττ Κ΄. {} 14, ἱνεργῶς Ἐ. ἢ 15. ὃ] 

καὶ 7, καὶ ἢ Τί καὶ ἡ 5}΄. ᾿ ἢ] καὶ ἡ δ7΄. || δὴ σἸΊΟΣ ΧΑ. Ἱ 11. ἀὰ οἵα Τ΄ Ἷ ἔξαι οτχ Χ΄. ἢ 20. γὰρ τὸν δ. Σ΄. Ἱ 21. δοκεῖ] δο- 

ξάζεαι ΕΌΥΡΡ'. Ἱ 22. δὲ] δ᾽ ἐν ἘΖ. 1 πάσῃ] εἰ πάσῃ διΧ, εἰ πᾶσι ἘΡ̓. ΠΠ 25. ὅτι οτα Ἐ;΄. Ἱ Ξἐδὲ ἡ δόξα ζ). 217. ἄλλη τις ΘΤΕ ΚΣ. 

ἡ οαι 5’ΖΧ.. 28. ἱκείη 57. ἢ ἐς] ἥπερ ἔξιν .5, εἴπερ ἔςιν ΤΡ, περ ἰςιν Α,(. [ὃ καὶ] ᾧ καὶ ἡ δΤΡΣΙΑ, ἵπερ ἰςι καὶ καὶ ΤΣ. 1 

ἐκ] εἰ Ἐδ. 1 τὸ οπχ α΄. {Π 29. δὴ οτὰ Ἦν. 
2. δὲ] δέ γε ΘΤΟΡῬΣΧ. ἴ 3. ὑπόληψις ἀληθὴς ΟΡ. ἵ ἔχειν ἘΦ. 1} ποδιος ρν Ἐ. Ἷ ἅ. πέτειςαι ΤΟ, πιςτύεται Ζ. {ΠΠἐἶναι 

Ροϑὶ 3. ποδιαῖος ἢξ΄. ᾿ ἀ. μείζω ἘΘΤΡ,. 1] 5. γὴν ΧΑ. Π αὐτῷ ἘΦ. Ἱ ἀληδῆ μοβὶ εἶχεν ΘΟΡΣΧ. ἵὶ 6. ἐπιλαιδανόμενν ΣΤΟΣΨΕΧ. ἢ 

Ἰ. εἰ ἔτ] ὅτι 1. ΠΠ τὴν αὐτὴν οπχ ᾿γ' ΕἾ, δηΐο ἀνάγκη ροπυπὶ ΣΡ ἵ καὶ ψευδῆ εἶναι Χ', 1 8. ἐγόετο ΣΑΣ Χ. ᾿ 9. ἐκ ΕΣΤΡΡΕ, 

ὁ Α΄. ΠΠ ἄρα] γὰρ «Α΄, οπι 5. Π ἀν Α΄. 10. τῦδε Θ΄. ἢ 11. τις] τε «Α΄, οπὰ με ἘΞ ἢ 12. αἰσθήσεις εἰσὶν ΤΟΊΡ ΡΣ εἰ οὔιῖβθο γεγθὸ 

δ. 1 13. γενέσθαι ΟΧ'.. Ἱ τἀ. ἀνάγκη δηῖο ὁμοίαν Ἐζ, Ῥοβῖ εἶναι 5. ἢ 16. ὑπάρχει Ἐ, 1 κατὼ ταύτην ἘΖ.. 1 καὶ οπλ ΤΡ. ᾿ 17. καὶ 

Ροβῖ εἶναι πὶ Ἐ;΄. ᾿Π καὶ Ψ1] ἢ καὶ ψ. 5, ἢ ψ. ὅ. ἢ 19. ὅτι οπι .5. Π ὀλιγοσὸν ΚΙΑΌΣΓΧ,. Ἰ τὸ] τῶ 2. ἢ συμβεβηκότος Χ'. 
20. διαψεύσασθαι Ε. ἃ 21. διαψεύδεται 5. Χ΄. ἢ τὸ οπι ἘΦΡΑ. ἢ 22. τι εἰ 24. ἃ ὅπιε συμβ. οἱ ΤΟΡΨΕΑ. ἃ 25. δὶ] ὃὲ 
Το δ᾽ ἡ ἘΣ τὶ 26. ἡ οἷά Τ'΄. ἢ χρυμέη ἘΡ,. Ἱ τῶν αἰσθήσεων Τ΄. ἵ τῆς] ἡ ΕΡΤΑΧ. τῆς -- 27. αἰσθήσεων οἵα δ᾽ ΟΣ ῬΡ΄. Π 29. ἂν οἵα 

Ἃ΄. ᾿᾿ αἰσθητήριν ΤΟΡΨΡΖ. 1} 30. μὲν οι ΤΌΣΣΑ. || ἔχοι 1, ἔχοι ἢ Ε. 1 ἢ φωτασία ὙΤΟΣΧ, ἢ ἡ ψαιτ. Ἦ’’, ὁ φκη. Ἑ. 



ΠΕΡῚ ΨΥ͂ΧΗΕΣ Γ. 

τασίαν, τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ λεχθό, ἡ φαντασία ἂν εἴη κίτησις 

ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν γιγνομένης. ἐπεὶ δ᾽ ἡ 
ὄψις μάλιςα αἴσθησίς ἐςι, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τῷ φάυς εἴς 
ληφεν, ὅτι ἄνευ φωτὸς ἐκ ἔςιν ἰδεῖν. καὶ διὼ τὸ ἐμμώειν 
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σθαι ἐκ τῷ σφόδρα αἰσθητῷ, οἷον ψόφου ἐκ τῶν μεγάλων 
ψόφων, οὐδ᾽ ἐκ τῶν ἰσχυρῶν χρωμάτων καὶ ὀσμῶν οὔτε 
ὁρῶν ὅτε ὀσμᾶσθαι" ἀλλ᾽ ὁ γὰς ὅταν τι νοήση σφόδρα νοη- 

τόν, ὄχ, ἧττον γοεῖ τὰ ὑποδεέςερα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον" τὸ 
᾿ , - ΄, , ᾿ Υ , ΄ καὶ ὁμοίως εἶναι ταῖς αἰσθήσεσι, πολλὰ κατ᾽ αὐτὰς πράτ- 5 μὲν γὰρ αἰσθητικὸν ἀκ ἄνευ σώματος, ὁ δὲ χωριςός. ὅταν 

» Ἁ : ἕῳ 

τει. τὰ ζῷα, τὰ μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν νῦν, οἷον τὰ θηρία, 
- " -“ μ 

τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπικαλύπτεσθαι τὸν νὰν ἐνίοτε πάθει ἢ νόσοις 
᾿Ὶ Ἂν. ἢ ὕπνῳ, οἷον οἱ ἄνθρωποι. περὶ μὲν ἔν φαντασίας, τί ἐς! 

Ἁ 7» 2.“ Π “ ᾳ 

καὶ διὰ τί ἐςιν, εἰρήσθω ἐπὶ τοσῦτον. 
4 Πρφὶ δὲ τοῦ μορίου τῇ τῆς ψυχῆς ᾧ 

Ἁ ὶ “»Ἢ ν »" [4 ὶ Ἁ “ ψυχὴ καὶ φρονεῖ, εἴτε χωρις Ὁ ὄντος εἴτε καὶ μὴ χωριςοῦ 
κατὰ μέγεθος ἀλλὰ κατὰ λόγον, σκεπτέον τίν᾽ ἔχει δια- 
φοράν, καὶ πῶς ποτὲ γίεται τὸ νοεῖν. εἰ δή ἐςι τὸ νοεῖν 
Ψ ν..} Ψ, Δ ’ὔ Δ, Ἵν» -“ Υ͂ 
ὥσπερ τὸ αἰσθάνεσθαι, ἢ πάσχειν τι ὧν εἴη ὑπὸ τῷ νοητῷ ἦ 

δ᾽ ́ “΄ 9 7 « » ,ὔ « Ε] ἐγέ ὅτως ἔκαςα γέηται ὡς ἐπιςήμων λέγεται ὁ κατ᾽ ἐνέρ- 

γείαν {τῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν δύνηται ἐνεργεῖν δι’ αὐτῇ), 
Ψ ν ε ͵ , ᾿- ,ὕ ᾽ ᾽ν ε 7 ὶ ἔςι μὲν ὁμοίως καὶ τότε δυνάμει πως, ὁ μὴν ὁμοίως κα 

Ε πρὶν μαθεῖν ἢ εὑρεῖν καὶ αὐτὸς δὲ αὑτὸν τότε δύναται νο- 
γινώσκει τε ἡ 10 εἶν. ἐπεὶ δ᾽ ἄλλο ἐςὶ τὸ μέγεθος καὶ τὸ μεγέθει εἶναι καὶ 

ὕδωρ καὶ ὕδατι εἶναι" ἕτω δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων πολλῶν, ἀλλ᾽ 
Ω » ,ὔ . 2.» ᾿, », 7 Σ Ἀ ᾿- ὅκ ἐπὶ παάγτων" ἐπ᾽ ἐγίων γὰρ ταὐτόν ἐς: τὸ σαρκὶ εἶναι 

λ ,ὔ Δ ν Δ γγ Ν καὶ σάρκα" ἢ ἄλλῳ ἢ ἄλλως ἔχοντι κρίνει" ἡ γὰρ σὰρξ 
Υ “ »“ ΩΣ 

ἀκ ἄνευ τῆς ὕλης, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ σιμὸν τόδε ἐν τῷδε. τῷ 
τὶ τοῖστον ἕτερον. ὠπαθὲς ἄρα δεῖ εἶναι, δεκτικὸν δὲ τῇ εἴ- 15 μὲν ὃν αἰσθητικῷ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν κρίνει, καὶ ὧν 

΄ κα Ν “ δους καὶ δυνώμει τοιίδτον ἀλλὰ μὴ τῦτο, καὶ ὁμοίως ἔχειν, 
Ψ ᾿, Σ Ν Ἁ Ἁ 2 ’ὔ μῳ, Ν “ Ἀ ὥσπερ τὸ αἰσθητικὸν πρὸς τὰ αἰσθητά, ὕὅτω τὸν γὸν πρὸς 
ΑῚ ᾽ὔ Ὧν Ψ' Υ 2 δ ,ὔ - ᾿ - 4 “ τὰ νοητά. ἀνώγκη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμιγῆ εἶναι, ὥς- 

λόγος τις ἡ σάρξ' ἄλλῳ δὲ ἤτοι χωριςῷ, ἢ ὡς ἡ κεκλα- 
σμώη ἔχει πρὸς αὑτὴν ὅταν ἐκταθῇ, τὸ σαρκὶ εἶναι κρί- 
γει ἱ πάλιν δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν ἀφαιρέσει ὄντων τὸ εὐθὺ ὡς τὸ 

περ φησὶν ᾿Αναξαγόρας, ἵνα κρατῇ, τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἵνα γνω- σιμόν" μετὰ συνεχῶς γάρ" τὸ δὲ τί ἣν εἶναι, εἰ ἔςιν ἕτερον 
ρίζη" παρεμφαινόμενον γὰρ κωλύει τὸ ὠλλότριον καὶ ἀντι- 20 τὸ εὐθεῖ εδαι καὶ τὸ εὐθὺ ἄλλῳ" ἔξω γὼρ δυώς. ἑτέρῳ 
φράττει, ὥςε μηδ᾽ αὐτοῦ εἶναι φύσιν μηδεμίαν -ἀλλ' ἢ ἄρα ἢ ἑτέρως ἔχοντι κρίνει. καὶ ὅλως ἄρα ὡς χωριςὰ τὰ 

’ Υ̓ ὔ Υ̓͂ ’ “ -“ “ ,ὔ “ Ο΄. σ΄ Ν ᾿ Ν" »“ ᾿᾽ ’, 
ταύτην, ὅτι δυνατόν. ὁ ἄρα καλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς πρώγματα τῆς ὕλης, ὕτω καὶ τὰ περὶ τὸν νῦν. ἀπορήσειε 
(λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται καὶ ὑπολαμβάνει ἢ ψυχήλ δ᾽ ἄν τις, εἰ ὁ νῦς ὡπλὺν ἐξὶ καὶ ἀπαθὲς καὶ μηθενὶ μηθὲν 
θέν ἐςιν ἐνεργείᾳ τῶν ὄντων πρὶν νοεῖν. διὸ οὐδὲ μεμῖχθαι ἔχει κοινόν, ὥσπερ φησὶν ᾿Αναξαγόρας, πῶς. νοήσει, εἰ τὸ 

Υι͵ Ἀ “ ,ὔ ’ὔ ν ἍἍ ὔ ,ὔ «-« ΄ Ν Ἁ εὔλογον αὐτὸν τῷ σώματι" ποιός τις γὰρ ὧν γίγνοιτο, ψυ- 25 νοεῖν πάσχειν τί ἐς τιν. ἢ γάρ τι κοινὸν ἀμφοῖν ὑπάρχει, τὸ 

χρὸς ἢ θερμός, ἢ κἂν ὄργανόν τι εἴη, ὥσπερ τῷ αἰσθητικῷ" 
γὺν δ᾽ ὑθέν ἐςτιν. καὶ εὖ δὴ οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν εἶναι τό- 

χὸν εἰδῶν, πλὴν ὅτι ὅτε ὅλη ἀλλ᾽ ἡ νοητική, οὔτε ἐγτελε- 

“χείᾳ ἀλλὰ δυνάμει τὰ εἴδη. ὅτε δ᾽ ἐχ, ὁμοία ἡ ἀπάθεια 

μὲν ποιεῖν δοκεῖ τὸ δὲ πάσχειν. ἔτι δ᾽ εἰ νοητὸς καὶ αὐτός. 
ἢ γὰρ τοῖς ἄλλοις ὁ νῦς ὑπάρξει, εἰ μὴ κατ᾽ ἄλλο «αὐτὸς 
γοητός, ἐν δέ τι τὸ νοητὸν εἴδει, ἢ μεμιγμένον τι ἔξει, ἢ 
ποιεῖ νοητὸν αὐτὸν ὥσπερ τἄλλα. ἢ τὸ μὲν πάσχειν κατὰ 

-“ “ “ Ἀ 

αἰὸὁ αἰσθητικᾷ καὶ τῷ νοητικῶ, φανερὸν ἐπὶ τῶν αἰσθητηρίων 30 κοινόν τι διήρηται πρότερον, ὅτι δυνάμει πώς ἐς τὼ νοητὼ 
ν' 

καὶ τῆς αἰσθήσεως. ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις ὁ δύναται αἰσθάνε- ὁ γὔς, ἀλλ᾽ ἐντελεχείᾳ ὑδέν, πρὶν ἂν νοῇ, δεῖ δ᾽ ὕτως ὥσ- 

2. ἀπὲ 1. ἵ γννομένη 1. ΠΠ 8. ἔς: οχ ΘΤΟΡΥΡΕΧ. ᾿ 5. ἑμοίας ΤΌΧ. ἵ κατὰ ταύτας ἘΖ. 1 πράττειν Ἐ. 1 1. ἰνίοτε τὸν νῦν 
»Ἐ. ἵἱ νόσω ΤΌΡ,. ᾿1 8. οἱ οτι Α(. ἵ τίς ΘΟΣΧ. ᾿ 9. διότι Ἐ. 10. τὸ δαϊς τῆς οὶ ΣΤΡ Α. ἰἱ τέ] τι 7, οὐὰ Ἐξ. ἢ 
42. κατὰ τὸ μ. ἘΡ΄. ἢ 13. τὸ νοεῖν γήεται ἘΣ΄. ἢ εἰ δὴ ἔςι τὸ τοῖῖν οπὶ ρτ Τ΄. 1 ὀ 14, τὸ οπὶ δ»). Π πάσχειν ροβῖ εἴη ΥΤ΄ [τι] ὅτι 

ἘΣ. ἱ 16. ἔχειν οτὰ γΥ Χ'. ἢ 17. τὸ νοῦν ἘΞ ἢ 18. ἐπειδὴ ΦΟΡΩ͂. ἱ 20. ἀντιφράζει 5} Δ΄, ἀντιφράξει ΟΡ, 21. φύσιν εἶναι 

ἘΡ. ᾿ὶ μηδ.] τοὰ μηδ. δ Ρ'. 1} 25. αὐτὸν τῷ] αὐτῷ Ἐ΄ ΠΠ γὰρ ἂν τις ΧΟΤΌΡΨΥΑΧ. ἢ καὶ ψ. καὶ θ. Ἐ, 9. ἃ ψ. ΦΥΟΡΨΑ͂. ἢ 26. κα 
κἀῃ} κἂν ΤΡ, καὶ ΟΥΑ͂. ᾿ἰ 28. ἀλλ᾽ ἡ οτὰ δΟΑ͂. ᾿ὶ 30. αἰσθητὸ 5... 

1. οἷον τῇ Ψ. ΦΥΤΕΙΧ, οἷον ἐκ τῇ ψ. Ἐ. ᾿᾿ ἐκ οπὶ ΕΕ. 2. ἐχ] ἐπὶ Ἐξ. 11 5. αἰσθητὸν Χ΄. ἴ 6. ἕκαςα ὅτως ἘΦ’. ᾿|ἱ ὡς ὁ ἐκ. ἘΣ, 

ΤΟ. ἢ ὁ οπὰ δύ» Χ. "ἢ 8. ἔξαι Κ΄. ̓ ὶ μὲν] μὲν οὖν ΦΡΡ 1 ὁμοίως οτὰ ρν Ἐ. [ὁμοίως ἀἸίογαπι οπὰ (5, Χ.. || 10. τὸ ροδὲ 
ἐξὶ οτὰ ἢξ΄. ᾿Π 11. καὶ τὸ ὕδατι Ε΄. 1 ὕτω δὲ οπι ΦΥ͂. [[ ἑτέρων δὲ «. Υ. ἢ 12. γὰρ] μὲν γὰρ Ἐξ΄. {Π 13. καὶ ἄλλῳ] καὶ αὶ ἄλλῳ ΚΕ. ἢ 

ἔχοτι οἵα ἘΣ ΌΡ, ᾿ἡ κρίνει ὁ τἧς ὁ ἘΠ. ἢ 14. τόδε οτα Κ΄. Π 15. τὸ 8. καὶ τὸ Ψ. οπι Κι ΠΤ τὸ δῃῖα Ψ. οἵὰ ἘΖ. || ὧν ὁ λόγος 
Ἔ- ἢ 16. δὲ οχλ Κ΄. ἡ οὰα ΣΧ. 1! κεχωρισμένη Χ΄. Π 17. εἶναι καὶ κρόει 1.5. Π 18. ἐν οπχ Α΄. || 19. εἰ οπχ 2. 1] ἔςι 
δ᾽ ἕτερον Ἐ΄ ἢ 20. τὸ εὐθεϊ] τῶ εὐθεῖ Α΄. 1 ἄλλο ΤΡ. || 21. ἱτέρυ Χ΄. Ἰ καὶ οχ ΣΤΟΥΧ. ᾿ὶ ἄρα οτὰ τσ Ἐ. 1 23. ἁπλῦς ἢζ, ἢ 
24. ἔχειν Χ', ἔχων δ͵ΌΡ, 1 φασιν ὁ ἀναξαγόρας Δ΄. [Π «νήσεν ΤΎΓΧ.. ἢ εἰ -- 25. ἐς οπι ρὺ Ἐξ". | 25. 3] ἢ 1. ἢ 26. δ᾽ οτι ῃσ 
ἝΞ κα 21. ὁ οἵὰ ἘΦ. || 28. τι ἔξει] τῇ ἐξει 5. 1 29, πάσχειν οτι ἢ΄. ἢ 30. διείρηται (5. 1:34. ὑδὲν -- 430, 1. ἐντελεχείᾳ οὔὰ 2. ἢ 
ἄη ὧν μὴ ΣΡῪΡ εἰ ἰκίος γεγο ΟἹ, οτὰ Ἑ. 



430 ΠΕΡῚ ἙΥΧΗΣ Γ΄ 

περ ἐν γραμματείῳ ᾧ ᾧ μηθὲν ὑπάρχει ὀτελεχείᾳ γεγραμ- μέων ἢ ἥ ἐσομέτων, τὸν χρόνον προσεννοῶν καὶ συντιβείς. τὸ 
ρον ὅπερ συμβαίει ἐπὶ τῷ νῦ. καὶ αὐτὸς δὲ νοητός ἐςν γὰρ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί" καὶ γὼρ ἄν τὸ λευκὸν μὴ 
ὥσπερ τὰ νοητά. ἐπὶ μὲν γὼρ τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτό ἐςι λευκόν, τὸ μὴ λευκὸν συνέθηκεν. ἐνδέχεται δὲ καὶ διαίρεσιν 

τὸ νοῦν καὶ τὸ νούμενον" ἡ γὼρ ἐπιςἡμη ἡ θεωρητικὴ καὶ 
τὸ ὕτως ἐπιςητὸν τὸ αὐτό ἐς ιν" τῷ δὲ μὴ ἀεὶ νοεῖν τὸ αἷ- 

τιον ἐπισκεκτέον. ἐν δὲ τοῖς ἔχουσιν ὕλην δυνάμει ἕκας ὅν 

ἐςι τῶν νοητῶν. ὥς ἐκείνοις μὲν οὐχ ὑπάρξει νοῦς (ἄνευ 
γὰρ ὕλης δύναμις ὁ γὸς τῶν τοιότων)., ἐκείνῳ δὲ τὸ νοητὸν 

ὑπάρξει. 

φάναι πάντα. ἀλλ᾽ ἦν ἔςι γε ὁ μόνον τὸ ψεῦδος ἢ ἀληθές, 
ς ὅτι λευκὸς Κλέων ἐςΐν, ὠλλὼ καὶ ὅτι ἦν ἢ ἔξαι. τὸ δὲ ἣν 

ποιῶν, τῦτο ὁ γῆς ἕκαςον. τὸ δ᾽ ἀδιαίρετον ἐπεὶ διχῶς, ἃ 

δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ, ὑθὲν κωλύει νοεῖν τὸ ἀδιαίρετον, ὅταν 
χοῦ τὸ μῆκος" ἀδιαίρετον γὰρ ἐνεργείᾳ καὶ ἐν χρόνῳ ἀδιαι- 
ρέτῳ" ὁμοίως γὰρ ὁ χρόνος διαιρετὸς καὶ ἀδιαίρετος τῷ 

Ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐν ὠπάσῃ τῇ φύσει ἐςί τι τὸ μὲν ὕλη τὸ μήκει. ὕκουν ἔς!ιν εἰπεῖν ἐν τῷ ἡμίσει τί ἐννοεῖ ἑκατέρῳ" ὁ 
ἑκάςῳ γώει (τῦτο δὲ ὃ πώντα δυνάμει ἐκεῖνα), ἕτερον δὲ 
τὸ αἴτιον καὶ ποιητικόν, τῷ ποιεῖν πάντα, οἷον ἡ τέχνη 

πρὸς τὴν ὕλυν πέπονθεν, ἀνώγκη καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν 
ταύτας τὰς διαφοράς. καὶ ἔςιν ὁ μὲν τοίῦτος γὺς τῷ πάντα 

γάρ ἐςιν, ἂν μὴ διαιρεθῇ, ἀλλ᾽ ἢ δυνάμει. χωρὶς δ᾽ ἐκά- 
τερον τοῶν τῶν ἡμίσεων διαιρεῖ καὶ τὸν χρόνον ἅμα." τότι 
δ᾽ οἱονεὶ μήκη. εἰ δ᾽ ὡς ἐξ ἀμφοῖν, καὶ ἐν, τῷ χρόνῳ τῷ 
ἐπ᾿ ἀμφοῖν. τὸ δὲ μὴ κατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον ἀλλὰ τῷ εἶς 

γύεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν, ὡς ἔξις τις, οἷον τὸ φῶς" 15 δει νοεῖ ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ καὶ ὠδιαιρέτῳ τῆς ψυχῆς" 
τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φῶς ποιεῖ τὰ δυνώμει ὄντα χρώ- 
ματα ἐνεργείᾳ χρώματα. καὶ οὗτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ 
ἀπαθὴς καὶ ἀμιγὴς τῇ ὑσίᾳ ὧν ἐνεργείᾳ. ἀεὶ γὰρ τιμιώτε- 

ρον τὸ ποιῶν τῷ πάσχοντος καὶ ἡ ἀρχὴ τὴς ὕλης. τὸ δ᾽ 

αὐτό ἐς ν 

κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως δὲ ὁ χρόνῳ" 

κατὰ συμβεβηκὸς δέ, καὶ ὑχ ἧ ἐκεῖνα διαιρετά, ᾧ νε 

καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἢ ἀδιαίρετα" ἕνεςι γὰρ κἀν τότοις 
τι ἀδιαίρετον, ἀλλ᾽ ἴσως ἀ Χχωριςόν, ὃ ποιεῖ ἔνα τὸν χρότν 
καὶ τὸ μῆκος. καὶ τῆθ᾽ ὁμοίως ἐν ἅπαντί ἐςι τῷ συνεχεῖ 

ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐτιςήμη τῷ πράγματι" ἡ δὲ Ὁ καὶ χρόνῳ καὶ μήκει. ἡ δὲ ςιγμὴ καὶ πᾶσα διαίρεσικ, καὶ 
τὸ ὕτως ἀδιαίρετον, δηλῶτωαι ὥσπερ ἡ ςέρησις, καὶ ὅμοιος 

ἀλλ᾽ ὁχ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δ᾽ ὁ νοεῖ. χωρισθεὶς δ᾽ ἐςὶ μόνον ὁ λόγος ἐπὶ τῶν ἄλλων, οἷον πῶς τὸ κακὸν γνωρίζει ἢ 
᾿ ὅπερ ἐςί, καὶ τῦτο μόνον ὠθάνατον καὶ ἀΐδιον. ὁ μνη- τὸ μέλαν" τῷ ἐναντίῳ γάρ πως γνωρίζει. δεῖ δὲ δυνάμει 

μονεύομεν δέ, ὅτι τοῦτο μὲν ὠπαθές, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς εἶναι τὸ γνωρίζον καὶ. ἐνεῖναι ἐν αὐτῷ. εἰ δέ τινι μή ἐςιν 
φθαρτός, καὶ ἄνευ τύτα ὑθὲν νοεῖ. 25 ἐναντίον τῶν αἰτίων, αὐτὸ ἑαυτὸ γινώσκει καὶ ὀεργείᾳ ἐςὶ 

6 Ἡ μὲν ἦν τῶν ἀδιαιρέτων γόησις ἐν τύτοις, περὶ ἃ ὑκ καὶ χωριςόν. ἔςι δ᾽ ἡ μὲν φάσις τι κατά τινος, ὥσπερ. ἡ 
ἔς: τὸ ψεῦδος" ἐν οἷς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές, σύν. κατάφασις, καὶ ἀληθὴς ἃ ψευδὴς πᾶσα" ὁ δὲ γὰς ἀ πᾶς, 

θεσίς τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ὃν ὲ ὅντων, καθάπερ Ἔμπεδο- ἀλλ᾽ ὁ τῷ τί ἐςι κατὰ τὸ τί ἦν εἶαι ἀληθής, καὶ οὐ τὶ 

κλῆς ἔφη “ἢ πολλῶν μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, κατά τινος" ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ὁρῶν τῷ ἰδίς ἀλοθές, εἶ δ᾽ ἀν 

ἔπειτα συντίθεσθαι τῇ ἸΦύας ὅτω καὶ ταῦτα κεχωρισμένα 30 θρωπος τὸ λευκὸν ἢ μή, οὐκ ὠληθὲς ὠεί, οὕτως ἔχει ὅσα 
συντίθεται, οἷον τὸ ἀσύμμετρον καὶ κἡὶ διάμετρος. ὧν δὲ γινο- ἄνευ ὕλης. 

4. ᾧ οπι ΕΟΌΣΡΧ. ἢ ὑπάρχειν ΘΟ Χ΄. | καταγεγραμμένον ἘΠῚ, οτὰ ρν Τ΄ ἢ 2. ὥσπερ 5." ἀ. καὶ ἀπίβ 8. οσαὰ . ἢ 5. ἐσις) 
ϑεωρητυιὸν ΡΥ Τ. Ἰ ταυτό Τ. ἢ 85 κυμι ἰξν ὁ σϑΌΨΨ. Ἱ ἰμιεῦο Τ. ἢ 10. ἐπειδὴ ἘΡ΄. {Π πάσῃ Τ. || 11. 8] ὅτι ΈΧ. 1 δεεῖνο Ε. ἢ 
42. καὶ τὸ π. ΤΡ ἢ τῷ] ὃ τῷ ΨΤΧ,, ἢ ὁ οτα Κ΄. } 13. πέπονθε πρὸς τὴν ὕλην δ. ἢ 44. τῷ] τὸ δ. ἢ 16. χαὶ οπι Κι ἢ 47. ἐτφ- 
είς, ὅντα χρώματα Ἐ;΄. ἢ τῆν ὑχ ὡς δ. ἢ 18. ἀμιγὴς καὶ ἀπαθὴς ΘΤΤΟΣῬΡ. ᾿ 49. τὸ δ' αὐτό] αὐτὸ δ᾽ ΘΤΟΡΨΨΕΑ. ᾿ὶ 24. ν] οὐδὲ 
ΔΤΟΡΨΨΧ. ᾿ 22. ἐχ οπι Ἐξ". 1 ἔφι οτὰ Κ΄, ροβὶ μόνον ροπῖ! »;΄. ἢ 23. ἀΐδιον καὶ ἀθάνατον ἘΡΥ. ἢ μνημονεύομεν --- 431 ὃ 46. ἱκῶς 
ἀεβυπὶ Ε΄, εχοῖβο ἱπίογ (0]1α 200 εὲ 201 00]1ο. ᾿ἱ 27. καὶ οὔ Ζ. ἢ Ψ. κδη καὶ ΤΟΥ Χ. ἢ 28. σύνεσις 1,, σνεδεμένων ἘΡ ἃ 
τοῦ τε τις Ἐς οτὰ Ἐξ". ἢ ἤδη τῶν ν. Ἐξ, 1} 31. συντίθεσθαι ΣΤΡ. ἢ διάμετρος ἢ τὸ σύμμετρον καὶ ἡ διάμετρος. ὧν ἘΡ’. || γενεμένων 
τοτῦ. 

Ἵ, τῶν χρόνων Χ΄. ἢ πρὸς ἣν νοῦν ΣΧ, 2. ἀεί οτα Α΄. ἢ 3. τὸ] καὶ τὸ Τ.  ἀ. τὸ οπι Ἐ;΄. ᾿ 5. ἔςαι] ἐς Χ΄. ἢ δ σχ. 
6. τὸ ὃ, δ Χ'. ἢ 9. καὶ ἀδ.] καὶ ὁ διαιρετὸς Υ͂, οπὶ Χ' εἰ ρτ Ἐ;΄. Π 10. ἐνόει 1, ἐννοεῖν ΤΌΡΡ'. [ 12. τῶν ἡμίσεων ἀῃϊα νοῶν δ᾽, 

οπι ΤΑ. ἰἱ τόδε δ᾽ Α΄. 1 13. μήκει ΘΤῚ. Ἱ ὡς οπι δ. [[ ἐν οι ΤῊ". ᾿ἰ χρ. τὸ ὅ.. ἢ 14. κατὰ τὸ π. ΤᾺ. ᾿ 15. διαιρετῶ χρ. 
Χ. 1 ψνχῆς νοήσει κατὰ ΤῊΡ΄. καὶ 17. Ὁ] ἢ Α΄. ἢ ἔνεςξι γὰρ οπι Α΄. 18. ποιεῖ καὶ ἕνα ἘΡ΄. ΠΠ 49. παντί ἘΣ’. Π 21. ὕτως) ὅτε Κ΄ 
ὁμοίως Τ' ἢ 22. πῶς καὶ τὸ ἘΣ’ 1 24. ἡνυρίζειν Ἐς. ἢ καὶ ὃν ὧκαι ΕΣΤΡΨΨΥΨΧΙ͂. ᾿ ἰν οπι Ἐξ. 25. αἰτίων] ἐναντίων .δι || αὐτὸ αὐτῷ (δ, 
ὦ τὸ αὐτὸ ἘΣ’. ἵ 26. τις 1.. ἢ ὥσπερ καὶ ἡ Ἐξ’. ἢ 21. 3] καὶ Ζ. 1 28. ἐξιν αὶ κατὰ Χ', ἢ ΠΡΟΣ δια υξ, ! 29. τῷ ἰδών} τὸ δι᾽ 

ἢ. 1. 30. ἀληϑὴς Α΄. ΠΤ ὅσα οπι Ἐ»΄. ἢ 31. ἄνευ τῆς ὕλης Ἐ΄. 



ΠΕΡῚ ΨΥΧῊΣ Γ. 4ἀ91 
ν 

Ἵ Τὸ δ᾽ αὐτό ἐςιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιςήμη τῷ πράγ- λόγος καὶ εἰ τὸ μὲν Α τὸ γλυκὺ εἴη, τὸ δὲ Β τὸ λευ- 

ματι. ἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως κόν. τὰ μὲν ὧν εἶδὴ τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ, 
δὲ ὑδὲ χρόνῳ" ἔς ι γὰρ ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάγτα τὰ γι- καὶ ὡς ἐν ἐκείνοις ὥρισται αὐτῷ τὸ διωκτὸν καὶ φευκτόν, 
νόμενα. φαίνεται δὲ τὸ μὲν αἰσθητὸν ἐκ δυνάμει ὄντος τε καὶ ἐκτὸς τῆς αἰσθήσεως, ὅταν ἐπὶ τῶν φαντασμάτων ἥ, 

αἰσθητικ ἐνεργείῳ ποίδν" οὐ γὼρ πάσχει οὐδ᾽ ἀλλοιοῦται. 5 κινεῖται, οἷον αἰσθανόμενος τὸν φρυκτὸν ὅτι πῦρ, τῇ κοινῇ 
διὸ ἄλλο εἶδος τῦτο κινήσεως" ἡ γὰρ κύησις τῷ ἀτελοῦς γνωρίζει, ὁρῶν κινόμενον, ὅτι κολέμιος. ὁτὲ δὲ τοῖς ἐν τῇ 
ἐνέργεια ἦν, ἡ δ᾽ ἁπλῶς ἐνέργεια ἑτέρα ἡ τῷ τετελεσμόου. ψυχῇ φαντάσμασιν ἢ νοήμασιν ὥσπερ ἑρῶν λογίζεται 
τὸ μὲν ἦν αἰσθάνεσθαι ὅμοιον τῷ φάναι μόνον καὶ νοεν' καὶ βουλεύεται τὰ μέλλοντα πρὸς τὰ παρόντα" καὶ ὅταν 
ὅταν δὲ ἡδὺ ἢ λυπηρόν, οἷον καταφᾶσα ἢ ἀποφᾶσα, διώ- εἴπῃ ὡς ἐκεῖ τὸ ἡδὺ ἢ λυπηρόν, ἐγταῦθα φεύγει ἢ διώκει, 
καὶ ἢ φεύγει" καὶ ἔςι τὸ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι τὸ ἐνερ- 10 καὶ ὅλως ἐν πράξει. καὶ τὸ ἄνευ δὲ, πράξεως, τὸ ἀληθὲς 
γεν τῇ αἰσθητυήι μεσότητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἢ τον. καὶ τὸ ψεῦδος ἐν τῷ αὐτῷ γώει ἐςί, τῷ ὠγαθῷ καὶ κα- 
αὗτα. καὶ ἡ φυγὴ δὲ καὶ ἡ ὄρεξις τῦτο ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν, κῷ" ἀλλὰ τῷ γε ὡπλῶς διαφέρει καὶ τοί, τὰ δὲ ἐν ἀφαι- 
καὶ ἐχ ἕτερον τὸ ὀρεκτικὸν καὶ φευκτικόν, ὅτ᾽ ἀλλήλων ὅτε ρέσει λεγόμενω νοεῖ ὥσ'χερ ἂν εἰ τὸ σιμόν, ἢ μὲν σιμόν, 
τὸ αἰσθητικὰ" ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο. τῇ δὲ διανοητικῇ ψυχῇ ὃ κεχωρισμένως, ἢ δὲ κοῖλον, εἴ τις ἐνόει ἐνεργείῳ, ἄνευ 
τὰ φαντάσματα οἷν αἰσθήματα ὑπάρχει. ὅταν δὲ ὠγαθὸν 15 τὴς σαρκὸς ἂν ἐνόει ἐν ἢ τὸ κοῖλον. οὕτω τὰ μαθηματικὰ 

ἢ κακὸν φήσῃ ἢ ἀποφήσῃ, φεύγει ἢ διώκει. διὸ ὑδέποτε ἐ κεχωρισμένα ὡς κεχωρισμένα νοεῖ, ὅταν νοῇ ἐκεῖνα. ὅλως 
γοεῖ ἄγευ φαντάσματος ἡ ψυχή, ὥσπερ δὲ ὁ ἀὴρ τὴν κό- δὲ ὁ νὸς ἐστὶν ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν τὰ πράγματα νοῶν. ἄρα 
ρην τοιανδὶ ἐποίησεν, αὐτὴ δ᾽ ἕτερον, καὶ ἡ ἀκοὴ ὡσαύτως" δ᾽ ἐνδέχεται τῶν κεχωρισμένων τι νοεῖν ὄντα αὐτὸν μὴ κα- 

τὸ δὶ ἔσχατον ἕν, καὶ μία μεσότης τὸ δ᾽ εδαι αὐτῇ σχωρισμένν μεγέθους, ἢ ὕ, σκεπτέον ὕςερον. 
«λείω. τι δ᾽ ἐπικρίνει τί διαφέρει γλυκὺ καὶ θερμόν, εἴ- 20 Νῦν δὲ περὶ ψυχῆς τὰ λεχθότα συγκεφαλαιώσαν- 8 
ρηται μὲν καὶ πρότερον, λεκτέον δὲ καὶ ὧδε. ἔςι γὼρ ἦν τες, εἴπωμεν πάλιν ὅτι ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐς πάντα. 
τι, ὕτω δὲ καὶ ὡς ὅρος. καὶ ταῦτα ἂν τῷ ἀνώλογον καὶ ἢ γὰρ αἰσθητὰ τὰ ὄντα ἢ νοητά, ἔστι δ᾽ ἡ ἐπιςήμη μὲν 
τῷ ἀριθμῷ ὃν ἔχει πρὸς ἑκάτερον, ὡς ἐκεδα πρὸς ἄλ- τὰ ἐτιςητά πως, ἡ δ᾽ αἰσθησις τὰ αἰσθητά" πῶς δὲ τῦτο, 
ληλα" τί γὰρ διαφέρει τὸ ὠπορεῖν πὼς τὰ ὁμογενῆ κρύει δεῖ ζητεῖν. τέμνεται ἦν ἡ ἐκιςήμη καὶ ἡ αἴσθησις εἰς τὼ 
ἢὶ τἀναντία, οἷον λευκὸν καὶ μέλαν; ἔξω δὰ ὡς τὸ Α τὸ 25 πράγματα, ἡ μὲν δυνάμει εἰς τὰ δυνάμει, ἡ δ᾽ ἐντελε- 
λευκὸν πρὸς τὸ Β τὸ μέλαν, τὸ Τ' πρὸς τὸ Δ ὡς ἐκενα «είᾳ εἰς τὰ ἐντελεχείᾳ. τῆς δὲ ψυχῆς τὸ αἰσθητικὸν καὶ 
“ρὸς ἄλληλα ὥστε καὶ ἐναλλάξ. εἰ δὴ τὰ Τ' Δ δὶ εἴη τὸ ἐπιςημονικὸν δυνάμει ταὐτόν ἐςι, τὸ μὲν ἐπιςητὸν τὸ 
ὑπάρχοντω, οὕτως ἔξει ὥσπερ καὶ τὰ ΑΒ, τὸ αὐτὸ μὲν δὲ αἰσθητόν. ἀνώγκη δ᾽ ἢ αὐτὰ ἢ τὰ εἴδη εἶναι. αὐτὰ 

καὶ ἦν, τὸ δ᾽ εδαι ὁ τὸ αὐτό, κἀκεννο ὁμοίως. ὁ δ᾽ αὐτὸὸ μὲν γὰρ δὴ ὅ᾽ ὁ γὰρ ὁ λίθος ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ τὸ εἷς 

4. αὐτὸ δ᾽ ΤΟΡΧ. ᾿ὶ 2. ποτέρα Ὁ). ἢ ἔμ ὦ ἴς Τ΄ ἢ ἃ. αἰσθητήριον ΦΧ, ἢ ἵν Α΄. Π 6. ἄδος ογτὰ δ.Χ΄, ροβὶ τῦτο ροῦπῶὶ Τ' 
Τ᾽, φοῖῖ κινήσεως ἘΣ. 1 Ἴ. ἱνεργεία .δ. 11 ἥν οχ ΖΦ ΟΣΑ,. 1} κα τοῦ] ἢ τοῦ Χ΄, τοῦ Ζ. 11 8. τῷ] τὸ ΤΧ΄. ᾿ 10. καὶ λ] ὅλ. ΤῸ 

3». 1 11. ἃ κακὸν οπὶ δ. ἢ ἢ τοιῦτο Ζ., οτὰ Α΄. ἢ" 12. δὴ ΘΌΡΣΧ, οτὰ ΤῊ. ἰἰ ταυτὸν Τί τὸ αὐτὸ ΦΩ͂. ἡ οτα Κ΄. 1! 13. τὸ] 

τό Ἐ΄. ᾿ὶ κὼ τὸ φ. 2. { 14. δὴ 8. Η 16. φησὶν ἢ ἀπόφησι ΤΑΙ, κατάφησιν ἢ ἀπόφησι ζ5, κατάφασις ἢ ἀπόφασις ξ΄, ἐς! κατάφησιν ἢ 
ἐἀπόφησνν Ἦ᾽, ἰςι καταφήσειν ἢ “ἀποφήσειν σοτγ «5. 1 φεύγει] καὶ φεύγει ΤΟΥ Χ. 1 417. τὴν κόρην οπι Α΄. Π 18. αὕτη ΤᾺ. ἢ ἡ 
οἷα Τ. ἢ 19. αὐτῇ οἵχὰ ΟΣ Χ. ἢ 20. τῇ ξ 7. ἢ 21. καὶ ροβὶ μὲν οτχ Ἐ»΄. ἢ ὧδε] τῦν ΤΡ’. 1 22. καὶ ὡς] καὶ ὃ Α(, ἡ ςιμὴ 
καὶ ὃ 7, οἵὰ οἴτὰ ἴρ80 ὅρος ΖΦ», δ᾽ ἱποοτίυ5. || Ὁ] ἐν ΖΔ. ἢ καὶ τῷ] 3 τῷ Ζ, καὶ ΟΡΈΣΧ, οτὰ 5. ἵ 24. τὸ] τοῦ Ἐξ, ἢ πῶς 
οτὰ «Χ. ἢ τὰ μὴ ἐμ. 1ιϑῦχ. ᾿ἱ 25. τὰ ἱνκεντία ΣΤΡ 1 26. πρὸς] καὶ .5. ΠΠ πρὸς} ἀέρος Χ΄, Ἰ 21]. ὅς ὕτως Ἐξ. ᾿ἰ τὰ οχχ Α. ἢ 
ἂν ΖΤ΄ 128. τὰ} τὸ ΤΡ. 1 29. ἢ καὶ ὦ οὰ δ Χ. ἴ δ᾽ αηίε εἶναι οι Δ΄. 

4. καὶ] κῶν ΣΧ. ἢ μὲν τὸ δ ΣῬΧ. 1 τὸ δηΐϊθ γλυκὺ δὲ λευκόν οἵα Ἐξ. {ΠῚ 3. ὥριςο ΟΥΧ,ἍἍἽἍ 6ἷ οοῦσ 8. {[ἀ. αἰσθ. ὃν ὅταν 
ΔΊΣ, αἰσθ. ὧν ἦταν ΚΞ. Ἰ 8. χρῆται Α. ᾿ὶ φευκτὸν ΤΟΨΣΧ. ᾿ 8. βούλεται 8. 1} 9. ἡδὺ ἢ τὸ λυπηρὸν Δ, λυπηρὸν ἢ ἡδὺ Ἐξ. Π 

41. τὸ οπι Ζ. ἢ ̓ καὶ] καὶ τῷ ΣΌΧ, κὶ τῷ ἘΞ. " 12. τό ΣΧ. ᾿(, γε οτὰ δ}»»". 11 ἐν οπὺ ΤΟ. ᾿ 43. ἂν οὔὰ δΧ. || αἰϊεγαπι 
σιμὸν οὐὰ Ζ. σιμότης Χὶ. ἢ 414. ἦ δὲ κ εἰ δὲ καμπύλον Χ΄, [Π εἶ τις] εἴ τι 2, οπι υΧΥ. Π ἐννοεῖ δ, ἐννόει Ἐ΄, Π 15. ἐνιοῇ Α΄, Π ἐν ἢ οπι 
«ΌΡΣ,. ἢ 16. κεχωρισμένων Χ΄. {ὡς κεχ,] ὡσὰ κεχ. Τί τῇ ὑποςάσει Ζ,, τῇ ὑποςάσει ὡς κεχ. ἘΣ’. ἸΠ ὅτε νοεῖ ἘΡ΄ ἢ ἱκεῖνο Χ'. ΠΠ 17. νοῦν 

οτὰ Σῦ εἰ μν Ε. ᾿ 18. αὐτὸν ὄντα ϑΡΨΥΧ. ᾿ἱὶ 21. ἰξι τὰ πάντα Χ'. ἢ 22. γὰρ οἵα ΖΦ, δπίε αὶ ρουϊὶ Ε΄. [τὰ οπὲ α΄. δ ἃ 
ἘΠ. ὃὲὕγ. 2λ. πεν δεῖ ὅσ. ἢ νευρὶ τέμτεται 1ἰτῖεγαβ ταὶ οοὺσ Ἐ. ᾿ εἰς ογχὰ ἘΖ. {| 25. τὰ δυνάμει δυνάμεις Ζ οἵ ρν Ἐ. ἢ 26. τὰ 
ἂντ.] ἱντελεχείας ΖΦ εἴ ΡΥ Ἐ᾽ τὰς ὑτελεχείας διΧ, Π 27. τὸ οὰ ἘΣΘΌΣ Χ. 1! ταῦτα ΤΙΣΙ. ᾿᾿ ἱπιςημονικὲν δ.ΤΡΕΙ. ᾿| 28. αἰσθη- 

τικὸν 8. ΠΠ ἢ δηίε τὰ οτι «Χ΄. ἢ εἶναι] ἐςίν Α΄. 1 29. γὰρ δπῖο δὴ οτὰ ΦΖΡ εἰ ρν Ε. ἵ ὁ ον ΕΖ. 



432 ΠΕΡῚ ὃ 

δὸς ὥστε ἡ ψυχὴ ὥσπερ ἡ χείρ ἐστιν" καὶ γὼρ ἡ χεὶρ 
ὄργανόν ἐστιν ὀργάνων, καὶ ὁ νοῦς εἶδος εἰδῶν καὶ ἡ αἷ- 
σθησις εἶδος αἰσθητῶν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ πρᾶγμα οὐθέν ἐστι 
παρὰ τὰ μεγέθη, ὡς δυκεῖ, τὰ αἰσθητὰ κεχωρισμένον, ἐν 
τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητά ἐστι, τά τε ἐν ἀφαι- 

ρέτει λεγόμενα, καὶ ὅσα τῶν αἰσθητῶν ἕξεις καὶ παθη. 
καὶ διὰ τῦτο οὔτε μὴ αἰσθανόμενος μηθὲν οὐθὲν ἄν μαθοι 

ὀδὲ ξυνείη" ὅταν τε θεωρῇ, ἀνάγκη ἅμα φάντασμά τι 

θεωρεῖν" τὰ γὰρ φαντάσματα ὥσπερ αἰσθήματά ἐστι, 

ΥΧΗῊΗΣ Ἰ". 

ὃ τῷ μὲν εἶαι πάντων ἕτερον, τινὶ δὲ τότων ταὐτὸν ἢ ἔτε-. 
ρθν, ἔχει πολλὴν ὠπορίαν, εἴ τις θήσει κεχωρισμένα μό- 

“ “-, ι Ν ΄ ν,.» , ΓΝ ,ὔ 
ρια τῆς ψυχῆς. πρὸς δὲ τότοις τὸ ὀρεκτικόν; ὃ καὶ. λόγῳ 
καὶ δυνάμει ἕτερον ἂν δόξειεν εἶναι πάντων. καὶ ἄτοπον δὴ 

5 τῦτο διασπᾶν᾽ ἔν τε τῷ λογιςικῷ γὰρ ἡ βέλησις γίνεται, 
καὶ ἐν τῷ ἀλόγῳ ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός" εἰ δὲ τρία ἡ 

δ᾽» ε »" Υ Ν ““.«- ς- ψυχή, ἐν ἑκάστῳ ἔςαι ὄρεξις. καὶ δὴ καὶ περὶ οὗ νῦν ἡ 
λόγος ἐνέςηκε, τί τὸ κινῶν κατὰ τόπον τὸ ζῷόν ἐς»; τὴν 
μὲν γὰρ κατ᾽ αὔξησιν καὶ φθίσιν κίνησιν, ἅπασιν ὑπαρχιο- 

πλὴν ἄνευ ὕλης. ἔςι δ᾽ ἡ φαντασία ἕτερον φάσεως καὶ 10 σαν, τὸ πᾶσιν ὑπάρχον δόξειεν ὧν κινεῖν τὸ γεννητικὸν καὶ 
ἀποφάσεως." συμπλοκὴ γὼρ νοημάτων ἐςξὶ τὸ ἀληθὲς ἃ θρεπτοϊόν" περὶ δὲ ἀναπνοῆς καὶ ἐιπνοῆς καὶ ὕπνου καὶ 
ψεῦδος. τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τίνι διοίσει τοῦ μὴ ᾧαν- ἐγρηγόρσεως ὕςερον ἐπισκεπτέον ἔχει γὰρ καὶ ταῦτα πολ- 
τάσματα εἶναι; ἢ οὐδὲ τἄλλα φαντάσματα, ἀλλ᾽ οὐκ λὴν ἀπορίαν. ἀλλὼ περὶ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, τί τὸ 

ἄνευ φαντασμάτων. κινῶν τὸ ζῷον τὴν πορευτικὴν κίνησιν, σκεπτέον. ὅτι μὲν ὅν ὑχ 

ἘΕπεὶ δὲ ἡ ψυχὴ κατὰ δύο ὥρις αι δυνάμεις ἡ τῶν 15 ἡ θρεπτικὴ δύναμις, δῆλον" ἀεί τε γὰρ ἔεκά τε ἡ κύησις 
ζῴων, τῷ τε κριτικῷ, ὃ διανοίας ἔργον ἐξὶ καὶ αἰσθήσεως, αὕτη, καὶ ἢ μετὰ φαντασίας ἢ ὀρέξεώς ἐςιν" ὀθὲν γὰρ 

καὶ ἔτι τῷ κινεῖν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν, περὶ μὲν αἰσθή- μὴ ὀρεγόμενον ἢ φεῦγον κινεῖται ἀλλ᾽ ἃ βίᾳ. ἔτι κἂν τὰ 
σεως καὶ νοῦ διωρίσθω τοσαῦτα, περὶ δὲ τοῦ κινοῦντος, φυτὰ κινητικὼ ἦν, κἂν εἶχέ τι μόριον ὀργανικὸν πρὸς τὴν 

τί ποτέ ἐστι τὴφ ψυχῆς, σκεκτέον, πότερον ἕν τι μόριον κίνησιν ταύτην. ὁμοίως δὲ ὑδὲ τὸ αἰσθητικόν" πολλὰ γάρ 
αὐτῆς χωριςὸν ὃν ἢ μεγέθει ἢ λόγω, ἢ: πᾶσα ἡ ψυχή, Ὁ ἐςι τῶν ζῴων ἃ αἴσθησιν μὲν ἔχει, μόνιμα δ᾽ ἐςὶ καὶ ἀκί- 
κἀν εἰ μόριόν τι, πότερον ἴδιόν τι παρὼ τὰ εἰωθότα, λέγε- νητα διὰ τέλους. εἰ ἦν ἡὶ φύσις μήτε ποιεῖ μάτην μηθὲν 

σϑαι καὶ τὰ εἰρημένα, ἢ τούτων ἦν τι. ἔχει δὲ ἀπορίχν μήτε ἀπολείπει τι τῶν ἀναγκαίων, πλὴν ἐν τοῖς πηρώμασι 
εὐθὺς πῶς τε δεῖ μόρια λέγειν τῆς ψυχῆς καὶ πόσα. καὶ ἐν τοῖς ὠτελέσιν᾽ τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ζῴων τέλεια καὶ 

τρόπον γάρ τινα ἄπειρα φαίνεται, καὶ οὐ μόνον ὦ τινες ὦ πηρώματώ ἐςιν" σημεῖον δ᾽ ὅτι ἔςξι γεννητικὰ καὶ ἀκμὴν 
λέγουσι διορίζοντες, λογιςικὸν καὶ θυμικὸν καὶ ἐπιθυμητι- 25 ἔχει καὶ φθίσιν" ὥς᾽ εἶχεν ὧν καὶ τὰ ὀργανικὰ μέρη τῆς 
κόν, οἱ δὲ τὸ λόγον ἔχον καὶ τὸ ἄλογον" κατὰ γὰρ τὰς πορείας. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ τὸ λογις κὸν καὶ ὁ καλόμενος τοὺς 
διαφορὰς δι’ ἃς ταῦτα χωρίζουσι, καὶ ἄλλα φανεῖται ἐςὴν ὁ κινῶν" ὁ μὲν γὰρ θεωρητοιὸς ὑθὲὴν νοεῖ πρακτόν, δὲ 
μόρια μείζω διάςασιν ἔχοντα τότων, περὶ ὧν καὶ νῦν εἴ- λέγει περὶ φευκτί καὶ διωκτῷ ἀθέν, ἡ δὲ κίνησις ἢ φεγεν- 

ρται, τό τε θρεκτικόν, ὃ καὶ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει καὶ τός τι ἢ διώκοντός τί ἐςιν. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ὅταν θεωρῇ τι τοίξτον, 

πᾶσι τοῖς ζῴοις, καὶ τὸ αἰσθητικόν, ὃ τε ὡς ἄλογον ὅτε 3) ἤδη κελεύει φεύγειν ἢ διώκειν, οἷον πολλάκις διανοεῖται 

ὡς λόγον ἔχον θείη ἄν τις ῥᾳδίως. ἔτι δὲ τὸ φανταςικόν, φοβερόν τι ἢ ἡδύ, οὐ κελεύει δὲ φοβεῖσθαι, καὶ δὲ καρδία 

9 

ῷ. νἷς] ἧς ἰ᾿ν 5», νἷς δὲ ΤΡ». ἢ εἶδος οτὰ Ἑ. Ἷ ἡ. μεγέθει δ. Ἷ 5. τὸ νοητόν Α΄. ΠΤ ἰν οι ἘΣΘ ΟΣ, | 6. ἵἴξι Χ. ̓  7. «» 
σθανόμενον Ζ. ἢ 8. δὶ] ἐδ᾽ ἀν ΚΚ. 1 ἔυνη 1.5Χ,, ξνίω ΕΤΟΡῬΥΣΧ. 1 δὲ ΤΌΡ. ἵ ἅμα) ἄρα ΟΧ. ἵ φαντάσματα 8. ΡΨ ΧΟ Ὶ 
10. καὶ ἀχοφάσευς οτχ δ.ΣΥ. ἢ ἀποφάσεως τοῶγροὸ Ἐ;΄. ΠΠ 11. ἐςι νοημάτων δ,;". ἢ ἢ τὸ ψ. ἘΞ ἘΞ 12. τί δΘΤΟΣΨΥΧ. ᾿ φάνταεμα 
Ἐ.} 15. ἡ δηῖο τῶν οπι ΕΖ. || 20. χωριςὸν αὐτῆς ἘΡ΄. ᾿ ἢ ροϑὶ ὃν οὔἱ δ». |} 23. τε] σοτε ἘΡ, οὔὰ Ζ.. ἴ λέγεν ψυχῆς ΑΚ, ψ»- 
χῆς λίεν ͵ΊΟΣῬΡ΄. ᾿ 25. λέγοντες διορίζονται Χ'. ΠΠ[26. τὸ ροβὶ καὶ οι Ἐξ. ἢ 27. ταύτας ΕΖ.  φαδεται ΤΟΡ ΑΙ, φαίνονται 2 
ΔΡ ἢ 38. καὶ] γε ἢ». 11 29. τε οτὰ δΤΟΡΣΧ. ᾿ ὃ οπι δ». ᾿ὶ 30. τὸ οἱ .Χ. ὃ οαὰ ΟΡ. ᾿ 31. δὲ Χ'. 
4. ὃ οχὰ Ε΄. “ἱ τῷ] τὸ ἘΣ. καὶ ταὐτόν ἰςιν ὶ ἘΣ. || 3. ὀρεκτὲν Χ. ἢ ἀ. πάντων οὐὰ ἢ;΄. ̓ἱὶ καὶ οαὺ ΤΌΣ. ἵ ὃ ΤΡ, ἃ τ 

ἘΡ, δὲ τὸ Ἐ. Ἰ 5. τῶτο φάναι διασπᾶν ἘΡ. ἴ 6. ἀλόγω δὶ ἡ ἘΡ᾿ ἢ 1. ἰφὴν Α΄. Π ὁ λέγος νῦν ἮῬ΄. ἢ" 9. ἅπασιν ὑπάρχνσ} ὃ πᾶσι 

ὑπερχουσα ἘΡ, αἱ πᾶσιν ὑπάρχουσι ΣΟΤΟΡΧ. 10. καὶ θρεπτικέν οτχλ ἘΠ. 11. καὶ ἀ!ε ὕχτσυ οἷα Ε΄. ἢ 13. τί οι Ε. Β 1Ἀ. 
σκεχτέον. ἔχει γὰρ καὶ ταῦτα πολλὴν ἀπορίαν. ὅτι Κ΄. ἢ 15. τε οι ΖΕ Δ. ἢ 16: κὶ ροδῖ καὶ οτὰ .5}»»΄. ἴ 17. κἂ] καὶ δ Ζ. 

49. δὴ Α΄. ᾿ὶ 20. δὲ καὶ ἀκ. διατελεῖ ἘΣ’. ΠΠ 21. εἴ] ἡ 1. ΠΠ αὶ φύσις μήποτε ποιεῖ μάτην μηδὲν Α΄, ἡ φύσις μήτε μηδὲν ποιεῖ μάτων ἔἢ, 
μηδίν τι ἡ φύσις μάτνν ποιεῖ Ἐξ΄ μήτε μηδὶν ἡ φύσις ποιεῖ μάταν 5, 22. τι οι ΤΟΣ Χ. ἢ 'ν οὔχὰ α΄. ἢ 23. ν οὐ ΣΤ. 1 
23. ἔςι οι ΤΟΣ. Ἱ 25. φύσιν Ἐ΄. ᾿ 26. λογ.] νοητικὸν Ζ. Π 27. ἐξὴν οαχ Ἐξ. [Π κινῶν] ἐκείνων ργ Ἐ. ἢ ν4} πενεῖ ἘΖ,. 

πραχτικὸν Τ΄ ἢ 28. δινκιτῶ καὶ φευκτῷ ὅ). ἵἱ καὶ δὲ] εἰ δὲ Ε΄, ἀὰ δὲ ἡ ΤΟΣ. ἴ 29. τι δηῖς ἢ οτὰ Ξ. || ὑχ Ἐξ. ἢ 30. χλαν τὶ Σ 

διώκειν ἃ φεύγεν ΕΖ. ἢ 31. τι φοβερὸν ΤΌΡ'. ἢ καρδία δὲ 1. 



ΠΕΡῚ ΨΥΎΌΧΗ Ἕ Ρ ΓΤ. 4383 

κινεῖται, ἂν δ᾽ ἡδύ, ἕτερόν τι μόριον. ἔτι καὶ ἐπιτάττοντὸς διαιρῦσι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, ἐὰν κατὰ τὰς δυνάμεις δὲ. 
τῷ ἢ καὶ λεγόσης τῆς διανοίας φεύγειν τι ἢ διώκειν ὁ κι’. αἰρῷσι καὶ χωρίζωσι, πάμπολλα γύεξαι, θρεπτικόν, αἷ- 
νεῖται, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν πράττει, οἷον ὁ ἀκρατής. σϑητικόν, νοητικόν, βελευτικόν, ἔτι ὀρεκτικόν' ταῦτα γὰρ 
καὶ ὅλως δὲ ὁρῶμεν ὅτι ὁ ἔχων τὴν ἰατρικὴν ὧς ἰῶται, ὡς κλέον διαφέρει. ἀλλήλων ἢ τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ θυμοιόν. 
ἑτέρου τινὸς κυρίου ὄντος τὰ ποιεῖν κατὸ τὴν ἐπις-ἔμην, ἀλλ᾽ 5 ἐπεὶ δ᾽ ὀρέξεις γίνονται ἐναντίας ἀλλήλαις, τῶτό δὲ συμ- 
ὁ τῆς ἐπτιςήμης. “ἀλλὰ μὴν ἀδ᾽ καὶ ὄρεξις ταύτης κυρία τῆς. βαύει ὅταν ὁ λόγος καὶ ἡ ἐπιθυμία ἐναντίαι -ὦσι,. γένεται 

κινήσεως" οἱ γὰρ ἐγκρατεῖς ὀρεγόμενοι καὶ ἐπιθυμῶντες ἃ δ᾽ ἐν τοῖς χρόνου αἴσϑησιν ἔχουσιν (ὁ μὲν γὰρ νὸς διὰ τὸ 
πράττουσιν ὧν ἔχεσι τὴν ὄρεξιν, ἀλλ᾽ ἀκολεθῦσι τῷ νῷ. μέλλον ἀνθέλκειν κελεύει, ἡ δ᾽ ἐπιθυμία διὰ τὸ ἤδη" φαΐ. 

40 ᾧανεται δέ γε δύο ταῦτα κινῶντα, ἢ ὄρεξις ἢ γὰς, εἴ γεται γὰρ τὸ ἤδη ἡδὺ καὶ ἁπλῶς ἡδὺ καὶ ὠγαθὸν ὡπλῶς, 

τις τὴν φαντασίαν τιθείη ὡς νόησίν τοὰ" πολλὼ γὰρ παρὰ 10 διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν τὸ μέλλον); εἴδει μὲν ἣν ὧν εἴη τὸ κινῶν τὸ 
τὴν ἐπιςήμην ἀκολυθῶσι ταῖς φαντασίαις, καὶ ἐν τοῖς ἄλ- ὀρεκτικόν, ἢ ὀρεκτικόν, πρῶτον δὲ παγτων τὸ ὀρεκτόν (τῶτο 

λοις ζῴοις ὁ νόησις ὑδὲ λογισμός ἐςιν, ἀλλὰ φαντασία. γὰρ κινεῖ ἃ κινόμενον τῷ νοηθῆναι ἢ φαντασθῆναῦ, ἀριθμῷ 
ἄμφω ἄρα ταῦτα κινητικὰ κατὼ τόπον, γὰς καὶ ὄρεξις. δὲ πλείω τὼ κινῖντα. ἐπειδὴ δ᾽ ἐςὶ τρία, ἣν μὲν τὸ κινῶν, 

᾿ς δὲ ὁ ἕνεκα του λογιζόμενος καὶ ὁ πρακτικός" διαφέρει δεύτερον δ᾽ ᾧ κινεῖ, τρίτον τὸ κινόμενον" τὸ δὲ κιγῖν. διττόν, 
δὲ τῷ θεωρητικῷ τῷ τέλει. καὶ ἡὶ ὕρεξις ἕνεκά τε πᾶσα" ὦ 5 τὸ μὲν ἀκίνητον, τὸ δὲ κινῶν καὶ κινόμενον" ἔς δὲ τὸ μὲν 
γὰρ ἡ ὄρεξις, αὕτη ἀρχὴ τὸ πρακτικῷ γ᾽" τὸ. δ᾽ ἔσχατον ἀκίνητον τὸ πρακτὸν ἀγαθόν, τὸ δὲ χινὸν καὶ κινόμενον τὸ 
ἀρχὴ τῆς πράξεως. ὥςε εὐλόγως ταῦτα δύο φαίνεται τὰ ὀρεκτικόν (κινεῖται γὰρ τὸ κινούμενον ἣ ὀρέγεται, καὶ ἡ 
κοντα, ὄρεξις καὶ διάνοια πρακτική" τὸ ὀρεκτὸν γὰρ κι- κίρισις ὅρεξίς τίς ἐςιν ἣ ἐνέργειω), τὸ δὲ πούμενον τὸ ζῷον" 
νεῖ, καὶ διὰ τῦτο ἡ διάνοιαν κινεῖ, ὅτι ἀρχὴ αὐτῆς ἐςὶ τὸ ᾧ δὲ κινεῖ ὀργάνῳ ἡ ἡ ὄρεξις, ἤδη τῦτο σωματικόν ἐς ν᾿ διὸ 
ὀρεκτόν. καὶ ἡ φαντασία. δὲ δ ὅταν κινῇ, ὦ κινεῖ ἄνευ ἐρέ- Ὁ ἐν τοῖς κοινοῖς σώματος καὶ ψυχῆς ἔργοις θεωρητέον. περὶ 
ξεως. ἣν δή τι τὸ κινῶν τὸ ὀρεκτόν. εἰ γὼρ δύο, νοῦς καὶ αὐτῷ. νῦν δὲ ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν τὸ κινῶν ὀργανικῶς, 
ὄρεξις, ἐκίνουν, κατὰ κοινὸν ἄν τι ἐκίνον εἶδος. νῦν δὲ ὁ μὲν ὅπου ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τὸ αὐτό, οἷον ὁ Ὑγγλυμός᾽ ἐν- 
ὥώς ὁ φαύεται κινῶν ἄνευ ὀρέξεως" ἡ γὰρ βόλησις ὄρεξις" ταῦθα γὰρ τὸ κυρτὸν καὶ κοῖλον τὸ μὲν τελευτὴ τὸ δ᾽ 
ὅταν δὲ κατὰ τὸν λογισμὸν κρῆται, καὶ κατὰ βόλησιν κι- ἀρχή" διὸ. τὸ μὲν ἠρεμεῖ τὸ δὲ κιρέῖταιν λόγῳ μὲν ἕτερα, 
νεῖται. ἡ δ᾽ ὄρεξις κινεῖ παρὼ τὸν λογισμόν" ἡ γὰρ ἐπιθυ- 15 ὄντα, μεγέθει δ᾽ ὠχώριςα" πάντα γὰρ ὥσει καὶ ἔλξει κι- 
μία ὕρεξίς τις ἐςΐν. γὰς μὲν ἴν πᾶς ὀρθός" ὄρεξις δὲ καὶ νεῖται. διὸ δεῖ ὥσπερ ἐν κύκλῳ μένειν τι, καὶ ἐντεῦθεν ἄρ- 
φαντασία, καὶ ὀρθὴ καὶ ἐκ ὀρθή. διὸ ἀεὶ κινεῖ μὲν τὸ ὁρες χεσθαι τὴν κίνησιν. ὅλως μὲν ἕν, ὥπερ. εἴρηται, ἢ ὀρεκτικὸν 
κτόν, ἀλλὰ τῦτ᾽ ἐςὶν ἢ τὸ ὠγαθὸν ἃ τὸν φαινόμενον ἀγώω- τὸ ζῷον, ταύτῃ αὐτῷ κινητικόν" ὀρεκτικὸν δὲ ἀκ ἄνευ. φαν- 
θόν. ἃ πᾶν δέ, ἀλλὰ τὸ πρῳρτὸν ὠγαθόν. πρωκτὸν δ᾽ ἐξὶ τὰασίας᾽" φαντασία δὲ πᾶσα ἢ λογις οιὴ ἢ αἰσθητική. ταὖύ- 

τὸ ἐνδεχόμενον καὶ ἄλλως ἔχειν. ὅτι μὲν ἕν ἡ τοιαύτη δύ- 80 της μὲν ἕν καὶ τὰ ἄλλα ζῷα μετέχει. 
γαμις κινεῖ τῆς ψυχῆς ἡ καλυμέη ὄρεξις, φανερόν. τοῖς δὲ Σκεπκτέον δὲ καὶ περὶ τῶν ἀπελῶν, τί τὸ κιῦν ἐς, 11 

8. ὁ οὐὰλ ΤΟ. ᾿ἰ ἀκρατεῖς Ἐξ’, ἀκροατὶὲς ΤΧ΄. ἃ ἀ. ὁ οτὰ Ζ.. τὴν οἕχ ΤῊΝ. ᾿ 6. ὑ μόνης τῆς ἘΣ. ΠΠ 9. δέ ογτα «δ. ΠΠ ταῦτα 
δύο ἘΠ. Ἰ καὶ ὁ τς ὅ. ᾿ὶ 10. ϑε ἘΞ’. Π πε ἘΖ΄ 1 11. ταῦ] ἐν ταῖς 1». ἢ ἄλλοις] ἀλόγοις ἮΡ΄. ἢ 12. ὁ} ὑχ ἡ Ζ, ἡ ὅΤΚΥ͂Χ. . 

ἀδὲ] ὁ ΤΥ͂Χ εἰ με Ε. 13. νἧς καὶ ὄρεξις κατὰ τόπον 5». ἢ 1ἀ. δὲ ὃ οοὐτ Ε. ᾿ 15. θεωρικῦ Ε. ἢ 1] ὁ Δ. ΠΠ16. αὐτὴ Α΄. ἢ 
411. δίο ταῦτα ΤΌΣ. ἱ τὰ ογχὰ Ε. ἢ - 18. δ. ἡ πρ. ΤΩΑ͂. {ὀρεκτὸν Ἐς: οεἴετὶ ὀρεκτικὸν. 19, ἰςξὴν αὐτῆς Α΄. 1] 20. ὀρεκτὸν. ΕΖ: 

φεῖεχί ὀρεκτικὸν. {| ἡ οπὰ δῦ). ἢ κινεῖ οτὰ ρτ Ε. ἢ 21. τι, τοίτυν τὸ Ἐξ’. ᾿ τὸ] κατὰ τὸ ΖΡ̓Ῥ. ἢ ὀρεκτικὸν ΤΟΣ. || 22. ἰκόει ΧΑ. ἢ 
εἶδος ἰκνε δ ΟΡΡΖΑ͂. ᾿ 25. πεὶ ἘΣ. 1 26. Ὁ] γὰρ Ἐξ’. ἵ ἐρθός ἐςξιν" ὄρεξις ΤΟΡΨΡΑ. ᾿.27, διὸ καὶ ἀὰ Ἐξ’. ἢ μὲν κινεῖ δΤ 
ἘΨΨΧΩ͂. ᾿ὶ ἐρεκτικὸν Α΄. { 29. προαυντικὰν ἀγ. Ζ. ἢ 31. κινεῖ] κοινὴ Ἐ7". 

2. αἰσϑ. ὀρεκτοιὲν νοητ. Α΄. ἃ 3. ἔτι] ἔτι δὲ δ͵Ι͂ΡΨΥΧ. Ἱ ἐρεκτόν ΧΑ. 4. πλεῖον τϑῦ, πλείω. τΡΡΨΧ. ἵ τὸ οτὰ " Ι 6. ἃ 
αἱ ὀρίξεις Ὁ 1] γι». καὶ ἐν. δ΄". ΠΠ| 6. ὅτε λόγος καὶ αἱ ἐπιθυμίαι ἘΡΡΌ. {γίγνονται 1. ἢ 8. μέλλειν «Χ. 1 9. ἤδη οτι Ἐ. 1 καὶ ἁπλῶς 
ἡδύ οτὰ Ἐξ ἢ 10. μὲ] μὲν ἦν ΤΥ͂Χ. μὶν ὃ Ἐξ’. 1} ἂν εἴ 'ν δΌΡΡ'. Ἰ κινεῖ δ. 1 11. ἢ] ἢ τὸ (8. }} ὀρεκτικόν δ΄. ἢ 13. ἐπὴ ΚΕ. ἢ 
μὴν ἦν τὸ 5. 1 14. τρίτον] ἔτι τρίτον 1.5, καὶ ἔτι τρίτη ΤᾺΑΙ. ἃ 15. κινητὸν Ζ. κινεῖ 8. κιῦν καὶ οπὶ Ε΄. ἢ 16. τὸ ροδὲ κιν. οπὰ ΕΚ 
ἸΌΝ. [ἃ 17. κιτόμοον] ὀρεγόμενον ΤΑΙ, 1 ἡ οτὰ Α΄, ἢ 18. ἔρεξις κίησις ΤΟΣ Χ. ἵ! τις οὰ ΤΡ Χ. ἱὶ ἡ Ε, καὶ Ὁ. ἢ; 9. ἡ ο 

Δ». ἃ 21. αὑτῶν ΟΡ. ἡ ἰν οπὶ Ἐξ. 1 22. ὅπον ἀν ἀρχὴ ἘΡΡ 1 γινγλυμός Ἐς, γιγλυμός ΑΙ, Ὑρλυσμός ΤΡ, γιγγλισμίς Ὁ 

ΣΕ Δ. ε 33. καὶ τὸ κοῖλον Α΄, Π 27. περ οἵὰ «Χ. ᾿ 28. ἑαυτοῦ Κ΄, δ᾽ αὐτοῦ ἘΣ. ἢ 31. καὶ οἵα Ε. ἀτελῶν] ἄλλων 2. ἢ ἐστίν 
οὶ Ἐν. 

1 
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εἷξ, ἀφὴ μόνον. ὑπάρχαις αἴσθησις, ἀδτερον ἐνδέχεται. Φφαν- εἰς. τέχος ἀκ ἂν ἔλθοι, ὅδ. ἐς! φύσεως ἔργον" πῶς γὰρ δρέ- 
τασίαν ὑπάρχαιν. πύτοις, ἢ ἢ ὕ, καὶ ἐπιθυμίαν. φαίνεται γὰρ στα; τοῖς μὰ γὰρ. μονίβεοις ὑπάρχει τὸ ὅδε πεφύκασιν" 
λύτη καὶ ἡδονὴ ὀΐσα. εἰ δὲ 1 ταῦτα, καὶ ἐπιθυμίαν ἃ ἐνίγκη. ὕχ, οἷδν᾽ τε δὲ συμ ἔχεν μὲν ψυχὴν καὶ τὴν κριτρκόν, ε;- 
φαντασία δὲ πῶς ἂν ἐνεΐη; ἢ. ὥσπερ καὶ κινεῖται ἀορίξως, σθησιν δὲ μὴ ἔχεν, μὴ μόνιμον ὅν, γενητὸν δέ, ἀλλοὶ μοὴν 
καὶ ταῦτ᾽ ἔγεςι μέν, ὠορίςως δ᾽ ἔνεςιν.. ἡ μὲ ἴγ αἰσθητιαὶ 5 ἀδὲ ἀγένητον: διὰ. τί γὰρ ἔξει; ἢ γὰρ τῇ ψνχὴ βέλτων 
φαντασία, ὥσπερ εἴρητωι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὑπάρ: ἃ τῷ σώματι. νῦε δ᾽ ὑδέτερον" ἡ μὲν γὰρ ὁ μᾶλλον νοήσει 
χει; ἡ δὲ βαλευτικὴ ἐν τοῖς λογιςικοῖς" πότερον γὰρ πρώ- τὸ δ᾽ δὲν ἔξαι μᾶλλον δ’ ἐκεῖο. οὐθὲν ἄρα ἔχει: ψυχὴν 
ξα τόδε ἢ τόδε. λογισμῷ ἥδη ἐςὶν ἔργον καὶ ἀνάγκη. ἑἐὴ σῶμα, μὴ. μόνιμον ἄνευ αἰσθήσεως, ἀλλὰ μὴν εἴγε αἴτθχ- 
μετρεδ' τὸ μεῖζον γὰρ διώκει. ὥς. δύναται ἣν ἐκ πλιά. σιν ἔχει, ἀνώγχη τὸ σῶμω ἐἶαι ἢ ἁπλῶν ἢ μυττόν, οὐχ 
γῶν φαντασμάτων ποίενν, καὶ αἴτισν τῦτο τῷ δόξαν μὴ δοὺ τ οἷόν τε δὲ ἁπλοῦν᾽ ἀφὴν γὰρ οὐχ ἔξει, ἔστι δὲ ἀτώγκα 
πεῖν ἔχει, ὅτι τὴν ἐκ συλλογισμᾷ ἐκ ἔχει, αὕτη δὲ ἐχεί. ταύτην ἔχειν. τῆτα δὲ. ἐπ τῶνδε δῆχον, ἐπεὶ γὰρ τὸ ζῶν 

νην. διὸ τὸ βελευτικὸν ὑκ ἔχει ὴ ὄρεξις. γικᾷ δ᾽ ἐνότε καὶ σῶμα ἔμψυχόν ἐςι, σῶμα δὲ ἅπαν ὡκτόν, ἁπτὸν δὲ τὸ 
κινεῖ τὴν βύλησιν᾽ ὁτὲ - δ᾽ ἐκείνη ταύτην; ὥσπερ σφαῖρα, ἡ αἰσθητὸν ἀφῇ, ἀνάγκη. καὶ τὸ τοῦ ζῴου σῶμα ἀπτικὸν 
ὄρεξις τὴν ἔρεξιν, ὅταν ἀκρασία γέηται: φύσει δὲ ἀδὶ ἡ εδαι, εἰ μόσλει σώζεσθαε τὸ ζῷον. αἱ γὰρ ἄλχαι αἱ 
ἄνω ἀρχικωτέρα καὶ κινεῖ, ὥςε τρεῖς. φορὰς ἤδη κινεῖσθαι; 15 σθήσεις δι᾿ ἑτέρων αἰγθαάνονται, οἷον ὄσφρησις. ὄψες ἀνολή" 
τὸ δ᾽ ἐπιςημιονικὸν ὁ κινεῖται, ἀλλὰ μόνει, ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ἀπτέμενον δέ, εἰ μὴ ἔξει αἴσθησιν, οὐ δυνήσεται τὰ μὲν 
καθόλου ὑπόληψις καὶ λόγος, ἡ δὲ τῷ καϑ᾽ ἔκαςα (ἡ. μὲ φεύγεν τὰ δὲ λαβεῖν. εἶ δὲ τοῦτο, ἀδύνατον ἔς αι σώζε- 
γὰρ Ἀένε. ὅτι δεῖ τὸν τοίξτον. τὴ τοιόγδε Ἰπραΐτειν, αὶ δὲ ὅτε σθαι τὸ ζῶον. διὸ καὶ ἡ γεῦσίς ἐςτν τέρμ ἁφή τ᾿ τρο 
τόδε τὸ γῦν τοιόνδε, κἀγὼ δὲ τοιόσδε) ἤδη Αὕτη, κινεῖ ἡ φῆς. γάρ ἐςιν, ἡ δὺ τροφὴ τὸ σῶμα τὸ ἁπτόν. ψόφος δὲ 
δύξα,} ὑχ ἡ καθόλε. ἢ ἄμφω,.: ἀλλὶ ἡ μὲν ἡρεμῦσα μᾶλ- Ὁ καὶ χρῶμα καὶ ἐσμὴ ὁ ἀ τρέφει, ἀδὲ ποιεῖ ἦτ᾽ αὔξησιν ὅπ 
λυν, ἡ ἰδία ὥςε καὶ τὴν γεῦσιν ἀνάγκη ἁφὴν εδαί τινα, διὰ 

12 "τὴν ἫΣΞ οὖν θρεπτικὴν ψυμὸν δάροι κἂν ἔχειν ὅτι τὸ τοῦ ἁπτῇ καὶ θρεπταιοῦ αἴσθησιν εἶνχαει, αὗται μὲν οὖν 

περ ἂν Τῷ καὶ ψυχὴν ἔχη ὠπὸ γενέσεως μέχρι ᾧθορῶφ: ἀναγκαῖκι τῷ ζῴῳ, καὶ φανερὸν ὅτι οὐχ οἷήν τε ἄνευ 
ἀνάγκη γὰρ ντὸ γινόμενον αὔξησιν ἔχειν καὶ ἀκμὴν καὶ ἁφῆς ἐἶαι ζῷω. αἱ δὲ “ἄλλαι τοῦ τε εὖ ἕνεκα καὶ γότι 

φθίσιν, ταῦτα δ᾽ ἄνευ τροφῆς ἀδύνοτον" ἀνάγκη ἄρα ἐνεῖναι 29 ἔων ἤδη ὁ τῷ τυχόντι, ἀλλὰ γισίν, οἷόν τῷ πορευτικῷ 
τὴν θρεπτοτὴν δίπαμιν ἐν πᾶσι τοῖς φυσμιένοις καὶ φθύυσιν. ἀνάγκη ὑπάρχειν" εἰ γὰρ μέλλει σώζεσθαι, οὐ μένον δεῖ 
αἴσθησιν δ᾽ οὐκ ἀκωγκαῖον ἐν ἅπασι τοῖς. ζῶσιν" οὔτε γὰρ ἁπτόμενον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ καὶ ἄποθεν. τῦτο δ᾽ ἂν εἴη, 
ὅσων τὸ σῶμα ἀπλϑν, ἐνδέχεται ἀφὴν ἔχειν, οὗτε ἄγευ εἰ διὰ τοῦ μεταξὺ αἰσθητικὸν εἴη τῷ ἐκεῖνο μὲν ὑπὸ τοῦ 
ταύτης οἷόν τε οὐθὲν εὗαι, ζῷον" οὔτε ὅσα μὴ δεκτικὰ τῶν αἰσθητῷ πάξχειν. καὶ κινεῖσαρ,, αὐτὸ δ᾽ ὑπ᾽ ἐκεία, ὥσπο 
εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης. τὰ δὲ ζῷον. ἀναγκαὴον αἴσθησιν ἔχειν, 39 γὰρ τὸ πινῶν κατὰ τόπον μέχρι τοῦ μεταβάλλειν ποιεῖ, 

᾿ αἰ μηθὲν μαΐγην “τοιοῖ ἡ“ Φύσισ.. δε το γὰρ πάντα ὑπάρ- καὶ τὸ ὦσαν ἕτερον ποιεῖ ὥςε ὠθεῖν, καὶ ἔς: διὰ μέσε ἡ 
χει τὰ φύσει, ἢ συμπτώματα ἔςαι τῶν ἕνεκα τὰ. εἰ οὖν κίνησις, καὶ δὴ τὸ μὲν πρῶτον κινῶν ὠθεῖ ἀκ ὠθόμενον, τὸ 
πῶν σῶμα πορευτικὸν μὴ ἔχον αἴσθησιν, φθείροιτο ὧν καὶ δ᾽ ἔσχατον μόνον ὠθεῖται οὐκ ὦσαν, τὸ δὲ μέσον ἄμφω, 

! χὰ οἷς 

4. αἴσθ.] ἡ αἴσθησις Ἐ, ἃ αἴσθησις 1. ἢ ἃ. ἔχυσα Ἑ. Ἰὶ ἀ. εἴη ΣΔΌΡΣῬΕ. ἢ κ ογὰα ἘΔ. ἢ ἀδριςος ΣΤΟΣῬΥΧ. ἵ 5. καὶ] καὶ ἘΡ. 

καὶ -- ὠσρίςως οτὰ 6}. ἢ ταῦτ᾽] τύτοις 7. Α΄, ταύτας γεὶ ταύταις Ε. ἢ 6. «ἀλόγοις ΤΡΡ΄ 1} Ἴ. λογικοῖς ἮἘΣΧ'. " γὰρ] δὲ ΡΞ 1 8. ὅἔκο 

ὅδη Ζ. ΠΠ ἀνεζγκη ἀὰὴ μετρεῖν ἑνί Ἐξ’, ἢ ὃ.. πλεόνων ΣΕ. ἢ 13. τὴν βύλησιν οπιὶ .5}Ἐ;. 14. γένηται] ἐνῆ ἘΖ.. 1} 15. ὡς 5}. ἢ 16. χι- 

πὶ ΤΡ Χ. Ἐ 11. ἕκαςον ΑἸ. 1 18. ὅτι τῆνον δεῖ τὸ «δ, ὅτι δεῖ τῦτον τὸ 7. δεῖ - τὸ ογὰ Α΄. 1 19. τὸ στα αὶ, τὸ τῦν οὰὺ ΣΤ 

ἮΡ. ἵὶ κάτω ΔΖ. ἢ 20. ὑχὶ κι .5. ΠΠ] 22. ὅπερ ἢ». ᾿ 23. ἔχει ἘΣ ΘΤΌΣΥΡ. 1 ἀπὸ Ὑαίσεως οἵα ἮΡ΄. κὶ μέχρῇ καὶ μέχρε ΕΙΌ, ἱνὶ 

ΑἹ, καὶ δ. 1} 95. ἢν ναι 1. 1 28. ὅσων ὧν ΕΖ ὃν Χ'. [ ἁφὴν υδέχεται δ, [| 29. ὑθὲν οἷόν τε ΣΤΡ ἢ ὅσα μὴ] δὲ ὅσα μὲ Τί 
μηδ᾿ ὅσω Χ', ὅσα μηδὲ Ἐ΄. 1 30. ἔχειν αἴσθησιν ἘΡ̓ " 31. μη.-} εχ Ε΄. 1 ἅπαντα ΣΤΈΧ. 

2. τὸ] ταῦτα. ἘΡ, τῦτο ΤΌΣΧ. ᾿ὶ ὅθι ᾽ς ὅτι ΔΊΧΑ. 11 3. μὲν τὴν ψ. 1. Ἀ ἀ. μένιμον δ] μόνον 5; 1} 5. γὰρ ὑχ ἔξα ΤΟ 
»} 6. δ᾽ οπι δ. 11 7. τὸ] τῶ Δ»Ρ΄ ἢ" 9. ἔχοι Ζ, οτχ ΟΣ. ἢ ἀναγκαῖον ἘΣ’. ΠΠ εἶναι ροϑὲ μιιτέν ἮΡ΄ ἢ 41. ἔχ] εἶναι Τ' [ἔπε 

δὴ Τ᾿  1Δ. μέλλοι 7. ἢ 17. ἐςι ΤΑ. ᾿ 18. τι] τῆς δ. ἢ 19. ψέφοι ὕ. ἢ 20. χρώματα ἘΡ' ἢ 2... εἶναι τὸ ζ. Φ. ἥτε οτὰ Ζ. ἢ 
26. ἀναγκαῖον ἘΡ΄. ᾿ γὰρ} γε 5. Γ μέλλοι ἜΣ, ἢ ὁ] ἐδὲν ΤΟΧ'.. ἢ μόνον οπι ΤΑ. ἢ 51. αἰσδάνεσθα!] σώζεοθαι ΤΡ Χ. ̓  88. εἰ οἵα 
Χ. ἢ 29. περ οπι'᾿ ΤΑ͂. ἢ 30..ὄ ταῦ τότε .5..}} 32. καὶ δὴ τὸ μὲν χρ.17 καὶ μὲν δὴ τὸ πρ. (δ), καὶ τὸ μὶν πρ. ἘΡ, καὶ τὸ πρ. μὲν ΤΩ͂, 
τὸ δὲ πρ. Ὁ. ἢ κινῆν}] κινεῖ καὶ Ζ. || 33. ὠθῶν Χ'ὶ 
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πολλὼ δὲ μέσα, ὕτως ἐπ᾿ ἀλλοιώσεως, πλὴν ὅτι μένοντος ἐς. καὶ τὰ φυτὰ διὰ τοῦτο οὐδεμίαν ἔχει αἴσθησιν, ὅτι 
ὦν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἀλλοιοῖ, οἷον εἰ εἰς κηρὸν βάώψιειέ τις, γῆς ἐξέ" ἄνευ δὲ ἁφῆς ἀδιμίαν οἷόν τε ἄλλην ὑπάρχειν, 
μέχρι τούτου ἐκρηήθη; ἕως ἔβαψα: λίθος δὲ οὐδέ, ἀλλ᾽ τοῦτο δὲ τὸ αἰσθητήριον ὑκ ἔςιν οὔτε Υῆς ὅτε ἄλλου τῶν 
ὕδωρ μέχρι. πόρω. ὁ δ᾽ ἀὴρ ἐπὶ πλεῖστον κινεῖται καὶ τοιλάίων οὐδαγόᾳ. - Φανερὸν τοίυν ὅτι ἀνάγκη μόνης ταύτης 
τοιεῖ καὶ πάσχει, ἐὰν μέῃ καὶ͵ εἷς ἧ. διὸ καὶ. περὶ ἀνα- 5 ςερισχόμενα τῆς αἰσθήσεως τὰ ζῷα ἀποθνήσκειν" ὅ ὅτε γὰρ 
κλάσεως βέλτιον ἢ τὴν ὄψιν ἐξιοῦσαν᾽ κλᾶσθαι, τὸν ἀέρα ταύτην ἔχειν οἷόν τε μὴ ἴῷον, οὔτε ζῷον ὃν ἄλλην ἔχειν 

πάσχειν ὑπὸ τὸ σχήματος καὶ χρώματις, μέχρι περ ξ ἀνάγκη πλὴν ταύτης, καὶ διὰ τῶτα τὰ μὲν ἄλλα αἰσθη- 
ἀν εἷς ἦ ἐτὶ δὶ τῷ λεῖς ἐσὶν εἷς" διὸ παλιν ὅτες τὴν ὄψν τὰ ταῖς ὑτερβολαῖς οὐ Φαφθείει τὸ Τῷον, οἷον χρῶμα 
κινεῖ, ὥσπερ ὧν εἰ τὸ ἐν τῷ τὴν σημεῖον διεδίδοτο μέχρι καὶ ψόφος καὶ οσμή, ἀλλὰ μόνον τὰ αἰσθητήρια, ἂν μὴ 

τῷ πέρατος. ᾿ 10 κατὰ συμβεβηκός; οἷον ἂν ἅμα τῷ ψόφῳ ὦ ὦσις γένηται 
ι.ῶ2ὃι Ὅτι δ᾽ ὑχ οἷόν τε ἁπλοῦν ει. τὰ τοῦ ζῳε σῶμα, καὶ αλεγή, καὶ ὑπὸ ὁραμάτων χὰ ἢ ὀσμῆς ἕτερα κινεῖται, 

φανερόν, λέγω δ᾽ οἷον πύρινον ἢ ἀέρινον. ἄνευ μὲν γὰρ ἃ τῇ ἀφῇ φθεῤει: καὶ ὁ χυμὸς δὲ ἢ ἅμα συμβαδει 
ἁφῆς οὐδεμίαν ἐνδέχεται ἄλλην αἴσθησιν ἔχειν" τὸ γὼρ ὡπτικὸν εἶναι, ταύτῃ φθείρει. ἡ δὲ τῶν ὡπτῶν ὑπερβολή, 
σῶμα ὡπτικὸν τὸ ἔμψυχον πᾶν, ὥσπερ εἴρηται. τὰ δὲ οἷον ϑερμῶν καὶ ψυχρῶν καὶ σκληρῶν, ἀναιρεῖ τὸ Ὦῷον" 
ἄλλα ἔξω γῆς αἰσθητήρια μὲν ἀν γόοιτο, πάντα δὲ τῷ 15 παντὸς μὲν γὰρ αἰσθητῷ ὑπερβολὴ ἀναιρεῖ τὸ αἰσθητήριον, 
δὲ ἑτῴου αἰσθάνεσθαι πομῖ τὴν αἴσθησιν καὶ διὰ τῶν με- ὥστε καὶ τὸ ἁπτὸν τὴν ἀφήν, ταύτῃ δὲ ὥρισται τὸ Ὧν" 

ταζύ. ἡ δ' ἀφὴ τῷ αὐτῶν. ἄπτεσξαί ἐς, διὸ καὶ τὔνομα ἄνευ. γὼρ ἀφῇς δέδεικται ὅτι ἀδύνατον εἶναι. ζῷον, διὸ ἡ 

τῦτο ἔχει, καίτοι καὶ τὰ ἀλλα αἰσθητήρια ἀφῇ αἰσθάνος τῶν ἁὡπτῶν ὑπερβολὴ κὁὶ μόνογ τὸ αἰσθητήριον φθείρει, ἀλλ 

σαὶ. ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρον αὔτη δὲ δοκεῖ μόνῃ. δ.’ αὐτῆς, ὥξε καὶ τὸ ζῷον, ὅτι. ἀνάγκη μένην ἔχειν ταύτην. τὼς δ᾽ ἄλς 
τῶν μὲν ποιήτῳν ςορχαείων ψὑθὲν ὧν εἴη σῶμα τῷ ζῴε, οὐδὲ Ὁ λας αἰσθήσεις ἔχει τὸ ζῷον, ὥσπερ εἴρηται, ὁ τοῦ εἶρᾳ 

δὴ γάδον, πρίντων γὰρ ἡ ἁφὴ τῶν ἁπτῶν ἐςὶν ὥσπερ μ..- ἔνια ἀλλὰ τοῦ εὖ, οἷον ὕψιν, ἐπεὶ ἐν φέρε καὶ ὕδατι, 

σύτης, καὶ δεχτικὸν τὸ αἰσθητήριον οὐ μόνον ὅσαι διαφο- ὕπως ὁρᾷ, ὕλωῳς δ᾽ ἐπεὶ ὧν διαφανεῖ, γεῦσίν τε διὰ τὴ 

ραὴ γῆς εἰσό, ἀλλὰ καὶ θερμῇ καὶ ψυχρθ καὶ τῶν ἀλε ἀδὲ καὶ. λυπηρόν, ἤᾳ αἰσθάνηται τὰ ἢν τρυφῇ καὶ ἐπιθυμῇ 
λων ὠπντῶν. ὁπαύτων. καὶ διᾷ τοῦτο τοῖς. ὀστοῖς καὶ ταῖς καὶ κρῆται, ἀκοὴν δὲ ὅπῳς σημαύμ τι αὐτῷ, γλῶτταν 
νῷ “ τοῖς τοιούτοις μορίοις οὐκ αἰτθανόμερα, ὅτι γὴς 15 δὲ ὕκως σημαΐῃ τι το 

΄: ἀκ ἐἠτεβοερυβεθεα: Η 2. ΠΕ Ἵ 8. τὸ ΣΧ. 1 ἕως ἢ ἴβ. ἘΞ δ. μέη ϑ.ΟΧ. ἢ 6. ἀνα- 

κλᾶσθαι ΤΡ ἃ 1, ἂν ἃ ἢ εἷς ἃ, ὃ ἃν αὶ ἧς ΤΡ Ζ. ὃ 8. τελείου Χ'. ἡ διότι Τ΄ ἢ" τάλυ] πάλιν καὶ ἘΡ’, ατὸ Ζ. ἢ .9. ἐκζει Α΄. ἢ 

11, ἁπλῶν ἐδαι ροκὶ «ὅμα 1. ἢ 42. λέγομα Ὁ. ἃ 13, ἄλλην ἐνδέχεται δΌ. ἃ 15. αἰσθητὰ ἘΡ΄. ᾿ μὰ οπι ΤΩ. ἢ πᾶν ΤΑ. 
εὸ Α΄. Ἰ 11, αὐτῶν] ἁπτῶν ἮΡ΄. 1 ἀπτεσθαι τε ἰςι Χ΄. Ἰ 19. ἑτέρων ΤΡ 25. ἡ δ... 
᾿ς αἴσθησυν ἔχει ΤΡ. ἢ 2. ἡ δ. ἢ εἰσίν Τ͵ΡΖΔΙ. ᾿ ἄλλην οἷόν τε ἘΡΟ Υ 5. αἰσϑέσεως ἁφῆς τὰ ΤᾺΧ΄. Ἱ ἀποθνήσκει 1, 6. οἷόν 

τὲ μὴ Ὧῶον ὃν ἔχειν ἮΡ' ἢ ὃν οπι 8 σ᾽ ἢ 17.:. ταύτην ΤΧ, ταύτην (ϑάρτα Ῥοβῖο 9) Ἔ. ἢ 8. δικφθ.1 φέρει ἘΡ. ΤΠ 9. ἂν μὴ οτχ ΤΧ. ἢ 
10. κατὰ] ἢ κατὰ Ζ. ἢ ἂν οἷα Ἐξ' Ἰ 12. ἃ οτα Σ. ἢ ἃ οἵα ὅ᾽. ἢ 414. θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ σκληρὸν 1. ᾿' 15. ὑπερβολὴ αἰσθητῶ 
Χ}». αἰσθητικῇ ὑπερβολὴ ΤΌ. 1 1δ. κα οἱ ξ΄. ἢ διώριξαι ΤΌΧ. ἢ ζῶον ΤᾺ. 11. εἶναι τὸ ζ. ἘΣ. Ἰ διὸ καὶ ἡ Σ΄. | 49. μό- 

γον ΟΣ. Ἰὶ ταύτην ἔχειν ἮΡ. Τ 21. ἐν στα. αὶ, ᾿ 28. πῶς 1, οπὶ δ᾽. 1 ὁρᾷ οτα Ὁ). ᾿ ὅλως] καὶ ὅλως. α΄. || τῇ δὲ 15 ΨΚ, ἢ 23. τὸ 
ἐν τροφῇ οἵὰ ἢ. Ἵ 21λ.. κυᾶται ὅν, 1} σημανῆ Τί ΟἿ, σημαίτηται τοσιθεα τι 1. ἢ! γλῶτταν δὲ] καὶ γλῶτταν 2. 



ΠΕΡῚ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΥ̓ΣΘΗΤΩΝ, 

ΠΈΡΙ ΜΝΗΜΗ͂Σ ΚΑΙ ΑΝΑΜΧΗΣΈΩΣ. 
ΠΕΡῚ ὙΠΝΟΥ ΚΑΙ ἘΓΡΗΓΟΡΣΕΩΣ. 

ΠΕΡῚ ΕΝΥΠΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘ᾽ ὕΠΝΧΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗΣ. 
ΠΕΡῚ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗ͂ΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΒΙΟΤΗ͂ΤΟΣ. 

ΠΕΡῚ ΝΈΟΤΗΤΟΣ ΚΑλὶ ΓΗΡΩΣ. 
ΠΕΡῚ ΖΩΗ͂Σ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ͂. 

ΠΕΡῚ ἈΝΑΠΝΟΗ͂Σ. ᾿ 

Ἐ κὸ δὶ περὶ ψυχῆς καθ᾽ αὑτὴν διώριςαι καὶ περὶ τῶν οἱ δ᾽ ἐκ τῶν περὶ φύσεως ἄρχονται περὶ τῆς ἰατρικῆς. ὅτι 
δυνάμεων ἑκάςης κατὰ μέριον αὐτῆς, ἐχόμενόν ἐςι ποιή- δὲ τὰ χεχθότα κοινὰ τὴς τε ψυχᾷς ἐςὶ καὶ τοῦ σῴώμα- 

σασθαι τὴν ἐπίσκεψιν περὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν ζωὴν ἐχόν- τος, ὑκ ἄδηλον. πάντα γὰρ τὰ μὲν μετ᾽ αἰσϑήσεως συμ- 
τῶν ὠὡπαντων, τίνες εἰσὶν ἴδιαι καὶ τίνες κοιναὶ πράξεις αὐ- βαύει, τὰ δὲ δι᾽ αἰσθήσεως" ἔνια δὲ τὰ μὲν πάθη ταύτης 

τῶν. τὰ μὲν ἵν εἰρημένα περὶ ψυχῆς ὑποκείσθω, περὶ δὲ τῶν 5 ὄντα τυγχάνει, τὰ δ᾽ ἕξεις, τὰ δὲ φυλακαὶ καὶ σωτη- 
λοιπῶν λέγωμεν, καὶ πρῶτον περὶ τῶν πρώτων. φαίνεται ρίαι, τὰ δὲ φθοραὶ καὶ στερήσεις, ἡ δ᾽ αἴσθησις ὅτι διὰ 
δὲ τὰ μέγιςα, καὶ τὼ κοινὰ καὶ τὼ ἴδια τῶν ζῴων, κοιὰ σώματος γίεται τῇ ψυχῇ, δῆλον καὶ διὰ τοῦ λόγε καὶ 
τῆς ψυχῆς ὄντα καὶ τῷ σώματος, οἷον αἴσθησις καὶ μνή- τῷ λόγε χωρίς. ἀλλὰ περὶ μὲν αἰσθήσεως καὶ τῷ αἰσθαί. 
μὴ καὶ θυμὸς καὶ ἐπιθυμία καὶ ὅλως ὄρεξις, καὶ πρὸς νεσθαι, τί ἐστι καὶ διὰ τί συμβαίνει. τοῖς ζῴοις τοῦτο τὸ 
τότοις ἡδονή τε καὶ λύπη" καὶ γὰρ ταῦτα σχεδὸν ὑπάρ- 49 πάθος, εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς. τοῖς δὲ ζῴοις, 
χει πᾶσι τοῖς ζῴοις, πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν πάντων ἐξὶ ἢ μὲν ζῷον ἕκαςον, ἀνάγκη ὑπάρχειν αἴσθησιν" τότῳ γὰρ 
τῶν μετεχόντων ζωῆς κοινά, τὼ δὲ τῶν ζῴων ἐνίοις. τυγ- τὸ Ὦῷον εἶναι καὶ μὴ Ὧῷον διορίζομεν. ἰδίᾳ δ᾽ ἤδη καθ᾽ 
χάνουσι δὲ τότων τὰ μέγιςα τέτταρες ὅσαι συζυγίαι τὸν ἕκαςον ἡ μὲν ἁφὴ καὶ γεῦσις ὠκολουθεῖ πᾶσιν ἐξ ἀνάγ- 
ἀριθμόν, οἷον ἐγρήγορσις καὶ ὕπνος, καὶ νεότης καὶ γῆ- κης, ἡ μὲν ἀφὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἐν τοῖς περὶ ψυ- 
ρας, καὶ ἀναπνοὴ καὶ ἐκπνοή, καὶ ζωὴ καὶ θάνατος" 15 χῆς, ἡ δὲ γεῦσις διὰ τὴν τροφήν" τὸ γὰρ ἡδὺ διακρύει καὶ 
περὶ ὧν θεωρητέον, τί τε ἕκαςον αὐτῶν, καὶ διὰ τας αἰ- - τὸ λυπηρὸν αὕτη περὶ τὴν τροφήν, ὥςε τὸ μὲν φεύγειν τὸ 
τίας συμβαίνει. φυσικῷ δὲ καὶ περὶ ὑγιείας καὶ νόσκ τὰς -δὲ διώκειν, καὶ ὅλως ὁ χυμός ἐςι τοῦ θρεπτικοῦ μορίου 
πρώτας ἰδεῖν ἀρχάς" οὔτε γὰρ ὑγίειαν οὔτε νόσον οἷόν τε πάθος. αἱ δὲ διὰ τῶν ἔξωθεν αἰσθήσεις τοῖς πορευτωεοῖς 
Ὑύεσθαι τοῖς ἐστερημένοις ζωῆς. διὸ σχεδὸν τῶν τε περὶ αὐτῶν, οἷον ὄσφρησις καὶ ἀκοὴ καὶ ὄψις, πᾶσι μὲν τοῖς 
φύτεως οἱ πλεῖξοι καὶ τῶν ἰατρῶν οἱ φιλοσοφωτέρως τὴν Ὁ ἔχυσι σωτηρίας ἕνεκεν ὑπάρχουσιν, ὅπως διώκωσί τε προ- 
τέχνην μετιόντες, οἱ μὲν τελευτῶσιν εἰς τὰ περὶ ἰατρικῆς, αισθανόμενα τὴν τροφὴν καὶ τὰ φαῦλα καὶ τὰ φϑαρτοιὼ 

' 

(οἀϊΐοα8 ΠἰΡτὶ ἀδ βεδυ ἘΣΜΙ͂ΡΟΥ. ᾿ἃ Τίς. αἰσθήσεων ἘΖΙ͂δ. 1] αἰσθητῶν πρῶτον ἰϊ, αἰσθητῶν βιβλία δύο ο. 

4. ἐπειδὴ Υ. 1 καὶ] πρότερον καὶ ΣΡΡΌ. ἢ 6. λοιπῶν] κοινῶν ἸΑ͂. ἢ λέγομεν ΕΥ̓͂. 1 1. τὰ αὐὶς α οἵα ΖΡ δῦ. ᾿ 8. τῆς τε 
᾿ψνχῆς. 10. τε οπὶ ΖΡ δ. ᾿ γὰρ οτὰ δ. ᾿ 13. δὴ 3. 1} τίσσαρες 5. 1} ἦσαι οτὰα ἘΙ͂Τ. ἱ 14. ἀριθμὸν μόναι οἷν ΕΡΡΌ, ἢ 415. 
καὶ δηία ἀν. οἱὰ . || ἐμπιοὴ ΤΙ, ἢ 17. συμβαίνουσι ὩΡδ, ἢ 18. οὐ γ. 1. } 19. σχεδὸν οἵα ΡδΌ. || τε οὰ ἘΜΡΥ͂, 11 20. ᾧιλο- 
σοφώτερον Ῥ. ἢ 21. τὸ Α͂. 

4. οἱ -- ἰατρικῆς οὐχ δ. 1] τῆς οαὰ ΖΙῬ5. ἢ 2. δὲ πάντα τὰ ὮΡ. ἃ ἰςξὶ οπι Ῥ. ᾿ 5. σωτηρία δ᾽, τὼ μὴν σωτηρία ΕΥ̓͂, τὰ μὲν 
σωτηρίαι ΜΙ. ΠΕ Τ. καὶ δῃῖς διὰ οὶ Ζ. [[ 9. τί ἐςὶ οπὰ Ζ. {|10. πρότερον οτὰ Ζ1,. ᾿ἢ 11. ἀναγκαῖον ῬδΌ. { 12. ζ. ἐἶναι διορ. Ζῦ0. ἢ 
δ᾽ 75) δὲ Ζϑῦ. 1 14. τοῖς] τῷ 1. 1 16. αὐτῇ ἘΛΙ͂ΘΥ, αὕτη ἀπὶο 15. καὶ Ζ. 16. παρὰ 1.. 1 φυγεῖν 8. 17. γεςικοῦ Φῶς ἢ 
μορίν} μορίῳ τῆς ψνχῆς Ῥι οπι ἘΜΥ͂. 1 18. πάθες ΜΙ. 11 20. ἔχυσι] ὑπάρχνσι ἘΖΖΙ͂Τ. ἵἱ ὄοια δ. 



ΠΕΡῚ ΑἸΣΘΗΣΕΈΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΩ͂Ν: 4381. 

φεύγωσι, τοῖς δὲ καὶ φρονήσεως τυγχίνισι ἊΝ εὖ δέκα! τὸ γαλούμφς: μέλαν καὶ ̓ “μέσον λεῖον φαίνεται, “φαύεται 
πολλὰς γὰρ εἰταγγέλλυσι διαφεράς, ἐξ ὦ ὧν ἥ τε τῶν νὴ: δὲ τῶτο καυμένου, τοῦ ὄμματος διὰ τὸ συμβαίνειν - ᾿ὥγπερ 

τῶν ἐγγίνεται ̓ φρόνησις καὶ ἡ τῶν πρακτῶν, αὐτῶν δὲ τό. δύο γύεσθαι τὸ ὦ. τῦτο δ᾽ ἡ ταχυτὴς ποιεῖ τῆς κινήσεως, 

τῶν πρὸς μὲν τὼ ἀνωγκαῖο κρείττων ἡ ὅψις καὶ καθ᾽ αὑτήν, ὥςε δοκεῖν ἔϊ ἕτερον εἶναι τὸ ὁρῶν καὶ τὸ ὁρώμενον. διὸ. καὶ 
πρὸς δὲ νοῦν καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἡ ἀκοή: διαφορὰς μὲν 5 οὐ γίεται, ἂν μὴ ταχέως καὶ ἐν σκότει. τῦτο συμβῇ" τὸ 
“γὰρ πολλὼς εἰσαγγόλαι, καὶ ζαντοδακὰς ἡ “τὴς ὄψεως γὰρ “λεῖὸν ἐν τῷ σκότει πέφυκε λαμπειῖν; οἷον κεφαλαὶ 
δύναμις διὰ τὸ πᾶντα͵ τὰ σώματα μετέχειν χρώματος, ἰχθύων τινῶν καὶ δ τὴν σηπίας θολός" καὶ βραδέως Μετας 
ὥςε καὶ τὰ κοινὰ. διὰ ταύτης αἰσθάνεσθαι μάλιξα (λέγω βάλλοντος τῷ ὄμματος οὐ συμβαΐει ὥς ε δυκεῖν ἅμω ἢ ἂν 
δὲ κοινὰ σχῆμα, μέγεθος, κύησιν, ὠριθμᾶάν)" ἡ δ᾽ ἀκοὴ -- καὶ δύο εἶναι τό θ᾽ ὁρῶν καὶ τὸ ὁρώμενον. ἐκείνως δ᾽ αὐτὸς 
τὰς τοῦ ψόφου φιαφορὼς μόνον, “ὀλέγοις δὲ καὶ τὰς τῆς 10 αὐτὸν ὁρᾷ ὁ ὁ ὀφθαλμός, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ ἀνακλάσει, ἐπὶ - 
φωνῆς. κατὰ ̓ συμβεβηκὸς δὲ πρὸς φρόνησιν ἡ ἡ ἀκοὴ πλεῖ εἴ. γε πῦρ ἦν, καθάπερ Ἐμπιδόδόῖε, φησὶ καὶ ἐν τῷ ΤΙ 

φὸν συμβάλλεται μέρος. ὁ γὰρ λόγος αἴτιός "Ὲ τῆς μα- μαίῳ “γέγραπται, καὶ συνέβαινε τὸ ὁρᾶν. ἐξιόντος ὥσπερ 
θήσεως ἀκουςὸς ὦ ὧν, ἃ καθ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ κατὰ φυμβεβη: ἐκ λαβιπτῆρος τοῦ φωτός, διὰ τί οὐ καὶ ἐν τῷ σκότει 
κός" ἐξ ὁ ὀνομάτων γὰρ σύγκειται, τῶν δ᾽ ὁ ὀνομαΐτων ἕκαςον ἑώρα ὧν ἡ ὄὅψις; τὸ δ᾽ ἀποσβόνυσθαι φώναι ἐν τῷ σκότει 

σύμβολόν ἐςιν. διόχερ φρονιμώτεροι τῶν ἐκ γσετῆς ἐστε- 15 ἰξῆταν, ὦ ὥσπερ ὁ Ῥίμαιος λέγει, κενόν ἐξι ααντελῶς" τς 
ρημέων εἰσὶν ἑκατέρας τῆς. αἰσθήσεως οἱ τυφλοὶ τῶν ἐνεῶν γὰρ ἀπόσβεσις φωτός ἐς ν; σβένυται γὰρ ἢ ὑγρῷ ἢ ψυ- 
καὶ κωφῶν, περὶ μὲν οὖν τῆς δυνάμεως ἣν ἔχει τῶν αἢ' χρῷ τὸ τὸ θερμὸν καὶ ξηρόν, οἷον δυκᾶϊ τό τ᾽ ἐν τοῖς ὠνθραν- 
σθήσεων ἑκάςη, πρότερον εἴρηται. τ κώδεσιν. εἶναι πῦρ καὶ ἡ φλόξ, ὧν τῷ φωτὶ οὐδέτεροι 

2 τὸὺῊ δ σώματος ὁ ἐν οἷς ἐγγίγνεσθαι: πέφυκεν ἘΝ φαίνεται ὑπάρχον.. εἰ δ' ἄρα ὑπάρχει μὲν ἀλλὰ διὰ τὸ 
ῥέος, ὄνιοι μὲν ζητῖσι κατὰ τὰ φοιχεῖα "τῶν σωμάτων" δ Ὦ ἠρέμα λανθάνει ἡμᾶς, ἔδει μεθ᾽ ἡμέραν τε καὶ ἐν τῷ 
εὐχορῦντες δὲ πρὸς τέτταρα πέντ᾽ ἴσας δυπέγεος γλίχον-- ὕδατι ὠποσβέώνυσθαι τὸ φῶς, καὶ ἐν τοῖς πάγοις μᾶλλον 
ται περὶ τῆς πίώστης. ποιοῦσι δὲ παντες τὴν ὄψιν πυρὸς γύεσθαι σκότον" ἡ γοῦν φλὺξ καὶ τὰ πεπυρωμόα σώ- 
διὰ τὸ καάθες. τινὸς ὠγνοεῖν τὴν αἰτίαν" θλιβομέν γὰρ καὶ -ματα πάσχει τῦτο" νῦν δ᾽ ἐδὲν συμβαΐύνει τοίδτον. Ἐμ- 

κινεμένα τὸ ὀφθαλμᾶ φαδεται πῦρ. ἐκλαμαειν" τῦτο δ᾽ ἐν πεδοκλῆς δ᾽ ἔοικε »ομίζοπι ὁτὲ μὲν ἐξιόντος τῷ φωτός, ὧσ- 
τῷ σκότει πέφυκε συμβαίνειν, ἢ ἥ τῶν βλεφάρων ἐκικεκα- 25 περ ἐἴαται: πρότερον, βλέπειν" λέγει γοῦν ὕτως." 
λυμμένων᾽ Ὑύεται γὰρ καὶ τότε σκότος. ἔχει δ᾽ ὠπορίαν ὡς δ᾽ ὅτε τις πρόοδον νοέων ὡπλίσσατο λύχνον, 

τοῦτο καὶ ἑτέραν. εἰ γὰρ μὴ ἔστι λανθάνειν αἰσθανόμενον χειμερίην διὰ νύκτα πὺρὸς σέλας αἰθομένοιο, 
καὶ ὁρῶντα. ὁρώμενάν τὶ, ἀνάγκη ἀρ’ αὐτὸν: ἑαυτὸν ὁρῶν ἅψας παντοίων ἀνέμων λαμπτῆρας ἀμουργούς, 
τὸν ὀφθαλμόν. διὰ τί ὄν ἠρεμῆντι τοῦτ᾽ οὐ συμβαύει; τὼ «εἶτ᾽ ἀνέμων μὲν πνεῦμα, διασκιδγῶσιν ἀέντων, 
δ᾽ αἴτια τότου, καὶ τῆς ἀπορίας καὶ τοῦ. δοκεῖν πῦρ εδαιὮ- . φῶς δ᾽ ἔξω διαθρῶσκον, ὅσον ταναώτερον ἦεν, 

τὴν ὄψιν, ἐντεῦθεν ληπτέον. τὰ γὰρ λεῖα πέφυκεν ἐν τῷ λάμπεσκεν κατὰ βηλὸν ἀτειρέσιν ἀκτύεσσιν" 
7, ΄ ᾽ “» "ν ,.“" »}) » ΓᾺ ΄»ν» , » ψξοτονν, »-» 

σκότει λάμπειν, οὐ μέτοι φῶς γε ποιεῖ, τῷ δ᾽ ὀφθαλμῶ ὡς δὲ τότ᾽ ἐν μήνιγξιν ἐεργμένον ὠγύγιον πῦρ 

2. νοημάτων δ. [ἀ. κρείσσων 1. καὶ οπιὶ Ἐ. ἢ 5. καὶ οπι δ. ἢ μὲν οἵα Ζ. ᾿ 6. εἰσαγγίλλει απιὶα ἡ Ροϑὲ ὄψεως Ῥ 
εἴ, φυὶ ἐὰπὶ 7 ἀγγέλλει, ΕΥ͂. 1 41 καὶ Υ. Π 1. τὰ οι Ζ. | 9. σχῆμα καὶ μέγεθος ἘΛΙ͂Υ, μέγεθος σχῆμα . {κίνησιν τάσιν ἀριθ- 

μόν 1. ἢ 10. τὰς οτὰ Η͂. Π τὰ Τ΄ ἢ 14. εἰς Σιδῦν. Ἱ πλεῖςον ἡ ἀκοὴ 1.. Π 16. τῆς οτα 15. ΠΠἐννεῶν Ὠοπμ}}, [Π19. γίγνεσθαι Α͂. 

20. διο] υὔῦν ἘΜΥ͂. 1 21. δὲ οταὰ .8. {[22. τὴν ὄψιν πώντις Ῥ, ἢ 24. ἰκλάμπον 1.. 26. τότ᾽ ἐν σκότει Ζ,ϑυ. 27. γὰρ καὶ μὴ 

. 1 28. ὃ ὁρώμενόν τῇ ἑρωη μὲν ἀντία Ῥὶ οἵα δῦ, ἵ ἄρ᾽] γὰρ ΤΊ, γὰρ καὶ ΑἹ. ! ἑαυτὸν οαχλ ἘΖΙ͂ΡΤ. ᾿ 29. ὁ οπι ὰ 5.} τὸ δ᾽ αἴτιον 
50. 1 32. σκότω ἘΔΙΤ. Π γε φῶς ΠΗ͂. ἸΠ ποιεῖν ὩΡαῦ, 

1. φαδεέτω οἵα 5. [[ 2. τὸ] τῷ .5.. 1 ἀ. ὥς] τὸ ὅ΄. ἢ 5. ἂν ΣΡΑῦ 11 6. κιφαλαί τε ἰχϑ. 5. }} 1. τιὰὺς ἘΜΌΣ. ᾿ τὸ 
τῆς σ' θόλον Π͵ΊΡ τὸ τὴς σ. ὅλον ΕΤ. ἢ 8. συμβαίνειν ΕΠΙ͂Τ. ἵ δο καὶ ἂν 1. ᾿ 9. ἐκεῖνος ΕΡ ΤΥ. ᾿ὶ αὐτὸς οἵα ἘΠΤ. ᾿ 10. αὐτὸν Υ͂, 

αὐτῶν με Ἐ. 1 ὃ οἵτὰ ΚΥ͂. { 15. τίς -- 21, ὕδατι] τί γάρ ἰςιν δ. 16. ἢ ἂν ὑγρῶ 1..ὄ {ΠΟ 20. λανβάνειν ἘΡ. [καὶ οπι Ῥ. ἢ 21. τὸ 

οτὰ Η͂.  μάλιςα 1. 23. ὑδὲν Ῥ, {| 24, δ᾽ οἴχὰ 1. ἴ νομίζειν τι ἘΠ. ἢ τέτε Ῥὶ τὸ ΕΠΗ͂Ι, τῇ 5, ογὰ 5. ἢ 25. ἦν ἱ. ᾿Π ὕτως οὔχ 

Ῥ. Ἰ 26. τρόσοδον τε δ. Π ὡπλίσατο λ, ΦΈΡ ὡπλίσσ᾽ αὐτολύχνον δ. ἢ 28. αἶψα ΝΡ || ἀμοργοὺς ΜΙ͂Ι, ἀμοργοῦς Υ, ἀμοργους 

(δαρτα Ὑ ροεῖῖο β) Ε- || 29. αἴτ᾽ ἘΜ ΤΟ". Τ᾿ μὲν οχα ΝΡ, ἢ πιεύματα ΕΥ̓͂. 1 διασκεδνῶσιν Ν, διασκεδὰσιν  ᾿ 30. πτῦρ ἘΜΡ’ 
ΤΟ" εἰ κάρτα ροβίϊο ἃ φῶς 1. ἢ ἔξω διάνταται τρείατο θεσπεδίησιν ὀθόνησιν διαθρῶσκον Ῥ. "ἢ ἅ Ν᾽ ἢ 31. λάμπεσκε Ὠοπηυ}}, ἢ ἀπει- 
ρέσυ ΝΡ, ἀτηρέσιν πι. Π ἀκτίνεσιν ρ]εγίαι 6, [Π 32. τότ᾽} ὅτε .δ. ΠΠ μήνιξιν 7" ἰ, μῆνι γὖν Ν. ἢ ἐργμένον Ζ, ἱερμένον ἘΡ’, ἐελμίσον ΩΓ, 
Βειμόοι ΤΊ ἰκμέων ΘΟ’. ἢ δγύγιον Ν. 



438 ΠΈΡΙ ΔΙΣΘΗΣΕΘῈ ΚΑῚ ΑἸΣΘΗΉΡΩΝΙ 
λεπστῆσιν ῥβόψῃσι λοχαζετο ᾿κύκλοται. κούρην" . . κώτι. συμφύεται τὸ. τυχόν, τό, τ᾽ ΩΣ «ὦ. ἐκτὸς πῶς; ᾿ 
αἱ δ᾽ ὕδατος μὲν βένθος ὠπές γον ἀμφινώοντος, γὰρ μῆνιγξ μεταξῃ ἐστιν, κερὶ. μὲν. οὖν. τοῦ ἄνευ. φωτὶ 

αὖρ δ᾽ ἔξω διαθρῶσκον, ὅσον ταναώτερον. ἦεν. . .. μ ὁρᾶν͵ εἴρηται ἐγ ἄλλριξ. ἀλλ᾽ εἴτε φῶς εἶτ᾽ ἀήᾳ ἐστι 
ὁτὲ μὲν ἕν ἕτως. ὁρᾶν ᾧχσίν, ὁτὲ δὲ ταῖς ἀπρρροΐαις ταῖς τὸ. μεταξὺ τοῦ ὁρωμένοι͵ καὶ ποῦ ὄμματος, ἡ: διᾷ τούτον 

ἀπὸ τῶν ὁρωμιένων, Δημάκριτος δ᾽ ὅτι μὰ ὕδωρ. εἶναί φητο ᾷ υὐηὸς σιν ἡ κοΐσα; τὸ ἦραν: καὶ εὐλάγμς. τὸ ἐντός ἐς 

λέγει καλῶς, ὅτι δ᾽ “ἶεται. τὸ ὁρᾶν. «εἶναι τὴν ἔμ φασιν, οὐ ὕδατος". ᾿φιαφανὶς γὰρ κὸ ὕδωρ,. ὁρᾷται: δὲ ὅ εῷσσερ «καὶ 
χαλῷς" τῶτο μὴν γὰρ συμβαύει ὃ ὅτι. τὸ ἔμμα λεῖαν, καὶ ἔζω. οὐκ ἄγει ψθωτός, οὕτω καὶ: ἐντός: -διαφῳὴὶς ἦρα δῶ 
ἔξιν οὐκ ἐν ἐκείνῳ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐρῶντι" ἀνίκλασις γὰρ τὸ εἶαι. καὶ ἀνάγκη. ὕδωρ εἶα;,, ἐπρδὴ ἐκ φήρ. ὁὶ γὰρ ἐπὶ 
«άθος. ἀλλὼ καθάλκε περὶ τῶν ἐμφαμνομέῳν. καὶ ἀνακλάς: τὸ ἐσχάτα ὄμματος ἡ ψυχὴ ἢ τῆς ψυχᾶς τὸ ̓αἰσθητήριόν 

ρεως οὐδὲν πω δῆλον ἢ ἦν, ὡς ἔρικεν. ἄτοπεν δὲ καὶ τὸ μὴ 10 ἐς ιν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἐντός διόπερ ἀνάγκη διαφανὸρ εἶλαι 

ἐσελθεῖν αὐτῷ ἀπορῆσαι διὰ τί. ὁ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ. ̓ βόνον, καὶ δεχτυιὸν φωτὸς τὸ ἐντὸς φοῦ. ὄμματρε. καὶ. «τρῦτα καὶ 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδὲν ἐν οἷς ἐμφαῴεται. τὰ «εἴδωλα. «τὸ μὲν ἐπὶ τῶν συμβαινόντων, δῆλον: ἤδη γάρ σι, πλβγεῖειν ἢ " 

οἷν τὴν ὄψιν εἶναι ὕβατος) ἀληθὲς. μώ, δὰ Βότοι συμβαΐ- ξολέμῳ. “παρὰ τὸν κρέταφον. οὕτως ὥστ᾽ ἐκτμηθῆγαυ τοὺς 
κεἰ τὲ ἐρᾶν ᾧ ΕΞ ὕδωρ, ἀλλὰ ἢ διαφανξ᾽ ὦ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀξ πόρους τῷ ὕμματος, ἔδοξε γενέσθαι, σκότος ὥσπερ ύχροι 

ρᾶς κοινόν ἐς ῳ. ἀλλ᾽ εὐφυλακτότερον παὶ εὐπιλητότερον. τὸ (5 ἀποσβεσθώτος, διὰ τὸ οἷον λαμπτῆρα τινῷ ἀποτμηθῆναι 

ὕδωρ τὰ ἀέρος" διόπερ ἡ κόρη. καὶ τὸ ὄμμα ὕδατός ἐςο. τὸ διαφανές, τὴν καλουμόην. κόρην. ὥστ᾽ εἴπερ τούτων τι 

τοῦτο δὲ καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων δῆλον" φαύεται γὰρ ὀνμβαῥει,. καθρπερ λέγομεν, Φανερὸν ὡς. δεῖ τοῦτον τὸν 
ὕδωρ τὸ ἐκρέον δια φθειρομένων, : καὶ ἐν. γε φοῖς πάμπαν τρόπον ἀποδιδόναι καὶ προσῴκπτειν ἐκαςαν τῶν αἰσθηταρῶσ 

ἐμβρύοις τῇ ψυχρότητι ὑπερβάλλοι καὶ τῇ λαμπρότατι, ἐνὴ χῶν, στοιρρείων. τοῦ μὲν ὄμματος τὸ δρετρκὸν ὕδατος: 

καὶ τὸ λεμκὸν τοῦ ὄμματος ἐγ τοῖς -ἔχωφιν αἷμα πῖρν χαὶ 29 ὑποληπτέον, ἀέρες δὲ τὸ τῶν ψέφων αἰσθητήων, πυρὸς. δὲ 
λιπαρόν" ὅπερ διὰ τοῦτ᾽ ἐστί, πρὸς τὸ διαμώειν τὸ ὑγρὸν τὴν ἴσφρῃσιν. ἃ γὰρ ἐνεργείᾳ ἡ ὄσφρησις, τοῦτο -δυνάμει 
ἄπηκτον. καὶ διὰ τῦτο τῷ σώματος ἐρριγότατον ὁ ὀφθαὰς τὸ ἀσφραντικόν᾽ τὸ γὰρ «αἰσθητὸν ἐνεργεῖν. ποιεῖ τὴν αἷ 
μός ἐς ιν" οὐδεὶς γάρ πω τὸ ἐγτὸς τῶν βλεφάβῳν. ἐρρίγως σθησγ, ὥσθ᾽ ὑπάρχεο. ἐνάψνα. αὐἰτὰν- δυνάμει -πράτεραν 

σε, ἐῶν δ᾽ ἀναίμων σκληρόδερμοι οἱ ἐφθαλμαί εἰσι, καὶ ἡ δ᾽ ὀγμὴ καπνώδης. τίς ἐστιν ἀναθυμίασιὶ, ἡ δ᾽ ἄγαδυ- 
τὗτο ποιεῖ τὴν σκέπην, ἄλογον δὲ ὅλως τὸ ἐξιάντι Μοὶ τὸν ὃ μίωσισ ἡ καπνώδης ἐβ-πυρός, δὴδ καὶ τῷ περὶ τὸν ὀγκέ. 
ὄψιν ὁρᾶν,. καὶ ἀποτείνεσθφι μέχρι τῶν ἄστρων, ἃ μέχρι φαλεν τέπῳ τὸ τῆς ὀσφρήσεως. «ἰξθητήριάν ἐξτν ἔδιαν" δ 

τινὸς ἐξιοῦσαν συμφύεσθαι, καθάπερ λέγνσί τινες, τούτου γώμει γὰρ θερμὴ ἡ τῇ. ψυχρὰ ὕλη ἐς. καὶ ἡ τῷ ἴμμα- 
μὲν γωρφβέλτιον τὸ ἐν ἀρχὴ συμφύεσθαι τὸ ὄμματος. «τος γέεσις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον" -ἀπὸ τῷ ἐγκεφάλυ γὰρ 
ἀλλὰ καὶ τοῦτο, εὔπθες᾽ τό τε γὰρ συμφύεσβαι. τί ἐστι συνέστηκεν" αὗτος γὰρ ὑγρότατος καὶ ψυχράτατος τῶν ὃ 

φωτὶ πρὸς φῶς; ἃ πῶς εἷόν ἤ᾽ ὑξάρχειν; οὐ «γὰρ τῷ τυ- 88 τῷ σώματι μμιερίῳν. ἐξύό, τὸ δ᾽ ἁπτοκὸν γῆς, τὸ δὲ γευςε 

4. ἐθόνοισιν Χ'. : Ὑ ὀθόνησιν οοὐτ' Ἐ᾿ χθονίησι ΕΠ ΚΟ’ ἐδ, χοατῆσιν Ῥ. ἴ λοχάζετο ἘΛΙ͂ΣΙΙ, λοχάζεται σφ, ἐχέίατο 1, ἰχεύατο οο- 

τοῦῖ. 1 κύκλωπα Ὁ 5“ ςἶπι. 1} κοῦρον 65. 1 2. μὶν οαχλ Ν,,. ᾿ βύϑεος Χο. 1] ἀμφιαίντος νεῖ ἀμφινάεντος ἘΝΡΡΌΡΨΨΥΗ, ἀμῷ 
καέντος ΜΙ͂. ἢ 3. διαθρῶσκον] διέεσκον , 1 ὅσω 7. ἢ ἀ. ὅν οπι ἘΠΣΟΣΥ. 1 ἀπορροαῖς ὕ". ΠΠ ταῖς ἀπὸ) τῶν ἀπὸ (ΗΠ, τὰ δῦ. " ὅ. φ-- 
σὶν εἶναι 7, εἶδαι φασὶν Ῥ)ὶ ἢ Ἴ. μὲν ογὰ Χ. 11 9. ἀνακλάσεων Ῥιδῦ, {Π 10. οὐδέ ΕΖΩΉΘΥ. ΠΟ ἢ ἦν αὐτῷ ΜΙΙ͂, ἦι ἀςῷ 5. Ἵ ἄτομοι 

ἍἹΠ. ὉΡ Δ. δ οαχ 7. 1 13. ὅν σαὶ Ὑ. [Π εἶναι τὴν ὄψιν }Ὁ. 1. 15, εὐπειλητότερον », εὐνποληπτότερον Τοῦ. ἹΓ 16. ἀέρος} ἀέρος ἱςί Ῥ 

σι ἵ ἢ καὶ ἡ Ῥ. Ἵ 17. τῶτο δὲ] καὶ τῦτο ἰςι 5. ΠΠ αὐτῶν οτὰ Ῥ. ἢ δῆλον. οἵὰ ὅζ.. 18. τὸ ἐκρέον ὕδωρ δ. Π διαφθ. τῶν ὀφθαλ. 

μῶν καὶ ΣΡΘΌ. ἃ γε] τε Ῥ. οπὰ ΕΗ͂Σ. Ἱ 19. λαμπρότητι ΕΑΝ ὑπερβ] ὕὑτερβ, κὶ Δ} 85. 1} καὶ τῇ λαμπρότητι δῖθ ὑπερβάλλον 4, 
καὶ τῇ οιλπεότητι 1. ἢ 20. λευκὸν} λαμπρὸν δῦ. 1 τὸῦ τὸ 1. 11 πῖν αἷμα, Δ, αἷμα πλεῖον ΕἸΓΥΟ ἢ 41, ἕπερ οπι Ρῦ,. ἢ 22. ἀρρ- 

Ὑότατον ἙΦΟΥ, ἀρρυγωτότατον (δ, ἀριγότερον Η͂, 123. τὸ] τὰ Ῥῦσ. ἢ βλεφάρων] ἐμμάτων 1} 24. σκληρότεροι δῦ. ( 26. χα] καὶ 
ἃ δῦ. Ἵ 28. Ὁ] ἐπ᾿ }. ἢ τὸ το 29. συμφύεσθαι οτὰ μγ .5. 1 29. τε οτχὰ Ζ. ἢ 30. ὑπάρχειν τῦτο; ἡ δ), 

1. τῶ τ᾽ ἱντὸς τὸ ἱκτὲς δ, τῷ τ᾽ ἱχτὸς τὸ ἐντὸς . ΠΕ 2. ἦν οἷα δ. ἢ 4. τῷ δηΐθ δρι οτὰ Ζ. { Η ἡ οἱὰ 57). ἱ 7. καὶ τὸ ἱντές 
»Ῥ. ἢ 8. καὶ ἀνάγκη] ἀνάγκη ἄρα Ῥδῦ.  ἐπὰ ΜΙ. ἃ 9. τῷ ἐσχάτου τῷ ὄμματος δῦ). }} 3] καὶ Ζ.. αἰσθητικόν ΡΟΣ. ᾿ἃ 18. ὅδ 

ἡάρ τισι τισὶ γὰρ δ. 13. πολέμοις ΤΌ, πόλεμοι Ἑ. || ἀποτμηθξναι ῬδΩ), 1 14. Ὑὐασθαι, »υ ! 16. τύτων τι ἐπὶ τύτων ΣΡ. 1] 
11. ὡς ε δῆ ΤΡ. Π 21. μεργείφ οτὰ Ψ. 1 238. ἀναγκαῖον ἘΖΙ͂ΤΥ. ἢ αὐτὴν] αὐτὴν δ Ῥῦ, αὕτη ὃ 5. 1 24. κααν. ἀναϑ, ἱςό ΑΓ 

ΓΤ. Τ Ὧ5. καὶ οαι 8 εἱ τ. ὕ. ᾿ ἕμπυρος σαν Ῥ. ἢ τῷ δηϊ 26. τόπῳ Ῥδῦ. 26. τὸ] τῷ Ἢ, ι᾿ ἴδιον αἰσθ. ἐς Ῥ, ᾿ 21. θερμὸν 

Ἢ 1 αἴματος ἘΤ. 1 29. γὰρ καὶ ὑγρότατος Ι͂, 



ΙὨΡ" ΑἸΣΙΘΗΞΕΏΣ ΚΑΤ᾽ ΑἸΣΘΗΤΏΩΝ,; 489 

κὸν εἶδός τί ὠφῆς ἐσ, «αὶ; διεὰτ αὔτο πρὸς: τῇ "καρδήρ. ἢ χρωμαχίζεται, ταύταν. καὶ ἐντός, φάβεται δὰ καὶ ἀὴρ 
αὐνόνγιπέριον αὐτῶν, πῆς τε γεύσεως καλῆς ἀφῆς: ὦν καὶ ὕδωρ 'χρωματιζέμενα" «καὶ “γὰρ. ἡ αὐγὴ τοῦτόν ἐξιν; 
κειτὰϊ γὰβ κῷ ἐρεφάλῳ αἴτη,: καὶ: ἔξι. θερμότατον τῶν λλ' ἐκεῖ μὰν διὰ τὸ ἐν ἀορίξῳ ἀ τὴν αὐτὴν ἐγγύθεν καὶ 
μορίων, καὶ ποὶ μὲν “τῶν ϑλβ να, τοῦ ΤΉΡΔΗΣ βεῖῖν πρόσῶσι καὶ πόρρωθεν ἔ ἔχι χροιὰν οὔθ᾽ ὁ ἀὴρ οὐθ᾽ ἡ θά 
ἔξω τοῦτον" Τὸν τρόπον διωρισμόνα;." πιο τον τειν ᾧ Χαττα ἐν δὲ ποῖς. φώμασιν ἐὼν μὴ τὸ. περιέχον "ποῇ τὸ 

83΄. περὶ δὲ τῶν αἰσθητῶν σῶν: καϑ᾿ 8: εἰνόγεῆρων; μιλαβάλλειν, ὥριςαι "καὶ ἡ φαντασία; τῆς. χρόας. δῆλον 

εἷν λέγω χρώματος ναὶ ψόφυνναὶ ὀσμῆς καὶ χυμῦ «καὶ ἄρὰ ὅ ὅτι τὸ αὐτὸ κὠκεϊ κἀνθάϑε. δεκτηοὸν τῆς χρόας ἐς, 
ὀφῆς, καϑύλν ἊΣ εἴρηται: ὃ ὦ ππϑρὶ ψυχῆς, πετὸ ἕρς τὰ ἄρω διὰ φανὲφ καθ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἣν τοῖς σώμασιν ὕπαρ: 
“ἦν αὐτῶν καὶ τί. τὸ ἐνεῤγεῖν: καϑ᾽ ξιας ον: τῶν αἰσθητηρίων χει δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον ἐν πᾶσι) χρώματος ποιεῖ Μεῖ- 
κ«( δέ ποτε. δεῖ λέ ὁτιοῦν αὐλῶν, οἷον. τί χρῶμα: ἢ τί τὸ ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ " πέρατι ἡ Ζρία, τούτου ὧν , “πέρατι εἴη, 
ψέφιν ἃ τί ὀσμὴν ἢ χυμόν, ὑβοίω. ψφὲ καὶ). περὶ αἰ Φὴφ, ὥξε: χρῶμα ἂν. εἴη τὸ τοῦ᾽ διαφανοῦς ἐν σώματι ὡρισμέ. 
ἐπιρκεπτέον, "καὶ πρῶτον 5θὶ" χρώμδνος “ἔς: μὲν ὃν ἔκα. τὼ πόας. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν διαφανῶν, οἷον ὕδατος καὶ 
ζῸν διχῶς ̓λεφόμενον, Ἰδομὺν, ῥωγείῳ »γὸ τδὸ δογάμει τὸ εἶττι ἄλλο χρῶτον, καὶ ὅσοις φαίνεται χρῶμα ἴδιὸν ὑπαρ: 
μὲ οὖν. ἐνεργείᾳ: χρῶμά καὶ ὁ- ψόφος πῶ; ἐστὶ τὲ αὐτὸ χεῦ Ἀατὼ τὸ ἔϑιχατον, ὁμοίως πᾶσιν ὑπάρχει. ἔστι μὲν 
Ἶ διρὶν. ταῖς κατ᾿ ἐνένγειαν αἰφθήσενιν, οἷον ὁράσει καὶ 5 σὖν᾽ ἐνεῖναι. ἐν τῷ δια φανεῖ τῦϑ᾽ ὅ ὅπερ καὶ ἐν- τῷ ὠέρι ποι 
ἀκούσει, ἥρπαι ἐν τοῖς κερὶ ψυχῆ “τί δὲ ἕκαςον αὐτῶν φῶφ, ἔςι δὲ μή, ἀλλ᾽ ἐφερῆσθαι. ὥστ ὁΐν ἐκεῖ τὸ μὲ 

ὃ ποιήσει «τὴν. αἴσθηξιν καὶ τὴν ἐνῴγειαν,, γῦν λόγωμεκ, φῶς τὸ δὲ σκότος, οὕτως ἐν τοῖς σώμασο. ἐγγίνεται τὸ 
ὥσπερ οὖν εἴρηται περὶ φωτὸδ. ἐγ᾿ ἐκεόσιφ," ΤΩ ἐφὶ χρῶμα λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. "περὶ δὰ τῶν. ἄλλων χρωμάτων ἤδη 
ἥ διαφανῦς: κατὰ τυ μβεβηκόφ': ὅνωκ γὰρ δῇ ΟἽ πουρῶς διελομένους. ποσαχῶς ἐνδέχεται γίγνεσθαι λεκτέον, ἐνδές 
δὲς. ἐν διαφωνεῖ; ἡ "μὲν παρϑυσία: ̓ φῶφτή, δὲ εὐρησὶς ἐφ1:Ὁ χεΐαι. μὲν γὰρ παρ᾿ ᾿ἄλληλα- τιθέμενα χὸ λευκὸν καὶ τὸ 
σκότος. ὃ. δὲ λέγομεν. διαφαλῃ, οὐκ ἔσιτό. ἴδιον ἀέρος ἢ μέλαν, ὥσθ᾽ ἑκάτερον μὲν εἶ εἶναι ἀόρατον διὰ σμικρότητα, 
ὅδατος δ᾽ ἄλλου τῶν οὕτω δύ, σωμάτων; ἀλλά τὸ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ὁρατὸν οὕτω γύεσθαι. τοῦτο γὰρ οὗτέ 
τίς ἐξ κοινὴ φύσις καὶ δύναμις, ἢ "χωριφὴ μὲν σὺκ ἔςξιο, λευκὸν οἷόν τε Φερεύας. οὔτε μέλαν" ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη Γ 
ἐν “τούτως δ᾽ ἐστί, καὶ τὸν - ἄλλοις ταβασιν δυπάρχει, τὶ ἔχειν χρῶμα, τούξων δ᾽ οὐδέτερον δυνατόν, ἀνάγκη, βε- 

τοῖς μὲ μᾶ ἄλλον τοῖς δ᾽ ἧττον. ὥσπερ οὖν καὶ τῶν. σωμοῦ" 35 κτόν τὶ εἶναι! καὶ εἶδός τι ᾿χρόας ὠμῶν ἔξι μὲν οὖν ὅτωφ 
των. ἀνάγκη τὶ εἶναι ἔσχατον; καὶ ταύτης. ἡὶ μὲν οὖν τοῦ ὑπολαβεῖν πλείυς εδαι χρόας ἍΔΕ τὸ λευκὸν καὶ τὸ 

Φωτὸς φύσις ἐν ἀορίρῳ τῷ διαφανεῖ ἐςΐν" τοῦ δ᾽ ἐν Τοῖς βέχω; πολλὼς δὲ τῷ λέγον τρία γὰρ πρὸς δύο, καὶ 
σεόμασι δια φεπος τὸ ἔσχατον, ὅ ὅτι μὲν εἴη ὧν τι, δῆλον, εἰς πρὸς τέτταρα, καὶ κῶν ἄλλος ὠριθμοὺς ἔςι παρ᾽ 
ὅτι δὲ τῆτ᾽ ἐςὶ τὸ χρῶμα, ἐκ τῶν συμβαινόντων. φανερόν: ἄλληλα κεῖσθαι, τὰ δ' ὅλως κατὼ μὲν λόγον μηδένα, 
τὸ γὰρ χρῶμα: ἢ ἐν τῷ πέρατί ἐφ ἢ Ὑἰρδεῖ εδιὸ καὶ οἱ ϑη καθ᾽ ὑπεροχὴ δὲ τινὰ καὶ ἔλλειψιν ἀσύμμετρον, καὶ τὸν ὁ 
Πυθαγόρειοι τὴν ἐπιφάνειαν χροπὶν ἐλάλεν, ἔξι μὲν γαῤ ἐν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχεν ταῦτα ταῖς συμφωνίαις" τὼ μὲν 
τῷ τοῦ σώματος πέρατι, ἀλλ' ὅ τι τὸ τοῦ σώματος πέξ γὰρ ἐν ἀριθμοῖς εὐλογίζοις χρώματα, καθάπερ ἐκεῖ τὼς 
ρας, ἀλλὼ τὴν αὐτὴν φύσιν δεῖ νομίζειν, ἥπερ καὶ ἔξω συμφωνίας, τὰ ἥδιςα τῶν χρωμάτων εἶναι δοκοῦντα, οἷον 

Ἅ, τί τῆς ΣΟ αι 2. τέ στὶ ἘΛΙ͂Τ. ἢ 3. θερμστάτη .. Π δ. ὃὰ τῶν καϑ' ἕχαξον αἰσθητηρίων αἰσθητῶν ὦ. 11 8. τῷ ἩΜ. ἢ τὸ οπὰ ἩΥ͂. ἢ 
40. δὰ ὃπι δ). ἢ τῇ τὸ , τί τὸ Χιϑῖν ἢ τῇ τὸν 1 δῦ. ἢ 11. τῇ τὸν ΦΌΣ οτὧὰ ῬΆ. Ἱ 12. σκεπτέον 1. αὶ 1Δ. ὁ οτὰ δ. ἢ 
16. τος} τῷ 1. ἃ δ ὥκα ον αὐτῶν Ζ. ἢ 17. ποιεῖ Ῥ. 1 τῦν οαι Ῥ 5.7. Π λέγομεν ἜΤ 18. ὃν ὁπν ΕΤ. ἵ 19. "}} ᾧ Ῥδῦ. ἢ 

2. Κ᾽ τῷ διαφανεῖ 5. ἢ 1. ὅδ, ἢ ἀέρος Ῥ. ἃ 22. ἄλλων Υ' 1 23. ἵς ΟἿἋ δῦ. ἢ ἐς οτὰ 8. ἢ καινὴ Ζ. ἢ 24. τοῖς] ἐν τοῖς 8 

5. πὰ Σ. ἢ 27. τῷ σπχα ΡΣ, " 28. ἄν τι Ῥ οὐπὶ ρὲ δ οἵ ΘΟ δὲ οαιεγῖ παντὶ. Π 29. ἐκ -- 30, χρῶμα οπι (5. {[ 30. τό τέ 
τὸὼρ Ῥῦ. 1 ἢ οτὰ Ὁ. ἢ 5] ἢ. Ἵ 31. χρόαν Ῥιδῦ). [ καλῦσιν )ς ΕΞ. Π 1ὰρ} ἕν δ. ἢ 32. τι σὰ Ῥιϑῦ. " 33. εἴπερ Ῥ. 

Ἴ. καὶ ροκῖ δὲ οχὰ 8. ΠΠ 2. χρωματιζόμενον “87. [1 αὐγὴ τὸ τοιδτόν δ). ἢ ἄ, προϊοῦσιν 8. εἰ μη ὅ: 1 χρόαν Ῥδῦ. [ 5. τὸ 
καῖα μετ. οπὶ Ῥιδῦ. ἢ 6. δρίζεται 50. Ἰ Τ. δεκτικὸν κἀνθάδε 77, καὶ ἱνταῦθα δεκτικὸν {τῆς ογὰ ΡΥ Ὁ. 1 8. τὸ δ᾽ ἄρα ΑΗ. καὶ 
δνυπάρχε τοῖς ΖΦ. 19. μᾶλλον καὶ] ἢ ἥ μᾶλλον ἥ ῬδΌΣ. ἸΠ10. Ἦν αἶ πέρας τι Ῥ. Ἰ 11. εἴκη ΤῸ 12. χρώματι 8. 11 13. ὅσων δ. ἢ 

φαίνεταί τὶ χρῶμα Ῥ. ἢ 16. ζῆ᾽ ἡὰρ ὙΠ: ἃ 18. . οπι ΣῈ ἢ 49. . διελομένοις ΖΦ. " 20. γὰρ καὶ χ. 1. ἢ τὸ] τό τε Ῥῦ. 1 μέλαν 

καὶ τὸ λευκὸν ». ἢ 21. ἀέρατον δῖε εἶναι Ζ, δηί6 22. τὸ δ᾽ δ Π 21. μικρότητα Ριδ. ἢ 23. λ. ὅτε μέλαν οἷόν τε γέεσθαι Χ., ἢ 
ἕξειν μα τι ;ϑ). {{ 2λ.. τὸ 'χρῶμα «ΜἹ. 1} 25..ὄ τι εὐχῇ τε ἐναι Ῥδ.. 1 26. τὸ αἰίδγαπι οτὰ .5. ΠΠ 28. τέσσαρα Ψ. ἢ 31. δ] δῆ 
Αἴ. 1 32. γὰρ οτὰ δ), ροβῖ ἀριθμοῖς ροηΐξ Ὁ. χρώματος ἘΔΙ͂. 833. τὰ] ταῦτα δ᾽ Ρὶ οτὰ ἘΠΗ͂Τ. 



440 ΠΕΡῚ ΑΙΣΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΩΝ, 

τὸ ἁλουργὸν καὶ φοινικοῦν καὶ ὀλίγ᾽ ἅττα, τοιαῦτα, δι’ μὴ μόνον τὸν. τρόπον τοῦτον. ὅγπερ οἴονταί τῦες, παῤ᾽ ἀλ- 
ἥνπερ αἰτίαν καὶ αἱ συμφωνίαι. ὀλίγαι, τὼ δὲ μὴ ἐν ἀριθ- ληλα τῶν ἐλαχίςων τιθεμένων, ἀδήλων δ᾽ ἡμῖν διὰ τὴν αἷ- 
μοῖς τἄλλα χρώματα, ἢ καὶ πάσας τὼς χρόας ἐν ἀριθ- ἀρίων ἀλλ᾽ ὅλως πάντῃ πάντως, ὐπα ἐν τοῖς περὶ με 

μοῖρ εἶαι, τὰς μὲν τεταγμέας τὰς δὲ ἀτάκτους, καὶ ἔεως ἐρηται. καθόλε περὶ. πάντων. ἐκείνως μὲν γᾶρ μῆγυ- 
αὐτὼς ταύτας, ὅταν μὴ καθαραὶ ὦσι, διὰ τὸ μὴ ἐν ἀριθ- 5 ταῖ ταῦτα μόνον ὅσα ἐνδέχεται διελεῖν εἰς τὰ ἐλάχιςα, 

᾿μοῖς εἶναι τοιαύτας γίεσθαι. εἷς μὲν οὖν τρόπος τῆς γε- καθάπερ ἀνθρώπους ἴχπους ἢ τὰ σπέρματα" τῶν μὲν γὰρ 
τέσεως τῶν χρωμάτων οὗτος, εἷς δὲ τὸ φαίνεσθαι δι᾿ ἀλ- ἀνθρώπων ἄνθρωπος ἐλάχρεος, τῶν δ᾽ ἵππων ἵππος" ὥςε τῇ 
λήλων, οἷον ἐνίοτε οἱ γραφῆς ποιοῦσιν, ἑτέραν χρόαν ἐφ᾽ τότων παρ᾽ ἄλληλα. θέσει τὸ πλῆθος μέμικται τῶν συναμ- 
ἑτέραν ἐναργεςέραν ἐπαλείφουσιν, ὥσπερ ὅταν ἐν ὕδατί τι φοτέρων' ἄνθρωπον δὲ ἕνα δὶ ἵππῳ οὐ λέγομεν μεμῖχβαι. 
ἢ ἐν ἀέρι βούλωνται ποιῆσαι φαινόμενον, καὶ οἷον ὁ ἥλιος τοῦσα δὲ μὴ διαιρεῖται εἰς τὸ ἐλαΐχιφον, τότων ὑκ ἐνδέχεται 
καθ᾿ αὑτὸν μὲν λευκὸς φαίνεται, διὰ δ᾽ ἀχλύος καὶ καπ- μῖξιν γενέσθαι τὸν τρόπον τῦτον ἀλλὰ τῷ πάντῃ μεμῖχβαι, 
γοῦ φοινικοῦς. πολλαὶ δὲ καὶ ὕτως ἔσονται χρόαι τὸν αὖὐ- ἅπερ καὶ μάλιςα μίγνυσθαι πέφυκεν, πῶς δὲ τῦτο γέγνε- 
τὸν τρόπον τῷ πρότερον εἰρημώῳ" λόγος γὰρ ἂν εἴη τις σϑαι δυνατόν, ἐν τοῖς περὶ μίξεως. εἴρηται πρότερον. ἀλλ᾽ 
τῶν ἐπιπολῆς πρὸς τὰ ἐν βάθει, τὰ δὲ καὶ ὅλως οὐκ ἐν ὅτι ἀνάγκη μεγνυμώων καὶ τὼς χρόας μέγνυσθαι, δῆλον, 
λόγῳ. τὸ μὲν οὖν, ὥσπερ καὶ οἱ ἀρχαῖοι, λέγειν ἀπορ- 15 καὶ ταύτην τὴν αἰτίαν εἶναι κυρίαν τῇ πολλὼς εἶναι χροίας, 

ροίας εἶναι τὸς χροίας καὶ ὁρᾶσθαι διὰ τοιαύτην αἰτίαν ἀλλὰ μὴ τὴν ἐπιπόλασιν μηδὲ τὴν παρ᾽ ἄλληλα θέσιν" οὐ 

ἄτοπον" πάντως γὰρ δι᾽ ἁφῆς ἀναγκαῖον αὐτοῖς ποιεῖν τὴν γὰρ πόρρωθεν μὲν ἐγγύθεν δ᾽ ὃ φαίνεται μία χρόᾳ τῶν με: 
αἴσϑησιν, ὥς εὐθὺς κρεῖττον φάναι τῷ κινεῖσθαι τὸ μεταξὺ μιγμέων, ἀλλὼ πάντοθεν. πολλαὶ δ᾽ ἔσογται χρόαι διὰ τὸ 
τῆς αἰσθήσεως ὑπὸ τῇ αἰσθητῷ γύεσθαι τὴν αἴσθησιν, ὠφῇ κατὼ. πολλοὺς λόγους ἐνδέχεσθαι μέγουσθαι ἀλλήλοις τὰ 

καὶ μὴ ταῖς ἀπορροίαις. ἐπὶ μὲν ἦν τῶν παρ᾽ ἄλληλα κει- 29 μιγνύμενα, καὶ τὼ μὲν ἐν ἀριθμοῖς τὼ δὲ καθ᾽ ὑπεροχὴν 
μένων ᾿ἀνάγκη ὥσπερ καὶ μέγεθος λαμβάνειν ἀόρατον, ὅτω μόνον. καὶ τἄλλα δὴ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ἐπὶ τῶν παρ᾽ 
καὶ χρένον ἀναίσθητον, ἶνα λάθωσιν αἱ κινήσεις ἀφ ἄλληλα τιθεμένων χρωμάτων ἢ ἐπιπολῆς, ἐγδέχεται λέ- 

γαί καὶ ἣν δυκῇ εἶναι διὰ τὸ ἅμα φαίνεσθαι. ἐνταῦθα δὲ γεῖν καὶ περὶ τῶν μιγνυμένων" διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν εἴδη τῶν 
ἐδεμία ἀνάγκη, ἀλλὰ τὸ ἐπιπολῆς χρῶμα ἀκύητον ὃν καὶ χρωμάτων ἐςὶν ὡρισμώα καὶ ἐκ ἄπειρα, καὶ χυμῶν καὶ 
κούμενον ὑπὸ τῷ ὑποκειμένε ἐχ ὁμοίαν ποιήσει τὴν κύησιν. 25 ψόφων, ὕςερον ἐρῶμεν. 

διὸ καὶ ἕτερον φαύεται καὶ ὅτε λευκὸν ὅτε μέλαν, ὥς᾽ εἰ Τί μὲν οὖν ἐςὶ χρῶμα καὶ διὼ τή᾽ αἰτίαν πολλαὶ 4 
μὴ ἐνδέχεται μηδὲν εἶναι μέγεθος ἀόρατον, ἀλλὰ πᾶν ἕκ χροιαί εἰσιν, εἴρηται" περὶ δὲ ψόφε καὶ φωνῆς εἴρηται πρό- 
τινος ὠποςήματος ὁρατόν, καὶ αὕτη τις ἂν εἴη χρωμάτων τερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς" περὶ δὲ ὀσμῆς καὶ χυμῖ νῦν λέ: 
μίξις. κἀκείνως δ᾽ ὑδὲν κωλύει φαίνεσθαί τινα χρόαν κοι- κτέον. σχεδὸν γάρ ἐςι τὸ αὐτὸ πάθος, οὐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς 
γὴν τοῖς πόρρωθεν" ὅτι γὰρ ἀκ ἔςιν ἀδὲν μέγεθος ἀόρατον, 30 δ᾽ ἐςὶν ἑκάτερον αὐτῶν. ἐναργέςερον δ᾽ ἐςὶν ἡμῖν τὸ τῶν χυ»- 
ἐν τοῖς ὕςερον ἐπισκεπτέον. εἰ δ᾽ ἐςὶ μίξις τῶν σωμάτων μῶν γένος ἢ τὸ τῆς ὀσμῆς. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι χειρίς γ᾽ 

1. ἁλυρῶν ΕΠΙ͂Τ. Ἱ καὶ τὸ φ. Ῥϑσ. 1 καὶ οὐὰ Ὁ. ᾿ὶ ἅττα] δὲ τὰ 5. ᾿ἰ 2. καὶ οπι ζ΄. || 8. τἄλλα -- ἀριθμοῖς οἵα ἘΤ. ἢ 
καὶ εἰ ἡ. μὲν οπχ .». {|6. τοιαῦτα 7. 1 1. τὸ] τῷ 8.0, οἵα Κ΄. ᾿Ο 8. γραφῆς Ἐπ φεἴοτὶ γραφεῖς. {ΠΟ ποιῶῆσιν δηΐα οἱ Ὁ. 9. ἑτέρα 
ἙΡΥ͂. 1 νεργεςέραν ΕΥ͂. ἢ τι ογχὰ δ. ἵ 10. ἐν οπλ ».5. } βύλωνταί τι ποῆσαι Ῥιδ Ὁ). ἢ καὶ ογα ὕ᾽. ἢ ὺ οπι δ). 11. καὶ οἵὰ 
».} 13. προτέρω 1. ἢ 14. πρὸς Δ. Π τὸ ἐν δ 15. καὶ οπι ΔΡδῦ). ἢ λέγυσιν Ῥ. ἢ ἀπόρροιαν 8:0), ἀπορίαν Ῥ. ἢ 16. τὰς χρόας 
7,, τῆς χρόας ΡΥ 48, τὴν χρόαν Ῥῦ εἰτα δ. }} 17. ἁπάντων Τ᾿ὃὈ5 Ὁ. 11 αὐτοῖς ροεὶ 18. αἴσϑησιν Ζ. ἢ 18. τὸῇ τῷ . 1 19. ἁφῇ κὰ 
μὴ ταῖς] ἢ ἀφῇ καὶ ταῖς Ζ,, ἢ ἁφῇ καὶ δῦ, ἡ ἁφὴ κὼ ἢ. ἢ 22. λανθάνωσιν Ῥδῦ. ἢ 23. δοκεῖ Η͂. 1 2. κυητὸν ΕΛΙ͂ΕΟἢ 26. διὸ κὶ] 

διὰ τὸ δ. Ὁ, διὸ ἘΠΙ͂Ρ. 1 φαίνεσθαι 8.7, φανεῖται Ῥ. α 21. ἀλλ' ἅπαν Ῥ. || 28. διαςήματος 1. 11 τι Κ΄ ἢ μίξις χρωμάτων Ὁ. [ 29. κω- 
λύσει Ῥιδῦ). 1 κοι δ). 1 30. γὰρ ὑδὲν ἐςι Ζ,. 

4. τις μόνον παρ᾽ Ῥ. 1 3. πατὴ ῬΥ͂. ἢ παντὸς Ῥ. ἢ τῷ 1. ἢ 5. ταῦτα μόνον μόνως δ. ᾿ 6. ἵπποις Ῥ. ᾿᾿ Ἴ. ἄτδρωτον ἘΖΔΥ͂Σ. ἢ 
ἐλάχιςον ΕΜ. Ἰ ἵππον ΕΠΙ͂Τ. 1 8. τὸ μὲν πλῆθος ΜΗ. ἢ μέμικται τὸ τῶν Ῥ. 1 9. ἐὴ] ἑὴ δὲ δ. 1{ 10. τύτων δὲ ἐκ Ῥ, ἢ 11. παπὶ 
ΕΥ̓͂, τᾶν πανὴ 7, πάμπαν Ῥὶ πάμπαν τι 5. ἢ 12. πέφυκε μίγνυσθαι Ζ. ἢ τῦτο μάλιςα γίγνεσθαι 1... 1} 13. ἀλλ᾽ ὅτι] ἀλλὰ τίς ἘΖΑ͂Ι͂Τ, 
ἅμα δέ τις Ῥ. 1 15. αἰτίαν] οἰκείαν Υ̓ εἰ ΡΥ Ἐ. 1 τοῇῦ τῦτο 1. ἵ χρόας ΔΡ.5. 16. σρὸς 8. ἢ 17. φιασᾶται Σιδῦ).  μυγυμίων Ζ. ἢ 
18. τὸ πολλοῖς λόγοις ἘΛΙ͂Ψ. ἰ 20. φαινόμενα Ζ. 11 21. δὲ Υ. ΠΠ πὲρ οπὰ 2. 1 23. περὶ μὲν τῶν μιγυμένων καὶ ἐν ἄλλοις διώριςαι, διὰ 

Σ εἰ με Ὁ. ἵ τῶν οπι 2. ἢ 25. ἐρῦμεν} ἐπισκεπτέον Ρ5 Ὁ). Ἢ 26. μὲν οταὰ Ζ. [Π χρῶμά ἐς Ῥ. ᾿᾿ 27. χρέα Β.. 28, τὖν οἵα Ρ 
δ. ἢ 29. δ᾽ αὐτοῖς δ᾽ 5. ἢ 30, ἡμὴ ἐεὶ ΖΡ, 



ΠΕΡῚ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΘΗΤΩΝ. 

ἔχομεν τῶν ἄλλων ζῴων τὴν ὄσφρησιν καὶ τῶν ἐν ἡμῖν αὐ- 
τοῖς αἰσθήσεων, τὴν δ᾽ ἀφὴν ἀκριβες ἄτην τῶν ἄλλων ζῴων. 

ἡ δὲ γεῦσις ἁφή τις ἐςΐν. ἡ μὲν ὄν τῇ ὕδατος φύσις βό- 
λεται ἄχυμος εἶναι" ἀνώγκη δ᾽ ἢ ἐν αὑτῷ τὸ ὕδωρ ἔχειν 

ἀλί 

ἧτοι ὑπάρχοντες καὶ ἐν τῇ γῇ. διὸ καὶ πολλοί φασι τῶν 
ἀρχαίων φυσιολόγων τοίδτον εἶναι τὸ ὕδωρ δὲ᾿ οἵας ἄν γῆς 

πορεύηται. καὶ τῦτο δῆλόν ἐςιν ἐπὶ τῶν ἁλμυρῶν ὑδάτων 
μώλιςα" οἱ γὰρ ἅλες γῆς τι εἶδός εἰσιν. καὶ τὰ διὰ τῆς 

τὼ γόη τῶν χυμῶν ἀναίσθητα διὰ μικρότητα, καθάπερ 5 τέφρας διηθόμενα πικρᾶς ὕσης πικρὸν ποιεῖ τὸν χυμόν. εἰσί 
᾿Ἐμπεδυκλῆς φησίν, ἢ ὕλην τοιαύτην ἐγεῖναι οἷον παυσπερ- 

μίαν χυμῶν, καὶ ἅπαντα μὲν ἐξ ὕδατος γίγνεσθαι, ἄλλα 

δ᾽ ἐξ ἄλλε μέρες, ἢ μηδεμίαν ἔχοντος διαφορὰν τῷ. ὕδατος 
Ν -“᾽ » “ Φφ- ΣΌΝ ΝΥ Ἄς Ζ τὸ ποιοῦν αἴτιον εἶναι, οἷον εἰ τὸ θερμὸν καὶ τὸν ἥλιον φαῇι 

τε κρῆναι πολλαὶ αἱ μὲν πικραΐ, αἱ δ᾽ ὀξεῖαι, αἱ δὲ παντον 
δαπὸς ἔχεσαι χυμὸς ἄλλες. εὐλόγως δ᾽ ἐν τοῖς φυομένοις ᾿ 
ἡ .“ ᾽ὔ , “ Ἁ τὸ τῶν χυμῶν γίνεται γένος μάλιςα. πάσχειν γὰρ πέφυκε 
νς ὔ [4 ,Ἅ΄Ν “ῳ ὋΣ ὕὔ Σ ᾽ὔ Δ Ν τὸ ὑγρόν, ὥσπερ καὶ τἄλλα, ὑπὸ τῷ ἐναντίε᾽ ἐναντίον δὲ τὸ 

τις. τότων δ᾽, ὡς μὲν Ἐμπεδοκλῆς λέγει, λίαν εὐσύνοπτον 10 ξηρόν. διὸ καὶ ὑπὸ τῷ πυρὸς πάσχει τι" ξζηρὰ γὰρ ἡ τὸ 
τὸ ψεῦδος" ὁρῶμεν γὰρ μεταβάλλοντας ὑπὸ τῷ θερμῆ' τὸς 
“χυμοὺς ἀφαιρουμένων τῶν περικαρπίων εἰς τὸν ἥλιον καὶ 
πυραυμένων, ὡς ὁ τῷ ἐκ τῷ ὕδατος ἕλκειν τοιύτυς γινομέγες, 
ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ περικαρπίῳ μεταβάλλοντας, καὶ ἐξοιμα- 

πυρὸς φύσις. ἀλλ᾽ ἴδιον τῇ πυρὸς τὸ θερμόν ἐςι, γῆς δὲ τὸ 

ξηρόν; ὥσπερ εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ςοιχείων. ἢ μὲν ἦν πῦρ 

καὶ ἢ γῇ, ἐδὲν πέφυκε ποιεῖν ἢ πάσχειν, πδ᾽ ἄλλο ἐδέν" 

ἢ δ᾽ ὑπάρχει ἐναντιότης ἐν ἑκάςῳ, ταὔτῃ πάντα καὶ ποι- 
ζομώνυς δὲ καὶ κειμένες, διὰ τὸν χρόνον, αὐςηρὲς ἐκ γλυ- 15 οὔσι καὶ πάσχουσιν. ὥσαι οὖν οἱ ἐναποπλύνοντες ἐν τῷ 
κέων καὶ πικρὸς καὶ παντοδαπὸς γνομένς, καὶ ἑψομένος, ὑγρῷ τὰ χρώμαξα καὶ τὸς χυμὺς τοίῦτον ἔχειν ποίῶζσι τὸ 
εἰς πάντα τὰ γώη τῶν χυμῶν ὡς εἰπεῖν μεταβάλλοντας. ὕδωρ, ἕτω καὶ ἡ φύσις τὸ ξηρὸν καὶ τὸ γεῶδες, καὶ διὰ τῷ 
ὁμοίως. δὲ καὶ τὸ πανσπερμίας εἶναι τὸ ὕδωρ. ὕλην ἀδύνω- ξηρᾷ καὶ γεώδες διηθῶσα καὶ κιῦσα τῷ θερμῷ ποιόν τι τὸ 

τον" ἐκ τῷὋό αὐτῷ γὰρ ὁρῶμεν ὡς ἐκ τῆς αὐτῆς τροφῆς γι- ὑγρὸν παρασκευάζει. καὶ ἔςι τοῦτο χυμὸς τὸ γιγνόμενον 
νομέες ἑτέρες χυμός. λείπεται δὴ τῷ πάσχειν τι τὸ ὕδωρ Ὁ ὑπὸ τῷ εἰρημένε ξηρᾷ πάθος ἐν τῷ ὑγρῷ, τῆς γεύσεως τῆς 
μεταβάλλειν. ὅτι μὲν τοίνυν ἐχ ὑπὸ τῆς τῷ θερμᾷ δυνώ: κατὰ δύναμιν ὠλλοιωτικὸν εἰς ἐνέργειαν" ἄγει γὰρ τὸ αἰ- 
μεως λα νει ταύτην τὴν δύναμιν ἣν καλοῦμεν χωυμόν, σθητικὸν εἰς τοῦτο δυνάμει προύπαρχον" οὐ γαρ κατὰ τὸ 

φανερόν" λεπτότατον γὰρ τῶν πάντων ὑγρῶν τὸ ὕδωρ ἐςί, μανθάνειν ἀλλὰ κατὰ τὸ θεωρεῖν ἐςὶ τὸ αἰσθάνεσθαι. ὅτι δ᾽ 
καὶ αὐτῷ τῷ -ἐλαΐκ. ἀλλ᾽ ἐπεκτείνεται ἐπὶ πλεῖον τῷ ὕδατος ὁ παντὸς ξηρᾷ ἀλλὰ τῷ τροφίμε οἱ χυμοὶ ἢ πάθος εἰσὶν 
τὸ ἔλαιον διὰ τὴν γλισχρότητα. τὸ δ᾽ ὕδωρ ψαθυρόν ἐς ι"25 ἢ. ςέρησις, δεῖ λαβεῖν ἐντεῦθεν, ὅτι ὅτε τὸ ξηρὸν ἄνευ τῷ 
διὸ καὶ χαλεπώτερον φυλάξαι ἐν τῇ χειρὶ ὕδωρ ἢ ἔλαιον. ὑγρᾷ ἔτε τὸ ὑγρὸν ἄνευ τῷ ξηρθ". τροφὴ γὰρ ὑδὲν αὐτῶν 
ἐπεὶ δὲ θερμαινόμενον ὑδὲὰν φαίνεται παχυνόμινον τὸ ὕδωρ τοῖς ζῴοις, ἀλλὰ τὸ μεμιγμένον. καὶ ἔςι τῆς προσφερο- 
αὐτὸ μόνον, δῆλον ὅτι ἑτέρα τις ὧν εἴη αἰτία" οἱ γὼρ χυ- μένης τροφῆς τοῖς ἴῳοις τὰ μὲν ἁπτὰ τῶν αἰσθητῶν αὖ- 
μοὶ πάντες πάχος ἔχεσι μᾶλλον" τὸ δὲ θερμὸν συναίτιον; -ζησιν ποιᾶντα καὶ φθίσιν" τέτων μὲν γὰρ αἴτιον ἢ θερμὸν 

φαίνονται δ᾽ οἱ χυμοὶ ὅσοιπερ καὶ ἐν τοῖς περικαρπίοις, 9. καὶ ψυχρὸν τὸ προσφερόμενον" ταῦτα γὰρ ποιεῖ καὶ αὖ- 

4. ἄλλων οτὰ » 57). 1 ὄσφρησιν] αἴσθησιν ταύτην ΤΠ, ἢ ἃ. χυμὸς . δ᾽ 37 δ᾽ εἰ Ρ, δὴ)᾽ ἘΜΨΥ. ᾿ 5. σμικρότητα Ζ. ἢ 6. εἶται 
ἘΛΙ͂ΡῚ δ᾽ ᾿νέναι δ. 1 1. ἄλλο Ῥδῦ. 8. ἔχοντας Ἐ. ἢ 13. πυρωμένων Ῥ. ἰὼ τῷ] ὕτως Κ΄ 1 γενοωένες ΖΜ. ἢ 11. ἐξιιμασμένους 

ι5. 1 15. κιωμύνς ζι5 0) εἰ ργ Ῥ. Π αὐφηροτέρυες δ. ἢ] 16. καὶ ροβὲ πικιρὺὶς οπι Ῥ. ᾿ 17. εἰς] καὶ εἰς.  Ὰ Ἱ μεταβάλλοντας ὡς εἴ- 
«εἶν Δ. ἃ 18. πανσπερμίαν ΚΟΥ, ᾿ἱ ὕλην εἶναι τὸ ὕδυρ Ρϑ. ἢ 19. ἐκ τῆς αὐτῆς οτὰ ΕἸ, αἰτῆς οτα Ῥ. 20. δ ΕΠΙ͂ΡΘΌΥ. ᾿ 
21. θερμῦ μόνον δυνάμεως ΔΡ, ᾿ 23. πάντων τῶν ΖΡ. ἱ 24. τῷ οἵὰ 1. { πλέον 1,84Ε{ᾷξί]ξ Ιἱ 26. χαλεκώτερόν ἐςι φυλάξαι δ). ᾿] ὕδωρ 

1] τὸ ὕδυρ ἥ ἥπερ ἘΣ τ 29. πάντες οτὰ ὥ). ᾿ἰ 30. καὶ οὰ ΧΡ. [[| τῶ περικαρπίω .. 

1. ὑπάρχοντες ὅτοι δῦ). { 2. οἵας] ἧς 5.7. 11 πορεύηται γῆς 1. ἢ ἀ. μάλιςα οτὰ «5.07. 1 τι οτὰ ζ). ᾿ὶ ἐς! ἘΠΜΡ. [1 καὶ] διὸ καὶ 

1.5. 1} τὰ οτὰ ΠΗ͂. "1 5. χυμὸν καὶ τὰ διὰ τῶν ἄλλων (ἁλῶν φοΥγ 5) ὁμοίως. εἰσί 1.5, 1} 6. τε] δὲ καὶ 5). |] πολλαί οτα. Ζ. 1 
Ἵ. ἔχυσι 1.. 1 εὐλόγως δὴ Ὁ, διὸ εὐλόγως ἔϑῦ. ἢ 8. ἡδεται μάλιςα γέος Ῥι μάλιςα γίνεται γίνος 1, Ὑένος γίνεται μάλιςα Α͂. 1} 

40. ἡ φύσις τῷ πυρός Ῥ {{[ 12. περὶ τῶν ςοιχείων Ῥ. ἢ 5] εἰ ΚΣ ἢ 13. ἡ Κ ἢ ἢ] καὶ ΕΠΨ, ὑδὲ ΡὉ εἰ οοτν 8, δὲ ργ 5. ἢ 14.ὄ ἢ 
αἱ Το ὑπάρχει] ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς ΔΙ [1 ἐν οὐχ .5. {καὶ οἷχὰ Ζ. {Π415. ἐν οπὰ Ῥ. 1 16. τὰ] καὶ τὰ Ῥιδῦ. 1! τοιῶτον ποιξσιν ἔχεν 1, 

“ποίει τοῦτον ἔχειν Ῥιδ. 1 11. τὸ ροβὲ καὶ οὔ »ιδ 7). ἢ τῷ οτὰ Κ΄. || 18. καὶ τὸ γεώδες 1. ἢ τῶ ϑερμῶ καὶ κοῦσα }..}}.. 19. γινόμε- 

νον ὦ). ἢ 20.. ξηρᾷὰ πάθν; ΔΙ, πάθος ξηρᾷ 1.. 1} 22. “κὰρ διῖβ 3. ἀλλὰ }. 11. 25. ςερήσεις ῬΘζ). 1} 26. ὅτε -- ξηρθ οτὰ Α͂. ἢ ὑἐδὲν αὖ- 

πῶ] δ᾽ αὐτοῖς ΕΜΙ͂ΤΟ ὑχ ἢν ὅν, ὑχ ἣν μόνον .δ, ὑδὶν αὐτοῖς ζώοις ἀχ, ἣν μένον (ὐάϊεῖ5. ὨΙΒῖ]οΟ πη. τοῖς ζώοις) . 1 27. ζώοις] ζώρις 
ὧδι αὖ τοῖς φυτοῖς ταῦγρο ὥ). ᾿ϊ τὸ μιγηύμενον 1., τοῖς μεμιγμένοις. ἐδὲ αὖ τοῖς φυτοῖς ἀλλὰ τοῖς μεμιγμίνοις Ῥὶ 1 29. μὲν γἀρ} γὰρ τὸ 

μὴ δ. "ἢ ἢ] ἢ Ὁ, εἰ Υ, οπι Ῥ. || 30. καὶ] ἢ δῦ), ἡ καὶ Ρ, ᾿ ταῦτα -- ἀά2, 1. προσφερόμενον ογὰ ργτ ). 

ΚΙΕΚ 
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ἔησιν καὶ φθίσν᾽ τρέφει δὲ ἢ γεύςὸν τὸ προσφερόμενον" ποιῶσιν πώγτα γὰρ τὰ αἰσθητὰ ὠὡπτὼ ποιοῦσιν. καίτοι εἰ 
πάντα γὰρ τρέφεται τῷ γλυκεῖ, ἢ ὠὡπλῶς ἢ μεμιγμένω. ὕτω τῶτ᾽ ἔχει, δῆλον ὡς καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἑκαίςη 
δεῖ μὲν ἵν διορίζειν περὶ τότων ἐν τοῖς περὶ γενέσεως, νῦν ὠφή τις ἐςίν" τοῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, ὁ χαλεπὸν συνιδεῖν, 
δ᾽ ὕσον ἀναγκαῖον ἅψασθαι αὐτῶν. τὸ γὰρ θερμὸν αὐξά- ἔτι δὲ τοῖς κοινοῖς τῶν αἰσθήσεων πασῶν χρῶνται ὡς ἰδὲ. 
γει καὶ δημιουργεῖ τὴν τροφήν, καὶ τὸ μὲν κοῦφον ἕλκει, 6 οἱς᾽ μέγεθος γὰρ καὶ σχῆμα καὶ τὸ τρωχὺ καὶ τὸ λεῶν, 
τὸ δ᾽ ἀλμυρὲν καὶ πικρὸν καταλείπει διὰ βάρος. ὃ δὴ ἐν ἔτι δὲ τὸ ὀξὺ καὶ τὸ ὠμβλὺ τὸ ἐν τοῖς ὄγκοις κοινὰ τῶν 
τοῖς ἔξω σώμασι ποιεῖ τὸ ἔξω θερμόν, τοῦτο ἐν τῇ φύσει αἰσθήσεων ἐςτν, εἰ δὲ μὴ πασῶν, ἀλλ᾽ ἔψεώς γε καὶ ἁφῆς. 
τῶν ἴῴων καὶ φυτῶν' διὸ τρέφεται. τῷ γλυκεῖ. συμμξξ διὸ καὶ περὶ μὲν τύτων ἀπατῶνται, περὶ -δὲ τῶν ἰδίων ἱκ 
νυνται δ᾽ οἱ ἄλλοι χυμοὶ εἰς τὴν τροφὴν τὸν αὐτὸν τρός ἀπατῶνται, οἷον ὄψις περὶ χρώματος καὶ ἀκοὴ περὶ ψό. 
πὸν τῷ ἁλμυρῷ καὶ ὀξεῖ, ἀντὶ ἡδύσματος. ταῦτα δὲ διὰ 19 φων, οἱ δὲ τὰ ἴδια εἰς ταῦτα ἀνάγυσιν, ὥσπερ Δημόκρε. 

τὸ ὠντισπᾶν τῷ λίαν τρόφιμον εἶναι τὸ γλυκὺ καὶ ἐπ τος τὸ γὰρ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν τὸ μὲν τραχύ φησα 
πολαςυιόν. ὥσπερ δὲ τὼ χρώματα ἐκ λευκξ καὶ μέλα- εἶναι τὸ δὲ λεῖον, εἰς δὲ τὰ σχήματα ἀνάγει τὶς χυμός. 
γες μίξεως ἐςιν, ὕτως οἱ χυμοὶ ἐς γλυκέος καὶ πικρᾷ. καὶ καίτοι ἃ ἐδεμιᾶς ἢ μᾶλλον τὴς ὄψεως τὰ κοινὰ γνωρίζεπ. 
κατὰ λόγον δὴ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον. ἑκαςο εἰσιν, εἴτε εἰ δ᾽ ἄρα τῆς γεύσεως μῶλλον, τιὰ γῶν ἐλώχιςα τῆς ἀκρι»- 

κατ᾽ ἀριθμιές τινας τῆς μίξεως καὶ κινήσεις, εἴτε καὶ ὠο- 5 βεςάτης ἐξὶν αἰσθήσεως διακρίνειν περὶ ἕκαςον γῴος, ὥς: 
ρίςως. οἱ δὲ τὴν ἡδονὴν ποίῦντες μιγνύμενοι, ἕτοι ἐν ὠριθ. ἐχρὴν τὴν γεῦσιν καὶ τῶν ἄλλων κοινῶν αἰσθάνεσθαι μιζ- 
μοῖς μόνον. ὁ μὲν ἦν λιπαρὸς τῷ γλυκέος ἐςξὶ χυμόάς, τὸ λιζα καὶ τῶν σχημάτων εἶαι κριτικωτάτην. ἔτι τὰ μὲν 
δ᾽ ἁλμυρὸν καὶ" πικρὸν σχεδὸν τὸ αὐτό, ὁ δὲ αὐςηρὸς καὶ αἰσθητὰ πάντω ἔχει ἐναντίωσιν, οἷον ἐν χρώματι τῷ μέ 
δριμὺς καὶ ςρυφνὸς καὶ ὀξὺς ἀνὰ μέσον. σχεδὸν γὰρ ἴσα λανι τὸ λευκὸν καὶ ἐν χυμοῖς τῷ γλυκεῖ τὸ πικρόν" σχῇ» 
καὶ τὼ τῶν χυμῶν εἶδη καὶ τὸ τῶν χρωμάτων ἐς ν.. ἑπτὼ ὁ μα δὲ σχήματι ἀ δυκεῖ εἶναι ἐναντίον" τίν γιὰρ τῶν πολυ» 
γὰρ ἀμφοτέρων εἴδη, ἄν τις τιθῇ, ὥσπερ εὔλογον, τὸ γωνων περιφερὲς ἐναντίον; ἔτι ἀπείρων ὄντων τῶν σχημάτων 
φαιὸν μέλαν τι εἶναι" λείπεται γὼρ τὸ ξανθὸν μὲν τῷ λευ» ἀναγκαῖον καὶ τὸς χυμὺς εἶαι ἀπείρες" διὰ τί γὰρ ὁ μὲν 
κοῦ εἶναι ὥσπερ τὸ λιπαρὸν τοῦ γλυκέος, τὸ φοινικοῦν δὲ ἀν ποιήσειεν αἴσθησιν, ὁ δ᾽ οὐκ ὧν ποιήσειεν; καὶ περὶ μὲν 

καὶ ἀλουργὸν καὶ πράσινον καὶ κυανῶν μεταξὺ τῷ λευκᾷ τῇ γιυςῦ καὶ χυμῖῆ εἴρηται" τὰ γὰρ ἄλλα κάθη τῶν χυ» 
καὶ μέλανος, τὰ δ᾽ ἄλλα μικτιὰὶ ἐκ τότων. καὶ ὥσπερ τὸ 25 μῶν οἰκείαν ἔχει τὴν σκέψιν ἐν τῇ φυσιολογίᾳ τῇ περὶ τῶ 
μέλαν ςέρησις ἐν τῷ διαφανεῖ τῷ λευκῦ, ὅτω τὸ ἑλμυρὸν φυτῶν. ; 
καὶ πριρὸν τῇ γλυκέος ἐν τῷ τροφίμῳ ὑγρῷ. διὸ καὶ ἡ Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δεῖ νοῆσαι καὶ περὶ τὼς ὀσμαῖς" 5 
τέφρα, τῶν κατακαομώων πικρὰ πώντων" ἐξίεμαςαι γὰρ ὅπερ Ὑὰρ ποιεῖ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ ξηρόν, τῦτο ποιεῖ ἐν ἄλλω 
τὸ πότιμον ἐξ αὐτῶν. Δημόκριτος δὲ καὶ οἱ πλεῖςοι τῶν γίνει τὸ ἔγχχυμοον ὑγρόν, ἐν ἀέρι καὶ ὕδατι ὁμοίως. κοινὸν δὲ 
φυσιολόγων, ὅσοι λέγυσι περὶ αἰσθέσεως, ἀτοπώτατον τι 80 κατὰ τύτων νῦν μὲν λέγομεν τὸ διαφανές, ἔςι δ᾽ ὄφρα» 

3. μεμημῶν Ῥϑῦ. ἃ 3. περὶ τέτων διορίζειν Ῥ. αὶ τῷ Ζ.. ἢ ἡ, ϑερμὸν ὃ αὐξάνει δ. 5. καὶ τὸ] τῷ τὸ Ῥ, οὶ πιοχ ἕλχε 
εἰ καταλείπειν. ἢ μὲν οὔχλ ἈΡΘΟΣ. ἢ 6. διὰ τὸ βάρος ΡΌ. ἢ 1. τῶτο τὸ ἐν Ῥιδῦ. ἢ 9. τὴν οχχ Ζ.. ἢ 11. ἀντιπάν Ἐ, ἀντὶ πάντων 

ΣΟ ἢ τῷ] τῶν Δ, οἵα ΕῪ. ᾿ καὶ τὸ ἐπ. 1.. 1 ἐχιπκολαυςικόν Κ΄ 1 412. ἐκ τῆς τῷ λευχῦ Ζ.. { 13. ἔξι μίξεως 1, μίξεώς εἰσι Ῥ. ἢ εἢ 

καὶ οἱ δ. ΠΠ καὶ ροϑὶ πικρῶ οἷαι .5. ἢ 141. τὸ ΚΙ, ἢ ἕκαςός ἈΦ. ἢ 16. ὅτοι δ᾽ ἐν ΔΡ δ). ἢ 11. μόνος μὲν ἦν λιπταρὸς ἈΛΙ͂Σ. Π 48. ἂμ. 
μὸς κιὸ αὐξηρὸς ΖΡ. ἢ 90. καὶ τὰ τῶν χρωμάτων -- 81. εἴδη ὁτα Ῥ, ἢ 24. ἀμφοτέρων οτα ὥ. ἢ ἐάν ». ἢ θείς ὥξε εὔλογον τὸ φαιὸν 
λευκόν τι εἶναι" ἕπεται ΕΙΣ. 23. τὸ δῖε φονικῶν οὰ ἘΡΥ͂. ἃ δά, ἁλυρῶν ἘΜΡΥΊ, ἱ πραειὸν Κ΄ πράσιον ἘΆΓΡ. αὶ μετα ξὴ} ἀτ- 
μέεον ἘΜ, ἢ. 25. καὶ τὸ μέλανος Ῥίδ. ἢ μιιτὰ [εἿ μεταξὺ ΞΡ, ἵ καὶ οτι ζ΄. ἡ 21. καὶ τὸ αιαρὲν Ζ,δῦν, ἢ 28. κατακαιομέασ 
1ῦ, καωυμίνων ΕΛΙ͂Ρ καὶ 30. τι οπι Ζιϑῦ'. 

1. ἁπτὰ αἰσόντὰ Ῥ. ἢ εἰ] εἰ καὶ ΕΆΙ͂ῬΡ. ἃ 2. τῶτο ἕτως ἘΛΙ͂ΘΤ. ὡς] ἔτι ΣΡΡΌ. ἢ 3. ὅτι ἴξὶν ἀδύνατον Ζ,ωϑ. Π 5. τὸ δαὶϊς 

Ἀεῶν πὶ ὦ. ἢ 6. δὲ καὶ τὸ Ὁ. ἢ καὶ] ἢ Ζ. ἢ ἴν οἵα 27. ἢ 1. γε} τε ΕΜΙ͂ΘΥ. ἢ ἀκοῆς ἘΛΩ͂. ΠΞ 8. μὲν οἵα ΣΡδῦΌ. καὶ ἀπατῶνται 1. ἢ 

περὶ -- 9. ἀπατῶνται οἵ ΔΓ. || 9. οἷν ἡ ὄψις τ΄ χρ. καὶ ἡ ἀκοὴ ἘΛΙ͂Σ. | 10. ταυτὰ Ῥ. ἢ 11. γη}} μὲν . γὰρ δαΐα τραχὺ ρμοπασὲ 

ἌΜΓ. 12. τὸ δὲ λεῖον εἶναι Ὁ. || 1ἡ. ἢ ἀρΑ] ἄλλα 8. 1 16. μάλιςτι αἰσθάνεεϑαι Ζ. ̓  17. τῶν ἄλλων σχημάτων 1.5. ἢ ἔτι τὰ} ἐστὰ 
Ῥ. ᾿ 18. ἅταντα 3. 1 ὀ 19. τὸ γλυκὺ τῷ πικρῷ Ζ.. ἢ 30. τίν -- 21. ἑνατίν οἵὰά ῥγ «δ. ἢ 29. ὁ] ὧν τὸ Ῥ. ᾿ μὺ] μὴν τῶν χυμῶν 
δῦ. ἃ 23. δ οτὰ ΣΡ. ἃ αἴσθησιν τιίσει 1.5. Ἐ ὁ] τὸ Ῥ. ἢ 34. χνυμξ καὶ γυςῖ ΣΦ. αὶ 25. σκέψει ἀπόδεσν ΚΑΥ͂Χ. ἢ 96. 
Ῥοεὶ φυτῶν ΟΥ̓" ς ἀριςστέλνς περὶ αἰεϑήσεως καὶ αἰεθητῶν βιβλίον δεύτερον, ἱ δὲ τρατρο ἱ περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσϑητῶν δεύτεραι, 'τπιᾶσρο ΑἹ 
ἀρχὴ τῷ δευτέρα, πὶ (φαΐ ἰηςϊρὲξε ἂν δ} 9 « 24. καὶ πράσινον) ἀρχὴ τῷ β. αὶ 28. ὃ Ἐδ. 11 ξηρῶ τὸ ὑγρὸν δ. 1 30. μὲν αα Θ Ζ΄. 
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τὸν ὑχ ἧ διαφανές, ἀλλ᾽ ἢ πλυντικὸν ἢ ῥυπτοιὸν ἔγχύμου ὥσπερ εἴρηται πρέτερον. ἔτι ἡ ἀναθυμίασις ὁμοίως λέγεται 
ξηρότητος" ὁ γὰρ μόνον ἐἕ ἀέρι ἀλλὰ καὶ ἐν ὕδατι τὸ τῆς ταῖς ἀπορροίωις. εἰ ἦν μηδ᾽ ἐκείνη καλῶς, ὑδ᾽ αὕτη καλῶς. 

ἐσφρήσεώς ἐςιγ. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀςρακο- ὅτι μὲν οὖν ἐνδέχεται ἀπολαύειν τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ἐν τῷ 
δέρμων" φαίνονται γὰρ ὀσφραινόμενα ὅτε ἀέρος ὄντος ἐν τῷ πνεύματι καὶ τὸ ἐν τῷ ὕδατι καὶ πάσχειν τι ὑπὸ τῆς ἐγ- 
ὕδατι (ἐπιπολάζει γὰρ ὁ ἀήρ, ὅταν ἐγγόηται) ὅτ᾽ αὐτὰ 5 χύμου ξηρότητος, οὐκ ἄδηλον᾽ καὶ γὰρ ὁ ἀὴρ ὑγρὸν τὴν 
ἀναπνέοντα. εἰ ἵν τις ϑεΐι καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ ἄμφω φύσιν ἐςύ. ὅτι δ᾽ ὁμοίως ἐν τοῖς ὑγροῖς ποιεῖ καὶ ἐν τῷ 
ὑγρώ, εἴη ἂν αὶ ἐν ὑγρῷ τὰ ἐγχύμε ξηρὰ φύσις ὀσμή, καὶ ἀέρι οἷον ὠποπλυνόμενον τὸ ξηρόν, φανερόν. ἔτι δεῖ ἀνρ- 
ὀσφραντὸν τὸ τοιῶτον. ὅτι δ᾽ ἅπαν χυμῖ ἐξὶ τὸ πάθος, δῆ- λογον εἶναι τὼς ὁσμὲς τοῖς χυμοῖς. ἀλλὼ μὴν τῦτέ γε ἐπ᾿ 
λον ἐκ τῶν ἐχέντων καὶ μὴ ἐχόντων ὀσμήν τά τε γὰρ ςον- ἐνίων συμβέβηκεν" καὶ γὰρ δριμεῖαι καὶ γλυκεῖα εἰσιν ὁ- 
χες ἄοσμα, οἷον πῦρ ἀὴρ ὕδωρ γῆ, διὰ τὸ τά τε ἔν» το σμαὶ καὶ αὐςηραὶ καὶ ςρυφναὶ καὶ λιπαραΐ, καὶ τοῖς πρ- 
μὰ αὐτῶν καὶ τὰ ὑγρὰ ἄχωυμα εἶναι, ἐὼν μή τι μιγνύμε- χροῖς τὼς σαπρὼς ὧν τις ἀνάλογον εἴποι. διὸ ὥσπερ ἐκένα 
τον ποιῇ. διὲ καὶ ἡ θάλαττα ἔχει ὀσμήν" ἔχει γὰρ χυμὸν δυσκατάποτα, τὰ σαπρὰ δυσαμάπνευς ά ἐςιν. δῆλον ἄρω 

καὶ ξηρότητα. καὶ ἅλες μᾶλλον λίτρα ὀσμώδεις" δηλοῖ δὲ ὅτι ὅπερ ἐν τῷ ὕδατι ὁ χυμός, τῶτ᾽ ἐν τῷ ἀέρι καὶ ὕδατι 
κὸ ἐξικμαϊζόμενον ἐξ αὐτῶν ἴλκιον᾽ τὸ δὲ λίτρον γὰς ἐξὶ ἡ ὀσμή, καὶ διὰ τῦτο τὸ ψυχρὸν καὶ ἡ τῆξις καὶ τὼς χρ»- 

μᾶλλον. ἔτι λίθος μὲν ἄοσμον, ἄχυμον γάρ, τὰ δὲ ξύλα 5 μὲς ὠμβλύνει καὶ τὼς ἐσμὼς ἀφανίζει" τὸ γὰρ θερμὸν τὸ 
ὀσμώδη, ἔγχυμα γάρ' καὶ τότων τὰ ὑδατώδη ἧττον. ἔτι κοῖν καὶ δημινργὸν ἀφανίζεσιν ἡ. ψύξις καὶ ἡ πῆξις, εἴδη 
τῶν μεταλλευομέων χρυσὸς ἄοσμον, ἄχυμον γάρ, ὁ δὲ δὲ τῷ ὀσφραντῷ δύο ἐξίν" οὐ γὰρ ὥσπερ τυές φασιν, οὐκ 

"χαλκὸς καὶ ὁ σίδηρος ὀσμώδη. ὅταν δ᾽ ἐκκαυϑδὴ τὸ ὑγρόκ, ἔςιν εἴδη τῷ ὀσφραντᾷ, ἀλλ᾽ ἔφιν. διοριςέον δὲ πῶς ἔςι καὶ 

ὠοσμότεραι αἱ σκωρίαι γίγνονται πάντων. ἄργυρος δὲ καὶ πῶς ἐκ ἔςιν" τὸ μὰν γάρ ἐςὶ κατὼ τὺς χυμὲς τεταγμέμον 
καττίτερος τῶν μὲν μᾶλλον ὀσμώδη τῶν δ' ἧττον" ὑδατώδη 20 αὐτῶν, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυτορὸν κατὼ 
γάρ. δοκεῖ δ᾽ ἐνίαις ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις εἶναι ὀσμή, συμβεβηκὸς ἔχχσιν" διὼ γὼρ τὸ τῷ ὀρεπτικῷ πώθα εἶναι, 
οὖσα κοινὴ γῆς τε καὶ ἀέρος. καὶ πάντες ἐπιφέρονται ἐτὶ ἐτιθυμώντων μὲν ἡδεῖαι αἱ ὀσμαὶ τότων εἰσί, πεπληρωμό- 
'αῦτο περὶ ὀσμῆς" διὸ καὶ Ἡράκλειτος ὕὅτως εἴρηκεν, ὡς εἰ γοῖς δὲ καὶ μοιδὲν δεομένοις ἀἐχ ἡδεῖαι, ὑδ᾽ ὅσοις μὴ καὶ ἡ 
πάντα τὰ ὅντα καπνὸς γώοιτο, ῥῖνες ἄν διαγνοῖεν. ἐπὶ δὲ τροφὴ ἡ ἔχουσω τὸς ὑσμᾶς ἡδεῖα, οὐδὲ τούτοις. ὥστε 
τὴν ὀσμὴν πάντες ἐπιφέρονται οἱ μὲν ὡς ἀτμίδα, οἱ δ' ὡς 55 αὗται μώ, καθάπερ εἴπομεν, κατὼ συμβεβηκὸς ἔχχσι τὸ 

ἀναθυμίασιν, οἱ δ᾽ ὡς ἄμφω ταῦτα. ἔςι δ᾽ ἡ μὲν ὠτμὶς ἡἠδὺ καὶ λυπηρόν, διὸ καὶ πάντων εἰσὶ κοιναὶ τῶν ζῴων’ αἱ 
ὑγρότης τις, ἡ δὲ καπνώδης ἀναθυμίασις, ὥσπερ εἴρηται, δὲ καθ᾿ αὑτὰς ἡδεῖαι τῶν ὀσμῶν εἰσό, οἷον αἱ τῶν ἀνθῶν" 
μοινὸν. ἀέρος καὶ γῆς καὶ συνίς ται ἐκ μὲν ἐκείνης ὕδωρ, ἐκ ἀδὲν γὰρ μᾶλλον ὑδ᾽ ἧττον πρὸς τὴν τροφὴν παρακαλῦσιν, 

δὲ ταύτης γῆς τι εἶδυς. ὧλλ' ὑδέτερον τότων ἔοικεν" ἡ μὲν οὐδὲ συμβάλλεται πρὸς ἐπιθυμίαν οὐδὲν, ἀλλα τοὐναντίον 
γὰρ ἀτμίς ἐςὶν ὕδατος, ἡ δὲ καπνώδης ἀναθυμίασις ἀδύ- ἢ μᾶλλον" ἀληθὲς γὰρ ὅπερ Εὐριπίδην σκώπτων εἶχε Στράττις, 
γατος ἐν ὕδωτι γενέσθαι. ὑσμῶται δὲ καὶ τὼ ἐν τῷ ὕδατι, “ὅταν φαχῆν ἔψητε, μὴ ἐπιχεῖν μύρον." οἱ δὲ νῦν μμγνύν- 

1. Ἀ] καὶ Σ΄. ἢ 2. 'ν δηῖε ἀέρι οπιὶ Ῥ. ἢ 4. φαύνεται ἈΙ͂ εἰ ρΥ ΕΥ̓͂. ἢ ὀσφρανόμενι Ζ. ἢ 5. ὃ οτῦ . [αὐτὸ ἀναπνέοντες 
2. 1" 6. τι Ρ. ἢ 8. ἅπαν χυμῖ] ἀπ᾿ ἐγχύμν ΣΡ. ἢ 9. καὶ μὴ ἐχόντων οἵα Ῥ. 10. ἀὴρ ροβὶ ὕδωρ ὶ οτχ 7.5. ΠΠ γ5 δηϊθ ὕδωρ, 

ἜΡΙ, οπι ΥΊ ᾿ὶ ὑγρὰ καὶ ξηρὰ αὐτῶν ἘΆΘΥ. αὶ 13. ττον ΕΜΡοῦ εἰ τὸ ΕΖ ἢ 4. ξοιμάζον ΕΦΡΥ εἰ ̓τ δ. ἢ νίερον ΣΆΓΡΙ ἢ 
45. ἔτι δὲ λίθος 1... ἔτι λίθος μὲν οπι Ρν ΄. ἢ ἄοσμος ἄχνμος Ψ. ἢ 16. ἔγχυμα -- 18. ὀσμώδη -οπι ρτ .5. ἢ 46. ἕξει ἐπὶ τῶν ΕΜ ΌΤΙ 
48. ὁ οπι ϑὺ) οἱ τε δ. ἢ ἐσμώδης Ῥὶ ἐσμύώδεις 75. ἢ 19. ἀοδιότεραι Ῥ, ἢ 30. ἐσμώδεις δῶν ἢ 21. δ᾽] γὰρ Ῥὶ ἢ 92. τε οὰ ΔΡ 
«5. 38. γένοιτο ὅτι ὗνις ἘΔΓΡΥ͂. ἢ ὀκυνῶενν δ. ᾿ ἱπὼὴ ἘΜ, ἢ 26. ὧς} καὶ 1, οἷα ἘΜΌΣ. ἵ μὲν οτὰ ζ). ἢ 27. τις οἵω δῦ, ἢ 

428. κοινὴ 1.8. Π καὶ ροβί γῆς οπὶ ΑΖ, ἢ 80. ἀδύνατον ΕἸ. ἡ 31. “μνέσθαι ἐν ὕδατι Ζ.. ἢ τῷ οκι Σῦ. 

4. καθάπῳ 1.85. 1 Ὡ. ἀπορροαῖς Ζ). “ ὑν}} μηδ᾽ 1.5. ἃ ἃ. τῷ οπι Κ΄. Π 5. ὑγρὸς δ. αὶ 6, ἔτι δῚ ἔτι δί περ ΕΥ͂, ἔτι δ᾽ εἴπτρ 
δῦ, ἕτι δὲ εἰ 1. 1. ὅτι ΣΡϑῦ. [ 10. ταῖς πικραῖς ΕΠΙ͂Τ. ἃ 11. εἰπεῖν 5, εἴποιεν Ῥ. 1 ἐκεῖνοι δυσκατάποτοι 2,5), ἢ 48. ὅτι ον 

. λ ὁτὰ 1.5. }] καὶ τῶ ὅδατι Ῥ. {{ωΠ1ἡ. πῆξι(] ψύξις Δσ, ψύξις καὶ ἡ πῆξις δ. ἢ καὶ οπι ΕΥ͂, καὶ τὸς -- 46. πξξις οπι ΑΓ εἰ 
φε δ. ἢὶ 47. εἰσίν ΠΙΡ. ἢ φασίν τινες 1,7). ἃ 48. δὲ καὶ πῶς Ψ. Ἀ 19. νετωγμένων ἘΛΜΙ͂Τ. ἢ 20. εἴπαμον Ῥ. ἢ 21. τῇ οτι ἘΜΟΥ͂ οἱ 
φῦ δ. Ἐ σαι πάθη Ῥὶ εἶναι πάθος 5, εἶναι πάθησιν 1. ἢ 28. αἱ οπι ΖΑ͂ δὲ ρτ᾽ 5. 1 233. μηδενὸς Υ͂, ὑδὲν . Υἱ ὅσοις μὴ] αἱ ὀσμαὶ 
7.5. 5 αὐἱεπὶ Βαθὸ ὅσοις μὴ διιροῦ 1 καὶ ἡ τροφὴ μοηΐξ. ἢ ἡ οἷ ΕΙΣ. αὶ 24. ὀσμὼς ἐχ ἡδεῖς ἘΠΘΎ. ἢ 25. μθ] μὲν γὰρ 

ἘΒΡΥ. ἢ ὥσπερ ΣΡ 50. ἢ κατὰ] ἦν κατὰ ΑΖ. ἢ 26. καὶ τὸ “λυπηρὸν ΣΈ. 271. ἰδίαι ΜΙ. ἢ 30. εἶτε σκώπτων 2.8. ἢ στράτις ΔΔΙ͂Ρ 
σ. ᾿ 831. φακὴ ΕΖΙΙ͂. ὶ ἔψκται 1} δ τὺ δ. 11 ’πιχεῖν ΜΗ͂, αὐχέν ΕΌΤ. 

ΚΙΑΚΩ 



4ἀλά ΠΕΡῚ ΑἸΙἸΣΘΗΣΕΩΣ.ΚΑ͵ΑῚ ΑΙΣΘΗΤΏΝ. 

τες εἰς τὰ πόματα τὼς τοιαύτας δυνώμεις. βιαΐζονται τῇὀ ἡ θερμότης καὶ ἡ κύησις. πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐν τῷ τό- 

συνηθείᾳ τὴν ἡδονήν, ἕως ὧν ἐκ δύ᾽ αἰσθήσεων γέμται τὸ πῳ ὑγρότητος καὶ ψυχρότητός ἐξιν. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὅσα 
ἡδὺ ὡς ἐν καὶ ὠπὸ μιᾶς. τῦτο μὲν ὅν τὸ ὀσφραντὸν ἴδιν πλεύμονα ἔχει διὰ τὸ ἀναπνεῖν τῇ ἑτέρε γέες τῆς ὑσμῆς 
ἀνθρώπε ἐςίν, ἡ δὲ κατὼ τὸς χυμὸς τεταγμόη καὶ τῶν τὴν αἴσθησιν ἀποδέδωκεν ἡ φύσις, ὅπως μὴ δύο αἰσθητήρια 

ἄλλων ζῴων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον" κἀκείνων μέν, διὰ τὸ 5 ποιῇ" ἀπόρχρη γάρ, ἐπείπερ. καὶ ὼς ἀναπνέυσιν, ὥσπερ τοῖς 
κατὰ συμβεβηκὸς ἔχειν τὸ ἡδύ, διήρηται τὰ εἴδη κατὼ τὸς ἀνθρώποις. ἀμφοτέρων τῶν ὀσφραντῶν, τούτοις τῶν ἑτέρων 
ιχυμές, ταύτης δ᾽ ὑκέτι, διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴς εἶναι καθ᾿ μόνων. ὑπάρχεσα ἡ αἴσθησις. τὰ δὲ μὴ ἀναπνέοντα ὅτι μὲν 

αὑτὴν ἡδεῖαν ἢ λυπηράν. αἴτιον δὲ τῷ ἴδιον εἶαι ἀνθρώπε ἔχει. αἴσθησιν τῷ ὀσφραντῷ, φανερόν" καὶ «γὰρ ἰχθύες καὶ 
τὴν τοιαύτην ὀσμὴν διὰ τὴν ψύξιν τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. τὸ τῶν ἐντόμων γένος πᾶν ἀκριβῶς καὶ πόρρωθεν αἰσθάνε- 

ψυχρὰ γὰρ ὄντος τὴν φύσιν τῇ ἐγκεφάλνε, καὶ τῷ αἷμα- το ται, διὰ τὸ θρεπτικὸν εἶδος τῆς ὀσμῆς, ἀπέχοντα πολὺ τῆς 
τὸς τῷ περὶ αὐτὸν ἐν τοῖς φλεβίοις ὄντος λεπτῷ μὲν. καὶ οἰκείας τροφῆς, οἷον αἴ τε μέλιτται ποῶσι πρὸς τὸ μέλι 

καϑαρῶ, εὐψύκτε δέ (διὸ καὶ ἡ τῆς τροφῆς ἀναθυμίασις καὶ τὸ τῶν. μριρῶν μυρμήκων γένος, ὃς καλῆσί τιχες »αΐς 
ψυχομένη. διὰ τὸν τόπον τὼ νοσηματικὰ ῥεύματα ποιεῖ), πας,. καὶ τῶν θαλαττίων αἱ πορφύραι, καὶ πολλὰ τῶν 

τοῖς ἀνθρώποις πρὸς βοήθειαν ὑγιείας γέγονε τὸ ποιῦτον εἷς ἄλλων τῶν τοιότων ζῴων ὀξέως αἰσθάνεται τῆς τροφῆς διὰ 
δὸς τῆς ὀσμῆς" ὑδὲν γὰρ ἄλλο ἔργον ἐςὶν αὐτῆς ἢ τῶτο. 15 τὴν ὀσμήν. -ὅτῳ δὲ αἰσθάνεται, ἐχ ὁμοίως φανερόν.. διὸ κἂν 
τὗτο δὲ ποιεῖ φανερῶς" ἡ μὲν γὰρ τροφὴ ἡδεῖα σα, καὶ ἀπορήσειέ τις τίι αἰσθάνονται τῆς ὀσμῆς, εἴπερ ἀναπνέουσι 
ἡ ξηρὰ καὶ ἡ ὑγραῖ, πολλάκις νοσώδης ἐςΐν, ἡ δ᾽ ἀπὸ μὲχ γίεται τὸ ὀσμᾶαθαι μοναχῶς" τῶτο γὰρ φαύεται ἐκὶ 
τῆς ὀσμῆς τὴς καθ᾿ αὑτὴν εὐώδες ὁπωσοῦν ἔχεσιν ὠφέλι- πῶν ἀναπνεέντων συμβαῖνον πάντων, ἐκείνων δ᾽ ἐθὲν ἀναπνεῖ 

μος ὡς εἰπεῖν ἀεί. καὶ διὰ τῶτο γίνεται διὰ τῆς ἀναπνοῆς, αἰσθάνεται μέτοι, εἰ μή τις παρὰ τὰς πότε αἰσθήσεις ἑτές 

ἀ πᾶσιν ἀλλὼ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῶν ἐναίμων οἷον τοῖς Ὦ ρα.. τῦτο᾽ δ᾽ ἀδύνατον" τῷ γὰρ ὀσφραντῷ ὄσφρησις, ἐκεῖνα 
τετράποσι καὶ ὅσα μετέχει μᾶλλον τῆς τοῦ ἀέρος φύ- δὲ τότι αἰσθάνονται, ἀλλ᾽ Καὶ τὸν αὐτὸν ἴσως τρόπον, ἀλλὰ 
σεως" ἀναφερομένων γὰρ τῶν ὀσμῶν πρὸς τὸν ἐγκέφαλον τοῖς μὲν ἀναπνέοσι τὸ πνεῦμα ἀφαιρεῖ τὸ ἐπικείμενον ὧσ- 
διὰ τὴν ἐν αὐταῖς τῆς θερμότητος κεφότητα, ὑγιεινοτέφως πεῤ πῶμά τι (διὸ οὐκ αἰσθάνεται με ἀναπνέοντα), τοῖς δὲ 
ἔχει τὰ περὶ τὸν τόπον τῦτον" ἡ γὰρ. τῆς ὀσμῆς δύναμις μὴ. ἀναπνέεσιν ἀφήρηται τοῦτο, καθάπερ ἐπὶ τῶν ὀφθαλ- 

θερμὴ τὴν φύσιν ἐςΐν. κατακέχρηται δ᾽ ἡ φύσις τῇ. ἀνω- 25 μῶν τὰ μὲν ἔχει βλέφαρα. τῶν ζῴων, ὧν μὴ ἀνακαλυ- 
πνοῇ ἐπὶ δύο, ὡς ἔργῳ μὲν ἐπὶ τὴν εἰς τὸν θώρακα βοή- φθώτων οὐ δύναται ὁρῶν, τὰ δὲ σκληρέφθαλμα οὐκ ἔχαι, 

ϑειαν, ὡς παρέργῳ δ᾽ ἐπὶ τὴν ὀσμήν' ἀναπνέοντος γὰρ ὥσ- διόπερ ὁ προσδεῖται ἀδενὸς τῇ ἀνακαλύλψοντος, ἀλλ᾽ ὁρῷ ἐκ 
περ ἐκ παρόδα ποιεῖται. διὰ τῶν μυκτήρων τὴν κίνησιν. ἴδιν τοῦ δυνατοῦ ὁρῶν αὐτῷ εὐθύς. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
δὲ τῆς τῷ ἀνθρώπε φύσεώς ἐςι τὸ τῆς ὑσμῆς τῆς τοιαύ- ἴων ὁτιοῦν οὐδὲν δυσχεραίνει τῶν καθ' αὐτὼ δυσωδῶν τὴν 

τῆς γένος διὰ τὸ πλεῖςον ἐγκέφαλον καὶ ὑγρότατον ἔχειν 80 ὀσμήν,. ὧν μή τι τύχη φθαρτικὸν ὄν. ὑπὸ τύτων δ᾽ ὁμοίως 
τῶν ζῴων ὡς κατὰ μέγεθος" διὰ γὰρ τῶτο καὶ μόνον ὡς φθείρεται καθάπερ καὶ οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τῆς τῶν ἀνθράκων 
εἰπεῖν αἰσθάνεται τῶν ζῴων ἄνθρωπος καὶ χαίρει ταῖς τῶν ἀτμίδος καρηβαροῦσι καὶ φθείρονται πολλάκις" οὕτως ὑπὸ 

ἀνθῶν καὶ ταῖς τῶν τοιύτων ὀσμαῖς" σύμμετρος γὰρ αὐτῶν τῆς τοῦ θείου δυνάμεως καὶ τῶν ἀσφαλτωδῶν φθείρεται 

8. Ν] ὧν ΕΠ. ᾿| ἴδιον τῶν ἀνθρώπων ἘΜΟΥ͂. ἡ 5. ζώων ἰςιν ὥσπερ Ζ. ΤΠ ΟἸ. καθ᾽ αὑτὴν εἶναι Ζ. Π 8. ἀνδρώτν ἘΠ. Π 9. ἔζη 
ἘΜ. 10. τῷ ἐγκεφάλυ τὴν φύσιν Ῥ. 1 12. διὸ οαχ ἘΖΙ͂Τ. Ἰ! τῆς οι . {Π13. διὼ τὸ τὸν δ. {Πῥευματικὰ νοσήματα Ζ.. 1 ποιεῖν ΕΑ. 
ποιεῖ διῖθ ῥεύματα Ῥ. || 15. ἐξὶν ἔργον Ῥ. 1} ἢ τῶτο οαλ ἘΜΙ͂ΡΥ || 16. ἴσα οτι .. { 17. ἡ δυῖε ξηρὰ οἱ ροδὶ καὶ οτι Ἐ ΤΥ. || νοσώδεις 
εἰσ Ῥιδῦ.. 18. ἑαυτὴν Δ} 7. { εὐώδυς ἡδεῖα ὁπωσῶν 1,.,δῦ). { 21. τετράπυσι ΠΗ͂. Π μᾶλλον ροβῖ ἀέρος 2}. {{ 23. πεὴ αὐτὰς ἘΛΙ͂Τ, 

οἵα }. ἢ κυφότητα τῆς θερμότητος Ῥ. 1 ὑγιεινότερα οογν .δ. ᾿ 24. ἔχειν ΕΥ̓͂. ᾿ 27. ἀναπτέοντες ΕΥ̓͂, 28, ἰν παρόδων «δι. ἃ 29. ἰεὶ 
οἵὰ 1. || 30. καὶ ὑγρότατον ἐγκέφαλον 1.. ἢ 31. τῶν ἄλλων ζώων ἘΜΙῚ εἰ τς ὅ. 1} 32. ζώων ὁ ἄνθρωπος 1. 1} ταῖς οαα ἘΛΙ͂Τ. ἢ 
33. ἡ θερμότης αὐτῶν 1.,. 

ὥ. καὶ] τε καὶ τς .δ: Ὁγ εὐἰπι καὶ ψυχρότητος οἵα. [{ 3. πνεύμονα ΣΙΙΡΟΌΥ. [ τὸ τῷ Ρῦ εἰ με 8. ἢ ἅ. ἀπέδυκεν Ῥ. [ἱ εἷ- 
σθητήρια δύο ἘΠΙ͂Τ. ᾿ὶ 5. ἐπείπερ οὶ ἘΠΙ͂Χ εἰ ργ δ. 1} ὡς οπχ ἘΖΖΙ͂Υ. ᾿ἱ τοῖς} ἐν τοῖς 1,5. Π 6. μόνων τῶν ἑτέρων 5, τῶν ἑτέρων μόνον 
ΔΡ. ᾿᾿ 8. γὰρ οἱ ἰχθύες Ῥ. 11. ποιῶσι πρὸς τὸ μέλι οτὰ ἘΜ, || 12. μακρῶν 1, εἴ ρΥ δ. ᾿ σκήπας ΔΗ͂ΡΟ, σκίπας γεὶ σκήτας 
Ρτ 5. {Π 14. τὴν τροφὴν Α͂. ἢ 16, αἰσθάνεται ΕἸΤΌ. 1 18. ἐθὲν --- 19. τις} εἰ μὴ ἀναπτεῖ. μὲν μηθέν, αἰσθάνεται δὲ μή τις ἢ . ἢ 20. 
ὀσφραντῷ ἡ ὄσφρησις 5. ΠΕ 21. αἰσθάνεται ἘΖΥ. 1 21. ἑρᾶται 7 εἰ ρν δ. ΠΠ 28, ὁρᾶν] ὄντος ἘΜΡΥ. || αὐτῷ ΕΠ. 1 29. δυσχεραεῖ 
5.  δυσωδῶς. 2. ἢ 30. ἕν οαχ ἘΙ͂Τ. ἢ 31. φθαρεῖται Ε, θαρεῖτωι, ΜΗΙ͂, 1 82. ὕτως καὶ ὑπὸ . 



ΠΕΡῚ ΑἸΙἸΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑἸΣΘΗΤΩ͂Ν. λἀδ 

τἄλλα ζῷα, καὶ φεύγει διὰ τὸ πάθος. αὐτῆς δὲ καθ᾽ αὐ- ὀσφραντόν. καθ᾽ ἕκαςον μ οὖν αἰσθητήριον θΠΡ τ τὸν 
τὴν τῆς δυσωδίας ὑδὲν φροντίζεσιν, καίτοι πολλὼ τῶν φυο- τρόπον τῶτον. 

μένων δυσώδεις ἔχει τὰς ἐσμαῖς, ἐὰν μή τι συμβάλληται . ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ πᾶν σῶμα εἰς ἄπειρον διαν- δ 
«ρὸς τὴν γεῦσων ἢ τὴν ἐδωδὴν αὐτοῖς. ἔοικε δ᾽ ἡ αἴσθησις ἡ ρεῖται, ὧρα καὶ τὰ παθήματα τὼ αἰσθητά, οἷον χρῶμα 

τὸ ὀσφραΐεσθαι περιττῶν ὑσῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ τῷ ἀ- 5 καὶ χυμὸς καὶ ὀσμὴ καὶ βάρος καὶ ψόφος καὶ ψυχρὸν 
ριθμ. ἔχοντος μέσον τὸ περιττῦ καὶ αὐτὴ μέση εἶναι τῶν καὶ. θερμὸν καὶ κῦφον καὶ σκληρὸν καὶ μαλακόν; ἢ ἀδύ- 
τε ἀπτικῶν, οἷον ἁφῆς καὶ γεύσεως. καὶ τῶν δὲ ἄλλε αἰ- νατον" ποιητικὸν γάρ ἐςιν ἕκαςον αὐτῶν τῆς αἰσθήσεως" 
σθητικῶν, οἷον ὄψεως καὶ ἀκοῆς. διὸ καὶ τὸ ὀσφραντὸν τῶν τῷ δυύνααθαι γὰρ κινεῖν αὐτὴν λέγεται πάντα. ὥς" ἀνάγκη 
θρεπτικῶν ἐςὶ παθος τι (ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ ὡπτῷ γένει), καὶ τήν τε αἴσθησιν εἰς ἄπειρα διαιρεῖσθαι καὶ πᾶν εἶναι μέ- 

τὸ ἀκεςῦ δὲ καὶ τῷ ὁρατῇ, διὸ καὶ ἐν ἀέρι καὶ ἐν ὕδατι 10 γεθος αἰσθητόν' ἀδύνατον γὰρ λευκὸν μὲν ὁρᾶν, μὴ Σοσὸν 
ὀσμῶνται. ὥς᾽ ἐςὶ τὸ ὀσφραντὸν κοινόν τι τότων ἀμφοτέ. δέ, εἰ γὰρ μὴ οὕτως, ἐνδέχοιτ᾽ ὧν εἶναί τι σῶμα μηδὲν 
ρων, ὃ καὶ τῷ ἁπτῷ ὑπάρχει καὶ τῷ ἀκουςῷ καὶ τῷ ἔχον χρῶμα μηδὲ βάρος μηδ᾽ ἄλλο τι τοῦτον πάθος. ὥς" 
διαφανεῖ" διὸ εὐλόγως παρείκας αι. ξηρότητος ἐν ὑγρῷ καὶ ὑδ᾽ αἰσθητὸν ὅλως" ταῦτα γὰρ τὰ αἰσθητά. τὸ ἄρ᾽ αἰσθη- 
χυτῷ οἷον βαφή. τις εἶναι καὶ -πλύσις. πῶς μὲν ἔν εἰδὴ τὸν ἔςαι συγκείμενον ἐκ ἐξ αἰσθητῶν. ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον" οὐ 
δεῖ λέγειν καὶ πῶς ὁ δεὶ τῇ ὀσφραγτῷ, ἐπὶ τοσῖτον εἰρή- ι5 γὰρ δὴ ἔκ γε τῶν μαθηματικῶν. ἔτι τίνι κρινῶμεν ταῦτα ἢ 
σϑω. ὃ δὲ λέγουσί τινες τῶν Πυθαγορείων, ἐκ ἔςιν εὔλογον" γνωσόμεθα; ἢ τῷ νῷ. ἀλλ᾽ οὐ νοηταΐ, οὐδὲ νοεῖ ὁ νοῦς τὼ 

ρέφεσθαι γάρ φασιν ἔνια ζῷα ταῖς ὀσμαῖς. πρῶτον μὲν ἐκτὸς μὴ μετ᾽ αἰσθήσεως ὄντα. ἅμα δ᾽ εἰ ταῦτ᾽ ἔχει ὕτως, 
γὰρ ὁρῶμεν ὅτι τὴν τροφὴν δεῖ εἶναι σύνθετον" καὶ γὰρ τὰ ἔοικε μαρτυρεῖν τοῖς τὼ ἄτομα ποιζφι μεγέθη" ὕτω γὰρ ἂν 
τρεφόμενα ὑχ ἁπλῶ ἐςίν, διὸ καὶ περιττώματα γίνεται λύοιτο ὁ λόγος. ἀλλ᾽ ἀδύνατα" εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν 
τῆς τροφῆς, ἢ ἐν αὐτοῖς ἢ ἔξω, ὥσπερ. τοῖς φυτοῖς. ἔτι δ᾽ Ὁ τοῖς λόγοις τοῖς περὶ κινήσεως. περὶ δὲ τῆς λύσεως αὐτῶν 
οὐδὲ τὸ ὕδωρ ἐθέλει αὐτὸ μόνον ὥμικτον ὃν τρέφειν" σω- ἅμα δῆλον ἔςαι, καὶ δια τί πεπέρανται τὰ εἴδη καὶ χρώ- 

'ματῶδες γάρ τι δεῖ εἶναι τὸ συςησόμενον. ἔτι πολὺ ἧττον ματος καὶ χυμοῦ καὶ φθόγγων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθητῶν. 
εὔλογον τὸν ἀέρα σωματῦσθαι. πρὸς δὲ τότοις, ὅτι πᾶσίν ὧν μὲν γάρ ἐςιν ἔσχατα, ἀνάγκη πεκεράνθαι τὰ ἐντός" τὼ 
ἐςι τοῖς ζῴοις τόπος δεκτικὸς τῆς τροφῆς, ἐξ οὗ ἕλκον δ᾽ ἐναντία ἔσχατα. πᾶν δὲ τὸ αἰσθητὸν ἔχει ἐναντίωσιν, οἷον 
λαμβάνει τὸ σῶμα" τῷ δ᾽ ὀσφραντὰ ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ αἰ- 25 ἐν χρώματι τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, ἐν χυμῷ γλυκὺ καὶ 
σθητήριον, καὶ μετὰ πνευματώδους εἰσέρχεται ἀναθυμιά- πικρόν" καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δὴ πᾶσίν ἐςὶν ἔσχατα τὰ ἐναν- 
σεως, ὥς" εἰς τὸν ἀναπνευςικὸν βαδίζοι ἀν τόπον, ὅτι μὲν τία. τὸ μὲν ὅν συνεχὲς εἰς ἄπειρα τέμνεται ἄνισα, εἰς δ᾽ 

ἦν ὁ συμβάλλεται εἰς τροφὴν τὸ ὀσφραντόν, ἢ ὀσφραντόν, ἴσα πεπερασμένα" τὸ δὲ μὴ καθ᾽ αὑτὸ συνεχὲς εἰς πεκε- 
δῆλον" ὅτι μώτοι εἰς ὑγίειαν, καὶ ἐκ τῆς αἰσθήσεως καὶ ρασμένα εἴδη. ἐπεὶ ἦν τὰ μὲν παϑθη ὡς εἶδὴ λεκτέον, ὑπάρ- 

ἐκ τῶν εἰρημένων φανερόν, ὥςε ὅπερ ὁ χυμὸς ἐν τῷ θρε- 30 χει δὲ συνέχεια ἀεὶ ἐν τότοις, ληπτέον ὅτι τὸ δυνάμει καὶ 
πτικῷ καὶ πρὸς τὼ τρεφόμενα, τοῦτ᾽ ἐςὶ πρὸς ὑγίειαν τὸ τὸ ἐνεργείᾳ, ἕτερον" καὶ διὰ τῦτο τὸ μυριοςημόριον λανθάνει 

4. ἄλλα 1.5. ἢ τῆς καϑ' αὑτὰ Ῥ᾽ τῆς καθ᾿ αὐτὸ 1.55. 1 2. δυσώδυς 1. ΠΠ τῶν φυομένων! φυόμενα 1.5... {Π 3. δυσώδεις δύο δυ- 
σώδεις ἩἩΙ͂. ἢ ἀν ΔΡ.5. 1 συμβάληται 1.. ἢ} 5. καὶ οτὰ ἘΙ͂Τ. ἢ 6. αὕτη Ρ. 8. τῶν τε θρ. Ῥ. ἢ 9. ἁπτῷ) αὐτῶ ἘΜΗ͂ΘΤ. { 10. 

διιῖς ὕδατι οπ Ζῶ) ||: 11. τύτων] τῶν Η͂. 12. ὃ καὶ τῷ] καὶ τῶ τε 2, καὶ τέ τε ΕΥ͂. ᾿ὶ καὶ ροβὶ ὑπάρχει οτι ΕΥ͂. ᾿ τῷ δτιῖα διαφ. 
οταὰ ΣΡρϑῦ. ᾿ 13. διὸ καὶ εὐλόγως ΣΡ. ἡ 1λ. χυμῶ Κ΄ 1" 17. γάρ φασ.] φάσκοντες τρϑῦ. ζῷα ομἱ Ζῶ. ἢ 18. συνθετὴν ἘΝ 
δῦ. ἃ 19. περίττωμα ΕΜΡΟΥ. ἡ 20. ἃ -- ] ὃ μὲν -- ὃ δὲ ΕΖ. || 21. αὐτὸ μόνον ἐθέλει Ῥ. ὃν οἱὰ ΕΠΙ͂Τ. ᾿ 22. εἶναι δεῖ 1. ἢ 

23. ροβὶ τύτοις ἰοσυπι ΠΠ ταὶ» φυΐπαυο ὥ.. 1 24. τοῖς ζώοις ἱτξὶ δ. 1} τῆς οτὰ 50. ! ἕλκον] ὅταν εἰσίλθη ΕΜΙ͂ΡΥ͂, οἵα ρὲ ὕ. ἢ 
21. ἀταπτευματικὸν }. 1 βιάζοι ἂν ΚΓ ἂν βαδίζοι ΚΡ. ἃ 28. εἰς τὴν τροφὴν ἘΡ. 

8. ἄτερα ἘΜΌΣ. ᾿ὶ ἀ. ἄρα οἵα ρύ ζ᾽. ἢ} 5. ψόφος καὶ βώρος ΖΡ. 1} ψυρύτης καὶ τὸ ϑερμὸν ὩΡϑῦ. 8. τὸ Ρὶ τῷ Μ΄. ἢ 

πρόεν ΕΤ. || ἀνάγκη εἰ ἡ δύναμις καὶ τὴν Ζιϑδῦ). | 9. τε οἵα Ζῦ. ἢ 10. μὴ ποσὸν δῇ καὶ τοσόνδε Η͂. 1 12. τι οπι ἢ. {13. ἐδ] 
ἀκ ἢ, ὶὶ μὲ Σιϑῦ. 1 ὅλως --- αἰσθητὸν] τὸ ὅλον 1.5. ἢ γὰρ οἵα ρὲ Τὶ ΠΕ 15. δὲ οἷα Ζ.50). ' 16. 5] καὶ Σῦν. ἱ 17. ὄντα] ὧν ὕ, 
οτὰ ἙΗΡΥ. ἃ ἅμα δ] ἀλλ ΖΡ. 19. ἀδύνατον ΔΡ. ἢ 21. διέτι 5... ἢ 283. ἀνωγκαῖον ἘΠΤ. 1 24. ἔχεν ΕΜ. ἢ 25. τὸ 
απἰσυθηιο οὶ ΡΟ). ᾿ χυμοῖς 1,50. ' 26. ἐν οπὰ 7. [1 τὰ οτὰ ζιϑ8. 27. ἄνισα) εἰς ἄνισα ΠΗ͂, ᾿ 28. μὴ ροβὶ αὑτὸ ἘΕΜΥ͂, 

πἰσορίχας Ψ. ἢ 29. ἤδη Ῥ. || 380. δὲ] δ᾽ ἐν »Ῥ 1] συνεχῆ ὅδ. }} ἀπ] καὶ », ἀὰ καὶ Ζ. }} 81. τὸ ροϑὲ τῦτο οσὰ ἘΖΙ͂Ζ. 1 μνριομέριον 
Ῥν δ. ᾿ 
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τῆς κέγχρα ὁρωμέης, καίτοι ἡ ὄψις ἐπελήλυθεν, καὶ ὁ ἐν χρόνος πᾶς διαιρετός, ὥστε ἣν ὅτε ὕπω ἑωρᾶτο ἀλλ᾽ ἔτ' 
τῇ διέσει φθόγγος λανθάνει, καίτοι συνεχίός ὄντος ἀκάει τῇ ἐφέρετο ἡ ἀκτὶς ἐν τῷ μεταξύ. καὶ εἰ ἅπαν ἅμα ἀκούη 
μέλους παντός. τὸ δὲ διάςημα τὸ τοῦ μεταξὺ πρὸς τοὺς καὶ ἀκήκοε καὶ ὅλως αἰσθάνεται καὶ ἤσϑηται, καὶ μή ἐξὶ 

ἐσχαίτες λανθάνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις αἰσθητοῖς γένεσις αὐτῶν, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἄνευ τῷ γόεσθαι ὅμως ἐδὲν ἧτται, 
τὰ μικρὰ κώμπαν" δυνίμει γὰρ ὁραταί, ἐνεργείᾳ δ᾽ ἵ, ὅταν ς ὥσπερ ὁ ψόφος ἤδη γεγενημένης τῆς πληγὴς ὕπω πρὸς τῇ 
χωρισθῇ" καὶ γὼρ ἐνυπάρχει δυνάμει ἡ ποδιαία τῇ δίποδι, ἀκοῇ. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ ἡ τῶν γραμμάτων μετασχριμά- 
ἐνεργείᾳ δ᾽ ἤδη διαιρεθεῖσα. χωριζόμεναι δ᾽ αἱ τηλικαῦται τίσις, ὡς γιγνομένης τῆς φορᾶς ἐν τῷ μεταξύ" ἃ γὰρ τὸ 
ὑπεροχαὶ εὐλόγως μὲν ἂν καὶ διαλύοιντο εἰς τὰ περιές λεχϑὲν ἰωϑκάνν ἀκηκοότες διὰ τὸ μετασχηματίζεσίαι 
χοντα, ὥσπη καὶ ἀκαριαῖος χυμὸς εἰς τὴν θάλατταν ἐκ- φερόμενον τὸν ἀφα. ἄϊ ἀρ οὖν οὕτω καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ 
κχυθεῖς. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκειδὴ οὐδ᾽ ἡ τῆς αἰσθήσεως ὑπεροχὴ 4 φῶς; ὐ γὰρ δὴ τῷ πῶς ἔχειν τὸ μὲν ὁρᾷ τὸ δ᾽ ὁρῶται, 
καθ᾽ αὑτὴν αἰσθητὴ οὐδὲ χωρις ἡ (δυνάμει γὰρ ἐγυπάρχει ὥσπερ ἶσα ἐςΐν" οὐθὲν γὰρ ἔδει που ἐμ’: εἶναι" τοὶ 
ἐν τῇ ἀκριβεςέρᾳ ἡ ὑπεροχή), ἐδὲ τὸ τηλικῶτον αἰσθητὸν γὰρ ἴσοις γρομένοις ὑδὲν διαφέρει ἢ ἐγγὺς ἃ { πόρρω ἀλλά- 
“οριςὸν ἔςαι ἐνεργείᾳ αἰσθέσθαι, ἀλλ᾽ ὅμως ἔξαι αἰσϑη- λων εἶναι. ἃ περὶ μὲν τὸν ψόφον καὶ τὴν ἐσμὴν τῶτο συμ» 
τόν" δυνάμει τε γάρ ἐςὶν ἤδη, καὶ ἐνεργείᾳ ἔξαι προσγε- βαίνειν εὔλογον" ὥσπερ γὰρ ὁ ὠὴρ καὶ τὸ ὕδωρ συνεχᾷ 
γόμεενον. ὅτι μὲν οὖν ὅια μεγέθη καὶ πάθη λανθάνει, καὶ 1. μέν, ἀλλ᾽ ὅμως μεμέριςαι ἀμφιυτέρων ἡ κῥησις. διὸ καὶ 
διὼ τ᾽ αἰτίαν, καὶ πῶς αἰσθητὰ καὶ πῶς ἵ, εἴρηται. ὅταν ἔςι μὲν ὡς τὸ αὐτὸ ἀκύει ὁ πρῶτος καὶ δ᾽ ὕςερος καὶ ὁφ- 

δὲ δὴ ὀυπαρχοντα ὕτω πως ἅττα ἢ ὥςε καὶ ἐνεργείᾳ αἷς ᾧραδεται, ἔξι δ᾽ ὡς οὔ, δοκεῖ δέ τισιν εἶκιι ὠπορία, καὶ 
σθητὼ εἶναι, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ ὅλῳ ἀλλὼ καὶ χωρὶς ᾧ περὶ τούτων" ἀδύνατον γάρ φασί τινες ἄλλον ἄλλῳ τὶ 
πετερασμένα, ἀνάγκη εἶναι τὸν ἀριθμὸν καὶ χρώματα καὶ αὐτὸ ἀκόειν ἢ ὁρᾶν καὶ ἐσφραίνεσθαι" ὁ γὰρ οἷόν τ᾽ εἶαι 
χυμοὺς καὶ φθόγγους. ἐἐπορήσειε δ᾽ ἄν τις, ἄρ᾽ ἀφοοινοῦν- Ἢ πολλὺς. καὶ χωρὶς ὄντας ὠκύειν ἢ ἐσφραύεσβαι" τὸ γὰρ Ὁ 
ται ἢ τὰ αἰχβητὼ ἢ αἱ κοήσεις αἱ ὠπὸ τῶν αἰσθητῶν, ὁκο- χωρὶς ὧν αὐτὸ αὐτοῦ εἶναι. ἢ τῷ μὲν κινήσαντος πρῶτον, 

τέρως ποτὲ γύεται ἡ αἴγϑησις, ὅταν ἐνεργῶσιν, εἰς τὸ μέσον οἷον τὴς κώδωνος ἢ λιβανωτῷ ἢ πυρός, τῷ αὐτῷ καὶ ῥὸς 

πρῶτον, οἷον ἢ τε ὑσμὴ φαύεται ποιοῦσα καὶ ὁ ψόφος" ἀριθμῷ αἰσθάνονται πάντες, τῷ δὲ δὲ ἰδίν ἑτέρου ἀριθμῷ, 
πρότερον γὰρ ὁ ἐγγὺς αἰσθάνεται τῆς ὀσμῆς, καὶ ὁ ψόφος εἴδει δὲ τὸ αὐτῷ, διὸ ἄμα πολλοὶ ὁρῶσι καὶ ὀσμῶνται καὶ 
ὕςερον ἀφιινεῖται τῆς πληγῆς. ἀρ᾽ ὅν ὕτω καὶ τὸ ὁρώμενον 25 ὠκόασιν. ἔξει δ᾽ ὅτε σώματα ταῦτα, ἀλλὰ πάθος καὶ κί 
καὶ τὸ φῶς; καθάπερ καὶ ᾿Ἐμπεδυκλῆς φησὶν ἀφιυίνεῖσθαι νησίς τις (ὁ γὰρ ὧν τῦτο συνέβαινεν), ὅτ᾽ ἄνευ σώματος. 

πρότερον τὸ ἀπὸ τῇ ἡλίν φῶς εἰς τὸ μεταξὺ πρὶν πρὸς. τὴν περὶ δὲ τῷ φωτὸς ἄλλος λόγος" τῷ εἶναι γάρ τι φῶς ἐς, 
ἔψν ἢ ἐπὶ τὴν γῆν. δόξειε δ᾽ ἄν εὐλόγως τῦτο συμβαίνειν ἀλλ᾽ ὁ κίνησίς τις. ὅλως δὲ ὑδὲ ὁμοίως ἐπί τε ἀλλοιώσεως 
πὸ γὼρ κινέριενον κινεῖταί ποθέν ποι, ὥς" ἀνάγκη εἶναί τυα ἔχει καὶ φορᾶς" αἱ μὲν γὰρ φοραὶ εὐλόγως εἰς τὸ μο- 
καὶ χρόνον ἐν ᾧ κινεῖται ἐκ θατέρου πρὸς θάτερον" ὁ δὲ 30 ταξὺ πρῶτον ἀφικύδνται (δοκεῖ δ᾽ ὁ ψόφος εἶναι φερομόε 

τὸ ΕΟΌΣ. ᾿ἰὶ κέντρου ἘΞ. ἢ ὁρωμένου ΕΥ̓͂, ὁρώμοον ΖΡ. ἵ 3. τὸ τῇ] τὸ Ὁ, τῦτο τὸ ρτ 8 δὲ οοστ ὅ. [ 5. τάν 2.575 ἢ 
ἐρατά] ὁρᾶ αὐτά ΣΡδῦ. ἵ δ᾽ 1] δέ Σιδῦν. [ 6. χωριφθ}} μὴ χυὰς ἢ ἘΜΙ͂Τ, μὴ χωρίση Ῥ, Π δυνάμει ομι Γ. ἢ τῇ δίποδι) τῶ πολ 

ἘΜ. 1 1. δ᾽ ὅδη] δὴ Ῥ, οπι ἘΛΥ͂Ψ, 1 δὴ (δὲ 231) τηνικαῦθ᾽ αἱ ἘΛΙΤ. ἢ 8. καὶ ὁπὶ Χ..-  δικδύοιτο Ῥ. 1 9. ὥσπερ εἰ καὶ ὁ ἐκ. ἢ, 
ὥσπερ καὶ ὁ ἀκ. δ. ἢ θάλασσαν δ. {| ἐκχυθὰς ἦν. ὁ 2,5. 1) 40. δ᾽ οπι Ζ, ὑδ᾿ κἡὁὶ ὁπ) ὅλ, ἢ 11, καθ] ὁ καϑ' 2 1 419. ἀκρεθεςέρᾳ 
ὑπεροχῇ (δ. 1| δὲ] δὲ νδὲ ἈΓ. ἢ 13. αἰσθάνεσθαι ἘΑΙ͂Σ. ἡ 11. δ)} ἤδη. 5.5, οτα ΜΙ. ἢ ἱνυπάρχοντα ὅτω ἤδη πρὸς αὐτὰ ἢ (νεῖ 8) ΑΓ{, 
ἔυπάρχη τύτω τοσαῦτα ΤΙ 7). 1 καὶ οπι Ῥ. ΠΠ 18. μόνον ὅτι ἐν ΕΙ͂ΡΟΥΤ. ἢ ἢ στα ΚΡδσ. 19. τὸ τοαὰ Ῥ' ἢ 21. αἱ κινήσεμ «,- 

σθήσεις Τ΄, ἢ αἱ οπὶ ὃ οἱ ρΥ Ὁ. ἢ 9ῶ8. οἷον οτιὰ Ῥ. ἃ 2. πρότερες Υ΄, πότερον ρΥ ἘΞ. Ἰ ὁ ροϑὶ γὰρ οἵα Ὁ. ἢΠ 25. ὕςερος ὅ. ἢ τὸ «ὦ 
ὙΟ ἢ 26. καὶ ροβὶ καθ. οὔ Ζωδῦ.. ἢ 27. ἀπὸ οἵα Ζιδῦ. ἢ τὸ] τὸν ΚΑΙ͂. Π 28. ὃ οἴὼ ὃν δ. Π ὗν ει ! 80. κὼὶ κα ὥβ. ἕν 
ᾧ πἰνεῖται} εἰ κινοῖτο 1,.,5. ἐν ὦ ἐκινεῖτο οοτν ὦ). ἢ ἐκ θατέρνϊ ἑκωτέρν ΤΥ. 

ες ἃς ἅκας ὅ᾽, ὁ πᾶς ἘΙΜΥ͂. ἢ ἀλλ' ἐπεφέρετο ἀκὴς 5. ἢ 2. ἀκ. ἅμα Ζ.. [ἰ 8. καὶ ἥσϑ. -- ἡ. ἘΞ: Υ. ἢ 3. ἤσθηται]) εἰ αἰσθητὰ 
ἘΜΠῸ 1 4. ἐεὶν σ᾽. ἢ 5. τὴν ἀκοήν ἘΜΥ. ἃ 1. φθορᾶς ἘΤ. ἢ 8. φαίνεται Ῥ. 10. δ) δὲῖ Ῥ. 1 τῷ] τὸ ΑΙ͂Ρ. 11. γὰρ ἂν ἔδει Εὶ 
ΜΙ͂Σ, γὰρ ἂν δεῖ Ῥ. Ὁ τὰ. ὃ ἀὴρ καὶ τὸ] πᾶν ΕΛΙ͂Υ. ἢ 15. ἀλλ᾽ ὅμως] ἄλλως Ῥὶ οτα ἘΪΙ͂Τ. ἢ μεριςαὶ Ἥ. ἢ ἀμφ. δ᾽ ἀμφ. ἘΔΑΗΥ͂, 
δι᾿ ἀμφ. ΜΙ. ἢ αἱ κυήσεις Ῥ. ἢ 16. αὐτὸ ΕΥ̓͂. 1 ὥσφρατο Ῥ, ἢ 11. εἶνκι ἀπορίαν ,, ἀπορίαν εἶναι 1.5. 19. ἢ κα ΕἸΤ. ἢ ὁ - 

90. ὀσφραίνεσθαι οπὶ ΜΡ. ἢ 19. εἶναι οαχ Ζ. Η 20. ἢ] καὶ ἘΙ͂Ῥ. ἢ 21. ἂν οπι ΕἸΙ͂ΥΧ. | ἄνι] ἦν 1.5, πρώτου ΡΟ, πρώτως 
ΤῸ} 23. ἀριθμο ΤΠ δ] ἤδη ΔΡδῦ. ἡ ἑτέρῳ οἴθποβ ργδαοῖοσ οοσσ Ῥῶ, ἢ 24. διὸ] διὸ καὶ Ε,ΓΥ. 1 πολλὰ ἅμα 1. ἢ 26. συν. 

βανε τῦτο 1. ἐδ ἘΜΤ. 1 21. νεῖαι Ῥ. 1 τῇ τι τὸ ὩΡιϑυ. ᾿] 28. τις οαὰ ἘΜΙ͂ΌΤΥ. ᾿ἰ ἀλλοιώσεως ὡς ἔχει ΚΥ.. 
» 
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τοὺς κύησις), ὅσα δ᾽ ἀλλοίῦται, ὑκέτι ὁμοίως" ἐνδέχεται ὧν τὰ ἔσχατα ἔν" οὐκ ἔςτ δ᾽ ἐκ λευκοῦ καὶ ὀξέος ἣν γινέ- 
γὰρ ἀθρόον ἀλλοίσθαι, καὶ μὴ τὸ ἥμισυ πρότερον, οἷαν τὸ σθαι ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ἐξ ὀξέος καὶ 

ὅδωρ ἅμα πᾶν πήγνυσθαι. ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἂν ἦ πολὺ τὸ θερς βαρέος συμφωνία" ἐκ ἄρα ὑδ᾽ αἰσθάνεσθαι ἐνδέχεται αὐ- 
μαινόμενον ἢ πηγνύμενον, τὸ ἐχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐχομέου τῶν ἅμα. ἴσαι μὲν γὰρ ὅσαι αἱ κυήσεις ἀφανιοῦσιν ἀλλο- 
πάσχει, τὸ δὲ πρῶτον ὑπ᾽ αὐτὸ τῷ ὠλλοῖντος μεταβάλ- 5 λας, ἐπεὶ μία ὁ γύεται ἐξ αὐτῶν. ἐὰν δ᾽ ἄνισοι, ἡ κρείτο 
λε;, καὶ ἐκ ἀνάγκη ἅμα ἀλλοίσθαι καὶ ἀθρόον. ἦν δ᾽ ἂν τῶν αἰσθησιν ἐμποιήσει, ἐπεὶ μᾶλλον ἅμα δυεῖν αἴσθοιτ᾽ 
ναὶ τὸ γεύεσθαι ὥσπερ ἡ ὀσμή, εἰ ἐν ὑγρῷ ἦμεν καὶ πορ- ὧν ἡ ψυχὴ τῇ μιᾷ αἰσθήσει ὧν μία αἰσθησις, οἷον ὀξέος 
ρωτέρω ἔτι πρὶν θεγεῖν αὐτὰ ἡσθκνόμεθα. εὐλόγως δ᾽ ὧν ἐξὶ καὶ βαρέος" μᾶλλον γὰρ ἅμα ἡ κίνησις τῆς μιᾶς ταύτης 
μεταξὺ τῷ αἰσθητηρίν, ἐχ ἅμα πώντα πάσχει, πλὴν ἐπὶ ἢ τοῖν δυοῖν, οἷον ὄψεως καὶ ἀκοῆς. τῇ μιᾷ δὲ ἅμα δυοῖν 
γεῦ φωτὸς διὰ τὸ εἰρημένον. διὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 0 ἐκ ἔςιν αἰσθάνεσθαι ἂν μὴ μιχθῇ" τὸ γὰρ μῖγμα ἣν βύ- 
ὁρᾶν' τὸ γὼρ φῶς ποιεῖ τὸ ὁρᾶν. -ο Ἄται εἶναι, τὰ δ᾽ ἑνὸς μία αἴσθησις, ἡ δὲ μία ἅμω αὐτῇ. 

1 Ἔι δέ τις ἀπορία καὶ ἄλλη τοιώδεὲ περὶ κἰσθήσεως, ὥς ἐξ ἀνάγκης τῶν μεμιγμέων ἅμα αἰσθάνεται, ὅτι μιᾷ 
πέτερον ἐνδέχεται δυεῖν ἅμα αἰσθαίνεσθαι ἐν τῷ αὐτῷ καὶ αἰσθήσει κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσθάνεται" ἑνὸς μὲν γὰρ ἀριθμῷ ἡ 
ἀτόμῳ χρόνῳ, ἢ ἧ, εἰ δὴ ἀεὶ ἡ μείζων κδησις τὴν ἐλάττω κατ᾽ ἐνέργειαν μία, εἴδει δὲ ἡ κατὰ δύναμιν μία. καὶ εἰ 
ἐκκρύει" διὸ ἐπιφερομέων ἐπὶ τὰ ἔμματα ὧι αἰσθάνονται, 15 μία τοίνυν ἡ αἴσθησις ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν, ἣν ἐκεῖνα ἐρεῖ. με- 
ἐὰν τύχωσι σφόδρα, τι ἐννοῦντες ἢ φοβούμενοι ἢ ἀκούοντες μῖχθαι ἄρα ἀνάγκη αὐτά. ὅταν ὦρα μὴ ἧ μεμιγμώα, 
πολὺν ψόφον. τῶτο δὴ ὑχοκείσθω, καὶ ὅτι ἑκάςυ μᾶλλον δύο. ἔσονται αἰσθήσεις αἱ κατ᾽ ἐνέργειαν. ἀλλὰ κατὼ μέαν 
ἔξιν αἰσθάνεσθαι ὡπλ ὄντος ἢ κεκραμένν; οἷον οἷν ὠἀκράτε δύναμιν καὶ ἄτομον χρόνον μίαν ἀνάγκη εἶναι τὴν ἐνέρ- 
ἢ κικραμόν, καὶ μέλιτος, καὶ χρόας, καὶ τῆς νήτης μό- γειαν" μιᾶς γὰρ εἰσάπαξ μία κίνησις καὶ χρῆσις, μία δὲ 
γης ἢ ἐν τῷ διὰ πασῶν, διὰ τὸ ὠφανίζειν ἄλληλα, τῦτο Ὁ ἡ δύναμις. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται δυεῖν ἅμα αἰσθάνεσθαι τῇ 
δὰ ποιεῖ ἐξ ὧν ἦν τι γῴεται. εἰ δὴ ἡ μείζων τὴν ἐλάττω μιᾷ αἰσθήσει. ἀλλὰ μὴν εἰ τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν αἰσθησιν 
κησιν ἐκχρούει, ἀνάγκη, ὧν ἅμα ὦσι, καὶ αὐτὴν ἧττον ἅμα ἀδύνατον, ἐὰν ἦ δύο, δῆλον ὅτι ἧττον ἔτι τὰ κατὰ 
αἰσθητὴν εἶναι ἢ εἰ μόνη ἣν ἀφαιρεῖται γάρ τι ἡ ἐλάττων δύο αἰσθήσεις ἐνδέχεται ἅμα αἰσθάνεσθαι, οἷον λευκὸν καὶ 
μιγνυμέη, εἴπερ ἅπαντα τὰ ἁπλῶ μῶλλον αἰσθητά ἐςΐν. γλυκύ. φαύεται γὰρ τὸ μὲν τῷ ὠριθμῷ ἣν ἡ ψυχὴ ὑδιηὴ 

ἐὰν ἄρα ἴσαι ὦσιν ἕτεραι ἦσαι, οὐδετέρας ἔςαι αἴσθησις" 15 ἑτέρῳ λέγειν ἀλλ᾽ ἢ τῷ ἅμα,, τὸ δὲ τῷ εἴδει ἂν τῇ κρινόσῃ 
ἀφακεῖ γὼρ ἡ ἑτέρα ὁμοίως τὴν ἑτέραν. ἁπλῆς. δ᾽ ἀκ ἔςιν αἰσθήσει καὶ τῷ τρόπῳ. λέγω δὲ τῦτο, ὅτι ἴσως τὸ λευκὸν 
αἰσθάνεσθαι. ὥςε ἢ ἐδεμία ἔξαι αἴσθησις ἢ ἄλλη ἐξ ἀμ- καὶ τὸ μέλαν, ὅτερον τῷ εἴδει. ὄν, ἡ αὐτὴ κρίνει, καὶ τὸ 
φοῖν. ὅπερ καὶ γίνεσθαι δοκεῖ ἐκ τῶν κεραγγυμένων ἐν ᾧ ἂν γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν, ἡ αὐτὴ μὲν ἑαυτῇ, ἐκείνης δ᾽ ἄλλη, 
μιχθῶσιν. ἐπεὶ ἦν ἐκ μὲν ἐνίων γίνεταί τι, ἐκ δ᾽ ἐνίῳν οὐ ἀλλ᾽ ἑτέρως ἑκάτερον τῶν ἐναντίων, ὡς δ᾽ αὕτως ἑαυταῖς τὼ 

᾿ γέαται, τοιαῦτα δὲ τὰ ὑφ᾽ ἑτέραν αἰσθησιν". μέγνυνται γὰρ 80 σύςοιχα,, οἷον ὡς ἡ γεῦσις τὸ γλυκύ, ὕτως ἡ ὅψις τὸ λευ- 

᾿ 

8. κἄν οὦὰ Ζι 0, || ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ἐνώτε 7.60). ἢ} ἂν ἤ πολὺ τὸ οἵα ὦ. ἢ ὅ. πάσχεν ΕἸ. ᾿ἱ ἀλλοιζντος] ποιῶῆντος Ῥ. μεταβάλλειν 

ἘΣΓΡ. ἴ 6. καὶ ροεῖ ἀνάγκη Ῥ, οτηίεϑο οὐπὶ 2,80) ἐκ. ΠΟ 1. ἥἦμο] ἡ μὲν ὅν, εἰ μὲν ΕΥ̓͂. Π 8. ἔτι οαν ΕΜΡΥ. ἢ ἰξὶν ἀντληψιν διεί 
τος μετ. Ῥ. 1 9. ἐχ] τῦτν ὑχ Ῥ. ἢ πᾶν Ῥ, οἵὰ 1ιϑῦ. 1 10. τὸ αὐτὸ] τῶτο Ῥ. κ᾿ ἐπὶ] πεὸ ΣΡ εἰ ρει ὕ,. Π 11. τὸ αἰιεγαπι οτὰ 
Τῦ Ἱ 12. τις μοβὲ ἄλλη Ζιδῦ, υἱγορίφυς 9. {Π περ τὸς κἰσθήσεις ΔΡΣ. 1 13. ϑυοῖν ἅμα Α͂͵ ἅμα δύο 12}. 11 αἰσθάνεσθαι} δύνασθαι 

Ἀ[, δύνασθαι αἰεθάτεσθαι ἘΤ. 1 14. δ᾽ Ι. ᾿ 15. διὸ τὸ ἔχιφερόμενον ἐπὶ ἘΪΗ͂Υ, διὸ ὑποῤερομένων ὑπὸ 1ι,δῦς, διὸ φερομένων ὑπὲ Ρ. ἢ 
46. ἂν ΣωΡῦ, γὰρ ἰὰν Αἴ. ἃ 11. τῶτό γε δὴ }, τῦτο δὲ δὴ ΕΥ̓͂. ἢ ὅτὶ μᾶλλον ἕκαςός ἰςτν αἴσθεσθαι Ἀ. ἢ 18. οἷον -- 19. χεχραμένο ὁτὰ 

Ἀν 1 20. τῇ ᾿ιδῦ. ἡ πασῶν τὸ διὰ τὸ σαφηνίζειν ῃτ 8. Ἱ 21. ἡ οτκ 7. ἢ 22. ταύτην Σιϑδῦ. 23. μόνη ἦ] μόνην ἘΠ. ᾿ ἀφήρη- 

“« ἘΔΙ͂Σ. ᾿᾿ τι ἡ ἰλώττων] τὴν ἐλάττω 5. ἢ 24. τὰ οπι }. }} εἰσιν Ῥ. Π 25. ἄν 1.5, ὧν δ᾽ Ῥ.  ὑδὲ τέτρας ΕΥ̓͂, ἐδ᾽ ἱτέα Ῥῦ. ἢ 
αἰσθητή Ῥ. 1] 26. ἐἀφινίζει 1), Π ὁμοίως ἡ ἑτέρα Ῥὶ ἢ ἁπλῶς ΕΥ̓͂. ᾿ 217. αἴσϑεσθαι Ῥὶ αἰσθέσϑαι (8.5, ἑμοίως αἰσθέσθαι 1.. ἢ ἔςαι 
οι Σ΄ 1 ἡ αἴσϑησις μτ δ. ἢ 28. καὶ οὐχ Ζιϑῦ). ἢ ἐκ] ἐπὶ 2.8. 1} 29, ἐπείπερ ὅν Ῥ. ἢ 30. μέγυται 15 Ὁ). 

1. δὴ ἱνκυτίε Σριϑῦ. ἵ γύεσθαι Σϑ. ἢ ἀ. «ὦ κινήσεις ὅσαι δ. Ὁ), ὅσαι μὲν αἱ κνήσεις Ῥ. ἢ ἀφανίζουσιν 1,58. ἢ 5. ὁ μία 2. ἢ 
6. πιήδω ἢ, ποεῖ ἘΜΙ͂Τ. ᾿ ἐπὶ] ἔτι Σϑῦ, ἔτι εἰ . 1 δυοῖν ΔΛΤΡ δῦ. 1} αἰσθώνοιτ᾽ ἈΙ͂. Π 8. ταύτης αὕτη αὐτῆς Ῥὶ αὐτὴ αὐτῆς ΖᾺ, 

αὐτὴ αὐτῆς δ). 1 9. οἷον οι ἘΙΙ͂Τ. καὶ δυὲν 8.5. }} 10. ἐκ] μὴ ΕΜΡΡΟΕΟΥ. ᾿ κἴσϑεσθαι ἐὰν Ῥ. 11. τῷ δ᾽ ἑνὸς} ὑδινὲς ἅμα ἘΛΙ͂Σ, 
“ὅτο δ᾽ δὸς ἅμα Ῥ. ᾿ αὕτη ἘΡΥ͂, αὐτή 1. ἢ 15. ἐκεῖνο Ὁ. "ἢ 16. μὴ ἣ μεμιγμένα} μεμιγμένα, ἘΠΊ. 11. ἀλλ᾽ ὁ κατὰ δύναμιν Ε 
ἈΤ. ἃ 18. χρόνον καὶ μ. 8. 19. γὰ}} γὰρ ἡ Ρδῦ. ἢ μίκ οτὰ ὮΙ. χρῆσις καὶ κβησις 718, κίνησις καὶ χρῶσις ἘΔ, χρῆσις καὶ 

πόρσις μία Ῥ. { 20. δνον ΖΡ. " 21. εἴ εἰς ΕΥ. ἢ 32. ἥττον δηλονότι 7. ἢ ἔτι οἷά Ζιϑ). 1 24. τὸ] τῶ 8 εἰ Ρυ ὕ. ἢ ψνχὴ 

ἂν ὑδιὴ Σῦσ, ᾿ 26. ἴσως καὶ τὸ ἘΛΜΙ͂ΡΥ. ἢ 28. ἡ αὐτὴ ἢ αὐτὴ μὲν Α, ἡ αὐτὴ ἡ αὐτὴ μὶν Ε. 
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Ἁ ὔ «ε 

κόν' ὡς δ᾽ αὕτη τὸ μέλαν, ὅτως ἐκείνη τὸ πικρόν. ἔτι εἰ αἱ 
κ᾿ ν Ν ,ὔ ΕΣ » τῶν ἐναγτίων κινήσεις ἐναντίαι, ἅμα δὲ τὰ ἐναντία ἐν τῷ 

»,.,. .». 7 ᾽ 2 Ἀ7 { ,ὔ 8. Δ δ Ψ 
αὐτῷ καὶ ἀτόμῳ ὑκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ὑπὸ δὲ τὴν αἷ- 

Ὶ ὔ ᾿ ,ὔ » 3, . Ν -“ ,ὔ : σθησιν τὴν μίαν ἐναντία ἐς ἵν, οἷον γλυκὺ πικρῷ, τότων οὐκ 
ἂν ἐνδέχοιτο αἰσθάνεσθαι ἅμα. ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι οὐδὲ ς 

-“ »“Ἢ ΝΥ “ , 

τὰ μὲὴ ἐναντία" τὰ μὲν γὰρ τῷ λευκῷ τὼ δὲ τὸ μέλανός 
᾿] λΣ -Ῥ, Υ ΠῚ ὕ 4φΦ -- -“ ε ᾿ -“ 

ἐςιν, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως, οἷον τῶν χυμῶν οἱ μὲν τῷ 
-“» »“ Ἅ, ΄ ,ὕὔ 

γλυκέος οἱ δὲ τῇ πικρᾶ. ὑδὲ τὰ μεμιγμένα ἅμα" λόγοι 
Ἁ ἊΣ 

γάρ εἰσιν ἀντικειμένων, οἷον τὸ διὰ πασῶν καὶ τὸ διὰ πότε, 

ΠΕΡῚ ΑἸΙἸΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΩΝ. 

ἃ -(α Υ͂ ΒΕ ἐκ Υ Δ ἃ ,ὔ ἃ Ν ὅτε χρόνος ὅτε πρᾶγμα ἐδὲν ὃ αἰσθάνεται ἢ ἐν ᾧ, εἰ" μὴ 
[φ ΄ 5 , λ λσ ὔ . »“ ν Γ ὅτως, ὅτι ἐν τότε τοὶ ἢ ὅτι τότε τι ὁρᾷ, εἴπερ ἔςι τι μέγε- 

,ὔ Ἁ ὕὔ θος καὶ χρόνε καὶ πράγματος ἀναίσθητον ὅλως δι μεικρό- 
3 ᾿Ὶ ἈΝ σ΄ ε«»"» ᾽ , Ν ἃ" τητα" εἰ γὰρ τὴν ὅλην ὁρᾷ, καὶ αἰσθάνεται τὸν αὐτὸν συνε- 

»-»“ , »Ὕ“»ν , Ἂ Ν χῶς χρόνον, ὁ τῶν γῦν τότων τοί, ἀφῃρήσθω ἡ τὸ Τ'Β, ἐν 
δε, 9. ἃ ᾽ ,ὔ νι ΑΡ ΝΣ , ,, ) Ὰ “ ἜΩ ἢ οὐκ ἠσθάνετο. οὐκοῦν ἐν ταύτης 'τινὶ ἢ ταύτης τί, ὥσπερ 

- με ᾿ “ ν 
τὴν γῆν ἑρᾷ ὅλην, ὅτι τοδὶ αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ βα- 

“ -“ “ Ἁ Ἀ κομὴ δίζει, ὅτι ἐν τῷδε τῷ μέρει αὐτῇ. ἀλλὰ μὴν ἐν τῷ ΒΤ' 
,ὔ »"»Υ̓ , “ ὑδὲν αἰσθάνεται. τῷ ἄρα ἐν τότε τινὶ τῷὸἮ Α Β αἰσθάνεσθαι 

ἂν μὴ ὡς ἣν αἰσϑάνηται. οὕτως δ᾽ εἷς λόγος ὁ τῶν ἄκρων .0 λέγεται τῇ ὅλε αἰσθάνεσθαι καὶ τὴν ὅλην. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος 

γύεται, ἄλλως δ᾽ ἦ" ἔςαι γὰρ ἅμα ὁ μὲν πολλῇ πρὸς 
ὀλίγον ἢ περιττῇ πρὸς ἄρτιον, ὁ δ᾽ ὀλίγῳ πρὸς πολὺ ἢ ἀρ- 

καὶ ἐπὶ τῆς Α΄ ἀεὶ γὰρ ἐν τινὶ καὶ τινός, ὅλα δ᾽ Ὡς ἔςι 

αἰσϑάνεσθαι. ἅπαντα μὲν ὄν αἰσθητά ἐςιν, ἀλλ᾽ ὁ φαίνεται. 
Λ ΩΣ ε -“ 

τίς πρὸς περιττόν. εἰ ἦν πλεῖον ἔτι ἀπέχει ἀλλήλων καὶ ὅσα ἐςίν" τῷ γὼρ ἡλίν τὸ μέγεθος ὁρᾷ καὶ τὸ τετράπηχμ 
διαφέρει τὰ συςοίχως μὲν λεγόμενα ἐν ἄλλῳ δὲ γένει τῶν πόρρωθεν, ἀλλ᾽ οὐ φαίνεται ὅσον, ἀλλ᾽ ἐνίοτε ἀδιαίρετον, 

Αὔτιῖδε χῖν ν᾿ “- 
ἐν τῷ αὐτῷ γόει (λέγω δ᾽ οἷον τὸ γλυκὺ παὶ τὸ λευκὸν (5 ἑρᾷ δ᾽ Ὡς ἀδιαίρετον. ἡ δ᾽ αἰτία εἴρηται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν 

- -“ ὔ 

καλῶ σύςοιχα, γένει δ᾽ ἕτερα" τὸ γλυκὺ δὲ τῷ μέλανος περὶ τότε. ὅτι μὲν ἦν θείς ἐςι χρόνος ἀναίσθητος, ἐκ τότων 
"Ἕν »ν “ ν δὶ ΄, ἌΝ ΄ Ψ Δ φ«- Ψ ΒΝ ον δὲ »" , ͵ ᾽ ,ὔ ὦ 

πλεῖον ἔτι τῷ εἴδει δια φέρει ἢ τὸ λευκόν), ἔτι ἂν ὅττον ἄμα φανερόν" περὶ δὲ τῆς πρότερον λεχθείσης ὠπορίας σκεπτέον, 
γνᾳ) »Ν » “ Ἀ Ν -“ ͵ », 2  »γχ» » Ψ - ἋΣ ΨΑ ΄ ,ὔ Σ᾽ , ΔΑ.» Ω 
ἐνδέχοιτο αὐτὰ αἰσθάνεσθαι ἡ τὰ τῷ γώει ταὐτά, ὥς᾽ εἰ πότερον ἐνδέχεται ἅμα πλειόνων αἰσθάνεσθαι ἃ ἀκ ἐδέχε- 

» ὰ »“ ᾽ Υ͂ 
μὴ ταῦτα, οὐδ᾽ ἐκεῖνα. ὃ δὲ λέγουσί τινες τῶν περὶ τὰς ται. τὸ δ᾽ ἅμα χέγω ἐν ἑνὶ καὶ ἀτόμῳ. χρόνῳ πρὸς ἄλ- 
συμφωνίας, ὅτι ὑχ ἅμα μὲν ἀφικιῶνται οἱ ψόφοι, φαίς Ὁ ληλα. πρῶτον μὲν ἦν ἄρ᾽ ὧδ᾽ ἐνδέχεται, ἅμα μέν, ἑτέρῳ 

,ὔ - »" “ 

γονται δέ, καὶ λανθάνει, ὅταν ὁ χρόνος ἢ ἀναίσθητος, πό- δὲ τῆς ψυχῆς αἰσθάνεσθαι, καὶ ὁ τῷ ἀτόμῳ, ὅτω δ᾽ ἀτό- 
γ᾽ δι} ΑΕ ᾿ ν, ἃ ,, ὶ »“ ς ) μ ν. ἂν “ χ Ν " Ἁ 

τερον ὀρθῶς λέγεται Ἢ 5; ταχώ γαρ Ωγ φαίη τις καὶ γὺν μῳ ως παντὶ ογΤιὶ συνέχει; ἢ ὅτι Ἔρβωτον μὲν τὰ κατὰ τὴν 

ὧς ΩΣ ᾽ ͵ὔ Ν 

παρὰ τοῦτο δοκεῖν ὦμα ὁρῶν καὶ ἀκούειν, ὅτι οἱ μεταξὺ 
ΕΥ -“ ν᾿ 

χρόνοι λανθάνεσιν. ἢ τὸγ᾿ ἐκ ἀληθές, δ᾽ ἐνδέχεται χρόνον 

μίαν αἴσθησιν, οἷον λέγω ὄψιν, εἰ ἔξαι ἄλλῳ αἰσθανομέη 
ἄλλου καὶ ἄλλου χρώματος, πλείω τε μέρη ἔξει εἴδει 

᾽ὔ δ Ἂς ὰ “ »" 

εἶναι ἀναίσθητον ἀδένα ὑδὲ λαγθάνειν, ἀλλὰ παντὸς ἐνδέχε- ὃς ταὐτά; καὶ γὰρ ἃ αἰσθάνεται, ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστίν. 

ται αἰσθάνεσθαι. εἰ γὰρ ὅτε αὐτὸς αὐτῇ τις αἰσθάνεται ἢ 
ἄλλιε ἐν συνεχεῖ χρόνῳ, μὴ ἐνδέχεται τότε λανθάνειν ὅτι 

ἐς, ἔςι δέ τις ἐν τῷ συνεχεῖ καὶ τοσῦτος ὅσος ὅλως ἀναίσθη- 

τός ἐς, δῆλον ὅτι τότε λανθάνοι ἂν εἰ ἔςιν αὐτὲς αὑτόν, καὶ 

εἰ δὲ ἴτι ὡς δύο ὕμματα φαΐη τις, ὑδὲν κωλύει, ὅτω καὶ 

ἐν τῇ ψυχῆ, ὅτι ἴσως ἐκ μὲν τέτων ἦν τι γίεται καὶ μίῳ 
ἡ ἐνέργεια, αὐτῶν' ἐκεῖ δέ, εἰ μὲν ἕν τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ἐκεῖνο 

τὸ αἰσθανόμενον ἔσται, εἰ δὲ χωρίς, οὐχ, ὁμοίως ἔξει. ἔτι 
2, ὦν» ᾽ γ ὔ Ψ τ»; Η ,ὔ Υγ ᾽ Ὰ “΄ Ω ΄, ς Ε ,ὔ ν Υ̓́ "4 ᾽ ὔ 

ει ὑβῷς καὶ ἘΚ αἰσθάνεται καὶ εἰ αἰσθάνεται, ἔτι Ὁὑκ ὧν εἰ 3) αἰσθήσεις Γ αὐταὶ “λείας ἐσονται, ὠσπερ εἰ τις ἐπκιζημας 

4. δ᾽ ον Ζῦ'. | εἰ οἵα ἘΛΙ͂ΘΥ. ᾿{ ἀ. πικρὸν 1. 1Π| τύώτων οαι ἘΜΙ͂ῬΥ. ᾿ 5. ἀν οτὰ δ). ᾿| ἅμα αἰσθάνεσθαι ΙΡ. 1 7. ἄλλοις οὖν 

ὑμοίως 1.. ἢ μὲν γὰρ τὸ τὸ ., [|| 8. λόγοις 1) 1} 10. ἐὼν ΕΡ5' Ὁ. "ἢ εἷς] εἰς Σ Ἐ. ὁ οἵὰ ἘΠΙ͂Ζ. 11. ἔςι δ. 1 12. 1 ἐ Το 

πολὺν 1.8. ἢ} ἤ οἵχ .5. 13. ἀπίχει ἔτι 20,5. ἢ 15. λέγω δ᾽] λεγομένων ἘΠΗ͂Τ. |ἰ 16. καλῶ] ἀλλ' ὡς ΕΠΙ͂Υ. ἢ 11. ἴςι Ῥ. { τεῖ 

λευκῷ δῦ. ἢ 18. ταὐτά τὰ Ὁ. || 19. μὴ] μηδὲ . {Π 20. ἅμα μὲν οπὶ 5... Π φαίνονται -- 21. πότερον οἵα Ψ', {ὀ21. λαιθάκυ Εὶ' 
. 1 ἀναίσθητος ἢ Ῥ. ἢ 22. ἀληθῶς ὃς ἘΞ. 1 γὰρ οἷα }Ρ. || 23. ἀκίειν ἔν τι ἔτι 12,5). 1 25. ἐδέναι ἐδὲ] κ'ὶ ὑδίνα ἘΖΙ͂Τ. 1! ἀλλὰ πά»- 

τὼς δ), ἀλλ᾽ ἅπανθ᾽ ὅσα }. [{ ἰνδίχεται αἰσθέσθαι .5, αἰσϑέσϑαι ἐνδέχεται 5. 26. ἑαυτῷ 1.5. ΚΣ. ἢ τι ἘΑ͂Ι. ἃ 28. ὃς ΕΥ͂Σ. ἃ ἕλος 

Ἐ-1 30. εἰ οπι ΦΡΙΌΤ. ἢ ὑκ οαὰ ἘΗ͂ΡΥ. ἢ εἰ 5 ΕἸΨ. 
4. 2] ὃ μὴ ΕΣ. ἵὶ ἢ οπι ΖΡ. ἢ εἰ οἵη ἘΖΗ͂ΡΥ. ἹΕ 2. τύτοις 5. ἢ ἃ ὅτι οπὶ 1.5 δὲ ρσ ὅ). {{πτύτου τι] τι τότου (8, τύτϑ τς 

5, οταὰ 1. 1 εἴπερ --- 5. τινί οἵχὰ ΤΌ ἢΠ 4. αὐτὸν] ὅλον 1, ὅλον αὐτὲν ΤΥ, 1 5. ἀ τῶν γῦν τότων τωί} ὕτως τὸ ἐν τύτου τινί Ὁ, ὕτως ὅτι ἐν 

τύότου (τότω .5) τινί. κα ὅτι (οπὶ 7) τύτου τι ἑρᾷ (ἑρᾶν 5.0), εἴπερ ἔξει τι μέγεθος 1.8... 11 ἀφαιρείσϑω «5.7. 1} ὁ] ἅ..Ρ, οπι 1.ϑ. 

6. Ὦ ᾧ 1.5. κ᾿" ἐκ] μὴ !, ὃτω δγ. ἢ 1. ὁρᾶν δ᾽. ἢ καὶ οπν 5. 11 8. 0β. Ρ. ἢ! 9. τὸ Ι͂. 11} αἰσθάνεσθαι) αἰσθάνεται . 1 10. χὦ} 
αβ καὶ Ῥ. ᾿ὶ 11. ἀὰ] δεῖ ΕΠΙ͂Ψ, ἵὶ ἐν τιὴὰ] ἕν τι 22. 1 12. αἰσθέσθαι .5, αἰσθάνεσθαι αὙβ Ῥ. 1 13. ὁρᾶται ἢ. 1} 14. 7 ὅν Ρ. ᾿| 45. 
ὁρᾷ δ᾽ ἐκ ἀδιαίρετον οἷα Ζ. 16. ἐϑὲς} ἐκ 2.5). ᾿ τύτου ΣΟΥ, Ἱ 21. ἡ τῷ ἀτόμῳ εἴ τποχ δ᾽ οτὰ Ζιϑζ,. ᾿ ἄτομον ΕΥ̓͂, ἄτιμα 
ἈΠῸ ὃ 22. ἅπαντι Ῥ, ἅπαν ἴτι ΕΖ. ἵἱ τὼ οἷα 1... ἱ 23. ἔςιν Ρ. ἄλλῳ] ἀλλ᾽ ἐκ ἘΙ͂ΤΨ. ἃ 24. ἐξει] ἐξ Ρ. Π εἴδει] ἀὲ ΕΑΙ͂Σ. Ι 

25. ταῦτα ΕΠ. Ἰ καὶ οπὰ .8. Π 4] ὃ }, οπι ΕἼΤ. ἢ ἐν] πάλιν ἘΕΙ͂Τ. 1} ἐςίν οσὰ ΕΠΙΤ. ἢ 26. ὅτι ὡς} ὅτι καὶ Ῥ, καὶ ὅτι 1.5). 

ἔμματα δίο 1}. ᾿ κωλύειν 1 ΠΡ 5. ᾿ 28. αὐτῶ ΕΥ̓͂. {Π ἐκεῖ δὲ εἴ] εἰ δὲ ἢ Ε, εἰ δὲ ἡ ΙῪ, 11 ἐκεῖνο) ἂν καὶ ἘΕΖΙ͂ΤΨ. | 29. ἔτι) ἔπε 

αἱ ΕΜ ἔτι καὶ Ῥ. ᾿ - ᾿ : 



διαφόῤας᾽ φαΐι' ὅτε γὰρ ̓ἡ δέύγεια ἃ ἄνευ τῆς τχαϑ᾽ αὑτὴ 

ἔξαι ̓ λγάμεως, ὗ ὅτ᾽ ἄνευ ταύτης ἔςαι αἴσθησις: εἰ δὲ τότωρ 

ἐν δὶ καὶ ἀτόμῳ" Ἰαιβάνται, δῆλον ὅτι καὶ τῶν ἄλλων" 

μᾶλλον γὰρ ἐνεδέχετο τότων ἅμα: πλειόνων ἢ τῶν τῷ γόει 

ΠΕΡῚ ΑἸΣΘΈΣΕΩΣ; ΠΕΡῚ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑῚ ἈΝΑΜΝΗΣΕΩΣ. 1λ9 

τ ΠΕΡῚ μὲν οὖν τῶν αἰσδητηῤίων χὰ) τῶν αἰσθητῶν τὰ 
τρόπον ἔχει" καὶ κοινὴ καὶ καθ᾽ ἕκαστον αἰσθητήριον εἴρη 
ται" τῶν δὲ λοιπῶν πρῶτον σκεπτέον πεῤὶ μνήμης καὶ τοῦ 
μνημονεύειν, τί ἐςι, καὶ διὰ τί αἰτίαν γίγνεται, καὶ τὐ! 

ἑτέρων. εἰ δὲ. δὴ ἄλλῳ μὲν γλυκέος ἄλλῳ δὲ. χαρε ἀἶΐ- 5 τῶν τῆς ψυχῆς μοβίων φυμβαύει" τὸόῦτο 'τὸ πάθος κὰϊ᾿ "τὸ 
σϑάνεταί ἦν ψυχὴ μέρει, ἡ ἤτὸὶ τοὶ ἐκ τότων᾽ ἕν τί ἐ ἐςιν ἢ ὑχ 
ὅς ὠλλ᾽. ἀνάγκη δ" ἣν γάρ τι" τὸ ἀἰϊσθητικόν ἐξὶ μος. 
τίνος ἦν ἐκεῖνο ἑνός; ὑδὲν γὰρ ἐκ τότων ὦ. ἐνάγκη ἄρα ὃ ὄ 
τι εἶαι- τῆς ψυχῆς, ᾧ ᾧ ἅπαντα αἰσβείνεται»" καθάπερ εἴρη- 

ἀναμιμνήσκεσθαι". Ὁ δύ γὰρ ΐ αὐτο εἶσι" ̓ Ἀνημονοεν᾽ “αὶ 
ἀναμνης κοί," ὠλλ᾽ ὡς ἐπὶ" τὸ πολὺ μνημονρεώτεροι᾽ μὲν οἷ 
βραδεῖς, ἀναμνηστικώτεροι δὲ οἱ ταχεῖς καὶ εὐμαθεῖς. 
πρῶτον μὲ οὖν ληπτέον ποῖα ἐστι τὰ βινημενευταῖς πολ’! 

ταὶ πρότερον, ἄχχο δὲ γόυς δι’ ἄχλε. ἄρ᾽ ὃν ἢ μὲν ἀδιαΐ. 10 λάκις γὰρ ἐξαπατᾷ τοῦτο, ᾿οὔτε γὰρ τὸ μέλλόν ἐνδέχοε- 
ρϑιόν ἐξὶ κατ᾽ ̓ἐνξγειαν; ὅν τί ἐς τ' τὸ αἰσθητοιὸν γχυκχέος. 
καὶ χευκῦ, εὖ ὅταν δὲ᾽ διῶιρετὸν᾽" γόῆται χὰ τ᾽ ἐνέργειαν, ἔτξ-. 

Ταὶ μνημονεύειν; "ἀλλ᾽ ἔςι. δέξαςὸν καὶ ̓ἐλπὶςόν (ἧ δ᾽ ἂν 

καὶ ἐ ἐπιςήμη τὶς ἐλπιςική, Χαδάπερ τιγές" φασι, τὴν πῶ: 

ρῶν; ἢ ὥσπερ, "ἐπὶ - τῶν; “πραγμάτων. αὐτῶν ἐνδέχεται; οὕτω; κήν)» ἔτε τὸ πὰρύρξος,᾿ ἀλλ᾽ αἰσθὴσιξ" ᾿ταύτῃ γὰῤ ὑὗτε τὲ 

καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ἕν ἀριθμῷ λευκὸν μέλλον ὅτὲ τὸ γενόμενον, γνωρίζομεν," ἀλλὰ τὸ παρὸν μόξ 
καὶ γλυλῦ ἐξὶ, καὶ ἄλλα πολλά, εἰ μὴ χωρις ἃ τὶ πάθη 15 νὸν. ἡ δὲ μνήμη τ γεομένοὺ "  χὸ δὲ παρὸν ὅτε ̓ πἄβεςν; 
ἀλλήλων, ἀλλὰ τὸ εἶαι: ἜΝ. ἑχώςῳ. ὁμοίως τοίνυν θετέον οἷον τοδὶ τὸ χευκὸν ὅτε ὁρᾷ, οὐδεὶς ὧν. φαῤὶ μνημονεύειν: 
καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ αὐτὸ καὶ δ εἶναι" ἀριθμῷ : τὸ αἰσθὴ- ὑδὲ τὸ θεωβόμενον,, ὅτε θεωρῶν τυγχανε“καὶ ἐννοῶν" ἀλλὰ 
τρὸδν" πάντων, τῷ ̓ Αὗτοι͵ ᾿εδνὰι ϑτερον αὶ: Φεερόν᾽ τῶν μὲν γέ τὰ δὶ μὲν αἰσϑάνεσθαϊ φησι, τὸ δ' ἐπίς ἀόθαι μόνον" ὅταν δ᾽ 
νὴ τῶν. δὲ - ΓΝ ̓ὥξε καὶ καἰφθανοιτ' ἄν ὧν ἅμά τῷ αὐτῷ χαΣ ἄνευ. τῶν ἐ πργεος ἔχῃ τὴν ̓δειφήμηὴ αὶ τὴν" ἀἴσϑηδιν, ὕτω. 

ἑνί, χόγῳ δ᾽ τῷ αὐτῷ, “ὅτι δὲ τὸ αἰσθητὸν πᾶν ἐὶ μέ- Ὦ μέμνηται τὼς τῷ τριγών ὅτι δύο ὀρθαῖς ἰσ ἴσαι; τὸ μὲν δτὶ 
γέθος καὶ ἐκ ΞῚ ἀδιαίρετον αἰσθητόν, δῆλον, ἕξι γὰρ ὅθεν ἔμαθεν ἢ ἐθεώρησεν, τὸ δὲ ὅτι ἢ τἀ πρίν ἢ εἶδεν ἢ ὅ ἔι τοῦτ΄ 
μὲν ὑκὶ ἂν ἀφθείη,. ἄπειρον τὸ ἀπόφημα, ͵ὅθεν δὲ ὁρῶται, τον" ἀεὶ γὰρ ὅταν δεργῇ κατὼ τὸ- μνημονεύειν, ὅτως ἐν τῇ 
πετῆβλσμθον᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἐσ φρα πο καὶ ὠκεςὃν καὶ ψυχῇ: λέγει, ὅτι, ρότηθον, τῶτο ἤκυσεν ἢ ἤσθετὸ ἢ ἐνδησεν; 
ὅσων μὴ αὐτὸν ἁπτόμενον" ̓αἰσθανογτδι. " ἔ ἕξι δέ᾽ τὶ ἔσχατον ἔς μ᾽ ἦν ἡ᾿ ̓Ἀνήμη ἔτε αἰσθησὶς᾿ ὅτε ὑπόληψις, ἀλλὰ τό- 
[Ἴ ὠπαρήβιατὸς ὅθεν: ἐκ ὍρΈταΙ; "κἀὶ Ἐρῶτον ὅθεν ἐρᾶται. ὅτων ἐνὸς ἕξις ἃ [ πάθος, ὅταν γόητα!" χρόνος: τὰ δὲ γὺν ἐν 
τῶτο δὴ ἀνάγκη ᾿ἀϑιαϊβετον εἶναι, ὃ ἐν μὲν τῷ ἐπέκεινα ὑκ τῷ νῦν Ὡς ἕξι μνήμη, ̓ καθάπερ εἴρηταί καὶ πρότερον, ἀλλὰ 
ἐνδέχεται αἰφϑάγεσθαι ὄντος, ἐν᾽ δὲ τῷ ἐπὶ ταδὶ ἀνάγκη τῷ μὲν ἀπαρόντος ̓αἴσθησις, τοῦ δὲ μέλλοντος ἐλπίς, τοῦ δὲ 
αἰσθάνεσθαι. εἰ δή τί ἐςιν εὠδιαίρετον, αἰδθητόν, ὅταν τεθῇ γενομένου μνήμη. διὸ μετὰ ̓χρόνου πᾶσα μνήμη. ὥσθϑ' ὅσα; 
ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ ὅθεν ἐξὶν ὕςατον μὲν ὧξ αἰσθητὸν πρῶτον Χρόνου. ̓αἰσθάνεται, ᾿ ταῦτα «μόνα τῶν ζῴων μνημονεύει, καὶ 
δ᾽ "αἰσθητόν, “μὰ συμβήσεται πω τὶ εἶναι τὺ ̓ἀόρατον "3 τότῳ ᾧ ᾧ αἰσθάνεται. ἐπεὶ “δὲ περὶ φαντασίας εἴρηταὶ" πρότε"" 
τῦτο: δ᾽ ἀδόπωτον. Ν ᾿ ; βυν ἡ ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, ὑρμ γοξῖν ὄν ἔξιν ὦ ἄνευ φάη τμὰς 

: ἀκ τς 

4. ἀδιαφόρους Ῥ. ΤΠ ἑαυτὴν Ὁ. Π 2. αἴσθησις ἔξςαι ΣΡΘῦ. Ἰ τῦτο ἘΡΘΥ͂, ἢ ἀ. ἐνδέχεται 5 0. Π ἢ οὔὰ 2. ἢ 6. τί οχὰ ἢ. Ἕ ὑχ δ) 

ὑδέν ̓ ἜΡΘΕ; ἢ 1. δ ἀπῖθ᾽ ἕν οπὶ Ῥιδ). ἢ 8. ἐκεῖνος ΕΥ̓͂. Ἡ ἔν μοβὲ τύτων οτὰ ἘΟΥ. ἢ 9. πάντα Ῥ. ἢ 11: τί ὁγὰ ἘΦ οἵ ἴοτ- 
ἴηιβϑϑ ». [|{- 48. ἐνδέχεξαι- αὐτῶν "Ρ. Ι΄ 14. καὶ δηῖθ ἣν οπι ἘΖΙ͂Ψ. 1 1.5. εἰ γὰρ μὴ ὩΡδῦυ. ἢ 18. τῷ] τὸ ἜΜΡΘΟΥ. Ἱ 49. τὸ αὐτὸ' 
»καὶ- ἂν ἘΠῪ. ἢ 20. τὸ αὐτό 7. ἢ 21. ἀἰσθάγεοθαι ἘΛΤΥ. ἢ 33. τὸ ογα ὩΡϑῦ {Π[ἀκυςὸν καὶ ὀσῴραντόν Ῥ. ἢ καὶ οἷα δ. ! 24. ὅ-: 
σοι . ἢ ἑπτῶν (Μ. 1}. ἁπτόμενοι λειπόμενοι Ζ. }: 3: δή ΚΡ. "26. τοῦτ τὸ Ῥ᾿ ἢ 21. τάδε Ὡρδῦ. 38; ἔραι ἢ » ᾿ 

8. καὶ τῷ μνημονεύει» καὶ ἀναμνήσξως καὶ ὕπεσυ Ῥ, οὐ 1.59. ν τς Κοεες 

Οοαίοε9 ΕΣΗ͂ΘΟΥ. ΤΙίκ. καὶ ἀναμνήσεως} καὶ τοῦ μνημονεύειν ΠΗ͂Σ; καὶ ἀναμνήσεως. ὕπτου καὶ ΤῊ ἫΝ καὶ τῆς καθ᾽ ὕπγον πὰ 
τικῆς ἀριςστέλους πὶ πε ὕπιου, περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς Κ. 

Ά.. τ} “περὶ μνήμης καὶ τῶ" μνημονεύειν λεκτέον τί ἘΣ ΘΌΥ. ἢ τίνας αἰτίας ΜΙ͂. Ἱ 5. τῦτο' συμβαίνει Μ᾽. ἵ 6. τὸ} τῇ δ ἢ 1. μπιβονικοὶ 
δὲ 8. ἀναμγὴςικοὶ ἘΤ' 9. σκεπτέον Σδῦ. εἰσὶ Ζ.. ἢ τὰ οἵὰ Ζϑῦ. ὙΠ 40. ᾿ἐξαπατᾶται ΕΥ̓ 1 12. φασί τινες ἢ). ΠΤ 18: αἴσθησιν δ. ἢ" 

15. λεγομένου Υ. ἢ ὅτι ἘΤΟ ᾿ὶ 16. τοῦν- σὰ ΠΤ ἢ τὸ στὰ .8.. ἢ -17. ὅτε οἱ τυγχάνει στὰ Ζιϑ ). 11 νοῶν 15 .. ἢ 19. ἔγγων 1.5. 1" 

σχῇ Ψ.50.} .20. δυσὶν ΦΥ͂ ἡ 21. ἢ δυῖς ὅ οπὶ ΑΙ. ἢ δ τῇ τι δῦ. ἢ 22. ἀὰ] δέ ΕἸΙ͂Τ. 1 23. λέγειν ἘΠΙ͂Τ. | 25. χρόνιον᾽ 

Υ εἰ τὸ Ε. 26. ναὶ πρότερον οτὰ ΖΗ. ἢ ἀλλὰ} νὰ “ὰρ Ζιϑῦ, ἢ 28. χρόνον ἘΠΙ͂Τ. Ἵ ὅσα τε χρ. ἘΤ. || 29. αἰσϑ. καὶ “ὦ ταῦτα 
ΖΑ͂. Ἰὶ τῶν ζώων μνημονεύει τῶν ζώων καὶ ΜΗ͂. 
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τος᾿ συμβαύει γὰρ τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ νοεῖν ὅπερ καὶ ἐν 

τῷ διαγράφειν" ἐκεῖ τε γὰρ ἀθὲν προσχρώμενοι τῷ τὸ πο- 

σὸν κρσμθεν: εἶναι τὸ τριγώνου, ἅἥμως γράφομεν ὡρισμένον 

κατὰ τὸ ποσόν' καὶ ὁ νοῶν ὡσαύτως, κἀν μὴ ποσὸν γοῇ, 

τίθεται πρὸ ὀμμάτων ποσόν, γοεῖ δ᾽ ἐχ ᾿ “ποσίν. ἂν δ᾽ ἡ 

φύσις ἦ τῶν ποσῶν, ἀόριςον δέ, τίθεται μὲν ποσὸν ὡρισμέ. 

γον, νοεῖ δ᾽ ἢ ποσὸν μόνον. διὰ τίνα μὲν ἕν αἰτίαν ἀκ ἐνδέ- 
χεται νοεῖν ὑδὲν ἄνευ τῷ συνεχῶς, οὐδ᾽ ἄνευ χρόνου τὰ μὴ 

ἐν χρόνῳ ὄντα, ἄλλος λόγος. μέγεθος δ᾽ ἀναγκαῖον γνωρί- 

ΠΕΡῚ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ 

μὲν ἐν κινήσει πολλῇ διὰ πάθος ἢ δι᾿ ἡλικίαν ἶσιν ὁ γύε- 
ται μνήμη, καθάπερ ὧν εἰς ὕδωρ ῥέον ἐμπιπτόσης τῆς κι- 
νήσεως καὶ τῆς σφραγῖδος" τοῖς δὲ διὰ τὸ ψήχεσθαι, κα- 
θώπερ τὰ παλαιὰ τῶν οἰκοδομημάτων, καὶ διὰ σκληρό- 

5. τήτὰ τῷ δεχομένου τὸ πάθος ὑκ ἐγγύίεται ὁ τύπος. διόπερ 
εἴ τε σφόδρα νέοι καὶ οἱ γέροντες ἀμνήμονές. εἰσιν᾽ ῥέουσι 

γὰρ οἱ μὲν διὰ τὴν αὔξησιν, οἱ δὲ διὰ τὴν φόίσιν. ὁμοίως 
δὲ καὶ οἱ λίαν ταχεῖς καὶ οἱ λίαν βραδεῖς ὑδέτεροι φαΐνο»- 
ται μνήμονες" οἱ μὲν γάρ εἰσιν ὑγρότεροι τῷ δέοντος, οἱ δὲ 

ζειν καὶ κίνησιν ᾧ καὶ χρόνον, καὶ τὸ φάγτασμα τῆς κοι- 10 σχληρότεροι" τοῖς μὲν ἦν ὁ μόει τὸ φάντασμα ἐν τῇ ψ»»- 
γὴς αἰσθήσεως πάθος ἐςύ. ὥςε φανερὸν ὅτι τῷ πρώτῳ αἰ- 

σϑητικῷ τότων ὴ γῶσίς ἐςξιν. ἡ δὲ μνήμη καὶ ἡ τῶν ὰν 

τῶν οὐκ ἄνευ φαντάσματόές ἐφ ὥςε τοῦ γοουμένου κατὰ 
συμβεβηκὸς ἃ ἂν εἶ, καθ᾽ αὐτὸ δὲ τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ. 

διὸ καὶ ἑτέροις τισὶν ὑπάρχει τῶν ζῴων, καὶ οὐ μόνον ἀν- 

θρώποις καὶ τοῖς ἤχουσι δύξαν ἢ φρόνησιν. εἰ δὲ τῶν νοη- 
τικῶν τι μορίων ἧς οὐκ ἄν ὑπῆρχε πολλοῖς τῶν. “ἄλλων 

ζῴων, ἴσως δ᾽ ὑδενὶ τῶν θνητῶν, ἐπεὶ ὑδὲ, οὖν πᾶσι διὰ τὸ. 

μὴ πάντῳ “χρόνου. αἴσθησιν ἔχειν" ἀεὶ. γὰρ ὅταν" ἐμεργῇ τῇ 

χῇ» τῶν δ᾽ ἐχ, ἅπτεται. ἀλλ᾽ εἰ δὴ τοιῶτόν ἐςι τὸ συμ- 

βαῖνον περὶ τὴν μνήμην, πότερον. τῦτο μνημονεύει τὸ πάθος, 
ἢ ἐκεῦο ἀφ᾽ ἵ ἐγένετο; εἰ μὲν γὰρ τῦτο, τῶν ἀπέντων ὑδὲν ἀν 
μνὴημονεύοιμεν" εἰ δ᾽ ἐκεῖνο, πῶς αἰσθανόμενοι τότε μνημο- 

ἐπ νεύομεν͵, Ὁ μὴ αἰσθανόμεθα, τὸ ὠπόν; εἴτ᾽ ἐςὶν ὅμοιον ὥσπερ 
τύπος ἧ γραφὴ ἐν ἡμῖν, τάτου αὐτῷ ἡ αἰσθηρὶς διὰ τί ἂν 

εἴη Μνήμη ἐτῴου, ἀλλ᾽ ὧς ἀὐτῷ τότου; δ᾽ γὰρ ἐνεργῶν τὴ τ 
μνήμῃ θεωρεῖ τὸ πάθος τῦτο. καὶ εἰβάνεται τότου, πῶς οἷν 
τὸ μὴ παρὸν μνημονεύει; εἴη γὼρ ὧν καὶ ὁρᾶν τὸ μὴ παρὸ 

μνήμῃ» καθάπερ καὶ πρότερον εἴπομεν, ὅτι εἶδε τοῦτο Ἷ ἢ Ὁ καὶ ἀκύειν, ἢ ἐςιν ὡς ὀδέχεται καὶ συμβαύει τοῦτο; οἷον 

ἥκυσεν ἢ ἔμαθε, προσαισθάϑεται ὖ ὅτι πρότερον" τὸ δὲ πρό» 

τερον καὶ ὕςερον ἐν χρόνῳ ἐς ν, τίνος μὲν οὖν τῶν τῆς ψυ- 
“2 ς 7, Γ΄ Φφ|-' ἐν ΄ 

χῆς ἐςὶν ἡ μνήμη, φανερόν, ὅτι ἕπερ καὶ ἡ φαντασία" καὶ. 
ἔςι μνημονευτὰ καθ᾿ αὑτὰ μὲν ὅσα. ἐςὶ φανταςαῖ, κατὰ 
συμβεβηκὸς δὲ ὅσα μὴ ἄνευ φαντασίας.. ὠπορήσειε δ᾽ ἄν 25 αὐτό τι καθ᾽ αὑτὸ εἶναι θεώρημα καὶ ἄλλε φώντασμα. 
τις πῶς ποτὲ τῷ μὲν πάθους παρόντος τῷ δὲ πράγματος 
, », ’, ΛΝ, Ἁ ’, τς ν κ΄ δεῖ “ ἀπόντος μνημιονεύεται" τὸ μὴ παρόν. δῆλον γὰρ ὅτι δεῖ νοῆ- 

σώ! τοιοῦτον τὸ Ὑμνόμενον διὰ τῆς αἰσθήσεως ἐν τῇ ψυχῇ 

γὰρ τὸ ἐν τῷ πῥακι γεγραμμένον καὶ ζῷόν ἐστι καὶ εἰ- 
κών, καὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἕν τῦτ᾽ ἐςὶν ἄμφω, τὸ Ἡωι εἶναι 

ὁ ταὐτὸν ἀμφοῦ, καὶ. ἕξι θεωρεῖν καὶ ὡς ζῷον καὶ ὡς εἰς 
κόνα, οὕτω. καὶ τὸ ἐν ἡμῖν φώτασμα δεῖ ὑπολαβεῖν καὶ 

ἧ 
μὲν ὃν καθ' αὐτό, θεώρημα ἢ φαντασμά ἐςιν, ἢ δ᾽ ἄλλε, 

αἷον εἰκων καὶ μνημόνευμα, ὥςε καὶ ὅταν ἐνεργῇ ἡ κδησις 
αὐτοῦ, ἂν μὲν ἢ καθ᾽ αὐτό ἐςι, ταύτῃ αἴσθηται ἡ ψυχὴ 
αὐτῷ, οἷον γνόημά τι ἢ φώντασμα Φαύείάαι ἐκελθεῖν" ἂν δ᾽ 

φημά τι τὸ πάθος, ἢ φαμὲν τὴν ἐξζν μνήμην. εἶναι" ἡ γὰρ. 30 ἢ ἄλλου, θέαι, ἐν τῇ γραφῇ ὡς εἰκόνα θεωρεῖ, καὶ μὴ 

γινομένη κίνησις ἐγσηριαίνεται οἷον τύπον τινὼ τοῦ αἰσθήμω-. ἑωρακὼς τὸν ἹΚορίσκον ὡς Ἑορίσκου" ἐνταῦθά τε ἄλλο τὸ 

τος, καθάπερ οἱ σφραγιζόμενοι τοῖς δακτυλίοις. διὸ καὶ τοῖς πάθος τῆς θεωρίας ταύτης καὶ ὅταν ὡς ζῷον γεγραμεμένον 

καὶ τῷ μορίῳ τὸ σώματος τῷ ἔχοντι αὐτήν, οἷον ζωγρώ-. 

Ὡ. τῷ δαὶς τὸ οπὶ ΣΕ. Ι ἀ,. ὃ τοῦ] ὀνομάζομεν ἘΜΙ͂Υ. ἵἱ 6. ἀορίςων ΣΛΙΘΟΥ͂ εἰ οοττ Ἐ. ᾿ 8. ὑδὶν οπὶ ργ Ε. ἢ τῷ ογα ΖΑ͂ 
δ ἢ συνεχῶς ΕΥ. ἢ τὰ γὰρ χράνω μὴ ὅντα Υ, οπι Ἐ. ᾿ 9. λόγος ἄλλος ἘΜΙ͂Τ. 1 δ᾽ οτὰ "ΕΥ̓͂. 10. χρόνος Ἐ. 1 11. ὥς τοῦτο 

ὑππν ΕΠ. ᾿ὶ 13. φαντάσματος] τῆς φαντασίας ἘΨ ΙΙ 15. ἀνϑθρώκχω Σϑῦι ἡ 11. τι οπὶ ΖΙ͂Τ. ἢ 18. ἐδὶν 14. }} 19. πάντα} πάντων 
.ν ἢ ἀὴ] δεῖ ΕΥ̓͂. ᾿ 21. προαισθάνεσθαί τι πρότερον ΕΥ̓͂, ὅτι προαισθάνεται πρέτερον “5, πρότερον πρραισβάνεται ΜῸ ΤῸ 22. κὼὶ ἡ ΜΙ͂. ἢ 
κ: ἡ οἷα 1.5). ἃ ἡ οπι 1.5. ἢ] καὶ -- 24. φανταςά οχὰ ΙΗ. 24. ἔσα μή ἰφι φανταςά ΕΥ̓͂, ὧν ἰξὶ φαιτασία 1.5. 11 μὴ ἘΠῚ: 
δε ἍΜ. 1 26. μὲν τῇ 2. ἢ 21. μνημονεύει 1.85. ἢ 28. τοιῖῶτο Ἐ, τοῦτό τι Δ, τῶτον δ. 30. Ἧι μήμην 1.8. 1Π 31. τὸ αἴσθημα 

. ἢ 814, δακτύλοις 27. 

2. ἀν οἵα 8. 3. ψύχεσθαι ΜΙ͂Τ. ΠΠ[8. οἱ λίαν δῃῖο βρ. οπι χοῦ. Ἱ ὑδέτεροι ὡσεπιτοπολὺ φ. μημεικὰ ἢ ὄντες οἱ ΜΊ. Ἵ 11. τῶ 
τούτον “οἱ 48. ὰρ οτὰ ΕΥ̓͂. ᾿ ἁπάντων 7. ᾿ ἄν οτα ΕΥ̓. ἱ 1. τοῦτο 1. 16. τούτου αὐτοῦ ἡ] ἡ τούτον αὐτοῦ ἈΗ͂ εἰ οοττ ὅ5, εἰ 

τότυ αὐτῷ 1.5. ἵ 17. ὃ γὰρ -- 18. τέτου ογὰ Ψ. {Π 19. μνημονεύσει ΕΥ̓͂. ̓  21. τῷ ογὰ Ι͂δΟ. Π 22. καὶ οπὶ ΕΖΥ. 1 τὸ οἵἷὰκ «5. ἢ 
τῦτ᾽ ἰξὴν ἄμφω] αὐτό ἰςιν ἄμφω 1.8, ἄμφω ταῦτ᾽ ἰςίν ΜΙ͂. Π 23. ταντίν ἰςτν ἀμφοῖν ΕἸΥ. ᾿ 24. τὰ 'ν ἡμῖν φάσματα (ροῖτ' φαντάσματα) 
Υ' ἢ 25. αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτὸ ΕΥ͂.  ἔγαι πὶ τι Ι͂5. ΠΠ θεώρημα οτα Ζιδῦ. 1 26. ἑαυτὸ ἘΠΤ. ἢ ἰςιν οτὰ ΑΙ͂. ||. 28. αἰσϑάγηται 1.5 
ὥ), αἰσθάνεται Η͂. 1 29. ἱπελθόν 1.. 1 30. ἄλλου καὶ ὥσπερ δ). [] θεωρῇ Δ}. Ἱ 31. τε οἵα ΜΙ͂. 



ΠΕΡῚ ΜΝΗΜῊΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΈΩΣ. 4ἀδ4 

βρῇ, ὅ ἔν τε τῇ ψυχῇ τὸ μὲν γύεται ὥ ὥσπερ νόημα μιόγον, ὅτι μνημονεύειν ἐξὶ μὴ νῦν ἀναμνησϑώτα, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς 

τὸ δ' ὡς ἐκεὶ ὅτι εἰκών, βνημόμευμα. καὶ: διὰ τῶτο ἐγώτ' αἰσθόμενον ἢ παθόντα. ἀλλ᾽ ὅταν ἀναλαμβάνῃ ἣν πρότερον 
ἐκ ἴσμεν, ἐγγοομώων ἡμῖν ἐξ τῇ ψυχῇ. τοιότων κινήσεων εἶχεν ἐκιςήμην ἢ αἴσθησιν ἢ οὗ ποτὲ τὴν ἔξιν ἐχέγομεν 
ἀπὸ τῷ αἰσθέσθαι πρότερον, εἰ κατὰ τὸ ἡσθῆσθαι συμβαί- μνήμην, τοῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τότε τὸ ἀναμημνήσκεσθαι τῶν εἰ- 

γει, καὶ εἰ. ἕξι μνήμη ἢ οὐ ιδφάζομεν" ὁτὲ δὲ τὐμβαθαι 5 ρημένων τι... τὸ δὲ ἐνημοπύεο συμβαύει; καὶ μνήμη ἀκο- 

ἐνοῦσαι καὶ ἀναμνησθῆναι" ὅτι ἠκούσαμέμ. τι πρότερον Ὁ λεθεῖ, ἐδὲ δ ταῦτα ἀτῆδος ἐὰν ἔμπροσθεν ὑπάρξαντα τά. 

εἴδομεν. τοῦτο δὲ συμβαύει, ὅταν ϑεωρῶν ὡς αὐτὸ. αὐτῷ λιν ἐγγόηται, ἀλλ᾽ ἔς ἐπ ὡς, ἕξι 'δ᾽ ὡς οὖ.. δὶς γὰρ μαθεῖν 
βάλλη καὶ θεωρῇ. ὡς ἄλλα. γίνεται δὲ' καὶ τόναντίον, οἷον καὶ εὑρεῖν. ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν τὸ αὐτό" δεῖ οὖν διαφέρειν 

συνέβη ̓ Αντιφέροντι τῷ ᾿Ωρεΐτῃ καὶ ἄλλοις ἐξιςαμένοις" τὸ ἀναμιμνήσκεσθαιστότων, καὶ ἐνέσης πλείονος ἀρχῆς ἢ ἐξ 
τὰ γὰρ φαιτάσμᾶτα ἔλεγον ὡς. γρόμενα καὶ ὡς βνημος- 10 ἧς μανθάνεσιν ἀνα μιμνήσκεσθαι. συμβαίνεσι δ᾽ αἱ ἀναμνή- 
νεύοντες. ταὐτὸ δὲ "γίνεται, ὅταν τὶς τὴν μὴ εἰκόνα, ὡς εἴς σεις, ἐπειδὴ πέφυκεν ἡ κύησις ἥδε γενέσθαι μετὰ τήνδε". εἰ 
κόνα θεωρῇ. αἱ δὲ μελέται τὴν μνήμην σώζυσι τῷ ἔπανα- μὲν ἐξ ἀνάγκης, δῆλον ὡς ὅταν ἐκείνη κινηθῇ, τήνδε κοην 
μιμνήσκειν" τῦτο δ᾽ ἐξὶν ἀδὲν ὅτερον ἃ τὸ. θεωρεῖν πολλά- θήσεται" εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀνώγκης ὠλλ᾽ ἔθει, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
κις ὡς εἰκόνα καὶ μὴ ὡς καθ αὐτό. τί μὲν ἵν ἐξὶ μνήμη τωνηθήσεται. συμβαύει δ᾽ ἐνὼς ἅπαξ ἐθισθῆνωι μᾶλλον. ἃ 
καὶ τὸ μνημονεύειν, εἴρηται, ὅτι φαντάσματος, ὡς εἰκόνος (5 ἄλλυς πολλάκις κουμώνς" διὸ ἔνια ἅπαξ ἰδόντες μᾶλλον 
ἵ φώτααμα, ἕξις, καὶ τίνος μορίε τῶν ἐν ἡμῖν, ὅτι τοῦ μνημονεύομεν ἢ ἕτερα πολλάκις. ὅταν ἕν ἀναμιμνησκώμε- 
ἘΠῈ αἰσβητικ,: καὶ ᾧ χρόνε αἰσθάνόμεθα. εὐ Τ᾽ θα; κιγόμεθα τῶν προτέρων τινὰ κινήσεων, ως ὧν. κινηθῶς- 

2 ᾿πρὶ δὲ τῷ ἀναμιρνήσκεσθαι. λοιπὸν εἰπεῖν. πρῶτον μιν μὲν μεθ' ἣν ἐκείηρ  ἔἴωθεν. διὸ καὶ τὸ ἐφεξῆς ϑηρεύομιν "ἢ 
[Ὡ τα ἐν τοῖς ἐπιχειρηματικοῖς λόγοις ἐςὶν ἀληδὴ, δεῖ τί σαντες ἀπὸ τῷ γῦν ἢ ̓ἄλλυ τινός, καὶ ἀφ᾽ ὁμοίι ἢ ἢ ἐναντία ἢ 
θεσθαι ὡς ὑπάρχοντα; οὔτε γὼ μνήμης ἐφ ἀνάληψις ἡ Ὁ τῷ σύνεγγυς. διὰ τῦτο γύεται ἡ ἀνάμνησις" ᾿αἰ γὰρ. κιήε 
ἀνάμνησις ὅτε λῆψις" ὅταν γὼρ τὸ. πρῶτον ἢ μάθῃ ἢ πά- σεῖς τύτων τῶν μὲν αἱ αὐταὶ, τῶν δ᾽ ἅμια, τῶν δὲ μέρος 

ἄμ, ὅτ᾽ ἀναλαμβάνει μνήμην ὑδεμίαν (ὐδεμία γὰρ προγέ- ἔχεσιν, ὥςε τὸ λοιπὸν μικρὸν ὃ ἐκινήθη μετ᾽ ἐκεῖνο. ζπῦσι 
νον). ὅτ᾿ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνει". ὅταν δὲ ἐγγόπται ἡ ἡ ἔξις μὲν ἦν ὕτω, καὶ μὴ ὉὈπῆντες δ᾽ ὅτως: ἀναβμμιμιγήσοενταιε, ὅταν 
καὶ τὸ παθος, τότε. ἡ μνήμη: ἐς. ὥςε μετὰ τῷ παθες ἐγ- μεθ᾽ ἑτέραν κίνησιν ὀιεΐη γέηται' ὡς δὲ τὼ πολλὰ ἑτέρων 
Ὑνομέιου οὐκ ἐγγίνεται. ἔτι δ᾽ ὅτε τὸ. πρῶτον ἐγγέγονε τῶ: γενομένων. κυήσεων οἴων εἴπομεν, ἐγένετο ἐκείνης ἐδὲν δὲ “Μ 

ἀτόμῳ καὶ ἐ ἐσχάτῳ, τὸ μὲν πάθος ἐ ὀυπάρχει ἦδη τῷ πα- σκοπεῖν τὰ πόρρω, πῶς μεμνήμεθα, ἀλλὼ τὼ σύνεγγυς’ 
θόντι καὶ ἡ ἐπιςήμη, εἰ δεῖ. καλεῖν ἐπις ἤμην τὴν ποῖ ἢ τὸ δῆλον γὰρ ὅτι ὁ αὐτές ἐςι τρόπος, λέγω δὲ τὸ ἐφεξῆς, ὁ 

χάθος (ἀδὲν δὲ κωλύει κατὰ συμβεβηκὸς καὶ μηημονεύειν προζητήσας ὑδ᾽ ἀναμνησθείς., τῷ γὰρ ἔθει ἀκολουθοῦσιν αἷ 

ὅια ὧν ἐπις μεθα)" τὸ δὲ μνημονεύειν καθ᾽ αὐτὸ ὁχ ὑκάρ- κινήσεις ἀλλήλαις, ὅδὲ μετὰ. ΕΤΕῸΣ καὶ ὅταν Τοίνυν ἀνα- 
χει πρὶν χρονισθῆναι" μνημονεύει γὰρ νῦν. ὃ εἶδεν ἢ ἔπαθε 30 μιμνήσπεσθαι βόληται, τῦτο᾽ ποιήσει". ζητήσει λαβεῖν ἀρχὴν 
πρότερον, ὄχ ὃ νῦν ἔπαθε, γῦν μνημονεύει. ἔτι δὲ φανερὸν κινήσεως, μεθ᾽ ἣν ἐκείνη ἔςαι. διὸ τάχιςα καὶ κάλλιςα γί- 

΄. ἕν τεῖ τὸ ἂν ἘΜΥ. ἢ 2. ἐμῶν. καὶ μν. Υ. ΠΠ 3. γινομένων 15. Ι κοήσεων εἶ ἀπὸ χι. Π 4. αἰσθάνεσθαι ἘΖΆΙ͂Τ. ἢ ἢ3 ἘΜΤΟ ἢ 

δ. εἰ οτὰ Η͂, ἢ ἴξιν ἡ μήμη ὅ), ἕξη κα ἢ μνήμη δ. [ἃ οπὶ φε Ε- ἢ οὐ] ὁ δ ΤΟ ἢ διςάζομεν ἀτὶ δὲ] διγάζομεν ὁτὶ δὲ ἐνίοτε .,δ., ἐνίοτε δ. 

ςαάζομεν ὁτὶ δὲ σον Ζ᾽, ἐνοτε ὅτε δὲ ὍΣ ὦ), ἱνίοτε δὲ ΠΗ͂. ἱ' 1. αὐτὸ μεταβάλη ΠΗ͂, αὐτὸ μεταβάλλει ὕ, αὐτόματα ᾿βάλλη ΨΥ ἢ 8. δ 

ἐνίοτε καὶ ΠΙ͂δ,Ὁ). 1 τὐναντίον ἰνίοτε οἷον 1 ἢ 9, ὀρείτη ΕΥ̓͂. Π 10. φαντάσματα φανίντα αὐτοῖς ΠΗ͂. ἢ ἡνόμενωα Ἧι [-11.. τὶς τὴν μὴ] τὸ 
παρὼ τὴν ἘΤΥ͂, τις τὴν ἵΙ͂. ᾿ 12. σώζυσιν ἐν τῷ ὕ΄. ἢ τῆ. ἰςὶν ἡ μηήμη δ). 15. φάσματος 1... ἢ 11. ΔΙ͂, ὁ ΕΥ͂. Ἵ 19. εἰσὶν 5. ἢ 

τιθέναι Σιϑῦ).. αὶ 20. ἐδὲ Ἑ. ΠΤ κὶ ΤΣ. ἢ 21. ὶ ἀπῖς μάθῃ οτὰ ΕΠΨ. ἢ 23. δὲ] γὰρ Ζ. ἢ γέηται 2.5, 1} ἢ δ. ἢ 24. καὶ καὶ δῦ. καὶ 

ἃ οἷα 1.δῦ. ὃ 25. ἔτι] ὅτι ΕΥ͂. ἢ γέγονε ΥΙ, ὑγεγόνει ἐν 18), ἢ 26. ἰσχάτω καὶ ἀτόμω 1. ἢ 29. ὑπάρξει ΕΙ͂. ἃ 31, ἔτι δὲ φ. 1.8. 
4. ἀλλ οἵὰ Ζϑῦ). 11 αἰσθανόμενον ἘΪΥ. ἢ 2. 3] μὴ ΕΥ̓͂. 1 μαθόντα δ, μαθόντα τί ΑΙ. 1} ἀναλάβη ΑἵΙ͂. {Π 3. ἐλέγομεν εἶναι μν. 

27. ἢ 4. τῶτ᾽ ἰςῇ τύτων μὶν ΕΥ̓͂. 1 τότε] τῦτο δ. Π τὸ οὐ ΖΜ). 1 τῶ] ἰξὶ τῶν ἘΜΙ͂Τ. ἢ 5. μνήμην ἀκολυθεῖν 1. 1} 6. ὑπάρξασα 

ἜΤ. Ἱ 1. ὑγενητας 1.8). ἢ 8. νδέχεται καὶ οὐρεῖν 1. Π τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἴδ. 1 10. μανθάνει 5. 11. ἐπειδὴ πέφυκεν ἡ κί- 

σηαὶς οὐὰ ἜΤ. ἢ ἥδε καὶ κίτησις 156. ἴ γινίσϑαι οἵὰ. 1 8. ἢ 12. ἱκείνην ).. ἢ βοηθῆ 1». 1} τήνδε τὴν κύησιν κυηθήσεται ἘΙ͂Υ, ἢ 

1Δ.. ἅνικ ᾿ς Τὺ. 1 θᾶττον ἘΠΑ͂. 1 15. ἑτέρας 1.5.0, ἕτερα γς ). 1} ἰδέντες ἅπαξ 1. 1 16. ἵτερον δ᾽), ἕτεροι ΕΥ̓͂, ἸΠ 11. πρότερον ΕΥ͂. ἢ 
πιηθῶμε] κινηδᾷ ἈΓ. 118, εἰώθει Ι͂. Ἡ νάσαντες ὁτὰ ν ἢ 19. ἢ ἰναντίν ἢ] καὶ ἔναντίν καὶ ἘΥ. ἢ. 22. ὃ οχυ ἘΤ. 1 23. ἵν οὔ 

2.7.5. ἢ 2ἀ. γγηται 1.5.7. ἵ 25. γισμένων ΕΥ͂. Ηὶ 21. ὅτ ὡς ΕΜδῦ. 1] λέγν δὲ] πὼς λέγει 1.5. ᾿ 28. προσζητήσας Ἐ. ἢ 29. ἀλ- 
λήλαις οἵ (δ). 1] 30. ποιήσας ΓΑ ποιήσει καὶ Υ͂͵, ἀτηρίχαο ἘΕ. ἢ ζητεῖ ΜΙ͂. ἢ 31. καὶ τάχιςα, μάλιςα ΠΗ͂, τάχιςα καὶ μάλιςα ὕ, 
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νόνται ἀπ᾿ ̓ ἀρχῆς αἱ ἱ ἀναμνήσεις" ὡς γὰρ, ἔχυσε τὰ πράγματ 
τὰ ἀρὸς ἀλληλὰ τῷ ἐφεξῆς, ὅτω καὶ αἱ κεήσεις. καὶ ἔξιν 

εὐμνημένευτα ὅσα τάζὰ τινὰ ἔχει, ὥσπερ τὰ μαθήματα: 
τὰ δὲ φαύλως καὶ “χαλεπῶς. καὶ τέτῳ διαφέρει τὸ ἀνώ- 

ΠΕΡῚ ΜΝΉΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΏΣ. 

ἐν τοῖς: φύσει. γάάται,. καὶ παρὼ φύκιν καὶ ἀπὸ τύχης, 
ἔτι. μῶλλον ἱἐν τοῖς: δι᾽ ἔθος, οἷς ἡ φύσις. γε μὰ ὁμοίωςιὑτε 
ρει". ὥςε. κνηξῆναι. ἐνίοτε κἀκεῖ καὶ ἄλλως, ἄλλως τε 

καὶ ὅταν .«ὠφέλκῃ ἐκεῖθεν «αὐτόσε πῃ. διὰ τοῦτο καὶ ὅταν 
μιμγήσκεσθαι τοῦ πάλιν μανθάνειν, ὅτι δυνήγεταί πώς. δὲὲ 6 δέῃ. ὄνομα μνημόνεῦσνμ, παρόμοιοι. μέν; εἰς δ᾽ ἐκεῖνα. κολοον 
αὐτῷ κινηθῆναι ἐπὶ τὸ μετὰ τὴν ἀρχάν. ὅταν δὲ μή, ἀχλὰὲ 

δι᾿ ἄλλνυ, οὐκέτι μέμνηται. πολλάκις δ᾽ ἤδη μὲν ἀδυνατρῖ 

ἀναμνησθῆναι, ζητεῖν δὲ δύναται. καὶ εὑρίσκει. τῦτα δ: γῇ 

νεται. κινέστι. πολλά, ἕως ὧν ποιᾳύτην -κρήσῃ κίνησιν ἧ ὠκος 

κίζαμεγι τὸ «μὲν οὖν- ἀναμιμνάσκεσθαι. τοῦτον. αυμβαύει τὰν 
φράπρν.΄ τ. δὲ -μέγες ει, γεωρίζειν. δεῖ τὸν ὑχρόνον,. ἢ μέτρῳ 
ἃ ἀορίξως, ἔξω, δέ. τι. ᾧ: ἰρῥει. τὸν. πλείω καὶ, ἐλάττω". εἷ- 
λαγὸν δ᾽. ὥσπερ. τὼ μεγέθη" ουὐεῖ γὰρ τὰ μεγάλα καὶ 

λἀυθήσει τὸ κρῷγμα. τὸ γὰρ μεμνῆσθαί ἐςι τὸ ἐνεῖναι δὺ- 19 πόρρω οὐ τῷ ἀποτεύειν. ἐκεῖ τὴν διάνοιαν, ὥσπερ τὴν ὄψιν 

γώμει τὸν κιγύσαγ᾽. τῶτο δέ, ὥς᾽ ἐξ αὐτῇ, καὶ ὧν ἔχέι κινήν 

σέων κινᾳβῆναι, ὥσπερ εἴρηται, δεῖ δὲ λαβέσθαι, ἀρχῆς. διὸ 
εἐπὸ τόπων δοκῶσιν ἀναμεμνήσκεσθαι ἐνίοτε. τὸ δ' αἴτιον ὅτι 
ταχὸ ἐπ᾿ ἄλλου ἐκ ἄλλο ἔρχενται, οἷον ἀπὸ γώχώκτρς 

φατί. τρὲς (καὶ γὰρ γμοὶ “ὄντων, ὁμοίως χρήσεῶ, ἀλλὰ τῇ 
ΤΗΣ ϑὰ ΠΥ δέω ς Υ͂ .Ν .΄’ » ῳ' ΔΝ ᾧ ἄρνα , 
ἀψναβχογοῦ κιχήσει"- ἔφε γὰρ ἐν. αὐτῇ τὰ ὅμοιὰ σχήματα καὶ 

κινήχαια. τίν ὧν διοίσει, ὅταν, τὰ μείξω νοῇ» ἢ ὅτι ἐκεῖχᾳ νοεῖ, 
ἢ τὸ ἐλάττω; πάντα γάρ: τὰ ἐντὸς ἐλάττω, ὥσπερ ὠκέε: 

ἐπὶ χευκόν, ἀπὸ λευκεῦ δ᾽ ἐπ’ ἀέρα, καὶ ἀπὸ τούτου ἐφ᾽ τ λογων. καὶ τὼ ἐκτός. ἔξι δ᾽ ἴσως ὥσπερ. καὶ τοῖς ἄδεσιν 
ὑγρόν, ἀφ᾽ ἦ ἐμνήσθη μετοπώρν, ταύτην ἐπιζητῶν τὴν ὥραν. 
ἔοριε δὴ καθόλου ἀρχρὴ καὶ. τὸ. μέσον. πάντων" εἰ γὰρ μὴ 
ράτερην, ὅταν ἐπὶ τοῦτο ὅλῃ «μνησθήσεται. ἢ ὀὐκέτ' οὐδὲ 

ἄλλοβεν, οἷον, εἴ τις ἠρήξειεν ἐφ᾿ ὧν ἜΤ ΔΕ ΖΒ Θ᾽ -εἰ 

ἀνάλογον λαβεῦ ἄλλο, ἐν αὐτῷ, ὅτω καὶ τρῖς ὠποςήμα- 

σιν. ὥσπερ οὖγ εἰ τὶ ΑΒ ΒῈ κινεῖται, παιεῖ τὴν ΑΔ’ 
ἐνάλφγὸν γάρ. ὙΑΤ' σαὶ ἡ ΠΑ, τί ἵν μῶλλον τὴν Γ΄ Δ ἢ 

τὴν ΧΙ, ποιεῖ; ἢ ὡς: ἡλλ δ: ρὸν: τὴν: 4.8. ἔχεις; ὃ ὅτωρ᾽ αὶ τὸ 
γάρ. μὴ ἐπὶ 2Ε μέμνηται... ἐπὶ. ΦῈΘ. ἐμνήσθη: ἀῶ Θ: ρὲς τὴν Ψὲ ἔχε. ὑταύΐας οὖν. ἅμα. κρεταὶ. τῶν δὲ τὴν 

γῶρ. ἐπ ἄμφω κινηθῆναι ἐνδέχεται, καὶ ἐπὶ τὸ Δ «καὶ ἐπὶ 

τὸ ἘΠ εἰ. δὲ μὴ: πότων τι ἐπιζητεῖ, ἐπὶ τὸ Τ' ἐλθὼν μνησθής 

σεται, εἰ τὸ Η ἢ. τὸ. Ζ. ἐπιζητεῖ εἰ δὲ μή, ἐεὶ τὸ Α" καὶ 

ὕτως ἀεί, «ὖ δ᾽ ἀπὸ τῇ, αὐτῇ. ἐνίοτε μὲν. μνγασδῆναι ἐ ἐνῶτέ δὲ 

ΖῈ βέληται νοῆφαι, τὴν μὲν ΒΕ ὁμοίως τοεῖ, ἀντὶ δὲ τῶν 

ΘῚ τὰς Κὶ Δ νοεῖ" αὗται γὼρ ἔχουσιν ὡς Ζ.Α πρὸς ΒΑ. 
ὅταν ἦν. ὅμὰ ἅ τε τὰ. πράγματος γύηται. κίνησις καὶ ἡ τὸ 
χβόνε,. τότὲ τῇ μοαΐμῃ. ἐνεῤγέϊ.-. ἂν δ᾽ οἴηται μὴ ποιῶν, οἷε- 

Μή, αἰτῶν ὅτι ἐπὶ πλιίω͵ ὀνδέχεται κινηθῆναι ἀπὸ τῆς αὖ- Ὁ ται μνημονεύει" οὐθὲς γὰρ κωλύει: διωψευσδῆναί τινα καὶ 
τῆς ἀρχῆς, οἷν ἀπὸ τοῦ Τ' ἐπὶ τὸ Ζ ἢ τὸ Δ, ἐὰν οὖν μὴ 

διὰ παλαῶ κιῆται, ἐπὶ τὸ ὸ συνηθέςερον κινεῖται" ὥσπερ. γὰρ 
φύσις ἤδη τὸ ἔθος. διὸ ἃ ὼ πολλάκις ἐννοοῦμεν, ταχιὶ ἀναν- 

μιμρησκῤμεθα: ὥσπερ. γῶρ φύει τόδε μετὼ ὶ τόδε ἐςίγ, τα 

δυκεῖν μνημονεύειν μὴ ̓μνημονεύαμτα:. ἐγεργῖστα δὲ τῇ μνήμη 
μοὶ οἴεσθαι ἀλλὼ λανθάνειν μεμνημένον οὐκ ἔςιν" τῦτο γὰρ 
ἦν αὐτὸ τὸ μεμνῆσθαι. ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ τῇ πράγματος γένηται 
κκωρὶν τῆς τὸ χρόνε ἢ αὕτη ἐκείνης, ἐ ̓Ἱμέμνηται. ἡ δὲ τὸ 

καὶ ὀπγείῳν τὸ δὲν ̓πρλλάνε. ον πομῖ, ἐπὶ δ᾽ ὦ ἘΠΕ Ὁ, χρόνου διττή ἐ ἐξα. Ἡμῶν γὰρ. Ππν οὐ ὖ μέμνπται αὐτό, 
το : ἐν δος 

᾿ς 

4. ̓ ξ .. ́  2. ὅτω  κώ: αἱ κινήσεις ΟΤἿΏ “χί. "β κινήσεις πρὸς αὐτὰς τῶ ἘΠΕ ὡς 5. Π 8. εὐμνημονευτότατα ΠΗ͂. ̓  4. φκύλως καὶ] 
φαῦλα ΕΖ. ἢ τότε Ε. ἢ 8. ζατῶν ΕΠΤ. 1} 9. ἴως ὦ] ἐὰν ἘΜΌΥ. ἢ ἢ ἀκολυθήση ΠΗ͂. ] 10. δύναμιν Ζδῦ). "ἢ 14. ἄλλυ ἐπ’ οπὰ Ε. 
ἄλλον ἔρχεται Ψ. ἢ 15, ἐφ᾽ οτὰλ Τοῦ). ἢ 16. ἐφ᾽ 2. [Π ταύτη Ἐ, Ἰἰ ἐπιζητῶ») εἰ ζητῶν 5., δὲ ζητεῖ Α͂. "ἢ 11.. δὴ τὸ καθ. Κι. ἢ ἀρχὴ δῦ, 
ἡ ἀρχὴ ΕΖ. 1.48. 3] ἡ ἐδὲν 3. 2. ἢ υἱὲ} οδεν ἘΜΙΥ ἡ 19. ὦ 5. 1} 20. ἐπὶ τὸ Ἑ μέμνηται οἵα ἘΡΙΥ. ᾿ Ἑ Θ] η9 Υ͂, .ιθ Ἐ,8 κι ἢ 

831. Δ] « ΕΙΜῸ 22... ἐζήτει. ἘΜΟΥ, ἐπεζήτει Φ. ἢ. 233. εἴ καὶ ΑΙ, ἐπὶ ΕΓ 1.19 Ε}. 1. ἐπιζητεῖ οἵα ἘΔ. 11 εἰ δὲ οἱ δ. Π ἐπί γε 

τὸ 1,8). κὶ Α] ἃ Σ΄. Ι- 2η, τῷ δ τὸ δ᾽ ΕΜΨ. ἃ 25. ὅτι τὸ ΕΥ̓͂, ὁχα ΔἵΙ͂. ἢ πλεῖον ὑδέχεσθαι ΜῈ Τ΄,: πλείω ἔςι Η͂, ἢ 36. μὴ οτὰ ἘΑΙ͂. ἃ 
27: δ κα πάλαι ὁ Τ. 1 κρυϑὴ ἜΒΙΠ, [[λἐπὶ τὸ] ἐπὰ ΖΕΥ͂, ᾿| 28. ἃ οπι Ζ,, “ροαῖ; ἘΟΡΗΕ; ἜΜΠΩΣ ἘΜ. ἡ ἐνοώμεθα 1ιδῦ. ἢ 29. ἐς] 
ἢ δυνάμει Η͂, 30. ὥσπερ, οαὶ ΕΖ, .. 

1, τοῖς) τῇ ΕΨ. καὶ γίνεται δηῖς ἐν Ζ.. Ἰ Ὡ- »] Μ “«. ̓  γε ὉΠπὶ 15. Ἱ μὴ. εἰ 3. καὶ ἄλλως αχα ΕΔΙΤ, Ι 4. καὶ ὅτων κἂν ΕΥ̓. Π 

αὐτός ΕΠΥ͂ εἴ ὃς Ὁ. ἢ] ἐπὰ 2, οἵα ΕΥ̓͂. ᾿ καὶ] γὼρ ΕΥ̓͂ εἰ Ἂς Ὅν. {Π ὅταν] ἐχειδὲν ΕΥ̓͂ εἰ ὃς ). 1 5. δέῃ ὅτεμα} ἐπε! μόνον 
ἜΤΟΥ μὲν εἰς δ ὡς μὶν εἰς ΕΜΦΤΥΌ 1. γωρίζειν μὲν δεῖ Ι͂. ἢ 8. ἀορίςοις Ψ.. {τι οχὰ -. ἢ Φ] ἅτω ποτὰ ΜΗ͂, οταὰ .δ. ἢ κιῦ ΕΥ͂ 

ἐλάσσω 1...}} 11. ὅμως ὦ,. 11 τῇ, ἀνάλσιον] τινα λόγον τϑδῦν. ἢ 18. «αὐτοῖς ΕΙΣ, 13. διοίσει ἢ ὅταν ΜΙ͂. 1 τὰ αὐ Ζωδῦ. ἢ ἃ οἵα 
ΕῊἩΓ. καὶ τῷ καὶ Α͂, νοεῖν 1.5.7, ἀνανοῦῖν κα . ἢ 14. ἐλάσσω ΤΌ. ἢ ὥσπερ] καὶ 121. . 15. δὲ 15. καὶ] καὶ ἐν Δ, ὰ ΞΕ Ὺ ἢ 
46. ἀλλ 1,7. 1 παὶ ἐν τοῖς ἹἵΙ͂. 1" 11, Δ] γὰ 2. 18, ἡ ροδῖ καὶ χα 2.21.5). ἃ ἢ τὴν οταὰ ΕΜ. || .19. τὴν οτὰ «δ. 1} τὸ} κ ἘΞ 
., ὁπ Δ. ἢ 30. τὴν Μ] τὸ μι ἢ, τὴν ν ΕΙΤΥ. ἢ ἅμα καὶ κινεῖται δ, 34. μὲν οι Ε. ἢ Β] 9 Δ, οἵα ΨΚ! 48. Α] «ἘΤῚ ἢ 
τρὸς} ζ ΜΙ. {{-.23. γένται Φ. 24. νἴιται οἷα δ. ᾿ἰ 21. μὴ οτχ ΚΖΙ͂. ᾿ ἀλλὰ] ἅμα 2ἹΙ͂, ὅαα ἘΠ. 1| 29. τῆς οἵα Δ. 1 ἢ] καὶ ““,ῖ. 

εὐτὶ ΕΜΟΥ. τ 30. δισσή 1 7.5. ἵ αὐτόι δ), αὐτῶν 1 17. 
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τὧον ὅτι. τρίτην ἡμέραν ὁδήποτε “ἐποίησεν; ὁτὰ- δὲτκαὶ. μέ. δὲν ἀρινημονέξεροι: τῶν ἐναντίων. διὰ τὸ. πολὺ βάρος. ἔχειν 
φρῳ". ἀλλὼ. πκδόων καὶ ἐὰν μὴ μέξρῳ. “εἰωθασὶ δὲ χέ: ἐπὶ τῷ, αἰσϑητικῷ, καὶ μήτ᾽ ἐξ ἀρχῆς τὰς κινήσεις δύγαν 
Ἣν ὅτι μέμνηντψι. ̓  δ: “ὅτε μότοι οὐκ μαρὶς ὅγαχ τοῦ σθαι ἐμμένειν ἀλϑλεὼ. διαλύεσθαι, μήτ᾽ ἂν τῷ ἐναμεμηήσνε- 
πότε μὴ  γνωρίζωσι τὸ ποσὸν μέτρῳ." ὅτι μὲν ὧν ἐχ' οἱ αὐ- σθαι ἑφδῶς εὐθυπορεῖν, «οἱ δὲ πάμπαν νέοι ἀμ χῶν γέρον: 
τοὶ μρημονρεοὶ. καὶ ̓ἀναμριξαμῖ, ἐν τοῖς. πρότερον ἶρηται, 5 τές ἀβινήμονες διὼ τὴν κίνησιν": οἱ μὲν γὰρ ἐγ. φθίσει, οἱ δ᾽ 
διαφέρει. δὲ τοῦ. “μνημονεύειν : πὸ ἀναμιμνήσκεσόκι σὺ “μιόνορ ἐν. αὐξήσει πολλῇ εἰσίν» ἔτι. δὲιτ τά γὲ παιδία καὶ »ανωύδη 
καγὼ τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ ὅτι. σῇ, μὲν μνηριύνεύειν ποαὶ τῶν ἄλε. εξὶ μέχρι, πόρρω τῆς ἡχικίαφ..: 
λὼν ζῴων μετέχει κολλά, τῷ. δ᾽ ἀγαμιμνίσκασθαὶ ὀδὲνι ὡς  ᾿: Πρρρὶ μὲν. ἦν: μνἥμηφ' καὶ τῷ μνημονεύειν; τὶς ἡ δὰ 
εἰπεῖν τῶν γνωριζομένων ζῴων, πλὴν ἀἄνθρωπος.: αἴτιον. ἃ ὅτι αὐτῶν. καὶ τίνι τῶν «τῆς ψυχῆς μνημονεύει τὰ ζῷα, καὶ 
τὸ ἐναμιμνήσκεσθαί ἐ ἘΖΗΣ οἷον συλλογισμός. ἐπιφ ὅσι γὼρ 0 περὶ ἢ ἀναμιμνήσκισθαι, τί ἐςι καὶ πῶς γύεται καὶ διὰ 
«ράτερον. εἶδεν ἢ. ἤκυσεν. ἤ τε΄ τοιτοντἔπαθε,.: σνλλιογίζεται: ὁ τ᾽ αἰτίαν, εἴρηται. «περὶ: δὲ ὕπνυ καὶ ἐγρηγόρσεως σκεπτέον, 1 
ἀναμμμνησκόριενος, καὶ ἔςιν οἷὸν ζάτησίς τις. “τῦτο. δ᾽ οἷς «καὶ τα τε τυγχάνει: πα». τκαὶ πότερον ἴδια τῆς. ψυχῆς ἢ ἢ τοῦ 
τὸ βυλευτικὸν ὑπάρχει, φύσει 'Μόνοις. φυμίβέβημεν’. ̓ καλ γὰρ σώματος ἢ νἰοινά,. κῶν ἤ κοινά: τίνος ἱπύν “τῆς ψωχῆς αὶ 
φὸ βελεύεσθαι. πυλλογισμός τίς ἐς ιν. ὅτ. δὲ σωμωτικόν. τι τοῦ νώματὸς" καὶ διὰ τίν αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις" καὶ 
τὸ εἶν δ: καὶ ἡ ἶ ἀνάμνησις. ζήτησις. ἐν. τοιότῳ. φωπτάσμα- 45 πότερον ἅπαντα: κερκοιβεύνηκεν αὐτῶν. ἀμφοτέρων, ἢ ἡ τὼ μὲν 

, σημεῖον τὸ παρενοχλεῖν ἐνίους, ᾿ἐπειδὼν ρυὴ δύνωνται ὕπνο τὰ. δὲ ΒαλεΝΝ Μόνον, ἢ τὼ μὲν ὑδετῷν: τὼ δ᾽ ὠμφοτέ- 
ἀαμ θαι καὶ πάνυ ἐπέχοντας τὴν. διάνοιαν, ̓καὶ ζμόρὶ βων" ! πρὸς. «δὲ -“τότοις τί ἐςὶ τὸ ἐνύπνιον, καὶ δὰ τύ᾽ αἰτῶν 

ἐκίχηροῦντας ἀναμιμνήσκεσθαι -οὐδὲν: ἧξετον," καὶ μάλιξα αἷ- κωθεύδοντες “ὁτὲ μὲν ὁ νειρώττασο ὁτὲ δ᾽ δῦ οὐ ἢ ̓συμβαίπι 
“ὸς Μελωγχολικέρ" τότος γὰρ φαντάσματα κινεῖ μώλὶςαὶ μὲν: ἀδὶ: ἱχοὺς φιαθεύδοσιν. ἐρυπνιόζειν, ἀλλ ἡ ̓μνημιονεόουσιν' 
ἀΐτιον. δὲ τῷῃ μὴ ἐπ᾿ αὐτοῖς εἶναι τὸ ἀναβιμνήσκεσθαι; ὅτι Ὁ καὶ εἰ “τοῦτο γύεται, -διὰ τίνα" αἰτίαν γίνεται" καὶ πὅτερ 
καθώπερ τοῖς βάλλεσιν ὑκέτι ἐκ᾿ αὐτοῖς ττὸ ςᾷσαι,. ὕτω καὶ ἐνδέχεται, τὰ μέλλοντα προορᾶν, ἢ ὑκ ἐνδέχεται καὶ πόα 
ὁ ἀναριμνισκόμενος καὶ θηρεύων: σωρεδτοκόν, τί κινεῖν. ἐν. ᾧᾧ τρόπον, εἰ ἐνδέχεται" καὶ πότερον τὼ μέλλοντω ὑπ᾽. ̓ἀνθρώ- 
τὸ πάθος, μάλιςτι. δ᾽. ̓ὀοχλῴνται: εἶ εἰν ὑγρόρηρ τύχῃ ὑπ πὸ πρώσσεσθαι «μόνον, ἣ καὶ ὧν τὸ δαιμόνιον ἔ ἔχει τὲν αὖ 
ἄῤχασα ψεὶ τὸ ἀϊσθηφιεὸν τόπον", ὁ: γὰρ: ῥφδίως σαύσται τίαν καὶ φύσει. Ὕθεται " ἀπὸ ταὐτομάτου. πρῶτον μὲν ὃν 
κιγεθεῦνά. ἕως. ἂν ἐπέλθῃ τὸ ̓ Ὀπύμενον. :χάν εὐθοαορήσῃ ἡ ὃς τῦτό γὲ φανερόν; ὅτι τῷ αὐτῷ τῦ ἴῴο ἥ. τε ἐγρήγορσις ὑπο 
κύησις. δὲδ καὶ ἐργαὶ Ἰχᾷϊ φόβοι, ὅταν τε: ̓κινήσισιν; ἄντε ἄρχει καὶ ὁ ὕπγος". ἀντίκειται γάρ, καὶ φαύεται ςέρησίς. τις 

κρύντων πάλιν τότων ἃ καθίςαντφι, ἀλλ᾽. ἐπὶ τὸ. αὐτὸ ἀντι. ὁ ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως" ἀεὶ γὰρ τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν 
κιῶσιν.. καὶ ἔοικε τὸ πάθος τοῖς ὀνόμαφι καὶ μέλεσε καὶ ἄλλων καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ φαύεται 
λόγοις, ὅταν διὰ, ςὅματος ώηταί τι αὐτῶν: σφόδρα": παυ- γιόμενα καὶ τῷ αὐτῷ. ὄντα πάθη, "λέγω. δ᾽ οἷον ὑγίεια: καὶ 
σαμένοις «γὰρ καὶ ὁ βιλομώρις: ἐπέρχεται: “σάλ)ν" ᾧδειν ἢ 80 νόσος, “καὶ κάλλος καὶ. αἶσχος, καὶ ἰσχὺς καὶ ἀσθόεια, 
ὦ εἰσὶ δὲ. καὶ οἱ τὰ ἄνω "Ὁ ΠΟΉΤῊ μα οἱ οἱ :γαγώ- ναὶ ΕΣ καὶ. ὌΡΟΣ καὶ ἀκοὴ ἢ καὶ ἀρ ον ἦν δὲ 

1. οἷον οὐχ ἘΤ. 1 τρίτη ἡμέρα ΕΥ̓, τρίτης ἡμέρας ΠῚ. 11 ὁδη] ὃ μέντοι 77, ὅτι μέντοι 1.5, 1} ποιῆσαι ἘΨΡ. 1 2. καὶ ἐὰη] κἂν Α͂. ἢ 
μὴ καὶ μέτρῳ ἘΦΤ. ᾿ εἴωθε ΠΖπ. 1.3. μέμνηται δῦ. ἡ μέντοι] δὲ Ζ, δὲ μέντοι. .δ. Π τὸ πότε μὴ ἡνωρίζωσε τὸ ποσὸν Πὲΐ, μὴ. γνρίζωσι 
τῦτα πότε ποσὸν ΕΥ͂ εἴ, αυἱ πότε τῷ ποσῷ, 1.5. ἢ ἀ. ὅτ οτὰ 8. 11 .6. ἐν τοῖς οἱὰ δ. {Π 6. τὸ μνημονεύειν τῷ. 2.5 ).. ἢ .9. “νωρΐ- 
μων Τιδῦ. ἢ 13. φύσει τοτα Ψ. ἢ 14. δὲ] δ᾽ ἐὶ ΕἸ. 1 τι οσὰ ἘΠΗ͂ΘΤ.. [|.415.. φαντάσματι 1. ἢ 46. ἑνίοις Ὁ). ἢ. 41. πάνν οτὰ ἘΣ. ἢ 
ἀπέχοντας (Η-. 1. ἀκέτ᾽ οἵὰ . ἃ 20. τὸ Τ΄ ᾿[ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἘΠ. 11 τὸ ἀναμιμγήσκεσδαι οτα. ἘΨ΄ 1! ὅτε στὰ ΖΓ. 11 22. τι] γὰρ 7, οπὶ Ε. ἢ 
ᾧ, ὦ στὰ ΕΥ͂. [ 23. τὸ οτι ΕΘ Ὺ. 1} ἐνοχλεῖ, ᾿νυπάρχει ΕΥ̓͂.  25.. ἐπανέλθη ἘΖΙ͂ΤΨ. 1 .-86. φόβοι καὶ ὀργαὶ 7. ἢ τι κινήσωση]  κι- 
γηθῶσιν δῦ. 1 21. τὸ αὐτὸ] ταυτὰ Ζ,, ταῦτά .δ' δὲ Ῥν Ὁ). ἢ τι κινῦσι ,δ. εἰ ρν ὅ᾽.}}.-. 29. αὐτῶν γόητα. τι ἔν, τι αὐτῶν πῶμα 18. γέ- 

ταί τις ΕΤ. ἢ σφόδρα] φορά ἘΤ. ἢ 31. οἱ δηῖα νανώδεις οτχ Ζ). ΠΠ μανώδεις ΠΗ͂. 
ἀ. οπορεῖν ΠΗ͂. 1} 5. οἱ μὲν -- φθίσει οτὰ Α͂. ἴϊ :6. εἰσῷ οτα 1.δ.. {|- δὲ οἵα ἜΤ {Π μανκύδη λῖ. ἡ. 7. εἰσὶ ἢ. Π .9. ΤΠ ΕΥ. " 

41. τίνας αἰτίας. ΕΠ. [| ἐπισκεπτίον Ζ..517. {{- 18. ἴα. καὶ τῆς Χ. 1|-: 13. κἄν. 7] καὶ εἰ ΔΙΌ) ἢ 45. κεκοινώνηκεν. ἅπαντα ὦ). αὐτῶν 

Ῥοδὲ ἀμφστέρων Δ 5 Ὁ, ογὰ Υ'. 1. 16.. ὕπνυ] ϑατίρν ΕἸ. Ἔ 48. οἱ οπι Ζιϑ). ἃ καθεύδοντες. ροδὲ ὀκειρώττυσιν Ζ».. ἢ ὀγειρώσσυσιν ἘΜ 
ΔΙ. ἢ οἷ] ἐκ ἀνειρωίσσυσι ἘΠ. ἢ 49. τοῖς οτχὰ Ζιϑζ). 1: 20. ἰκω} κἂν ΕΛΙ͂Ζ. ἢ γίηται ἘΡΥ͂, ἃ καὶ ἡ πότερον 8, 1 22. ἀνθρώπων 
πραΐττεσθαι Σ..}} 24, ἀπ᾽ αὐτομάτου ἘΠ. 7). ̓ ὶ ὄν. οτα 3..} 25. τῷ ζώ.] ζώω ἘΤῚ τῶν τὸ ζών ΠΗ͂. ᾿ 26. ἀντίκειται ΑἹ. ᾿ὶ 21. ἔσχατα 
2ωδῦυ. ᾿ 28. φυσικοῖς καὶ ἐν ΕΖΙ͂Τ. ᾿ δοιμικὰ ΠΗ͂. { φαδέται τὰ ὀπυῖβει ΕΥ̓͂, φαίνεται γυομένω Ψ. ἢ 29. κκὶ ροβὶ ὑγίειω οτὰ ἘΖΗ͂. ἢ 

80 οἱ 31. καὶ Ἰοοὶδ οὐχμῖθυθ οτὰ ΕἸ, ῥτίτοο εἰ ἰογεϊο χυϊαίοχαθ οἱ βεριϊπιο οἵα Σ΄. ἢ - 



4δά ΠΕΡΙ ὙΠΝΟΩ ΚΑΙ ἘΓΡΗΓΟΡΣΈΩΣ. 

καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον. ᾧ γὰρ. τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν, λύσθαι τὴν αἰφθησιν, τῶν δ᾽ ἐναντίων τὸ μὲν ἀνώγκη παρεῖ- 
τούτῳ καὶ τὸν ὑπνοῦντα" τὸν “γὰρ αἰσθανόμενον ἐγρηγορῴαι ναι τὸ δ᾽ οὔ, τὸ δ᾽ ἐγρηγορέναι τῷ καθεύδειν ἐγαντίον, καὶ 
νομίζομεν καὶ τὸν ἐγρηγορότα πάντα ἢ τῶν ἔξωθέν τινος αἷς ἀναγκαῖον παντὶ θάτερον ὑπάρχειν, ἀνωγκαῖὰν ἂν εἴη κα- 
σθάνεσθαι ἢ τῶν ἐν αὐτῷ κινήσεων. εἰ τοΐυν τὸ ἐγρηγορέναι θεύδειν. εἰ ὧν τὸ τοιῦτον πάθος ὕπνος, τῶτο δ᾽ ἐςὶν ἀδυνα- 
ἐν μηδενὶ ἄλλῳ ἐςὶν ἢ τῷ αἰσθάνεσθαι, δῆλον ὅτι ᾧπερ αἰ- 4 μία δὶ ὑπερβολὴν τοῦ ἐγρηγορέναι, ἡ δὲ τοῦ ἐγρηγορέναι 
σθάνεται, τότῳ καὶ ἐγρήγορε τὼ ἐγρηγορότα καὶ καθεύδει ὑπερβολιὴῊ ὁτὲ μὲν νοσώδης ὁτὲ δ᾽ ἄνευ νόσου -γίεται, ὥςε 

τὰ καθεύδοντα. ἐπεὶ δ᾽ ἔτε τῆς ψυχῆς ἴδιον τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ ἡ ἀδυναμίᾳ καὶ ἡ διάλυσις ὡσαύτως. ἔξαι, ἀνάγκη 

ὅτε τὸ σώματος (ὃ γὰρ ἡ δύναμις, τότε καὶ ἡ ἐνέργεια" ἡ πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεσθαι καθεύδειν" ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ 
δὲ λεγομόη αἴσθησις, ὡς ἐνέργεια, κίνησίς τις διὰ τῷ, σώ- ἐνεργεῖν. ὁμοίως δὲ ἐδὲ καθεύδειν ἀδὲν ἀεὶ ἐνδέχεται. ὁ γὰρ 
ματος τῆς ψυχῆς ἐς), φανερὸν ὡς ὅτε τῆς ψυχῆς τὸ πάς- 10 ὕπνος τι τῷ αἰσθητυκῶ μορίῳ ἐςίν, οἷον δεσμὸς καὶ ἀκοησία 
θος ἴδιον, οὔτ᾽ ἄψυχον σῶμα δυνατὸν αἰσθάνεσθαι. διωρι- τις, ὥς᾽ ἀτάγκη πᾶν τὸ καθεῦδον ἔχειν τὸ αἰσθητοιὸν μό- 

σμένων δὲ πρότερον ἐν ἑτέροις περὶ τῶν λεγομῴων ὡς μορίων ριον. αἰσθητικὸν. δὲ τὸ δυνατὸν αἰσθάνεσθαι κατ᾽ ἐνέργειαν" 
τῆς ψυχῆς, καὶ τῷ μὲν θρεπτικᾷ χωριζομέν τῶν ἄλλων ἐν ἐνεργεῖν δὲ τῇ αἰσθήσει κυρίως καὶ ἁπλῶς ἀδύνατον καθεῦ- 
τοῖς ἔχυσι σώμασι ζωήν, τῶν δ᾽ ἄλλων. ὑδενὸς ἄνευ τότυ, δὸν ἅμα" διὸ ἀναγκαῖον ὕπνον πάντα ἐγερτὸν εἶναι. τὰ 'μὲν 
δῆλον ὡς ὅσα μὲν αὐξήσεως καὶ φθίσεως μετέχει μόγον τς ἦγ ἄλλα σχεδὲν πάντα δῆλα κοινωγῶνθ᾽ ὕπνα, καὶ πλωτὰ 

τῶν ζώντων, ὅτι τότοις ἐχ ὑπάρχει ὕπνος ὑδ᾽ ἐγρήγορσις, 
4. -“ -,. } Ἁ Υ͂ ἈΝ ᾽ ων οτος. ἢ ἍΡ' ὧν ας 

- εἷον τοῖς φυτοῖς" ὁ γὼρ ἔχεσι τὸ αἰσθητικὸν μόριον, ὅτ᾽ εἰ 
τὰ ὧς τἂν ἀσοκὰ. ας ἕως “ Ἁ ,ὕ καὶ -“- 

χωριςόν ἐςιν οὔτ᾽ εἰ μὴ χωριςόν" τῇ γὰρ δυνάμει τῷ 

εἶναι χωριςόν ἐςιν. ὁμοίως δὲ καὶ ὅτι ὑδέν ἐςιν ὃ ἀεὶ ἐγρή- 

καὶ πτηνὰ καὶ πεζά" καὶ γὰρ τὰ τῶν ἰχδύων γῴη πάντα 
καὶ τὰ τῶν μαλακίων ὦπται καθεύδοντα, καὶ τἄλλα πανθ᾽ 

ὅσαπερ ἔχει ὀφθαλμύς" καὶ γὼρ τὰ σκληρόφθαλμα φα- 
νερὰ καὶ τὼ ἔντομα κοιμώμενα" βραχύνκπνα δὲ τὰ τοιαῦτα 

Ἴορεν ἢ ἀεὶ καθεύδει, ὠλλὼ τοῖς αὐτοῖς ὑπάρχει τῶν ζῴων Ὁ; πάντα, διὸ καὶ λάθοι ἄν τινα πολλαΐκις πότερον μετέχωσι 
ἀμφότερα τὼ πάθη ταῦτα" οὔτε γὰρ εἴ τί ἐς! ζῷον ἔχον 
αἴσθησιν, τὔτ᾽ ἐνδέχεται ὅτε καθεύδειν ὅτ᾽ ἐγρηγορόαι" ἄμ- 

7, Σ Ν “ ᾿ ἈΜΦ, ὁ Ν τ “ ΄ ᾽ φω γάρ ἐςι τὰ πάθη ταῦτα πεῤὶ αἴσθησιν τῷ πρώτου αἰ- 
σθητικῦ. ὑκ ἐνδέχεται δὲ ἐδὲ θάτερον τότων ἀεὶ ὑπάρχειν 

“ὖ καθεύῤειν ἢ ὕ, τῶν δ᾽ ὀςρακοδέρμων κατὰ μὲν τὴν αἴσϑη- 

σιν δὲ πω γέγονε φανερὸν εἰ καθεύδυσιν" εἰ δέ τῳ πιθανὸς 
ὁ -“χεχθεὶς λόγος, τούτῳ. πεισθήσεται. ὅτι μὲν ἦν ὕπνα κοι- 
γωνεῖ τὰ ζῷᾳ πάντα," φανερὸν ἐκ τότων᾽ τῷ γὰρ αἴσθησιν 

τῷ αὐτῷ, οἷον ἀεί, τι γένος ζῴων καθεύδειν ἃ ἀεί τι -ἐγρη- 15 ἔχιοιν ὥρις αι, τὸ ζῷον, τῆς δ᾽ αἰσθήσεως τρόπον τινὰ τὴν μὲν 
΄ι 

«ορέναι. ἔτι ὅσων ἐς τι ἔργον κατὰ φύσιν, ὅταν ὑπερβάλλῃ 
Ν ὔ - ,ὔ ΄’ .- » ᾿. -. τὸν χρόνον ᾧ δύναται χρόνῳ τι ποιεῖν, ἀνάγκη ἀδυνατεῖ, 

οἷον τὰ ὄμματα ὁρῶντα καὶ παύεσθαι τῦτο ποίντα, ὁμοίως 

ἀκινησίαν κὰὶ οἷον δεσμὸν τὸν ὕχνον εἶναί φαμεν, τὴν δὲ 
λύσιν καὶ τὴν ἄνεσιν ἐγρήγορσιν. τῶν δὲ φυτῶν ὑδὲν οἷόν τε 
κοινωνεῖν ὑδετέρυ τότων τῶν παθημάτων. ἄνευ μὲν γὰρ αὐ- 

δὲ καὶ χεῖρα καὶ ἄλλο πᾶν οὗ ἐςί τὶ ἔργον, εἰ δή τινός σθήσεως ὀχ' ὑπάρχει οὔϑ᾽ ὕπγος ὅτ᾽ ἐγρήγορσις" οἷς δ᾽ αἴ. 

ἐςιν ἔργον τὸ αἰσθάνεσθαι, καὶ τοῦτο ἀν ὑπερβάλλῃ ὅσον 3) σθησις ὑπάρχει, καὶ τὸ λυπεῖσθαι καὶ τὸ χαίρειν" οἷς δὲ 
ἦν χρόνον δυνάμενον αἰσθάνεσθαι συνεχῶς, ἀδυνατήσᾳ καὶ ταῦτα, καὶ ἐπιθυμία. τοῖς δὲ φυτοῖς οὐδὲν ὑτάρχει τού- 
ὑκέτι τῦτο ποιήσει. εἰ τοίνυν τὸ ἐγρηγορόαι ὥριςαι τῷ χε- των, σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ ποιεῖ τὸ θρεπτε- 

ὥ. καθυπῆῶντα ἘΠΗ͂, καϑ' ὕπνον 5.0), κάδυπιον Ζ.. ἃ τὸ .,δ. ἢ αἰσθανόμενον τῦτον ἐγρηγορέναι ἘΖΙ͂Ζ. ᾿ ἀ. αὐτῶ τὸς κινήσεων Ζιϑδῦ) 1 
δ. ἰν οτὴ (, .} 6. καὶ. ροϑὲ τύτῳ οηἱ ἘΙ͂Τ. ἰἱ 8. 5] ἢ 4. 1} 9, ἐνεργεία Ἐ. 1 10. ἴδιον τὸ πάθος Ζ. 12. πρῶτον ,δ. πρότερον ἐν 
ἑτέροις ροϑὶ 13. ψυχῆς ΕΜ. [- 13. μὲν οπι ἜΤ. 1 14. σώμασι ζωήν] σῶμα 7,5 ΟΥ̓́. 11 τύτε ὅντος δῆλον Φ), τότν ἢ δῆλον δ. Π 45. μό- 
των ΔΙ. ᾿ 11. ἔχει 1. 18. τὸ. 8 εἰ ργ ὅ).. ἢ. 49. ὅτι καὶ Υ᾽. || 21. ἀμφοτέρων ταῦτα τὰ πάθη 1. ἢ τε] ὁ ἘΣ. ᾿ὶ τὶ] ἵτι ΚΙ Ἰ 
23. εἰσι Υ΄ Π περὶ τὴν αἴσθησιν Δ, 1} 2λ. ὑκ ἱνδέχεται δὲ ἐδὲ θάτερον] ὅτε ἑκάτερον Ω͂. ἃ 25. τι ἀπϊα ἔγρ. οχὰ 215). ἵ 26. τι] τὸ Α͂. ἃ 
ὑπερβάλη 705. ᾿ 21. ᾧ δύναται χρόνῳ] ἢ τί ὧν δύναται τῷ χρόνω 1}. ᾿' 30. καὶ --- 31. αἰσθάνεσθαι ογὰ ζιδῦν. ἢ 30. ἐὰν ἈΥ͂. ἢ 
322. ἐγρηγορέναι τέτω ὥριςαι ΕΠΗ͂. ᾿ 

4. τὸ μὶν ἀνάγκη παρεῖναι τὸ] τῶν μὲν ἀνάγκη θάτερον ἀὲὶ παρεῖναι τῶν ἘΜΙ͂Τ. 2. τῷ 1.5. ἵ τῷ] τὸ Σ, τῷ ΜΙ. Π 3. ἀναγκαῖον 
οὐὰ ὮΙ. πάντη. Δ, ἅπαντι 1,5, ἅπαντα 8. 11 ἀ. τοῦτο Ἐ. ᾿ὶ ἀδυναμία τῷ ἔγρ. δι’ ΕΤ. 15. τῷ ἔγρ. δὲ ἡ ΑἹ. ἢ 1. καὶ ἀδυναμία καὶ 

ὕπτιος ἡ ἃ. Ψ. {10.. 2] πάθος τι Ζ., οἵα. 3.5. [ ἐς 3] ἐς τι 227, ἔςι τι πάθος 8, ἐςι καὶ Ζ.. ἢ τις καὶ ἀκιρισίκ 1μω5. ἢ 1ἡ. ἱνεργὸν Α͂. 1 

15. ἅπωτικ 1.5, φαοχυτι 7) ἅπαντα δῆλα ροϑὶ ὕπνον. ΠΠκοινωγῦνθ᾽ ὅττι] ὅτι κοινωνεῖ τῇ καθεύδειν ΜΠ. ἢ 16. καὶ κεζά οι 1.5 Ὁ. αὶ 18. τῳ 
οτὰι ΕἸΙ͂Ψ. 1 σκληρόδερμα 2.5. 19. ταχύνπνα Σ΄. 20. μετέχει Σ. ἢ 22. εἰ οταὰ Μ΄ ἢ καϑεύδει 1.5). 23. λεχέὰς οτα Ζ.. Π κοινωνῦσε 
1.5. 1 24. ἔχεν κἴσϑησιν 1. [Π- 25. τινὰ τὴν μὴ] μὲν τινα 1. 1} 26. καὶ οτα ΚΕΙ͂ ΓΤ. "ἢ εἶναι οἵα ΕΟΥ͂, ροϑῖ φαμεν ροπὶὶ 22. {|{217.. ὑδτὴ 2. 
28. τύτων οπὶ ΕῪΊ, ροβὲ παθημάτων ροπὶξ Ζ. ἢ 29. 10] ὑχ 5. 11} ἔτε ἡ ἐγρήγορσις ὕ᾽. ΠΠ 30. τὸ απο χαίρειν οτα δ Ὁ). ̓Π 81. ἐσιθυμίαι ἈΗ͂. 

. 
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ΠΕΡῚ ὙΠΝΟΥ͂ ΚΑΙ ΕἘΓΡΗΓΟΡΣΕΩΣ. 

κὸν μόριον ἐν τῷ καθεύδειν μᾶλλον ἢ ὦ τ ἐγρηγορέναι" 
τρέφεται γὰρ καὶ αὐξάνεται τότε μᾶλλον, ὡς ἀδὲν πρασ- 
διόμενα πρὸς ταῦτα τῆς αἰσθήσεως. : 

Διὰ τί δὲ καθεύδει καὶ ἐγρῴγορε, καὶ διὰ ποίαν τιν᾽ 

4δδ 

γυγκαῖον καὶ τὰ Χοιπὰ πάντα, ἐκείνων δὲ τινος ἀδυνατοῦν» 
τος ὑκ ἀνάγκη τῦτ᾽ ὠδυνατεῖν. Φανερὸν δ᾽ ἐκ πολλῶν ὅτι 
ὑκ ἐν τῷ τὰς αἰσθήσεις ἀργεῖν καὶ μὴ χρῆσθαι αὐταῖς ὁ 
ὕπνος, ἐδ ἐν τῷ μὴ δύνασθαι αἰσθάνεσθαι. καὶ γὼρ ἐν ταῖς 

αἴσθησιν ἢ ποίας, εἰ διὰ πλείως, σκεπτέον. ἐπεὶ. δ' ἔπα μὰκ 5. λιποψυχίαις τοῦτον: συμβαήει" ἀδυναμία γὰρ αἰσθήσεων 
τῶν ζῴων ἔχει τὼς αἰσθήσεις πάσας, ἔνια δ᾽ ὑκ ἔχουσιν, οἷον 

ὄψιν, τὴν δ᾽ ὡφὴν καὶ τὴν γεῦσιν ἅπαντ᾽ ἔχει, πλὴν εἴ τι 
τῶν ζῴων ἀτελές (εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ ψνυ- 

’ » -“΄7ὦ 

χϑφὺ, ἀδύνατον δ᾽ ἐςὶν ἁπλῶς ὁποιαγῶν αἴσθησιν. αἰσϑάνεσθαε: 

τὸ καθεῦδον ζῷον, φανερὸν ὅτι πᾶσιν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν Ἰυ καθάπερ εἴρηται νῦν, ἐν τῷ πρώτῳ 
ΓΝ ᾽ “ ͵ “ ᾿ ᾽ Ν “τ “δὰ. ταὐτὸ πάθος ἐν τῷ καλυμόῳ ὕπνῳ: εἰ γὰρ τῇ μὲν τῇ δὲ: 

μή, ταύτῃ καθεῦδον αἰσθήσεται, τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. ἐπεὶ. δ᾽. 

ὑπάρχει καθ᾽ ἑκάςην αἴσθησιν τὸ μέν τι ἴδιον: τὸ: δέ τι κοιο, 
γόν, ἴδιον μὲν οἷον τῇ ὕψει τὸ ὁρῶν, τῇ δ᾽ ἀκοῇ. τὸ ἀκούειν, 

ἡ λιποψυχία. γίνονται δὲ. καὶ ἔενοιαί τινες τοιαῦται. ἔτι 
δ᾽ οἱ τὰς ἐν τῷ ᾿αὐχύι. φχέβας καταλαμβανόμενοι ἀναΐ- 
σθητοι γίνονται. ἀλλ᾽ ὅταν ἡ ὠδυναμία τῆς χρήσεως μήτ᾽ 
ἐν τῷ τυχόντι αἰσϑητηρίῳ μήτε δὶ᾽ ἣν ἔτυχεν αἰτίαν, ἀλλὰ 

ᾧ αἰσθάνεται. πάντων" 
ὅταν μὲν γὼρ τοτ᾽ ἀδυνατήσῃ, ἀνάγκη καὶ τοῖς αἰσθητηρίοις 

πᾶσιν ἀδυνατεῖν αἰσθέσθαι" ὅταν. δ᾽ ἐκείνων τὶ, ὑκ ἀνάγκη 

τότῳ.. δὲ ἣν δ᾽ αἰτίαν συμβαύει τὸ καθεύδειν, καὶ ποῖέν τι 

τὸ πάθος ἐξί, λεκτέον.. ἐκεὶ δὲ τρόποι πλείους τῆς αἰτίας 

ταῖς δ' ἄλλαις κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον᾽ ἔς δέ τις καὶ κοινὴ 15 (καὶ γὰρ τὸ, τίνος ἕνεκα, καὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τὴς. κινήσεως, καὶ 
δύναμις ἀκολυθῆσα πάσαις, ἢ καὶ ὅτι' ὁρᾷ καὶ ἀκούει καὶ, 
αἰσθάνεται" ὁ γὼρ «δὴ τὴ γε ὄψει ὁρᾷ ὅτι ὁρᾷ. καὶ κρύει 
δὴ. καὶ δύναται κρίνειν ὅτε ἕτερα τὰ γλυκέα τῶν λευκῶν, 
οὗτε γεύσει οὗτε ὄψμι οὔτ᾽ ἀμφοῖν, ἀλλά τινι κοινῷ μορίῳ 

τῶν αἰσθητηρίων ἁπάντων. ἔςι μὲν γὰρ μία αἴσθησις, "καὶ Ὁ καὶον εἶναι καὶ ὠφέλιμον, τῷ δ᾽ ὕπνῳ δι᾽ 
ΑΙ 4 ᾽ ’ μ4 ν.ν » » Δ, ᾿" 9» τὸ κύριον αἰσθητήριαν ἐν" τὸ δ᾽ εἶναι αἰσθήσει: τῷ γένος ἑκώ- 

Ὁ» φΦ ΄ ’ -“ Υ̓ »Ἢ ςοῦ ἕτερον, οἷον ψόφου καὶ χρώματος. τοῦτο δ᾽ ἅμα τῷ 
ὡπτικῷ μάλισθ᾽ ὑπάρχει" τοῦτο μὲν γὼρ χωρίζεται τῶν 
ἄλλων αἰσθητηρίων, τὰ δ᾽ ἄλλα. τότε ὠχώριςια. εἴρηται δὲ 

τὴν ὕλυρ καὶ τὸν λόγον αἴτιον. εναί φαμεν). πρῶτον μὲν 
ἦν ἐπειδὴ λέγομεν τὴν φύσιν ἕνεκα τὰ ποιεῖν, τῶτο δ᾽ ἀγα- 
θόν τι, τὴν δ᾽ ἀνάπαυσιν παντὶ τῷ πεφυκότι κινεῖσθαι, μὴ 
δυναμένῳ δ᾽ ἀεὶ καὶ συνεχῶς κινεῖσθαι μεθ᾽ ἡδονὴς ἀναγ- 

αὐτὴν τὴν ὠλή- 
θειαν προσάπτυσι τὴν μεταφορὼν ταύτην ὡς ἀναπαύσει ὄντι' 
ὥςε σωτηρίας ἕνεκα τῶν ζῴων ὑπάρχει. ἡ δ᾽ ἐγρήγορσις 
τέλος" τὸ γὰρ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν πᾶσι τέλος οἷς 
ὑπάρχει θάτερον αὐτῶν" βέλτιςα γὰρ ταῦτα, τὸ δὲ τέλος 

χερὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς θεωρήμασιν; φανερὸν τοΐυν 25 βέλτιςον.. ὥςε ἀναγκαῖον ἑκάςῳ τῶν ζῴων ὑπάρχειν τὸν 
ὅτι τύτε ἐςὶ παΐθος ἡ ἐγρήγορσις Καὶ ὁ ὕπνος. διὸ καὶ πῶ- ὕπνον, λέγω δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀνάγκην, ὅτι εἰ ζῷον ἕςαι 
σι ὑπάρχει τοῖς ζῴοις" καὶ γὰρ ἡ ἡ ἀφὴ μέόνι πἄσιν." εἰ ἔχον τὴν αὑτῇ φύσιν, ἐξ ἀνάγκης τιν. ὑπάρχειν αὐτῷ δεῖ, 
γὰρ τῷ πάσας τι πεπονθέναι τὰς αἰσθήσεις ἐγίνετο τὸ κατ καὶ τότων ὑπαρχόντων ἕτερα ὑπάρχειν. ἔτι δὲ ποίας κινή- 

’ , ὕ ᾿ῬΥγν κ2 Ν ’ ω ἈΝ 
θεύδειν, ἄτοπον εἰ αἷς. ὅτ᾿ ἀγάγκη «ὅτε δυνατὸν τρόπον. τινὼ᾽ σεως καὶ πράξεως ἐν τοῖς σώμασι γιγνομώης. συμβαίνει τό 

ἐνέργεῦ ἅμα, ταύτας ἀναγκαῖον ἀργεῖν. ἅμα καὶ ἀκινητί- 30 τε ἐγρηγορέναι καὶ τὰ. καθεύδειν τοῖς ζῴοις, μετὰ ταῦτα 
Ὡ  Ν ᾽’ Ν } " ζειν" τοὐναντίον. γὰρ εὐλογώτερον συνέβαινεν ἂν αὐταῖς τὰ. 

μὴ ἅμα ἠρεμεῖν. ὡς δὲ νῦν λέγομεν, εὐλόγως «ἔχει καὶ 

λεκτέον.: τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζῴοις καθάπερ τοῖς ἐναίμοις 
ὑποληπτέον ἐναι τὼ αἴτια τῷ πάθους, ἢ ταὐτὰ ἢ τὰ ἀνά- 

λόγον, τοῖς δ᾽ ἐναίμοις ἅπερ τοῖς ἀνθρώποις" ὥς᾽ ἐκ τότων περὶ τότων" τῷ γὰρ κυρίου" τῶν ἄλλων πάντων αἰσθητηρίου 
πάντα θεωρητέον.. ὅτι. μὲν ὧν ἡ τῆς αἰσθήσεως ἀρχὴ γίνεται ν, ἃ ἣν, 4 ε ’, Σ 

καὶ πρὸς ὃ συντείνει τἄλλα, πεπονθότος τι. συμπάσχειν. ἀ-. 

2. προσδεόμενον ἘΛΙ͂Τ. ἢ ἅ. ποίαν οτχὰ ἘΠ͵Υ. ἵ 5. εἰ διὰ] ἢ ἘΪΙ͂Τ. Ἱ 6. τῶν ζῴων οπι ἘΖΙΟΥ͂Σ. ᾿ ἔχυσιν] ἔχει Υ.. ᾿Π οἷον οτὰ ΖΩ͂ 

δ. 1 1. ὄψιν ἀκοήν, τὴν ΤΥ. 1 ἔχυσι Μ᾿ ἢ 10. πάσαις ΠΙ͂, πάσας Ἑ. ἢ 11. τὸ αὐτὸ ἘΣῪ. ᾿ 15. ἄλλαις ἱκάςη κατὰ ἘΠΙ͂Τ. ἵἱ τρό- 

100] λόγον. δ, λόγον τρόπον ὦ). ἢ καὶ οαι ΕΥ̓͂. 16. ὶ 1.5. 11 ἔτι τι 5... οἵχκ ἜΤ. ἢ... καὶ βοβὲ ἀκέει οὐχ ὦ ὅν. ᾿ 11. ἐδὲ γὰρ τῇ 

ΤΖ΄ ἢ γε οτὰ 50, 1] 20. αἰσθητικῶν ΤΌ. ᾿ πάντων ἘΔΙ͂Ρ. ἢ 21. κυρίως ΕΥ̓, {ἔξ οπι Α͂. ἢ -25. τότων δ). | 28. τῷ] τὸ Α͂ εἴ ρὲ 
ὥ. 1ἱ 29. αἷς ὅτ ἐν αἷς ὑτ᾿ 805, τῦτ᾽ ΕΥ̓ δ᾽ ὑκ Η͂. " τινα τρέπον 8. ; 30. σαύτα!] ὅτ ἼΕΤ, ᾿ 31. συμβαίνει ὕ. 1} ἂν οἵα 5 

ὥ. τὸ 5. οἱ οοαν ὅ᾽. || 33. αἰσθητηρίων 8... 

4. ἀδυνάτυ ὄντος 1 εἴ ργ ὕ-. ἡ. αἰσϑάνεσθαι οτα. 2ε ΄. 5. ΕΝ ΝᾺ ἼἜΣΣ ἽΜΟΤ. ἢ! τοιῦτο 7. αἰσθήσεως Ὲ 

ΖΙΣ. 1 6. δικτοιαί Υ΄, ἱκπιοαί ἘΠΙ͂. [τοιαῦτα Ἔ." 1} 9.ὄ τυχόντι ογα ἘΜΟΌΥ. ἢ 11. γὰρ οπα δ. Ὁ... [ 12, αἰσϑάνεσθαι  ἘΖ, οπι Υ. ἢ 
τοί ΕΤ. 1 13. ποιεῖν ΜΙ͂, τοῖον 1. "ἢ 15. ἔνοων δ. 1 11...) οτὰβ. ἘΠ. 20. ὠφέλιμον. τὴν ἀνάπαυσιν τῷ ἘΖΓΖ. ἢ δι᾿ αὑτὴν τὴν 
ἀλήθεια») αὐτῇ τῇ ἀληθεία, ΕΥ̓. 1 21. καταφορὰν ἘΠῚ. 1.22. ὑπάρχεν ἘΜῊ ἢ ἐγρήγορσις τὸ τέλος 5 Ὁ. ἱ 25. ὥς. ἔτι δὲ 1.5. { 
26, ἴςαι τὸ ἔχον 1.5). 1 21. ὑπάρχειν τιν᾽ ὅ. (ἡ 30. τε οἵὰ Ζιδ). 1 31. καθάπερ] οἷον Ζ. 11 ἀναίμοις ἘΚΙΤΟΥ, 1! 32. τῷ πάθυς 
σα ΕΥ͂. [! 8λ. πάντα] πότε . ἢ μὲν ὅν οπὰ 2. : 



4δ6 ΠΕΡῚ ὙΠΝΟΥ͂ ΚΑῚ ἘΤΡΗΓΟΌΡΣΕΩΣ.: 

ἀπὸ τῷ αὐτῷ μέρυς τοῖς ζῴοις ἀφ᾽ ὕπερ καὶ ἡ τῆς κιράσεως, τόπὸς δὲ τῇ. αἴκατος αἱ φλῆβές, τότων δ᾽ ἀρχὴ ἡ καρδία" 
διώριξαι πρότερον ἐν ὁτέροις.. αὕτη δ' ἐξὶ τριῶν διωρισμένων φανερὸν δὲ τὸ λεχβὲν ἐκ τῶν ἀνατομῶν. τῆς μὲν ἦν θύραθεν 
τόπων ὁ- μέσος. κεφαλῆς καὶ τῆς κάτω κοιλίας. τοῖς μὲν τροφῆς εἰσιόσης εἰς τὰς δεκτικοὺς τόπους γύεται ἡ ἀναθυ- 
ὅν ἐναίμοις τὔτ'᾽:εςὶ τὸ περὶ τὴν καρδίαν μέρος -πάντα- γὰρ μέασις εἰς τὰς φλέβας," ἐκεῖ δὲ ᾿μεταβάλλουσα -ἐξαιμα-- 
τὰ ἔναιμα καρδίαν ἔχει,. καὶ ἡ ἀρχ τῆς κιτήσεως κἀὶ τῆς 5 τῦται καὶ. πορεύεται - ἐπὶ τὴν ὠρχήν. εἴρηται δὰ περὶ τύτων 
αἰσθήσεως τῆς “κυρίας ἐντεῦθέν - ἐς ιν.:: τῆς μὲν. οὖν κινήσεωφ. ἐν τοῖς περὶ τροφῆς". νῦν δ᾽ ἀναληπτέον ὑπὲρ αὐτῶν τούτου 
φανερὸν ὅτι καὶ ἡ τῷ πνεύματος ἀρχὴ καὶ ὅλως ἡ τῆς κατ χρίριν, ὅπως τὰς ἀρχὼς τῆς κινήσεως ᾿θεωρήσωμεν, :καὶ τί 
ταψυξεώς ἐςιν ἐνταῦθα, καὶ" τὸ -ἀναπτεῖν. τε. καὶ τὸ ὑγρῷ πάσχοντος τῷ μορίου τῷ αἰσθητοῶξ συμβαύει ἡ ἐγρήγορσις 
κατωψυχεσθαι πρός γε σωτηρίαν τῇ ἐν. τότῳ τῷ μορίῳ θερ- καὶ ὁ ὕπνος. ὁ γάρ ἐςιν ὁ ὕπνος ἡτισοῦν ἀδυναμία τῇ αἷ- 
μὲ ἡ φύσις πεπόρικεν. ῥηθήσεται δὲ περὶ αὐτῆς ὕςερον καθ᾽ 10. σθητοῶξ, καθάπερ εἴρηται" καὶ γὼρ ὄκφοια καὶ πνιγμός τις 
αὑτήν. τοῖς δ᾽ ἀναίμοις καὶ τοῖς ἐντόμοις καὶ μὴ δεχομέ-. καὶ λιποψυχία ποἰεῖ τὴν τοιαύτην ἀδυναμίαν. ἤδη. δὲ γε-- 
νοις πνεῦμα ἐν τῷ ἀνάλογον, τὸ σύμφυτον πνεῦμα ἀναφὺ-- «γόηταί τισι καὶ φαντασία λιποψυχήφασιν ἰσχυρῶς. - τῆτο 
σώμενον καὶ συνίζανον “φαίνεται. «δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ. τῶ; μεὲνιοὖν ἔχει: τυῶ. ὠπορίαν' εἰ, τγὼρ ἐνδέχεται «καταδαρθεῖν 
ὁλοπτέρων, οἷον σφηκῶν καὶ μελιδσῶν; καὶ ἐν. ταῖς μυΐαὶς τὸν »ιποψυχήσαντα, ἐνδέχοιτ᾽. ὧν ἐνύπνιον. εἶναι καὶ τὸ 
καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐπεὶ δὲ κινεῖν μών τι “ἢ ποιεῖν ἄτευ ἰσχύος (5 φάντασμα. πολλὰ δ᾽ ἐξὶν ἃ λέγουσιν οἷ σφόδρα χιποψο- 
ἀδύνατον, ἰσχὺν δὲ ποιεῖ ἡ τῷ πνεύματος κάθεξις, ταῖς μὲν χήσαντες καὶ δόξαντες τεθνάναι." περὶ - ὧν τὸν. αὐτὸν «λόγον 
εἰσφερομένοις ἡ θύραθεν, τοῖς δὲ μὴ ἀνωπνέοσιν ἡ σύμφυ- ὑποληπτέον αἴτῶι. πάντων.: ἀλλ γὰρ ὥσαφρ ᾿εἴπυμεν; οὐκ 
τος. διὸ καὶ βομίβθντα φαίνεται: τὼ πτερωτας ὅται κινχταα;; ἔςιν. ὁ ὕπνος: ἀδυναμία. πᾶσα ποῦ - αἰσθητικοῦ, -ὠλλ᾽ ἐκ τῆς 

τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος προσπίπτοστος πρὸς: τὸ ὑπόζωμα. περὶ “τὴν προφὴν «ἀναθυμιάσεως ᾿γίεται τὰ πάθος τοῦτο". 
τῶν ὁλόπτέρων. κινεῖται δὲ πᾶν αἰσθήσεως τινος γγινομένης,.20 ἀναγκιιῖον γὰρ -τὸ' ἀναθυμιώμενον μέχρι του ὠθεῖσθαι, εἶτ᾽: 
ἡ. οἰκείως ἢ. ἀλλοτρίας, ἐν τῷ πρώτῳ "αἰσθητηρίῳ. εἰ δ᾽ ἐξὺ ἀντιφρέφειν καὶ: μεταβάλλειν καθώπερ εὔριπον. τὸ δὲ θερ- 
ὁ ὕπνος καὶ “ ἐγρήγορσις πάθη τὰ μερίς τότε, ἐν ᾧ μὲν. μὰ ἑκιίςου τῶν ζῴων «ρὸς τὸ ἄνω πέφυχε φέρεσθαι" ὅταν 
τόπῳ καὶ ἐν ᾧ μορίῳ πρώτῳ ζεται ὁ ὕπνος καὶ καὶ ἐγρᾷ: δ᾽ ἐν. τοῖς ἄνω τόκοις γόνται, ᾿ἀξρόον πάλο. ἀπ στρέψει 
γορσις, φανερόν. κινοῦνται δ᾽ ἔνιοι καθεύδοντες καὶ “ποιοῦσι καὶ καταφέρεται. διὸ μάλιςα γίνονται ὕπνοι ὠπὸ τῆς τρο- 

αολλὰ ἐγρηγορικώ, οὐ μέντοι ἄνευ φαντώσματος «καὶ - αἰ 25 φῆς" τ ἀθρόον γὼρ πολὺ τότε ὑγρὸν καὶ τὸ σωματῶδες ἀνα 
σθήσεως τινος" τὸ γὰρ ἐνύπνιόν ἐςτν αἰσθημιά: τρόπον τινά,- φέρεται. ἱςάμανον μὲν ἔν βαρύνει καὶ ποιεῖ νυς ἄζειν: ὅταν 
λεκτέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕξερον. εδιότι. δὲ γὼ μὲν ἐγύπνιω δὲ ῥέψῃ κάτω" καὶ ἀντὶς ρέψαν ὠπώσῃ τὸ θερμόν, τότε. γέ 
μνημονεύυσιν ἐγερθέντες, τὼς δ᾽ ἐ ἐγρηγορικεὶς πρείξεις ὁ ἀ ΒΡῚ: γετας δ᾽ ὕπνος. καὶ τὸ ζῷον καθεύδει.. σημεῖον δὲ τούτων καὶ 
ἐμθνενεν, ἐν τοῖς προβληματικοῖς εἴρηται.. υ τὼ ὁπγωτικά" πάντα γὰρ καρηβαρίαν. ποιεῖ, καὶ: τὰ. ποτὰ 

3 Ἐχόμενον δὲ τῶν. εἰρημέων ἐςὶν ἐπελθεῖν ἘΝ νοῶν καὶ τὰ βρωτώ, μήκων, μανδρᾳγόρας; οἶνας,,. αἴραι. καὶ 
μένων καὶ πόθεν ἡ ἀρχὴ τὰ πάθους γίγνεται, τῷ τὶ. ἐγρηὶ καταφεῤάμενοι καὶ νυςαζοντεφ «τοῦτο δυκοῦγι παάσιχαιν, καὶ 
γορόαι καὶ τὸ καθεύδειν. - φιινερὸν δὴ ὅτι ἐπεὶ ἀναγκαῖον. ἀδονααῖσιν αἴρειν τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ βλέφαρα. καὶ μετὰ 
τῷ ζῴῳ. ὅταν ὠἰσθησιν ἔχῃ, τότε πρῶτον τροφήν τε λαμ-ι τὰ σῖτα μεώλιστα τοΐζτος ὁ ὕπνος" πολλὴ γὰρ ἡ ὠπὸ τῶν 
βάτειν καὶ αὔξησιν, τροφὰ δ᾽ ἐςὶ πᾶσιν ἡ ἐσχάτη. τοῖς μὲν- σιτίων ἀναθυροιίασις: ἔτι δ᾽ ἐκ κότων ἐνίων" ὁ μὲν γὼρ κόπος: 
ἐναίμοις ἡ τῷ αἴματος φύσις τοῖς δ᾽ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον, 35 συντηκτρκόν, τὸ δὲ σύγτηγμα γύεται οὐδε ἐνῶ ἅπε- 

πο ρου τυ τ ἂΣ 

2. αὐτὸ. “υ. ἢ ἌΡΕΙ ἘΝ. “ ἡ ων χοῦ. Ἢ δ. τῆς μῶν δρχδ᾽ ὁπ δ." Π 7: ὝΤΡΕΝ τῆς οἵα Ζ}ᾳΠ8. ἢ 8. νταῦθά ἐς 
ΜΠ. ᾿ τὸ ἀναπνΐειν τε 1,, τὰ ἀναπνέοντα. ἘΜΤΥ. αὶ τῷ ὑγρᾷ κατωψύχεσθαι 1, τὰ τῷ ὑηρᾷ κἀταψυχόμενα ἘΛΤ. ἢ 9. γῆ τε τὴν ἘΔΕΥ͂, 

ὅπι ϑ. {Π| 10. πεχοίηκε ΕΥ̓͂, πεπόρηκε Χ. ἢ αὐτῶν .. 1} 11. τοῖς ροϑὲ καὶ οτὰ ἈΙ͂ΟΣ. 12. συμφυὶς ἘΛΙ͂, γὰρ σύμφντον Γ,. ἢ 
13, συνίζον ἘΠΙ͂, ξυνιζάνον Υ΄ 11 15. τι ΡΩΡῈ ποιεῖν δ. ἢ 20. ἅπαν Σιδῦ). [ γενομένης ΔΜ δῦ,. ̓  21. αὐτῷ ἈΙ͂. ᾿ 28. ὁ μνημογεύνσιε) 
ἀῤνημοῆσιν. ἘΜΤΟ 1 832. δ᾽ ΟἽΣΥ Ἰ ἀνάγκη Α͂. 1|.33. τὰ οἷα (δ, |(.34. καὶ ὁα ζΖϑδῦ. 

4. δὲ :5] δ ΣΗ͂Τ. ἢ «ἢ, αἱ καλέμπω Ζ, οπὶ ζιϑῦ... ἢ 2. χοηόμεο 6.5... 3..ἡὶ Ὅτ δ). 1 8. τ αἰνδετικῦ μερῶν ἈΝ᾽ ΠΣ 
ρίαν τῇ αἰφθητηρίν Ε΄ Ἱ 1. ἔκπνοια: ἘΤ, ἕροια, ῬΥ (δι, ἄνοια τς (δι. [Π) 11..12. 1λ..15. Ἀπεσψ,. (Κ: Ὀδιάγὶ λειποψ. 1 411. δὲ οἵα «50. ἢ 

12. φαντασία τιξ. ταῖς ἃς ΑΙ, 1}. 18. καταδραϑεῖν. ἘΤΙ ἢ 4. καὶ οτὰ 2.5. Ὁ). 1.16. τεδνάναι φαντάσματα ὅταν καταςῶσι περὶ ἈΙ͂. ἢ} 11. πείστων 
εἶναι ὅδ. ᾿Ξ ἀκ ἔςξιν ὥσπερ εἴπομεν 1. ᾿ 20. ἀνάγκη 1.5. ἢ πὸ ΕΡΌΣ ἢ 81. καθώπερ οτὰ δ. ἢ 25. τὸ οτὰ Υ. ἢ 26. μὶν οὐχ ΚΑΙ͂ ΟΣ. ἴ 

29. καρηβαρεῖν 1. ᾿ 30. βρώματα ΕΠ ΌΣ. |ἰ καὶ οἱ κατ. 1.5. 1} 38. τὼ σῖτα] σῖτον 1.5, σία Ἐ. ἢ γάρ ἔςξιν ἡ δ. 



ΠΕΡῚ ὙΠΝΟΥ͂ ΚΑῚ ΕἸΤΡΗΓΟΡΣΕΩΣ. 

πτος, ὧν μὴ ψυχρὸν ἧ. καὶ νόσοι δὲ τινες ταὐτὸ πῦτο ποι- 
ὥσιν, ὅσαι ἀπὸ περιττώματος ὑγροῦ καὶ θερμοῦ, οἷον συμ- 
βαύει τοῖς πυρέττουσι καὶ ἐν τοῖς ληθάργοις. ἔτι δ᾽ ἡ πρώ- 
τὴ ἡλικία" τὼ γὰρ παιδία καθεύδει σφόδρα διὰ τὸ τὴν 

451 

τῶν εἰρημένων ὅτι ὁ ὅπνος ἐςὶ σινοδός «τις τοῦ. θερμοῦ εἴσω 
καὶ ἀντιπερίστασις φυσικὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. διὸ 
πολλὴ ἡ κύησις τῷ ὑπνᾶντος. ὅθεν δ᾽ ἐκλείπει, καταψύχε- 

ται, καὶ διὰ ψύξιν καταπίπτει τὰ βλέφαρα. καὶ τὼ μὲν 
τροφὴν ἄνω φέρεσθαι πᾶσαν. σημεῖον δὰ τὸ ὑπερβάλλειν 5 ἄνω κατέψυκται καὶ τὰ ἔξω, τὰ δ᾽ ἐντὸς καὶ τὰ κάτω 
τὸ μέγεθος Τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω κατὰ τὴν. πρώτην ἡλι- θερμαΐ, οἷον τὰ περὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ εἴσω. καίτοι “τις 
κίαν, διὼ τὸ ἐπὶ ταῦτα γίεσθαι τὴν αὔξησιν. διὰ. ταύτην ἀπορήσειεν ἄν, ὅτι μετὰ τὰ σιτία ἰσχυρότατος δ᾽ ὕπνος γί- 
δὲ τὴν αἰτίαν καὶ ἐπιληπτικὰ γύεται" ὅμοιον γὼρ ὁ ὕπνος νεται, καὶ ἔςιν ὑπνωτικὼ οἶνος καὶ ἄλλα θερμότητας ἔχον- 
ἐπιλήψει, καὶ ἔςι τρόπον τινὰ ὁ ὕπτος ἐπίληψις. διὸ καὶ τῶ τοιαύτας. ἔς δ᾽ τκ εὔλογον τὸν μὲν ὕπνον εἶναι κατά- 
συμβαίνει πολλοῖς ἡ ὠρχὴ τύτου τοῦ πάθους καθεύδουσιν, 10 ψυξιν, τὰ δ᾽ αἴτια τῷ καθεύδειν θερμά. πότερον οὖν τοῦτο 
καὶ καθεύδοντες μὲν ὡλίσκονται, ἐγρηγορότες δ᾽ οὔ" ὅταν συμβαΐύει ὅτι ὥσπερ ἡ κοιλία κενὴ μὲν σα θερμή ἐςιν, 
γὰρ πολὺ φέρηται τὸ πνεῦμα ἄνω, καταβαῖνον πάλιν τὼς ἢ δὲ πλήρωσις αὐτὴν καταψύχει διὰ "τὴν κόησιν, ὕτω καὶ 
φλέβας ὀγκοῖ, καὶ συνθλίβει τὸν πόρον δι’ Ὁ. ἡ ἀναπνοὴ οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ. πόροι καὶ τόποι καταψύχονται ἀναῴερο- 
γίνεται. διὸ τοῖς παιδίοις ᾧ συμφέρουσιν οἱ οἶνοι, ὑδὲ ταῖς μόνης τῆς ἀναθυμιάσεως; ἢ ὥσπερ τοῖς προσχεομέοις τὸ 
τίτθαις (διαφέρει γὰρ ἴσως ἀδὲν αὐτὰ πύειν ἢ τὰς τίτθας), 15 θερμὸν ἐξαίφνης φρίκη γύεται, κὠκεϊ ἀνιόντος τοῦ θερμοῦ 
ἀλλὰ δεῖ πίνειν ὑδαρῆ καὶ λέγον" πνευματῶδες γὰρ ὁ οἷν» 

νας, καὶ τότου μᾶλλον ὁ μέλας. οὕτω δὲ τὰ ἄνω πλήρη 
τὴς τροφῆς τοῖς παιδίοις, ὥςε πότε μηνῶν ὑδὲ ςρέφουσι 
τὸν αὐχήκ' ὥσπερ γὰρ τοῖς σφόδρα μεθύουσιν, ὑγρότης 

ἀδροιζόμενον τὸ ψυχρὸν κατωψύχει, καὶ τὸ κατὰ φύειν 
θερμὸν ποιεῖ ἐξαδυνατεῖν καὶ ὑποχωρεῖν; ἔτι δὲ πολλῆς 
Σ 4 ᾿ “ ΓᾺ » ἡ . δ ͵7ὔ ΝΡ; Ν »“" ἐμπιπτέσης τροφῆς. ἣν: ἀνάγει. τὸ θερμόν,. ὥσπερ τὸ. πῦῤ 
ἐπιτιθεμένων τῶν. ξύλων, καταψύχεται, ἕως᾿ ὦν καταπεφθῇ. 

ἀναφέρεται -πολλή. εὔλογον δὲ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ πάθος αἴτιον 20 γύεται γὼρ ὁ ὕπνος, ὥσπερ εἴρηται, τῇ σωμιατώδους -ἀνα- 
καὶ τῷ ἠρεμεῖν ἐν ταῖς. μήτραις τὰ ἔμβρυα τὸ πρῶτον. καὶ φερομέου ὑπὸ τῷ θερμῶ διὰ τῶν φλεβῶν. πρὸς τὴν κεφα- 
τὸ ὅλον δὲ φίλυπεοι. οἱ ὠἀδηλόφλεβοι καὶ οἱ νανώδεις καὶ λήν. ὅταν δὲ μηκέτι δύνηται, ἀλλὰ τῷ πλήθει ὑπερβάλλῃ 
οἱ μεγαλοκέφαλοι' τῶν μὲν γὰρ αἱ φλέβες ςεναί, ὥς οὐ τὸ ἀναχϑέν, πάλιν ἀνταπωθεῖται καὶ κάτω ῥεῖ, διὸ κατα- 
ῥῴδιον διαρρεῖν 'κατιὸν τὸ ὑγρόν, τοῖς. δὲ -νανώδεσι καὶ με- πίπτουσί τε ὑποσπωμέγου τῷ θερμδ τῷ ἀνώγοντος οἱ ἄνθρω- 
γαλεκεφάλοις ἡ ἄγω ὁρμὴ πολλὴ καὶ ἀναθυμίασις. οἱ δὲ 25 ποι (μόνον γὰρ ὀρθὸν τῶν ζῴωχ), καὶ ἐπιπεσὸν μὲν. ἔκνοιαν 
φλεβώδεις ἀχ ὑπνωτικοὶ δὶ εὔροιαν τῶν φλεβῶν, ὧν μή τι ποιεῖ, ὕςερον δὲ φαντασίαν.. ἢ. αἷ΄ μὲν νῦν λεγόμεναι λύ- 

ἄλλο πάθος ἔχωσιν ὑπεναντίον. ὑδ᾽ οἷ μελαγχολικοί. κατ- σεῖς ἐνδεχόμεναι μέν εἰσι τοῦ γίνεσθαι τὴν κατώψυξιν" οὐ 
μ Ἁ ν ΄ “΄ ».,.» 4 -“ 2 ὦ ΑῚ ᾽ Ἁ 3 »λ ε " ᾿ ἊΨ: , ἔψυκται γὰρ ὁ εἴσω τόπος, ὥστ᾽ οὐ γύεται πλῆθος αὐτοῖς μὴν ἀλλὰ κύριός γ᾽ ἐςὶν ὁ τόπος ὁ περὶ τὸν ἐγκέφαλον, 

ἐναθυμιάσεῷς. διὰ τὔτο γὰρ καὶ βρωτικοὶ σκληροὶ ὄντες' ὥσπερ ἐν ἄλλοις εἴρηται. πάγτων δ᾽ ἐξὶ τῶν ἐν τῷ σώματι 

ὥσπερ γὰρ- οὐδὲν ὠποχελευκότα διάκειται τὰ σώματα αὐὖ- 30 ψυχρότατον ὁ ἐγκέφαλος, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι τὸ ἀνάλογον 
- (4 “Ὡφαλὼ 4.2 ὐπὸ ΜΙ, Ν ΄ νΨ ἂν. πο χοὸς “᾿ς ΔΚΩ,Ν ΔΛ πὶ, μὰ τοῖς. ᾿ἡ ἂὰ μέλαινα χολὴ. φύσει ψυχρὰ οὖσα καὶ τὸν τότῳ μόριον. ὥσπερ οὖν τὸ ἀπατμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τῆς τοῦ 

ϑρεπτικὸν τόπον ψυχρὸν ποιεῖ καὶ τἄλλα μόρια, ὅπου ἂν ἡλίου θερμότητος, ὅταν ἔλθη εἰς τὸν ἄνω τόπον, διὰ τὴν 
ὑπάρχῃ δυνάμει τὸ τοιοῦτον περίττωμα. ὥςε φανερὸν ἐκ ψυχρότητα αὐτῇ καταψύχεται καὶ συςἂν καταφέρεται 

8. πυρίασουσι 1... ἢ ἀ. τὰ μὲν γὰρ δ... 8, ὁ οπι δῦ, ἢ 9. καὶ .- ἐπίληψις οχλ ἯἙ. ἢ -10. πολλοῖς] τισὶν ΕΙ͂Σ. Π τὸ πάθους 
τότου 0. 0 12. ἄνω καὶ κατ. Τ΄. ᾿} 13. καὶ] αἷς ΖΜ. Ἰ! συνθλίβη Τ΄. "ἢ δι 5] δι’ ὃν ΕΥ̓͂, ἢ δῦ, οτὰ Μ,Ι͂. ἢ 15. τιτθαῖς εἴ τιτθάς ὈΣ 
Ἐ-ὕ} ἰδ, ἴσως Μ. 1} 16. ὑδαρὶς ΒΥ. Ἰ πυευματώδης Ζ.. 1 18. τῆς οτα ἘΖΙ͂ΘΥ.  ςρέφειν 1. ἢ 20. εἶναι τῦτο τὸ πάθος ΕΥ͂, εἶναι τὸ 
παῖθος τῶτο ΜΙ, τῶτ᾽ εἶναι τὸ [7. 11 22. τὸ ὅλοι] ὅλως ἈἵΙ͂. ΠΪ οἱ ροβὲ καὶ οἵὰ 1.5 5. ἢ 22. μανώδεις εἰ 24. μανώδεσι ΔΙ. 23. οἱ οτὰ 
1.5 0.}Κ 24. διαρρεῖν κατιδν] καταρρεῖν ἘΠΙ͂Τ. 1! 26. ἀπένμι 1ιϑῦλ Ἱ 28. αὐτοῖς πλῆθος 1. ἢ 39. σκεληφρὸὰ ἘΠΙ͂. ᾿ὶ 32. τὰ ἄλλα που- 
πιρ ϊ. 1 33. ὑπάρχοι 1. ἢ περίσσωμα Σ,. 

8. πολὺ ΚΥΥ, ἢ καὶ οπιὶ ΕἸ. ἱἱ τοῦντος 1.  ἀ. συμπίπτει 8.0), ἐμπίπτει Ζ.. ΠΠ 6. καίτοι τῆτὸ τις ΕΥ̓͂. ἢ Ἶ. μετὰ σῖτον ζ,δῖδ, μετὰ 
σιτία Ἐ. ἢ ὃ οἵὰ ἘΘΌΥ. ἢ 8. ὑπτωτικὸν Ζ., ὑπνωτικὸς 5. 1] θερμότητα ΕΥ̓͂. 11 9. τοιαῦτα ἘΠΙ͂ΘΤ. {| 11. μὴ] μὴ 8. 1] 12. αὐτῆς ΜΙ, 
αὐ Ζιδῦ, [ κύησιν ἢ τὴν ἀκινησίαν ὅτω ἘΠ. | 13. καὶ οἱ τόποι 1,5. ἢ 44. ἀναθυμήσεως .5. ἢ 3] καὶ ΕἾΤ ἢ προχεομίοις 8. 1} 

17. ἔτι δὲ. οπὶ 271,8. 1 20, σωματοειδοῦς ἘΠΖΙΥ, ἢ .22. ὑπερβάλλει .5. Π 23. ἀνενεχθὲὴν 1. 1 ἀνταπωθεῖ ἘΠΊΟΥ, ἀνταπεθεὶ 5. ᾿ 

καταπ.] καὶ πίπτυσι ΔιδῸ), ἢ 24. ηε 1... ἢ ὑποσα. θερμῷ τῷ ἀνάγοντος 7, ὕὑποσπ. τῶ ἀναίγοντος θερμᾶ 1.8. ἢ οἱ ἄνθρωχοι οἵα Ζ. ᾿Π -25. τῶν 
ζῴων ὑρθόν δῦ. 1 ἔχπιοιαν ἘΠΗ͂, ἔχπεοιαν μὲν. .5. 26. λύσεις οα ΕΥ͂. ᾿ 21. μέν οχὰ ΕΤ. ἢ 28. κυρίως Ι͂ΘΥ. ᾿ἱ ἡ οπι Ζ. ἰϊ ὁ 

περὶ τὸν ἐγκέφαλον οἵα ἘΛΙ͂Σ. ᾿ 30. ψυχρότατος δ, ᾿1 ὁ ἐγκέφαλος οἵα 1.5 ΟἽ 1} 31. τότῳ μόριον οτχ δ). || 32. θέρμης ΤΥ. 

τα τα 



458 ΠΕΡῚ ὙΠΧΟΥ. ΠΕΡῚ ἘΝΥΠΝΙΩΝ, 

γενόμενον πλιν ὕδωρ, ὕτως ἐν τῇ ἀναφορᾷ τοῦ ϑερμόῦ τῇ τῶι τῶν τῆς ψυχῆς φαύεται, καὶ πότερον τοῖ νοητικοῦ τὸ 
πρὸς τὸν ἐγκέφαλον ἡ μὲν περιττωματικὴ ἀναθυμίασις εἰς. παΐθος ἐςὶ τῦτο ἢ τῷ αἰσθητινΐδ᾽ τούτοις γὼρ μιόνοις τῶν ἐν 
φλέγμα σινέρχεται διὸ καὶ οἱ κωτάρροι φαίνονται γιγνό- ἡμῖν γνωρίζομέν τι. εἰ δὲ χρῆσις ὄψεως ὕρασες καὶ ἀκυῆς 
μένοι ἐκ τῆς κεφαλῆς), ἡ δὲ τρόφιμος καὶ μὴ νοσώδης τὸ ὠκύειν καὶ ὅλως αἰσθήσεως τὸ αἰσθάνεσθαι, κοινὼ δ᾽ ἐς 

καταφέρεται συνιςαμένη καὶ καταψύχει τὸ θερμόν. πρὸς 5. τῶν ωἰσθήσεων οἷον σχῆμα καὶ μέγεθος. καὶ κίνησις καὶ 
δὲ-τὸ καταψύχεσθαι καὶ μυὴ δέχεσθαι ῥᾳδίως. τὴν ἀναθυς τἄλλα τὰ τοιαῦται, ἴδια δ᾽ οἷον χρῶμα ψόφος χυμός, 
μίεσιν συμβάλλεται κιὼ ἡ λεπτότης καὶ ἡ στενότης. τῶν ἀδυνατεῖ: δὲ πάντα μύοντα καὶ κῳθεύδοντα ὁρᾶν, ὁμοίως δὰ 
περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλεβῶν. τῆς μὲν ἦν καταψύξεως τῦτ᾽ καὶ ἐπὶ κὠὶ λοιπῶν, δῆλον ὅτι ὡς αἰσθανόμυεβθα ἐδὲν ἐν τοῖς 
ἐξὶν αἴτιον, καίπερ τῆς ἀναθυμιάσεως ὑπερβαλλούσης τῇ ὕπνοις. οὐκ ἄρα. γε τῇ αἰσθήσει τὸ ἐνύπνιον αἰσθανόμεθα. 
ϑερμότητι. ἐγείρεται δ᾽, ὅταν πεφθῇ καὶ κρατήσῃ ἡ συνεω- 10 ἀλλὰ μοὴν οὐδὲ τῷ δόξῃ. οὐ γὰρ μόνον τὸ προσιόν ᾧαμαν 
σμένη θερμότης ἐν ἐλίγῳ πολχὴ ἐκ τοῦ περιεστῶτος, καὶ ἄνθρωπον ἢ ἵππον εἶναι, ἀλλὰ καὶ λευκὸν ἃ καλόν: ὧν ἡ 

διακριθῇ τό τε σωματωδέςερον αἷμα. καὶ τὸ καθαρώτασον, δάξα ἄλευ-αἰσθήξεως ἀδὲν ὧν φήσειε, ἔπ’ ἐληδῶς ἔτε ψευ- 
ἔξι δὲ λεπτότατον μὲν αἷμα καὶ καθωρωτωτον φὸ ἐν τῇ κες δίσφο ἐν δὲ: τοῖς ὅπνοις συμβαίνει τὴν ψυχὴν τοῦτο ποιεῖν" 
φαλῇ, παχύτατον δὲ «αἱ θολερωτατον σὸ ἐν τοῖς κάτω ἁμωοίως γὰρ ὅτι ἄνθρωπος καὶ ὅτι λευκὸς ὁ προσιὼν δακοῦ- 
μέρεσιν. παντὸς δὲ τῇ αἴματος ἀρχή, ὥσπερ. εἴρηται καὶ ὦ ὁρᾶν. ἔτι παρὼ τὸ ἐνύπνοιον ἐγνοῦμιεν ἄλλο τι, καθάπερ 
ἐνταῦθα καὶ ἐν ὥλλοις, ἡ »αρδία. τῶν δ᾽ ἐν τῇ κἀρδῖᾳ ἐν τῷ ἐγρνγορέναι ωἰσθανόμενοί τι" περὶ οὗ γὰρ κἰσθανά- 
ἑκατέρας. τῆς θαλάμης κοινὴ ἡ. μέσῃ". ἐκεύων δ᾽ ἑκατέρώ μεθα, πολλώας καὶ διανούμεθα, τὶ, ὅτω. καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις 
δέχεται ἐξ διωτέρως τῆς φλεβός, τῆς τε μεγάλης καλουξ παρὰ τὼ φαντάσματα ἐνίοτε. ἄλλω. ἐχνοξμεει,. φανέξι δ᾽ ἄν 
μένης καὶ τῆς ἀορτῆς ἐν δὲ τῇ μέσῃ γύεται ἡ διείκρισις. τῷ τῶτο, αἴ πις ἀροσέσχοι "τὸν -νὸν καὶ πειρῷτο ριγημονεύειν 
ἀλλὰ τὸ μὲν διορίζειν περὶ τέτων ἑτέρων ἐςὶ Ἀδγων οἰκεῖδο 20 ἀναςείς, ἄδη δέ. τινες καὶ ἑωράκασιν ἐνύπνια, -τοικῦτα εἷον 
πτερὸν. διὰ δὲ τὸ γίεσθαι ὠδκγακριτώτερον τὸ αἶκιι μετὰ τὴν εἱ δοκῶντες κατὰ: τὸ μινημιονικὸν παράγγελμα τίβεσθα; τὰ 
τῆς τροφῆς προσφορὰν ὁ ὕπνος γῴεται, ἕως ὧν διακριθ πρεβιλλόμενα" συμβαΐει γὼρ αὐταῖς. πολλάκις ἄλλο τι 
τὰ αἴματος τὸ μὲν καθαρώτερον εἰς τὰ ἄτω,, τὸ, δὲ θελαρών «κρὼ τὸ ἐνύπνιον. τίβεσθαν πρὸ ὀμμαίτων" εἰς τὸν τάλον ψιί»- 
τερον εἰς τὰ κάτω" ὅταν δὲ τῦτο συμβῇ, ἐγείρονται. ἄπο τασμα. ὅτε δῆλον ὅ ὅτι ἦτε ἐγύπνιον πᾶν τὸ ἐν ὕπχῳ ᾧεΐ»- 
λυθέντα τῷ ἐκ τᾶς. τροφῆς βάρους. τί μὲν ἦν φὸ αἴσιον τοῦ 15 τασμα; καὶ ὅτι ὃ. ἐνοεῦμεν τῇ δόξῃ ὀυξαζομεν. δλυν ὃ 
καδεύδειν, εἴρηταί, ὅτι ἡ ὑπὸ τῷ σωρατώδους τῷ ἀναῴφερο" περὶ τούτων ἁαεέντων τό γε τοσοῦτον, ὅτι τῷ αὐτῷ ὦ καὶ 
μένου ὑπὸ τοῦ συμφύτου θῳμοῦ ἐτιπερίςασις εθρέως ἐπὶ ἐγρηγορότες ἐν ταῖς νόσοις ἀτατώμεθα,, ὅτι τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ 
τὸ πρῶτον αἰσθητήριον" καὶ τί τ δῦ ὕπνος, ὅτι τῷ πρώτου ἐν τῷ ὕπνῳ ποιεῖ τὸ πιΐθας. καὶ ὑγιαόνυσι δὲ καὶ εἰδόσο 
αἰσθηταρίρυ κατοίλεψις πρὸς τὸ μὴ δύνασθαι; ἐνεργεῖν, ἐξ ὅμας ὁ ὁ ἥλιος ποδιαῖος εἶναι δοκεῖ, ἀλλ᾽ εἶτε δὴ ταὐτὸν εἶθ᾽ 
ἀνάγκης μὲν Ὑγνόμενος (οὐ γὰρ ἐνδέχεται ζῷαν εἶναι μὴ 80 ἔτερον τὸ φαπάξαα τὰς Ψυχῆς καὶ τὸ αἰσθητριόν, οὐδὲν 
συμβαινόντων τῶν ἐπεργαξομέων αὐτά), ἕκεκα δὲ στε: ἧττον οὐ γάεται. ἄνευ τῷ: ιὑρῶν καὶ αἰσθμγεσθαί τι" τὸ ὙΝ 
Ῥίας" σώζει γὰρ ἡ  ὠνώπαυύσις. παρορᾶν. καὶ παρακίειν ἐρῶντος ἀληθές τι καὶ ἀχόογτος, οὐ 

Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἐνυπνῖίσυ ἐκϑῶν; καὶ πρῶτον μέντοι τὰτο ὃ οἴεται. ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ ὑπόκειται μηδὲν ὁρᾶν 

ὥ. πε σωυματυιὰ . 3. φλέβα .5. ἢ οσυνίξαται 2.5. Ὁ). ἢ 1. καὶ ὁ Δ] δὲ ὁ Ἀ. 8, Ἀ λ. ΞΑΙ͂Τ. 9. καίπερ) καὶ πεὶ Ἐπ. 

12. καθαρώτερον Φ. 1 13. ἔξι -α καθαρώτατον οἵα. Ὧ. ἢ 47. κενὴ Υ. ἢ 18. τε οἵη δ. ἢ -καλνυμένης οιχ ἘΦ΄ 21. ᾿γενέσθαι «. 1 
ἀδιεκριτικώνερον Χ, μάλιςα Ζδζν. ἢ 22. προσῷ. ἀδιάκριτον δ (8 ζ], προσῷ. ἀδιακριτώτερον ὁ Ζ. {ὁ ὦ ἘΜ. ἢ ἴως 4) ἐὼν ΑΙ. ἢ 23. 
καθαρώτατον ἘΠ. ἢ εἰς οὐχ ΑΙ. ᾿ τὰ] τὸν ΕΥ̓͂, οἷα Ἀ70]. [1 θολερώτατον ἘΡΕΤΙ 24. τὰ] τὸ ἘΜ, τὸν Κ΄ || Ὧ5. τὸ σαὶ 5 ἢ 
26. ἡ 9ὁπὶ Α͂. ἢ 28. ὁ στὰ Ψ ἢ 80. γινόμενον 2,5, γινόμενα δ. ἢ} 31. αὐτῷ ΤΌ, αὐτῶν αὐτό δ. ἢ 33. ἐνυπνίων Ζ'. 

4. ψυχῆς τὸ ἐνύπνιον φαίνεται ΜΙ. 11 τὸ οτὰ Ζῦ. ἃ 2. τοῦτο πάθος ἰςὶν ζ). 1 τοῖς γὰρ γενομένοις τῶν 5. }} 8. εἴ ἡ ΕΙ͂ Π δὲ δα 

ἅ. καὶ στὰ Ἀ. ἵ ὅλως δ᾽ αἰσϑήσεως 2, Μ0Ὸ ὕ). 1} κοινὰ δ᾽ ἐξὶ] ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τὰ κοινὰ 1.57 εἰ οπῆδβο τὰ 1. ἢ δ. καὶ κίνησις σὰ Ζιδῦ, ἢ 

δ. χα δ᾽] ἢ τὰ ἴδια ΖΣ2,δῦ.: Ἵ 8. δῆλον ὥςε δῆλον ΕΣ. 1 ὑδὲν} οὐδ᾽ ΕΥ͂. αὶ 9. τῇ αἰσθύσει γε ΖΩ͂. ΠΠ[τοῦ ἐνυκνίου 5. ἢ 41. ἃ. 
ναι Ὅτ ΕἸΜΥ. ἢ καὶ οτὰ ὕ). ἢ δ] καὶ 8. ἢ 412. φήσειν ὧν Σ., ἐν φαίνηται Αἵ, ἀποφαίνεται ΕΥ̓͂. ἢ 15. πεὶ δ. Π᾿ τι ἄλλο Σδα ἢ 

16. ἐν οὔκ «5. {Π 419. τῷ τοῦτο! ταύτω ΠΗ͂. 1 προσέχει... ἵ .28. πολλάκις οἷχ Δὖσ. Π 24. ὥὦφε -- φάντασμα οἵα ἈΑ͂. ὃ 25. δ ἱννῦ. 
5] ἐμοοῦμελ ἃ δῶ, Π ἐδυξάζομεν Ζ. ἢ 26. κάνξων ἘΛΗ͂ΤΟ. τό ψε} εἰς 1, σπὰ δῦ. ἢ 21. Στι ὁπὶ ὦ. ! αὐτῷ ΕΖ. ἢ 91. τι σα 
ἘΜΥ. κκὺὶ 892. τι ἰςε κὰ Δ. ἢ 83. ἘΟΤΟΜΟΤΗΣ τοῦτο δὲ ΕΥ̓͂. ᾿ 2 στὰ ΕΥ̓͂ ᾿ μὴ δὲ ὅ. 

Ν 
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μηδ᾽ ὠκύόειν μοιδ᾽ ὅλως αἰσθάνεσθαι. ἀῤ᾽ οὖν. τὸ μὲν μαδὲ ὠέρι καὶ ἐν. τοῖς ὑγροῖά, ὁμοίως: ' ἀσολῳβεῖν τῆτο δαὶ καὶ 
ὁρῶν ἀληθές, τὸ δὲ μηδὲν πάσχαιν τὴν αἰσδησιν ἀκ ἀλοιίές, ἐπ᾿ ἀλλοκόφεωα. τὸ γὰρ δεριμφυθὲὴν ὑπὰ. τῷ θερμῶ. τὰ πλας 
ἀλλ' ἐνδέχεται καὶ τὴν ὕψιν. πάσχειν τι. καὶ τὰς ἄλλας αὖον θερμαύει, «καὶ τῶτρ ῥ᾽ιάδίβιωςιν. ἔως, τῆς ἀρχῶν. ὥσε 
αἰσθήξεις, ἔκαςον δὲ τούτῳκ -ὥσπερ ἐγρῳγορέτος προσβάλ- καὶ ἐν ᾧ τὸ αἰαϑάνεσθαι,. ἐπειδή ἔξιν ἀλκχούρα ξί τις ἡ καα᾿ 
λει μέν πως πῇ αἰσθήσει, οὐχ ἕτω δὲ ὥπερ, ἐγρηγαορόσρᾷ" 5 ἐνέγειαν. αἰλϑηφιο, ὠωῴηκᾳ: τξτο, συμιβεδνεινς διὰ: τὸ πάβος 

καὶ ὑτὲ. μὲν ἡ δύξω Ἀέγει ὅτι: ψεῦδοσ τὸ ὁρώμενα, ὥσπερ ἐςξὶν ὁ μόνον ἐν αἰθιθαφνορμιόιοις τοῖς αἰσβααφρίμις, ἀκλιὰὼ τὶ 
ἐγρηγορόσιν, ὁτὲ δὲ κατέχεται καὶ ἀκολουθεῖ τῷ ᾧφαντά- ἐν πεπαυμένος, καὶ ἐν βαθέι μαὶ' ἐξιπολῆς. - φανερὸν δ᾿ 
«ματι. ὅτι μὲν ἦν ἐκ ἔςι τῇ δυξαζαντος ῥδὲ τὰ διαγοουμέκπ ὅταν συαχᾷς αὐσθανώμιεβα. τι μεταφερόγτων γὰρ τὼ; αὖ- 
τὸ πώδος τῦτο ὃ καλῦμεν ἐνυπτνιάζειν φανερόν. ἀλλ᾽ ὑδὲ τῷ σθησιν. ἀκολαεθαῖ τὰ παΐθος, οἷον ἐκ τῷ ἡλίε' εἰς τὸ σρεόξος" 
αἰσθανομένου. ἁπλῶς" ὁρᾶν γὰρ ὧν. ἣν καὶ. ἀκοψειν. ᾧπλῶρ. 0 πυβιβαύαι γὰρ μηδὲν ὁβᾶν. διὰ τὸ ἔτι ὑπαῦσας κύναυν: ἐν 

ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ τύα τρόπον, ἐπισοιοπτέον. ὑποκείσθω: δ᾽, ποῖς ὄμμασιν ὑπὰ τῷ φωτόξ.. κῶν πρὸς ἂν “χρῶμα παλὼν ᾿ 
ὅπερ ἐςξὶ καὶ φανερόν, ὅτι τοῦ αἰσθητικοῦ τὸ. πάθος; εἴπερ «χρόνον: βλέψωμεν ἃ λευκὸν. ἃ χγλωρόν, τὸἀιοῦτον φαύαστα 

καὶ ὁ ὕπνος" οὐ γὰρ ἄλλῳ μέν τιχι τῶν. ζῴων ὑπάρχει ὁ ἐφ᾽ ὅπερ ἀν. τὴν ὄψιν μεοταβείλωμεν.. κἀν, φρὰς τὸν ἄλιὸν 
ὕπνος, ἄλλῳ δὲ τὰ ἐγυχυιάζειν, ἀλλὰ. τῷ αὐτῷ. ἐπεὶ ἃ βλέψαντες. καὶ ἄλλο τι λαμκρὸν μύόσωμεν, :παρῳταρήσαφι 

περὶ φαντασίας ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς εἴρηται, χὰ ἄςι μὲν 15 φαδεται: κατ᾽ εὐθυωρίαν, ἃ συμβαύει τὴν ὄψια ὁρᾶν, «ρῶ- 
τὸ αὐτὸ τῷ αἰσθητικῷ τὸ φανταςριόν, τὸ δ᾽ εἶναι: ᾧανταν τὸν μὲν φοίδπον τὴν “χρόαν, εἶτώ ᾿“μετεβάλλει εἰᾷ φειεῤεῶν 
ςνιῷ καὶ αἰσθητικῷ ἕτερον, ἔςι δὲ φαντασία, ἡ ὑπὸ τῆς κάψειτα πορφύροῦν, ἕως ὧν εἷς τὴκ μέλαιαν. ἔνθῃ χρόαν 
κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσθήστως χινομένη: κίνησις, τὸ δ᾽ ἐνύπνεν καὶ: ἀψάμαῦν. καὶ. αἱ ἀπ τῶν νωναμένων. δὲ ἡμεταβάλλαν 
φάνταεμά τι φαδεται εἶναι (τὸ φὰρ ἐν ὕπνῳ. φαγτασμα σιν, οἷον᾽ ἀπὸ τῶν: ποταμῶν; μάλιςα δ᾽ ἀπὸ τῶν: 
ἐνύπτιον λέγομεν, εἶθ᾽ ἁπλῶς εἦτε τρόπον τινὶ γρόμενον), Ὁ ῥεόντων: Φαίαται ψὸρ τὰ ἠρομῦντα, κιγόμαστα. ψήώται ἃ 
φαμρὸν ὅτι τῇ αἰσθητικῶ. μέν ἐ ἘΠ ̓ πσηδτονν τότα δ᾽ ῳ καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. ψόφων. δύκκωφοι. καὶ ἀπὸ τῶν 
τὸ φαντωςικόν. ᾿ς εἴν ἐσχυρῶν ὀσμῶν δύσοσμας, καὶ ἐπὶ τῶν: ὁμοίων... ταῦτα χε 

2 τί δ’ μὴ τὸ ὀύτηον καὶ πῶς γόναι, δὲ ἐῶν ' τοῇ δὴ φανερῶς συμβαίνει τῦτον. τὸν πράου. τε δὲ ταροὶ τὸ 
τὸν ὕπνον συμβαινόντων μάλις᾽ ὧν βέωρήσαιμεν.. τὰ γὰρ αἷ- αἰσθητήρια καὶ μικρῶς διαφορᾶς. αἰσθάνεται, -σημρῖὰν αὺ 
σϑητὰ καθ᾽ ὅκαστον. αἰσθητήριον ἡμῖν. ἐμποιοῦσιν αἴσθησιν, 25 ἐπὶ τῶν. ἐνόπτρων γινάμενον: : περὶ. οὗ καὶ. αὐτοῦ ἐπκισήσας 
καὶ τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν πάθος οὐ μόνον ἐνυπάρχει ἐν σκέψαιτά τις ὧν καὶ. ἀπορήσειει, ἄμα δ᾽ ἐξ αὐτοῦ δῷλον 
τοῖς αἰσθητηρίοις ἐγεργεσῶν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὼ καὶ ἀπεὰλ ὅτι ὥσπερ καὶ ἡ ὄψις πάσχει, ὕτω καὶ ποιεῖ: τι. ἐν γιὰ 

Θυσῶν. παρωκλήσιον ψὰρ' τὸ πάθος ὑπί τε τότων' καὶ ἐπὶ τοῖς -ἐνόπτροις τοῖς. σφόδρα καθαροῖς, - ὅταν τῶν καταροὴς 
τῶν φερομένων ἔοικεν εἶροι. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν" φερομένων τῷ νέων ταῖς γυκαιξὲ γινομένων ἐμβλέψωσιν. εἰς’ τὸ καάταπτρευς 
φωνήσαντος ὑκέτι θυγγάνοντος κινεῖται" τὴ γὰρ κινῆσαν ἐκίν 80 γύεται τὸ ἐπιπολῆς τοῦ ἐνόπτρου. οἷοκ νεφέλη ιαἱμασώδᾳφο’ 
ψησεν ἀέρα τιναί, καὶ παλιν ἧτος κινόμενος ἕτερον. καὶ τῶ λ͵ κἀκ μὲν καινὸν ᾧ τὸ κάφαπτροχ, ὁ ῥᾳδιὸν ἐκμαΐξαι τὴν τε» 
τὸν δὴ τὸν τρόπον, ἕως ἀν ςῇ, ποιεῖται τὴν κύησιν καὶ ἐν αὐτὴν κηλῆδαω, ἐὰν δὲ παλαμόν, ῥᾷον. αἴτιρν δ᾽, ὥσπερ. εἷς 

4, μὴ ὁρῶν. 5, μὴ ὁρᾶν μηδὲν ἘΖΙ͂Σ. Π 8. καὶ τὴν κατὰ τὴ ΤΡ. Β΄ ἡ. ἐγργοράτως δὶ ἢ σρραβίλλιων. 1. ἢ Ά4.. περι ὁπ Ὦ. ὥσ- 

“πὲρ -- 6. ὁρώμενον ὁπὶ ΒῈ. Ἰ!. 6.. τὸ ὁρώμειον Θπι .5. «ἢ 7..ἕ ἐγρήγορσν ΕΙΣ. ἃ 10. ὧν ὅ ΖΕ’, ἀκώμιη ΕΥ͂, ἣν ΜῈ 11. δ Ἢ ἢ 81 

μὲν ὅν δῦ. 1} 12. κα: οα ἘΜΘΥ, ἢ εἴκερ} ἐκ τῆς φύδεως οοΥτ Ζ5..}} 44. δέ τιῖ τὸ ΣΙΜδ0..Ὁ 4Ἰ. δ] δ' ἡ ΕΣΦΡΥ͂. καὶ ὁ ατὰ 

“5. ὃ 1τ8. ἐνυπνιάζειν ἘΠΕΥ͂. || 20. γινόμενον ὅν. ἢ 21. τοῦτο Ζ. ἢ δ᾽ ἢ “δὴ .227, δὴ τὸ ΕΥ͂. ἃ 2Φ. ποιῶσιν ἘΠ. ἢ 26. ἐν αὑτοῖς ἘΖΟῚ 

ἢν οπὶ δ). ἢ 29. ἔοικεν εἶνκι οπὶ Κ 7), ἔοικεν --- φερομένων ογὰ δ. ἢ φεραμένων τοῦ κιρήσαντος} καουμένων τοῦ κωνοῦγτος ζχ, ἢ 32, ἕως ὧν] 
μέχρι παρ ἀν οὗ 1.8). ͵ 

4. τοῖς οτὰ 1. ἢ δ᾽ οαὰ Τὶ ἢ 3. τῦτο οπὶ δ ἢ δῶνσιν ὅ.. ἢ ἅ. ᾧ τὸ τῷ ΕΥ̓͂. ̓  6. ἐς ἰσὶν ὁ ὕχνος ΚῈ, οτα ΑἉΗ͂. 1 ἐν ροοῖ 

σιἰσθανομένοις Ζιῦ, ἀπορίας 8. [Π{αἰσϑομένοις ἐςὶ τοῖς ΠΗ͂. ΠΠΠ 1. ἐν οπι ῦ. ᾿ὶ πεπαυμένων 18). 8. ὅτε συνεχῶς αἰσϑανόμεθει ἘΠΙ͂Τ. κὶ 
Φ. δι τε τῦ ΕΥ̓. {{-10. ἔπ οπν ΕΥ̓ ἢ ὑπεροῦσαν: ἜΤ᾽ ὑπομώνυεαν Αἴ. ' 4, ἢν οαι ΣΖιὅ). 12. τοιοῦτο Ἐ,.}} 13. ὑφ᾽ ὦ ἀν ΕΥ̓͂ ἢ 

μεταβέλλωμεν Ἐδ. ᾿ἴ κῶν] καὶ 2. 1. 14, λαμπρὸν ἣν μύσαντας 2. 1} “παρανηρήσανει ΕΥ̓͂, παρατηρεῖν ΠΗ͂. ΓΞ15. φαιέτω Ι͂. 11.) ἡμῖν 
5 ἢ 46. τὴν χρόαν τωιοῦτον ΗΗ͂. Π ἔπειτα δῦ ἢ 11. ἔλθοι Υ͂. Π 18. αἱ οτὰ Ζδ εἰ ἱπ Βίαϊαὰ ὅι. ἔ 19. τῶν ογτὰ 1..3. 1 ποταμῶν 

ῥεύματος μάλιφα ΑΓ 22. ὀδμῶν ὅν. ἢ δύσοδμοι 8. 1 καὶ δπὴ]} τῶν ἐπὶ δι οτὰ ἘΠΙ͂Σ. ἢ ταῦτά -- 23. τρόχοἿ φανερῶς δὲ συμ. ταῦθ' 

(τῦτ᾽ 2Π) ὡς λέγομεν ἘΜΟῚ 24. διαφβορᾶς ΕΥ̓͂. 11:25. ο1] ὧν ἘΜΥ. ἢ κἂν αὐτοῦ 5, κἂν καϑ' αὑτὸν 1. 26. δ᾽ οτὰ ὥ). ἢ ἀξ 
αὐτῶν δῆλον ΕἸΜΤΙ, δῆλον ἐξ αὐτοῦ 8, Ι 27. πάσχει ἡ ὄψις 1,5. {[29. ἐμβλ. καὶ εἰς δ. 1} 32. ἄν 2. ΠΠ περ οτὰ 2. 

τατα 2 
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πομίεν, ὅτι ὁ μόνον πάσχει τι ἡ ὄψις ὑπὸ τῇ; ἀέρος, ἀλλὰ σκέψιν ὑποκείσθω ἣν μέν, ὅπερ ἐκ τῶν εἰρημένων φανερόν, 
καὶ «ποιεῖ τι καὶ κινεῖ, «ὥσπερ καὶ τὰ λαμπρά" καὶ γὰρ ὅτι καὶ ὠπελθόντος τῷ θύραθεν αἰσθητῷ ἐμμώει τὼ αἰσθή-- 
ἡ ὄψις τῶν λαμπρῶν καὶ ἐχόντων. χρῶμα. τὰ μὲν οὖν ματα αἰσθητὰ ὄντα, πρὸς δὲ τότοις ὅτι ῥῳδίως ἀπατώ- 
ὄμματα εὐλόγως, ὅταν ἦ τὼ καταμήνια, διάκειται, ὥσπερ μεθα περὶ τὰς αἰσθήσεις ἐν τοῖς πάθεσιν ὄντες, ἄλλοι δ᾽ 
καὶ ἕτερον. μέρας ὁτίῶν" καὶ γὰρ φύσει τυγχάνωσι φλεβώ- ς ἐν ἄλλοις, οἷδν. ὁ δειλὸς ἐν φόβῳ, ὁ δ᾽ ἐρωτικὸς ἐν ἔρωτι. 
δεὶς ὄντες, διὸ. γινομένων τῶν καταμηνίων διὰ ταραχὴν καὶ ὥςε δοκεῖν. ἀπὸ μικρῶς ὁμοιότητος τὸν μὲν τὸς πολεμίως 
φλεγμασίαν. -αἱματικὴν ἡμῖν μὲν ἡ ἐν. τοῖς ὄμμασι διω- ὁρᾶν, τὸν δὲ. τὸν ἐρώριενον" καὶ ταῦτα ὅσῳ ἂν ἐμπαθές ε-- 
φορὼ. ἄδηλος, ἕνεςι δέ (ἡ γάρ. αὐτὴ φύσις σπέρματος καὶ ρος ἧ,: τοσύτῳ ἀπ᾽ ἐλάσσονος ὁμοιότητος φαΐεται. τὸν αὐ-- 
καταμηνίων), ὁ δ᾽ ἀὴρ κινεῖται ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ τὸν ἐξὶ τῶν τὸν. δὲ τρόπον καὶ ἐν ὀργαῖς καὶ ἐν πάσαις ἐπιθυμίαις εὐ- 
κατόπτρων ἀέα συνεχὴ ὄντα ποιόν τινα ποιεῖ καὶ τοιδτον τὸ ατάτετοι γθονται πάντες, καὶ μᾶλλον ὅσῳ ὧν μᾶλλον. ἐν 

ἡ οἷον αὐτὸς πάσχει". ὁ δὲ τοῦ κατόπτρου τὴν ἐπιφάνειαν. 

ὥσπερ δὲ τῶν ἱματίων τὼ μάλιςα καθαρὰ τάχις α: κηλι- 

δοῦται: τὸ γὰρ καθαρὸν ἀκριβῶς δηλοῖ ὅ τι ἂν δέξηται, 
καὶ μάλιςα τὼς ἐλαχίςας κινήσεις. ὁ δὲ χαλκὸς διὰ μὲν 

τὸ λεῖος εἶναι ὁποιασὴν ὡφῆς μάλιςα αἰσθάνεται (δεῖ δὲ ις ψεῦδος, ᾿ἐαν 
νοῆσαι οἷον τράψιν ὅσαν τὴν τῷ ἀέρος ἁφὴν καὶ ὥσπερ ἔ- 
μαξιν καὶ ἀνώπκλυσιν), διὰ δὲ τὸ καθαρὸν ἔκδηλος γίεε- 

ται ὁπηλακηῶν ὅσα. τῷ δὲ μὴ ἐξζιδνω;: ταχέως ἐκ τῶν και- 

γῶν κατόχτρων αἴτιον τὸ καθαρὸν εἶπαι: καὶ λεῖόν" διαδύε- 
ται γὼρ διὰ τῶν τοιούτων καὶ εἰς βάθος καὶ τάντῃ, διὰ Ὁ σίαν.. καὶ τῇ. ἐπαλλάζξει. τῶν δακτύλων τὸ 
μὲν τὸ καθαρὸν εἰς βάθος, διὰ δὲ τὸ λεῖον πάντῃ. ἐν δὲ 
τοῖς παλαιοῖς. ἐκ ἐμμέμι, ὅτι ὑχ; ὁμοίως εἰσδύεται ἡ: κα. 

λὶς ἀλλ᾽ ἐπιπολαιότερον. ὅτι μὲν ἕν καὶ ὑπὸ τῶν γιριρῶν 
διαφορῶν. γίνεται κίνισις, καὶ ὅτι ταχεῖα ἡ: ταἴαθησις, ἔπι ἔ 

δοῖς. κώθοαιν ὦσιν. . διὸ καὶ τοῖς τυρταῦ ἐνίοτε φαύεται 
ζῷα ἐγ ταῖς: τοίχοις ἀπὸ μικρᾶς ὁμοιότητος. τῶν γραμμῶν 
συντιθεμένων. καὶ «ταῦτ᾽: ἐνίοτε συγεπιτείνει τοῖς πάθεσιν ὅ- 
τως ὥς. ἐὰν μὲν. μὴ σφόδρα. κάμνωσι, μὴ λανθάνειν ὅτε 

δὲ μεῖζον ἦ τὸ πάθος, καὶ κινεῖσθαι πρὸς 
αὐτά. αἴτιον ᾿δὲ τῷ συμβαζειν ταῦτα τὸ μὴ κατὰ τὴν αὐὖ- 
τὴν δύναμιν: κρίνειν τό τε κύριον καὶ ᾧ τὰ φαντάσματα 
γίνεται. πούτομ- δὲ σημεῖον ὅτι φαίνεται. μὲν ὁ ἅλιος το- 
διαῖος,, ἀντίφησι δὲ πολλώκις ἕτερόν. τι πρὰς τὴν φανταν- 

ἣν δύο φαΐε- 
ται, ἀλλ᾽. ὅμως ὅ φαμεν δύο" κυριωτέρα γὰρ τῆς ἁφῆς 
ἡ ὄψις. εἰ δ᾽ ἣν ἡ ἁφὴ μόνη, κἂν ἐκρίνομεν τὸ ὃν δύο. τῇ 
δὲ. διεψεῶσθαμ.» αἴτιον -ὅτι οὐ. μόνον τῷ αἰσθητὰ κασυμέου 

φαίεται ἀδήτατε:. ἀλλὼ καὶ τῆς αἰσθήσεως κρεμεένης αὖ- 
δὲ ὅτι ἀ μόνον πάσχει ἀλλὰ καὶ ἀντιποιεῖ τὰ ᾿τῶν χρω- "5 τῆς, ἐὰν ὡσαύτως κοῆται ὥσπερ: καὶ ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ" 

μώτων αἰσθητήρίον,. φανερὸν ἐ ἐκ τότων.: μαρτυρεῖ δὲ ταῖρ εἰς λέγω δ᾽ οἷον ἡ γὴ δυκεῖ τοῖς πλέουσι. κινεῖσθαι κινουμέγης 
ρἈμώοις. καὶ τὼ περὶ τὸς οἶνος καὶ τὴν μυρεψίαν συμβαί- τῆς νὰ ὑπ "ἄλλω. 
τοτα. τό τε γὰρ παρασκευασθὲν ἔλαιον ταχέως. λάμβα- Ἔκ. δὴ τάτων. φαρερὸν. ὅτι ὁ μένον ἐγρηγορότων αἱ κι- 
χει τὰς τῶν πλησίον ὀσμάς, καὶ οἱ οἶνοι τὸ αὐτὸ τῦτο πά- γήσεις αἱ ἀπὸ τῶν αἰσθημάτων γινόμεναι τῶν τε θύραθεν 

σχασικ" ὁ γὰρ μόνον τῶν ἐμβαλλομώων ἢ ὑποκιρναμιένων, ὃ καὶ τῶν ἐκ. τῇ, σώματος ἐνυπαρχωσῶν, ἀλλὰ καὶ ὅταν γέ- 
ἀλλὰ καὶ τῶν. πλησίν τοῖς ἀγγείοις τιθεμένων ἢ πεφυ- νηται τὸ παθος τῦτο ὃ καλεῖται ὕπνος, καὶ μᾶλλον τότε 
κότων ἀναλαμβάνσι τὼς ὀσμαῖς. πρὸς δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς φαίνονται, μεθ᾽ ἡμέραν μὲν γὰρ ἐκχαρόοντωι ἐγεργυσῶν τῶν 

4. τι οὰ ἘΣΙ͂Τ, ροῖῖ ὄψις Ῥουΐ! ὅς. ἢ ἃ. εὐλόγως ὅέαν ἢ τὰ καταμάνια οτὰ ἘΝ. [ 5. ὁτιῦν εὐλόγως τῇ σώματος" καὶ ἘΆΑ͂Υ. ἢ 
γὰρ οὶ ΕΥ͂. 1 φλεβώδε ἈΠ, φλιβῶδες ΕΥ̓͂. 1 6. ὅπα Μ Ἱ 8. δὲ στα. ΜΙ. ἡ. 9. ἀπὸ ἜΤ ἢ τῶ κατόπτρω Μ- ἢ. 40. ἀέρα] ἀΐδια δ. 
καὶ τὸ τοῦτον ἘΥ͂. ἃ 42. περ ὁπε Μο ἸΪ κηλιδῦγται Σ. 11 13. ὅτ᾽ ἘΜΥ͂. 1 4. καὶ τὸ μ. ἘΦ, κι τὰ (τοὶ τῶν μ. ΑἹ. ἃ 15. λεῖος] 
καθαρὸς ΕΛΙ͂Τ. 11 αἰσθάνεται μάλιςα ἘΜΥ͂. ᾿ δὲ δεὶ ΕΥ͂, δεῖ εἰ ΑΙ. 1 16. οἷον ὅτι Υ. ἢ διμασιν Δἴ. ἢ 11. ἀνάπλησιν ΑΙ͂ εἴ ἰοτία:- 
εε Ἐ. ᾿ὶ καθαρὸς .5. ἔνδηλος Σζ'. ἃ 18. ἀπιέναι ΕΠΙ͂Τ. 1 ταχέως] ῥαδίως 1. 1 21. μὲν γὰρ τὸ ἘΜΌΣ 1 22. ἐνδύεται 1). ἢ 
23. ἐπιπολεώτερον Ἐ, ἐπιπολῆς μᾶλλόν ἐςιν ΑἵΙ͂. | 2λ. ἔτι δ] ἔτι δὲ καὶ Σῦ,, καὶ ἘΤ. 1! 28. τό τε --- ἔλαιον οπι ἘΜΙ͂Τ. [ ταχέως γὰρ 
λ. ἘΑΙ͂Τ. ἢ 29. πλησίων Ἐ. [καὶ οἱ --- ἡρῤριμε καὶ τὸ ἔλαιον παρασκευασδὲν καὶ ὃ οἶνος ἘΔΙ͂Χ. ἢ 30. ὑπερκιριαμίσων 7, ὑποχριαμέ- 

᾿ς γον" δ, ὑπερχρπγαμένων Ἐ;, ὑπερκρεμανγυμένων Μ 

ῶ. αἰσθήματα οτὰ .5. 1} 7. δρᾶν)} ὁρᾶν, οἷον ἐὰν ἴδη ξύλα παραπλησίως ἑςῶτα ταῦτα ΠΕΉΤΗΣ ξηὰς ὁρᾶν οἴεται ἈΠΙΔ. Πτὲν ἐρωμέ-. 
νην ΚΥ͂, τὸν ἐρωτώμενον ΑΙ. Π ἐμπαθέςερον Ζιϑ.. 1 9. ἐν απῖε πάσαις οἵα Ζω5 7. 1 44. πυρέσφυσιν Ζ.. 1 12. ζῶρν ὕ). Π ἀπὸ} χαὶ Υ. ἢ 
14. ἂν ἘΠ. 1 μὲν οἵα 255. || 15. ἀν ΕΓ. ᾿ 16. ταῦτα ΑἹ. } τῷ μὴ συμβαΐεν ἘΤ. 411. τε οἱ ᾧ οτὰ ἘΛΙ͂Σ. ἢ φάσματα δ. ἢ 
18. γίγνεσθαι ΕΠΙ͂Τ. 11 19. τ τὴν ἘΤ. Π 20. καὶ ἐν τῇ Δ. ἢ ἀπαλλάξει Υ. Ἵ 21. ἁφῆς} φαντασίας ἘΠΗ͂. 23. διαψεύδεσθα, 1.8. 

25. ὡσαύτως οἵα ΕΙΣ. ᾿ἰ καὶ οπχ 1ιϑ). ἱ ἐπὶ δῦ. 1 29. αἰσθήσεων Ζ.. ἢ] 32. μὶν οἵὰ ΑἹ. ᾿Πσυνεργοσῶν ἘΙ͂Τ. 
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αἰσθήσεων καὶ τῆς διανοίας, καὶ ἀφανίζονται ὥσπερ παρὰ κεῖ ὁρῶν καὶ ἀκύειν καὶ αἰσθάνεσθαι, καὶ διὰ τὸ τὴν ὅψιν 

πολὺ πῦρ ἔλαττον καὶ λῦπαι καὶ ἡδοναὶ μικραὶ παρὰ ἐνίοτε κινεῖσθαι δοκεῖν ὁ κινεμέην ὁρῶν φαμώ, καὶ τῷ τὴρ 
μεγάλας, παυσαμώων δ' ἐπιπολάζει καὶ τὰ μικρά" νύ- ἁφὴν δύο κινήσεις εἰσαγγέλλειν τὸ ἂν δύο δυκεῦ. ὅλως 
κτὼρ δὲ δὲ ἀργίαν τῶν κατὰ μόριον αἰσθήσϑων καὶ ἀδυ- γὰρ τὸ ἀφ᾽ ἑκάςης αἰσθήσεώς φησιν ἡ ἀρχή, ἐὰν μὴ ἑτές 
ναμίαν τοῦ ἐνεργεῖν, διὰ τὸ ἐκ τῶν ἔξω. εἰς τὸ ἐντὸς γίνε- 5 ρα κυριωτέρα ἀντιφῇ. φαίνεται μὲν ἦν πάντως, δοκεῖ δὲ ἕ 
σθαι τὴν τῷ θερμῷ παλίροιαν, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς αἰσθή- παΐντως τὸ φαινόμενον, ἀλλ᾽ ἐὼν τὸ ἐπικρῖνον κατέχηται ἢ 
σεως “καταφέρονται καὶ γίνονται φανεραὶ καθιςαμένης τῆς μὴ κινῆται τὴν οἰκείαν κίνησιν. ὥσπερ δ᾽ εἴπομεν ὅτι ἄλλοι 
ταραχῆς. δεῖ δ᾽ ὑπολαβεῖν ὥσπερ τὰς μιιρὼς δίνας τὰς δι᾽ ἄλλο πάθος εὐαπάτητοι, ὅτως ὁ καθεύδων διὰ τὸν ὕπνον 
ἐν τοῖς ποταμοῖς γινομένας, ὕὅτω τὴν κίνησιν ἑκαςην γύε- καὶ τὸ κινεῖσθαι τὰ αἰσθητήρια καὶ τἄλλα τα συμβαίνοντα 

σθαι συνεχῶς, πολλάκις μὲν ὁμοίως, πολλώκις δὲ δια» το περὶ τὴν αἴσθησιν, ὥςε τὸ μικρὰν ἔχον ὁμοιότητα φαίνεται 
λυομώας εἰς ἄλλα σχήματα διὰ τὴν ἀντίκρεσιν: διὸ καὶ ἐκεῖνο. ὅταν γὰρ καθεύδῃ, κατιόντος τοῦ πλείςου αἴμωτος 
“μετὰ τὴν τροφὴν καὶ πάμπαν νέοις οὖσιν, οἷον τοῖς παι- ἐπὶ τὴν ἀρχὴν συγκαωτέρχονται αἱ ἐγόσαι κινήσεις, αἱ μὲν 
δίοις, ὁ γύεται ἐνύπνια" πολλὴ γὰρ ἡ κδησις διὰ τὴν ἀπὸ δυνάμει αἱ δὲ ἐνεργείᾳ. ὅτω δ᾽ ἔχεσιν ὥςε ἐν τῇ κινήσει 

τῆς τροφῆς θερμότητα. ὥςε καθάπερ ἐν ὑγρῷ, ἐὰν σφό- τηδὶ ἥδε ἐπιπολάσει ἐξ αὐτῷ ἡ κίνησις, ὧν δ᾽ αὕτη φθαρῇ, 
ὅρα κιήΐ τις, ὁτὲ μὲν ὑδὲν φαδεται εἴδωλον ὁτὲ δὲ φαύε- ις ἧδε. καὶ πρὸς ἀλλήλας δ᾽ ἔχρυσιν ὥσπερ οἱ πεπλασμένοι 
ται μὲν διεςραμμένν δὲ πάμπαν, ὥςε φαύεσθαι ἀλλοῖόν βάτραχοι οἱ ἀνιόντες ἐν τῷ ὕδατι τηκομών τῷ ὡλός. ὅτως 
ἢ οἷόν ἐςιν, ἠρεμήσαντος δὲ καϑαρὰ καὶ φανερά, ἕτω καὶ ἔνεισι δυνάμει, ἀνειμών δὲ τῷ κωλύοντος ἐνεργῦσιν" καὶ λυό- 

ὦ τῷ καθεύδειν τὰ φαντάσματα καὶ αἱ ὑπόλοιποι κινή- μεναι ἔν ὀλίγῳ τῷ λοιπῷ αἴματι τῷ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις 
σεις αἱ συμβαΐνουσαι ἀπὲ τῶν αἰσθημάτων ὁτὲ μὲν ὑπὸ κινῶνται, ἔχουσαι ὁμοιότητα, ὥσπερ τὰ ἐν τοῖς νέφεσιν, ἃ 
μεΐζονος οὔσης τῆς εἰρημένης κινήσεως ἀφανίζονται πάμν- 2) παρεικάζεσιν ἀνθρώποις καὶ κενταύροις ταχέως μεταβάλ- 
ταν, ὁτὲ δὲ τεταραγμέναι φαίνονται αἱ ὄψεις καὶ τερα- λοντα. τότων δὲ ἕκαςόν ἔςιν, ὥσπερ εἴρηται, ὑπόλειμμα 
τώδεις καὶ ὑκ ἐρρωμέα τὰ ἐνύπνια, οἷον τοῖς μελαγχολι- τῷ ἐν τῇ ἐνεργείᾳ αἰσθήματος" καὶ ἀπελθόντος τῷ αἰσθήμα:- 
κοῖς καὶ πυρέττυσι καὶ οἰγωμένοις" πάντα γὰρ τὰ τοιαῦ- τος τῷ ἀληθῶς ἕνεςι, καὶ ὠληθὲς εἰπεῖν ὅτι τοίῶτον οἷον Ἐο- 
τὰ πάθη πνευματώδη ὄντα πολλὴν ποιεῖ κύησιν καὶ τάρα- ρίσκος, ἀλλ ὁ Κορίσκος. . ὅτε δ' ἠσθάνετο, ὑκ ἔλεγε Ἐορί- 
“χν. καθιςαμέν δὲ καὶ διακρινομόν τῷ αἴματος ἐν τοῖς 25 σκον τὸ κύριον καὶ τὸ ἐπικρῖνον, ἀλλα διὼ τῦτο ἐκεῖνον Ἐο- 
ἐναίμοις, σωζομένη τῶν αἰσθημάτων ἡ κύησις ἀφ᾽ ἑκάςου ρίσκον τὸν ἀληθινόν. ὧ δὴ καὶ αἰσθανόμενον λέγει τῶτο, ἐοὶν 
τῶν αἰσθητηρίων ἐρρωμέώα τε ποιεῖ τὰ ἐνύπνια, καὶ φαύε- μὴ παντελῶς κατέχηται ὑπὸ τοῦ αἵματος, ὥσπερ μὴ αἷ- 

σθαΐ τι καὶ δοκεῖν διὰ μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὄψεως καταφερό- σθανόμενον τῦτο, κινεῖται ὑπὸ τῶν κινήσεων τῶν ἐν τοῖς αἷ- 
μα ὁρᾶν, διὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῆς ἀκοὴς ἀκύειν. ὁμοιοτρόπως σθητηρίοις. καὶ δοκεῖ τὸ ὅμοιον αὐτὸ εἶναι ὠληθές, καὶ το- 
δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων" τῷ μὲν γὰρ ἐκεῖθεν 30 σαύτη τῷ ὕπνε ἡὶ δύναμις ὥςε ποιεῖν τῶτο λανθάνειν. ὥσπερ 
ἀφικνεῖσθαι τὴν κίνησιν πρὸς τὴν ὠρχὴν καὶ ἐγρηγορὼς δο- ὅν εἴ τινα λανθάνοι ὑποβαλλόμενος ὁ δάκτυλος τῷ ὀφθαλ- 

2. πολλῷ ΕΥ ἢ ἴλασσον Ζῦν. Π 5. τὸ ἐκ οἷν Μ. 1} 9. φερομένας 1,8. ἡ 10. ὁμοίας 1. ἢ 13. ἀπὸ οτὰ ΜΙ. 19. αἰσθή- 

σεν 1. ᾿ἰ 20. τάμπαν οπι .5. [[ 21. αἱ οπι ΕΥ̓͂. ᾿ 22. ὑχερρωμένα Γ᾽, ὀχειρομένα Ἐ, χείρονα, 7,85. ἢ 23. πυρέσσυσι Ζ.. 1 24, ποιεῖ. 
ταῦ 1. 26. ἱκάςης Ζ. ἢ 27. αἰσθημάτων ΕΥ̓͂, αἰσθήσεων 1.8. 11 εἴρομενα, Ἐ. 1 ποιεῖν Υ. 28. τι] τε 1. ἢ 29. ὁμοίως ὕ). ἢ 
80. μὲν οι ζζ'. ᾿ 31. ἐγρηγόρωυς ἘΜ. 

1. ἀκύειι καὶ ὁρᾶν 8. 1 καὶ δῖ διὰ οπὶ Ζαϑυ. Π 2. δοκεῖν κινεῖσθαι Ζ. ἢ" ὁρᾶν} ὡς ΕΙΜδ). 1 καὶ οτὰ 8. ἢ τὸ ζ. Π 3. ἀγ- 
χέλλειν ΜΉ. [τὸ] καὶ τὸ δῦ. ᾿ἱ δοκεῖ ἘΛΑ͂Τ. ὅλως} καὶ ὅλως ΕΥ͂. ' ἀ. γὼρ] δὲ ὅ'. -ΠΠ τὸ οπι “ΜἹ. ΠΠ φήσει Ε. {Π ἕτερα δ. ἢ 
5. κυριύτερα (5, κυριώτατα ἈἵΙ͂. ᾿ 6. ἀλλ᾽ οπι 8.). ᾿ἰ ἂν ἘΦ. ἢ ἐπικρῖνον μὴ κατέχηται δ, [{ 5] εἰ Ζ.. 1} 7. μὴ] καὶ δῦ. ἢ κινεῖ. 
ται ἘΣΤῚ. 1] ὅτι] ὅτι οἱ 7, οπι ἘΙΙ͂Σ. ᾿ 8. εὐαπατητότεροι ἘΛΙ͂Υ.. 10. τὼ μικρὰν ἔχοντα ὁμοιότητα, φάναι ἐκεῖνω εἶναι" ὅταν ΜΙ. ἢ} 
42. αἱ ἰνγῶσαι) καὶ κινῶσαι αἱ ἰνῦσαι (δ), καὶ ἰνῦσαι 10. 11 13. ἐν τῇ κινήσει τῃδ!] ἐών τι κινήση τὸ αἷμα ΕΠΙ͂Τ. 1} 14. 32:1 ἡδ' Δ. 1] αὐ- 

τῆς 1. || αὐτὴ δ5. }} 15. ἡδί 1, ἢ δὴ 47. 5, οτι 1.. 1 16. ἀπέντες Κ. ἢ ἁλός ὕτως} ὑλώδυς ὅὕτω γὰρ ΜΙ. 17. ἀνιεμένν ἘΑ͂ , οτὰ 

«5. [Πἐνεργῦσιν ἀηῖα 18. ἐν ὀλῆῳ Ζ.. 17. δυόμεναι ἈΙ͂, λυομένων 1ιϑῦ). 1 18. τῷ ἐν] τῶν ἐν Ζιϑσ. || 19. κινῖντι ΑΙ, κινόντων 1. ἢ 
ἔχωσιν ΔΜ. ἰ ὁμοιώματα ἘΔ), ἑμοιώματι Μ. Π ἅπερ εἰκάζυσιν 2.5, ἃ ἀπειιῴζυσιν ὦ, ἢ 20. μεταβάλλοντα ταχέως 1. ἢ 22. τῷ αἰσϑή- 
ματος οὐὰ ΖΗ͂δΟ. ᾿ 23. τῷ οπι ΕΥ̓͂. ᾿ὶ καὶ οπὶ ὅ᾽. [ λέγειν ἘΠΗ͂ ΣΙ 1 Κορίσκος --- 25. ἐκεῖνον οτὰ Υ. 1 24. ἀλλ᾽ ὁ Κορίσκος οτὰ 5. [ 
δ᾽ ἐκ ῥσθάνετο ἘΜ. ᾿ 25. τὸ ροβῖ καὶ οπι ΕἸΠΗ͂. [ τότε δ. || 26. τὸ 5. ᾧ ἘΖΜΥ. ἢ αἰσϑανόμενος ἘΩ͂Υ. ᾿ ἂν 1, κἂν 5. ἢ 
21. μὴ γροεῖ ὥσπερ οπι ἘΠΙ͂ΘΟΥ. αὶ 28. τῖτο οπὶ ΑἹ. ἰ 29. δοκῆ ὅν, 1 αὐτῶ ΕΤ΄ 1 ἐἶναι τὸ ἀληθές δι. | 80. ἐνυπνίσ ἘΤ. ἵ 

ποιεῖ ΚΟΥ. 11 831. τια] μὶν 1. Ἰ “λανθάνει δῦ εἱ Ργ Υ. Ι 
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μῷ, ἀ μόνον φανεῖται ἀλλὰ καὶ δόξει εἶνκι δύο τὸ ἦν, ἂν 
δὲ μὴ λανθάνῃ, φανεῖται μὲν ἀ δάξει δέ, ὅτω καὶ ἐν τοῖς 
ὥχχαις, ἐκ αἰσθάνηται ὅτι καθεύδει, καὶ τῷ πάθες ἐν ᾧ 

αὶ αἴσθησις τῷ ὑπνωτρῶ, φαύεται μάν, λέγει δὲ τι ἐν αὖ- 

τῷ ὅτι φαίνεται μὲν Ἑορίσκος, Ὡς ἔςι δὲ Κορίσκης (πολ- 5 
λάκις γὰρ καθεύδοντος λέγει τι ἐγ τῷ ψυχῇ ὅτι ἐνύπνιον τὸ 
φαινόμενον)" ἐᾶν δὲ χανθατῃ ὅτι καθεύδει, ὑδὲν ἀντίφησι τῇ 
φαντασίᾳ. ὅτι δ᾽ ἀληθ! λέγομεν καὶ εἰσὶ κινήσεις φαντα- 
ςυκαὶ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις, δῆλον, ἐπῶν τις προσέχων πειρῶ- 

ΠΕΡῚ ἘΝΥΠΝΊΩΝ. ΠΕΡῚ ἘῊΣ ΚΑΘ᾽ ὕΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗΣ. 

τοίστόν ἐς, συμβαΐαι δ᾽ ὅμως. καὶ τοῖς μὰν ὅλως διετέλεσε, 
ἀπίαις δὲ καὶ προελθῶσι πόρρω τῆς ἁλικίας ἐγάετο, πρότερον 
ὑδὲν ἐνύπτιον ἑωρακόσιν. τὰ ἃ᾽ αἴτιον τῷ μὴ γίνεσθαι παρα»- 
«λήσιόν τι δεῖ νομίζειν, ὅτι οὐδὲ μετὰ τὴν τροφὴν καβυ» 
πνώσασω ὑδὲ τοῖς παιδίοις γύεται ἐνύπνιον" ὅσοις γὰρ ταῦ 
τὸν τὸν τρόπον συνέςηκεν ἡ φύσις ὥςε πολλὴν προσπίπτειν 
ἀναθυμίασιν πρὸς τὸν ἄνω τόπον, ἢ πώλιν καταφερομένη 

ποιεὶ πλῆθος κινήσεως, εὐλόγως τύτοις ἐδὲν φαίνεται φαΐ» 
τασμα. προϊνσης δὲ τῆς ἡλικίας δὲν ἄταποεν φανῆναι ἐνι- 

τῶι μνημονεύειν ἃ πάσχομεν κωταφερόμενοί τε καὶ ἐγειρό- 10 πνιον᾿ μεταβολῆς γάρ τινος γενομόης ἢ καθ' ἡλριίαν ἢ και- 
μενοι" ἐγίοτε γὼρ τὰ φαινόμενα εἴδωλα καθεύδοντι φωράσει 
ἐγειρόμενος κινήσεις οὗσας ἐν τοῖς αἰσθητηρίαις" ἐνίοις γὰρ 
τῶν νεωτέρων καὶ πάμπαν διαβλέπεσιν, ἐὰν ἢ σκότος, φαΐ 

νετωι εἴδωλα πολλὰ κινόμενα, ὥς ἐγκαλύπτεσθαι πολλά- 

τὼ πάθος ἀαγαγκαῖον συμβῆναι τὴν ἐναντίωσιν ταύτην. 

Περὶ δὲ τῆς μαντικῆς τῆς ἐν τοῖς ὕπνοις γνομόης καὶ 
λεγομώης συμβαΐειν ἀπὸ τῶν ἐτυπτίων, ὅτε καταφρωΐσαι 
ῥάδιον ὅτε πεισθῆναι. τὸ μὲν γὰρ πάντας ἢ πολλοὺς ὑπα- 

κις φοβουμένους. ἐκ δὴ τότων ἁπάντων δεῖ συλλογίσασθαι τ λαμβανειν ἔχειν τι σημειῶδες τὰ ἐτύπνια παρέχεται πίς 

ὅτι ἐςὶ τὸ ἐνύπνιον φάστασμω μέμ τι καὶ ἐν ὕπτῳ" τὼ γὰρ ὡς ἐξ ἐμπειρίας λεγόμενον, καὶ τὸ περὶ ἐνίων εἶναι τὰν μα» 
ἄρτι λεχϑέτα εἴδωλα ὧν ἔςιν ἐνύπνια, ἐδ εἴ τι ἄλλο Ἀε- τικὴν ἐν τοῖς ἐνυπνίοις ἐκ ἄπις ον" ἔχει γάρ τινα λόγοι, δὺὲ 
λυμέτων τῶν αἰσθήσεων ᾧφαύεται" οὐδὲ τὸ ἐκ ὕπνω φώ»- καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐνυπχίον ὁμοίως ὧν τις οἰηθείη. τὰ δὲ 

τασμώ πᾶν. πρῶτοχ μὲν γιεὰρ ἐνίοις συμβαίνει καὶ αἰσθάνε- μηδεμίαν αἰτίαν εὔλογον. ὁρῶν, καθ᾽ ὃν ὧν γόοιτο, τοῦτο 
σθαί πῃ καὶ ψόφων καὶ φωτὸς καὶ χυμοῦ καὶ ἁφῆς, ὠ- Ὦ διωπις εἶν ποιεῖ" τό τε γὰρ θεὸν εδαι τὸν πέμποντα, πρὰς 
σθενικῶς μέντοι καὶ οἷον πόρρωθεν" ἤδη γὰρ ἐν τῷ καθεύς τῇ ἄλλῃ ἀλογίῳ, καὶ τὸ μὴ τοῖς βελτίςοις. καὶ φρονιμω- 
δὲειν ὑποβλέποντες, ὃ ἠρέμα ἑώρων φῶς τῷ λύχνου καθεύ- 
ὧντες, ὡς ὥοντο, ἐπεγερθέντες εὐθὺς ἐγνώρισαν τὸ τῷ λύχγε 
ἦν, καὶ ἀλεκτρυόνων καὶ κυνῶν φωνὴν ἠρέμα ὠκύοντες ἔγερ- 
θύτες σαφῶς ἐγνώρισαν. ἔνιαι δὲ καὶ ὠποκρίμονται ἐρωτώ- 25 ἢ τῶν ἐν Βορυσθένει προυρῶν τινάς, ὑπὲρ τὸν ἡ 

δόξειεν ὧν σύνεσιν εὑρεῖν τότων τὴν ἀρχρήν. ἀνάγκηι δ᾽ ἦν τὰ μφνοι" ἐνδέχεται γὰρ τῷ ἐγρηγορέναι καὶ καθεύδειν ὡἡπλῶς 
βατέρου ὑπάρχοντος θάτερόν πῃ ὑπαΐρχειν. ὧν ὑδὲν ἐνύπνιον 
φατέον. οὐδ᾽ ὅσαι δὴ ἐν τῷ ὕπνῳ γίνονται ἀληθεῖς ἔννοιαι 
παρὼ τὼ φαντάσματα. ἀλλὼ τὸ φάντασμα τὸ ὠπὸ τῆς 

φτάτοις ἀλλὰ τοῖς τυχϑσι πέμπειν ἄτσπον, ὠἀφαιρεθείσης δὲ 
φῆς ἀπὲ τοῦ θεοῦ αἰτίας οὐδεμία. τῶν ἄλλων εὔλογος εἶτα 
φαύεται αἰτία" τὸ. γὰρ περὶ τῶν ἐφ᾽ “Ηρωιλείχις ςήλαις 

4» 
Υ ὥναμ 

ἐνύπνια καὶ αἴτια εἶναι ἢ σημεῖα τῶν γιγνομένων ἢ συμπτώ- 
ματα, ἢ πώτα ἢ ἔνια τότων ἢ ἂν μόνον. λέγω δ᾽ αἴτιον 
μὲν οἷον τὴν σελήνην τοῦ ἐκλείπειν τὸν ἥλιον καὶ τὸν κόπον 

κινήσεως τῶν αἰσθημάτων, ὅταν ἐν τῷ καθεύδειν ἢ, ἧ καὶ 30 τῇ πυρετί, σηροεῖον δὲ τῆς ἐκλεάψεως τὸ τὸν ἀςέρα εἰσελ-- 
βεύδει, τῆτ᾽ ἐςὶν ἐνύπνιον. ἤδη δὲ τισι συμβέβηκεν ὥς ε, μη» θεῖν, τὴν δὲ τραχύτητα τῆς γλώττης τοῦ πυρέττειν, σύμ» 
δὲν ἐνύπνιον ἑωρακέναι κατὰ τὸν βίον. σπάνιον μὲν οὖν τὸ πτωμα δὲ τὸ βαδίζοντος ἐκλείπειν τὸν ἥλιον" ὅτε γὰρ ση- 

1. ὁ μόνον ἡ φ. ΕΟΤ. ἢ 3. ὦν ΕΟΥ͂, καὶ ἃ. καὶ οαι ΕΜ5. ἢ φιανέκαι 1.. Ἷ 5. δὲ ὃ περίσκος ἘΣ. Ἱ δ. καθεύδων τις λα. Ζ5 

ΟἽ. ὃ 1. ἀντιφήσει ΕΥ͂. ἢ 11. καθεύδοντα ΔΗ͂. {1 φοράσηι Ἐ. Ϊ 12. ἐνίοις γὰρ] καὶ ἐνίοις γε Αι δ, ἐνίοις δὲ 10. 11 413. ἂν 15. αὶ 45. 84] 
ἔς: 5. Π σνλλογίζεσβκαι Ζ.. ἢ 11. τῶν αἰσθήσεων λελυμένων δ΄. 18. τὸ ἐνύπνων φ. ΕΜΖΥ. 1 19. καὶ οπὶ ζΖ.. | 22. ὑποβλέκοντες καὶ 
εὐθὺς ἐγερθέντες ὃ 1,5 0). ἢ τὸ οτὰ 2.8.0. }} καθεύδοντες --- 23. λύχνν οτα Α͂. ἢ 23. ἔπειτ᾽ ἐγερθένττες ἘΜΤ 1 26. τὶ ΕΥ̓͂. ἡ 21. ὑτάρ 
χοντος καὶ θάτερόν δ. ἢ 29. περ 2». }} 30. ῃ εἰ 31. ὥςε οαν ΕΥ̓͂. ᾿ 32. σποίνιον --- 3. ἑωρακόσι] τοῖς δὲ πόρρω αν προσελθύσης τῆς ἡλι- 
κίας ἰδεῖν πρότερον μὴ ἑωρακόσιν ΕΛΙ͂Ζ. 

2. νίοις -α 3. ἑωρακόσι] τοῖς δὲ πέρρω πὸ προσελθύσης τῆς ἡλικίας ἰδεῖν πρότερον μὴ ἑωρακόσι ἐ. ἢ 3. πόρρω] πολλῷ Ζιϑῦπα. ἢ Δ. τι 
δεῖ -- 5. ἐγύπτιο] φαίνεται τῷ ἐπὶ τῶν παιδίων καὶ μετὰ τὴν τροφὴν ἘΠΖοὶπι εἰ Οτηῖθδο καὶ Κ΄. Π 5. τῦτον τὸν τρόπον οὐὰ ΕἸ. ἢ 
6. προσεμπίπτειν ἔπι, οπὶ ἘΜΥ͂, χαὶ ροδὶ 7. τόπον δὐάυπι ἀναφέρεσθαι. ἢ 1. ἢ πάλιν καταφερομένην ποιεῖν ἘΡΤΥ͂. ἢ 9. ἄτοπον τὸ φα- 
ναι 1.8. ΕΓ 10. γινομένης ΕἸΤΥ. Π ἢ δηῖϊο καθ᾿ οτα ΕΠ. ἢ 11. συμβαίνειν 8. 1 44. γὰρ σχεδὸν πώτας 7. ἢ 15. σημεῖον ὃ εἰς τὰ 

ἘΜΤΡ. ἢ 417. ὕπνοις δ. ἃ 18. ἰνυπνίων πάντων ὁμοίως Ι͂. 419. εὔλνγον αἰτίαν 1. ἢ τῦτο οτὰ ἘΙ͂Τ. ἃ 23. ὑπὸ τῷ ϑείν Ζ. ἢ εἶκε 

εἰ 34. αἰτία οπὰ ΕἸΜΥΙ. ἢ 25. βωρυσθένει Υ. Ἱ τα δ. ᾿ 26. δοκεῖ, οταῖβϑο ἄν, ἘΠΙ͂Υ. Ἰ τότων οτὰ ΕΥ͂. 27. ἢ απο αἴτια πὲ 

ἘΠΜΥ͂. Βίος ἱποῖρ!ξ γεοδηϊίον Ὁ) τηδβυβ. ἢ σύμπτωμα ΑἹ. 1| 29. οἷον οἵα ΕΥ͂. ἢ σελήνην] μήνην Ζ.. ἢ ἥλιον] αἴτιον Ι͂, αὶ 31. «ὧε- 
σης ΖΩ͂. Ἰ! πυρέσσειν Ζ. 1 32. ἰκλιπεῖν Α͂. 
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μεν τῷ ἐκλίτειν τῦτ᾽ ἐςὶν ὕτ᾽ τοὐτιού, οὔθ᾽ ἁ. ἔκλελψις τοῦ μασο ἔανιε, μάλιςα δὲ τά τε ὑπερβατὼ πώτα καὶ ὧν 
βαδίζειν. διὸ τῶν συμπτωμάτων ὀδὲν ὅτ᾽ ἀεὶ γύπται οὗϑ᾽ μὰ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀρχὴ ἀλλὰ περὶ ναυμαχίας καὶ τῶν 

ὡς ἐπὶ τὸ πολιύ. ὧρ᾽ ὅν ἐςὶ τῶν ἐνυπνίων τὰ μὲν αἴτιαι, τὰ πόρρω συμβαινόντων ἐξ περὶ γὰρ τότων τὸν αὐτὸν τρόπον 
ἃ σημεῖα, οἷον τῶν περὶ τὸ αἴρω συμιίβεωνόκτων; λέγουσι ἔχιν εὐτὸς οἷον ὅταν μερινημιόῳ τοὶ περί τινος τύχῃ τῦτο 
γῶν καὶ τῶν. ἰατρῶν οἱ ζιαρέεντες ὅτι. δεῖ σφόδρα πρυσέχεν ς γιόμενογ' τί γὰρ κωλύει καὶ ἐν τως ὕπνοις ὕτως; μᾶλλον 
τοῖς ἐνυπνίοις" εὔλογον δ᾽ οὕτως ὑπολαβεῖν καὶ τοῦ μὴ δ᾽ εἰκὸς πολλὰ τοιαῦτω συμβαίνειν. ὥσπερ ἦν ὑδὲ τὸ μυα- 
τεχνίταις ριξ᾽, σκοπυμώοις δὲ τι καὶ φιλεσοφῦσω. αἱ γὰρ σθῆχαε περὶ τδὲ σηβιεῖον ἀδ᾽ αἴτιον τὰ παραγενέσθω αὐτόν, 
μεθ᾽ ἡριΐραν γινόμεναι »ωκήσεις, ἀν μὴ σφύδρα, μεγάλαι ὕτως ὑδ᾽ ἐκεῖ τὸ ὠποβῆναι τὸ ἐνύανιον τῷ ἰδόντι ὅτε σημεῖον 
ὦκι καὶ ἰσχμραί, λανθκνουσι πιιρὰ μείζους “τὰς ἐγρηγοριν ὅτ᾽ αἴτον, ἀλλὼ σύματωμα. διὸ καὶ τολλιὰ τῶν ἐνυπγίων 
»ιὡς κινήσεις. ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τὐναντίον". πκὶ γὰρ αἱ μὲ- ὁ ὑκ ἀποβαύει" τὰ γὰρ συμπτώματα ὅτ᾽ ἀεὶ ὅθ᾽ ὡς ἐκὶ τὸ 
»ραὶ Μεγάλαι δικῶν εἶναι, δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν συμβαινόντων πολοὶ γύετα. . ᾿ " . 
πατὼ τοὺς ὕπνους πολλάκις" οἴονται γὰρ κεαρωυδσθκι καὶ Ὅλως. δ᾽ ἐπεὶ χκὶ τῶν ἄλλων ζῴων νειρώττει τινά, 2 
βρωτῶσθαι μοιρῶν ἥχρον ἐν τοῖς. ὠσὶ γινομένων, “καὶ μωθῳ- θεύπεβυχτα, μὲν οὐκ ὧν εἶ τὰ ἐύπηω., ἐδὲ γέγονε τούτον. 
τὸς καὶ γλυκέων χυμῶν ἀπολαύειν οἰκκριαίου φλέγμωτος χχίριν, δαιρωόνκα μέντοι" ἡ γὰρ φύσις δαιμονία, ἀλλ᾽ οὐ 
παταρρέοντος, καὶ βαδίζειν δμὲ πυρὸς καὶ. ̓ θερμαίεσθαι 45 θεία. σημέδν δέ" πάνυ. γὰρ εὐτελεῖς ἄνθρωποι “προορωτοωί 
σφέδρα μικρᾶς θερμασίας περί, τοα γυέρη γρρυμέης. ἐξε- εἰσι καὶ εὐθυόνειροι, ὡς ὁ θέ πέρσκοντος, ἀλλ᾽ ὅσων ὥστερ 
γαρομένοις δὲ ταῦτα φανεραὶ φῦτον. ἔχοντα, τὸν “πρόπον, ὥς: Λ΄ ἂν εἰ λάλος ἡ φύσις. ἰεὶ καὶ μιελευγχρλιροί, παντοδαστῶς 
ἐπεὶ μικριὶ πείντων αἱ ἐρχαΐ δῆλον ὅτι καὶ τῶν νόσων καὶ ὄψεις ὁρῶσιν" διὸ. γὰρ τὸ πολλὰ καὶ παυτοδωπὰ κιαῖσθαω 
τῶν ἄλλων παθημείτων φῶν ἐν τοῖς σώμασι - μελλόντων γέ ἐπαυγχάνευσιν ὁριοίοις θεωρήμασι, ἐ ἀαπυχες ὄντες ἐν τού- 
νσθαι. Φανερὸν ἕν ὅτι ταῦτα ἀναγκαῖον ἐν τοῖς ὕανοις εὖναι Ὦ τοῖς ὥσπερ ἔνιοι ἄρτια μερίζοντες" ὥσπερ γὰρ καὶ λέγεται 
πατοῦν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι. ἀλλὰ μὴν καὶ “ἂν πολλὰ βάλλῃης, ἄλλυτ᾽ ἀλλοῖον βαλεῖς, καὶ ἐπὶ τύ- 
διε γε πῶν καθ᾽ ὕπνον. φαντασμάτων αἴτια εἶναι τῶν οἷς τῶν τῦτο συμβαίει, ὅτι δ᾽: ἀκ ὀποβιώστι πολλὰ τῶν ἐγυσ- 
κείων ἑπκείςῳ πράξεων εὖ ὑκ ἄλυγον". ὥστρ ὙΑῇ μέλλοντες νέων, οὐδὲν ἄτοπον᾽ οὐδὲ γὰρ τῶν ἐν τοῖς σώμασι πημεΐων 
πράττειν καὶ ἐν ταῖς πριίξεσιν ὅντε ἢ ἥ πεκραχότες πολλώνας καὶ τῶν ὑρανίων, εἷαν τὰ τῶν ὑδάτων καὶ τὰ τῶν. πνευμά- 
εὐθυονειρίᾳ τούταις σύκσμει. καὶ. Ἄρτεμιν (αἴτιον -δ' ὅτι υκ των ἂν γα ἄλλα κυριωτέρα παύτης συμβῇ κύησις, ἀφ᾽ 
προωδοπαιημέο τυγχάνει καὶ κύησις ὠπὸ τῶν μεθ᾽ ἡμέραν ἧς μελλύσης ἐγένετο τὸ σημεῖον, ὁ γύεται. καὶ πολλὰ βυ- 

ἀρχῶν), ὕτω πολιν ἀναγκαῖον καὶ τὰς καθ᾽ ὕπνον κινήσεις λευθότα καλῶς τῶν πραθῆναι δεόντων διελύθη δ ἄλλας 
πολλάκις ἐρχὴν εἶναι τῶν μεθ' ἡμέραν πράζνων δὶ τὸ νυριωτέρας ἀρχάς. ὅλως γὰρ ὁ πᾶν γύεται τὸ μελλᾶσαν, 
προωδοκοιῶσθαι πάλιν καὶ. φότων τὴν ϑκύνοιαν ἐν. παῖς ᾧαν- ὑδὲ παὐτὸ τὸ ἐσόμενον καὶ τὸ μέλλον" ὠλλ' ὕμιως ὠρχρίς 
τασμασι τοῖς νυκτερινοῖς. ὅτω μὲν ἦν ὀδύρεται τῶν ἐνυπνίων 30 τε λεκτέον εἶναι. ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἐπατελιίσθη, καὶ σημεῖα, πέ. 
ἔα παὶ σημεῖα καὶ αἴτια «εἶν. τὼ δὺ πολλὰ -συμπτώ. φυκε ταῦτα τῶν οὐ ψεφμώων. περὶ δὲ τῶν μὴ τοιαύτας 

Ὁ, ὑδὴν οπὶ ΖΦ. ἢ 3. εἰσὶ . 2. Ι “πμ] αἴτια εἶναι Υ, αἴτιά ἐςιν Ε΄. ΠΠ τὰ δὰ] καὶ δ), τὰ Ψ. Π 5. σφόδρα οπι ΕΥ͂. Π 6. μὴ οἵα 
2. ἢ 1. μέν οαι ΕΥ͂. ᾿ὶ 8. ἐὰν ΕΜ . ἢ μεγάλαι οτὰ δ. ᾿ὶ 9. πεὶ 1. Ἱ 13. ὁτίοις ὅ). Π 14. χυμῶν ᾿ἡλνκέων Ω͂. ἢ φθέγματος 8. ἢ 
45. ἀνορρέοντος .1..ὄ 1 47. τρόπον καὼ ὥς ΔἵΙ͂. ἰ :ῷ0. ὑγροῖς Ψ΄. Π 94. καὶ οἵ Ζ. Π 123. ἑκάςων ἩΙ͂. μέλλον Ἐ. 1 24. πράττει Υ͂, 
περιίσσειν ΧΆ ΓΝ Ὁ, ἢ" ἢ οἱ δ. ἃ,25. πράσσομεν , Ὁ, ἢ αἴτιον τ 27. ἀρχῶν οτὰ ἘῈ Ἱ! 26. προοδοπεκοιημένη .Ἡ ζ]. -προωδοπεποιημέη --- 
238. διὰ τὸ οὔ «δ. 11 28. πολλάκις οτε ΚῪ, ροεὶ 290. χάλιν φοιὴϊ 17. || 28. ἀρχὰς ἜΦΥ. ἢ 29. προοδοποιεῖσδαι δ΄), προιδοπκεκοιίσθαι 

ἌΆΜΥ. || πᾶσι... ἢ τύτοις ΑἹΙ͂. ἢ 80. τὸ ἐνυπνίων ἘΞ, τὸ ἐνύπνιον Κ. ὃ 84. καὶ ροεὶ ἔπα οὰ ΕΠΤΥ. ἢ συμπτώματα Α͂. 
Ὡ. δὶ] οἷον ἘΛΙΥ. {πτ οὐ δῦ. ᾿ 8. τότων .-- ἀ, ἔχεν τῶν το ἐχόντων ΑΕ. 1 3. ἔχοιν τρόπον Ζ). Π ἅ. εἰκος] εἶκον ἔφεν Η͂, εἰκός 

ἐςν Ζξ ἃ τιὴ σπὰ ζιϑδῦ. 5. γωόμφοιον ζ,.5. Π 6. μεμνῆσθαι..1.,ὄ ἢ! Ἴ. περνγενόσθι Ι͂.. 1.8. τἷ --- ἰδόντῇ τὸ ἀποβῆναι μετὰ τὸ ἐπύπειον τῷ 
ἰδόντι ΕΥ͂, τῶ ἀποβῆναι τῶ ἰδέντι μετὰ τὸ ἐνύπνιον ἈΙ͂, μετὰ τὸ ἀποβῆναι τὸ ἰνόππιον. φῷ ἰδόντι δ᾽, μὴ τὸ ἀποβῆναι τὴ ἐνύπτιεν τῶ δ᾽ ὄντι 5. ἢ 

Ὧ0. τὸ γὰρ σύμπτωμα ΕΜ, ἢ 42. ὅμως ΕΜΙ͂ΘΥ. ᾿ἱ 13. ϑεάπεμπτες μὲν ἀκ ὧν εἴη τῶν ἐνσαγίων ἡ φύσις ἐδὲ γεγενημένη 2. 1] τότυ χά- 
Ρν} τῶτο ἘΨ. 1 14. δαιμόνιον ΤΙ. 1 δωμδτισν ΕΖΙ͂Υ. ἩΠ. ἀλλ᾽ οπὶ Ζιδῦ, Ἡ π6. ὅσον Υ. 11 417. ἄν οἷα δ. ᾿ ἔσι δῆϑε παντοδ ὅ7. ἢ 

μεελιαγχολικὸὴ ἈΞ, μελισγχολιρκώπεροι τυγχάνουσιν ὄντες ὥςε ἈΝ. ἢ 48. ὁρᾶν (Αἴ, ὁρῶσα ζ5. ᾿ διὰ -- 19. ἐπιτυγχάνουσιν οτὰ Σ΄. “ 18. γὰρ} 
δὲ 2.5. 1 19. ὁμοίως Κ΄. Π 20. ἄρτια μερίζοντος] ἁρπάζουσιν ἐρίζοντες 7, τααῖϊϊπι, ἀρτιίζοπες. {{ καὶ οτα εἶ, ἢ 34. βάλης .δ. ἢ βάλλεις 
ἌΞΙ͂Υ. ᾿ὶ 22. τῦτο οἵὰ ΕΝΥ,. ᾿ἱ 21. τὰ μοεὶ καὶ οτὰ δ. 1 26. ὧν γρ} ἀλλ᾽ ὅμως ἂν ἘΜΨ. Ἰ 28. μελῆσαν Ι͂Θ. ὃ 80. τε] γε Υ͂, 
γέ τας ἘΜ. αὶ ἐἶναι λιιτέον ὕ), λεχκτίον ἱνίας ἘΠΙ͂δ. 1} ἐτελίσθη ἘΔΙΥ. ἢ 81. Ἰσομέτων ἘΖΙ͂ΔΥ. ἰ δὲ οαχν ὅ᾽ 
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ἐχόντων ἀρχὰς ̓ ἐνυήνίων οἷας εἴχομεν, ἀλλ᾽ ὑπερορίας ἢ ταβλητικὸν ταχρ τὸ ἐχόμενον φαντάζεται αὐτοῖς" ὥσπερ 
τοῖς χρόνοις ἢ ἢ τοῖς τόποις ἢ τοῖς μεγέθεσιν, Ά τούτων μὲν γὰρ τὰ Φιλαιγίδον ποιήματα καὶ οἱ ἐμμανεῖς ἐχόμενα, 
μηδέ, μὴ έδτ Ὑς ἐν αὑτοῖς ἐχόντων τὼς ὠρχὼς τῶν τοῦ ὁμοίου λέγουσι καὶ διανοοῦνται, οἷον ᾿Αφροδίτην, καὶ 
ἰδόντων τὸ ἐνύπνιον, εἰ μὴ γύεται τὸ προορᾶν ἀπὸ συμπτώ- ὅὕτω συνείρουσιν εἰς τὸ πρόσω, ἔτι δὲ διὰ τὴν σφοδρότητα, 

ματος, τοιόνδ᾽ ἀν εἴη μᾶλλον ἢ ὥσπερ λέγει Δημόκριτος 5 ὧς ἐκκρόεται αὐτῶν ἡ κῥησις ὑφ᾽ ἑτέρας κινήσεως. τεχνε- 
εἴδωλα καὶ ἀπορροὼς αἰτιώμενος. ὥσπερ γὰρ ὅταν κινήσῃ κώτατος δ᾽ ἐςὶ κριτὴς ἐγυπνίων ὅστις δύναται τὼς ὁμοιό- 
τι τὸ ὕδωρ ἢ τὸν ἀέρα, τῦθ᾽ ἕτερον ἐκύησε, καὶ παυσαμένα τητας θεωρεῖν τὰς γῶὼρ εὐθυονειρίας κρίνειν παντός ἐστεν. 
ἐκείνου συμβαίνει τὴν τοιαύτην κύησιν προϊέναι μέχρι τινός, λέγω δὲ τὰς ὁμοιότητας, ὅτι παραπλήσια συμβαύει τὰ 

τῇ κινήσαντος ὁ παρόντος, οὕτως οὐδὲν κωλύει κύησίν το φαντάσματα τοῖς ἐν τοῖς ὕδασιν εἰδώλοις, καθάπερ καὶ 

καὶ αἴσθησιν ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὰς ψυχὰς τὼς ἐγυπνυιαζέ- 10 πρότερον εἴπομεν. ἐκεῖ δέ, ὧν πολλὴ γύηται ἡ κύησες, 

σας, ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνος τὼ εἴδωλα ποιεῖ καὶ τὰς ἀπορροίας, δὲν ὁμοία γύεται ἡ ἔμφασις καὶ τὼ εἴδωλα τοῖς ἀληθε- 
καὶ ὅπῃ δὴ ἔτυχεν ἀφικνουμένας μᾶλλον αἰφθητὼς εἶναι νοῖς. δεινὸς δὴ τὰς ἐμφάσεις κρίνειν εἴη ὧν ὁ δυνάμενος 
γύκτωρ διὰ τὸ μεθ᾽ ἡμέραν φερομένας διαλύεσθαι μᾶλλον ταχὺ διαισθάνεσθαι κἀὶ συνορᾶν τὰ διαπεφορημόα καὶ 
(ἀταραχωδέςερος γὼρ ὁ ὠὴρ τὴς νυκτὸς διὰ τὸ νηνεμωτές διεστραμμένα τῶν εἰδώλων, ὅτι ἐςὶν ἀνθρώπου ἢ ἵππου ἢ 
μᾶς εἶναι πὼς νύκτας), καὶ ἐν τῷ σώματι ποιεῖν αἴσθησιν (5 ὁτουδήποτε. κἀκεῖ δὴ ὁμοίως τι δύναται τὸ ἐνύπνιον τῦτο" 
διὰ τὸν ὕπνον, διὰ τὸ καὶ τῶν μικρῶν κινήσεων τῶν ἐντὸξ ἡ. γὼρ κίνησις ἐκκόπτει τὴν εὐθυονειρίαν. τί μὲν ὅν ἐςὶν ὕπνος 
αἰσθάνεσθαι καθεύδοντας μᾶλλον αὶ ἐγρηγορότας. αὗται δ᾽ καὶ ἐνύπγιον, καὶ δ)ὰ τί αἰτίαν ἑκάτερον αὐτῶν γύεται, 
αἱ κινήσεις φαντάσματα ποιῶσιν, ἐξ ὧν προορῶσι τὰ μέλ- ἔτι δὲ περὶ τὴς ἐκ τῶν ἐνυπνίων “μαντικῆς εἴρηται. 
λοντὰ περὶ τῶν τοιύτων. καὶ διὰ ταῦτα συμβαίει τὸ πῶῷ . Περὶ δὲ τῷ τὰ μὲν εἶναι μακρόβια τῶν ζῴων τὰ δὲ1 
θος τῦτο τοῖς τυχῶσι καὶ ἀ τοῖς φρονιμωτάτοιςν» μεθ᾽ ἡμέ- Ὁ βρωχύβια, καὶ περὶ ζωῆς ὅλως μήκους καὶ βραχωῴτητος 
ρᾶν τε γὰρ ἐγίνετ᾽ ἂν καὶ τοῖς σοφοῖς, εἰ θεὸς ἣν ὁ πέμ: ἐπισκεπτέον. τὼς αἰτίας. ἀρχὴ δὲ τῆς σκέψεως ἀναγκαία 
πων" οὕτω δ᾽ εἰκὸς τὸς τυχόντας προορῶν ἡ ̓ γὼρ διάγοιω πρῶτον ἐμ τοῦ. διωπορῆσαι περὶ αὐτῶν. οὐ γάρ ἐςι δῆλον 
πν τοιούτων οὐ φροντιστικὴ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔρημος καὶ κεϑθὴ πότερον ἕτερον ἢ τὸ αὐτὸ αἴτιον πᾶσι τοῖς ζῴοις καὶ φυ- 
πάντων, καὶ κινηθεῖσα κατὰ τὸ κινῶν ἄγεται. καὶ τῷ ἐνίες τοῖς τοῦ τὼ μὲν εἶναι μακρόβια τὰ δὲ. βραχόβια" καὶ 
τῶν ἐκστατικῶν προορῶν αἴτιον ὅτι αἱ οἰκεῖαι κινήσεις οὐκ 25 γὼρ τῶν φυτῶν τὰ μὲν ἐπέτειον τὰ δὲ πολυχρόνιον ἔχαι 
ἐνοχλοῦσιν ἀλλ᾽ ἀπορραπίζονται" τῶν ξενικῶν ὄν μάλιστα τὴν ζωήν. ἔτι δὲ πότερον ταὐτὰ μακρόβια καὶ τὴν φύσιν 
αἰσθάνονται. τὸ δέ τινας εὐθυονείρους εἶναι καὶ τὸ τοὺς ὑγιεινὰ τῶν φύσει συνεςώτων, ἢ κεχώριςαι καὶ τὸ βρα- 
γνωρίμους περὶ τῶν γνωρίμων μάλιστα προορᾶν συμβαύει χύβιον καὶ τὸ νοσῶδες, ἢ κατ᾽ ἐγίως μὲν νόσυς ἐπαλλάτ- 
διὰ τὸ μάλιςα τοὺς γνωρίμους ὑπὲρ ἀλλήλων φροντίζειν" τεῖ τὰ νοσώδη τὴν φύσιν σώματα τοῖς βραχρυβίοις, κατ᾽ 
ὥσπερ γὰρ πόρῥω ὄντων τάχις  γνωρίζασι καὶ αἰσθάνον- 30 ἐνίας δ᾽ οὐδὲν κωλύει νοσώδεις εἶναι μακροβίως ὄντας. περὶ 
ται, ὅτω καὶ τῶν κινήσεων" αἱ γὰρ τῶν γνωρίμων γνωρι- μὲν οὖν ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως εἴρηται πρότερον, “περὶ δὲ 
μώτεραι κινήσεις. οἱ δὲ μελαγχολικοὶ διὰ τὸ σφόδρα, ζωῆς καὶ θανάτε λεκτέον ὕςερον, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ νέσν 

ὥσπερ βάλλοντες πόρρωθεν, εὕςοχοί εἰσιν. καὶ διὰ τὸ με- καὶ ὑγιείας, ὅσον ἐπιβάλλει τῇ φυσικῇ φιλοσοφίᾳ" νῦν 

1. οἵας εἴπομεν οἷα 1.55. ἢ 8. γε ογτὰ ἘΔΙΥ͂. ᾿ἃ ἀ. γέγηται Δ. ἢ ὁρῶν ΕΥ͂. ̓  5. μᾶλλον] τὸ μέλλον ἘΔΙΨ. ᾿ 6. ἀπορροίας ἘΠ. 1 
κοήση τις ἘΥ͂, τι κινήση ἢ, κυήση ὅ), 1 1. τῶϑ ὅϑ᾽ ἘΠΥ. || παυσαμένου δ᾽ ἱκείνου 1. 1 8. ἐκείου οι 7. ἸΠ. αὐτὴν 1... } 9. ὅτως οἵα 

5. Π 11. ποιεῖ οτὰ 1 Ὁ. ἢ ἀπορροὰς ΕΥ͂, 12. ὅποι ζ7, ὅπου 8, ὁποῖα ΑΙ, ἱπκὰ ΕΥ̓͂. ᾿ ἀφικώμενια Ε. ᾿ 12. μᾶλλον οἷὰ Ζ. ὃ 14. 
ἀταρ. γὰρ] τότε γὰρ ταραχωδέςερος Αἵ. 1 ἀὴρ] ἢ τῆς Αἴ. 1 ἠρεμαιοτέρας ἘΜΙ͂Υ. ᾿ὶ 15. τῷ οτὰ 1. ἢ 16. διὰ τὸ] διὸ δῦ. ἢ 18. μὰ.- 
λοντα καὶ πεὶ ΕΥ͂. ᾿ 19. τῦτο 1. ἢ 21. εἢ εἰ δ Ζ, ὃ Ὑ ἢ 23. κονὴ ὅ, ἢ: 24. καὶ τῦῦ τῷ δ’ ΕἸΓΥ. ἢ 25. ὅτι οχα ΕΥ̓͂. ἢ 86. ἀλλ' 
ἀπορριπίζονται ΜΙ, ἀλλὰ πορίζονται ΕΥ̓͂. 1 27. τὸ δῖ τὸς οἵα .5. 28. ὑπὲρ ἙΗ͂Σ. 1 830. μάλιςα ἘΛΑ͂Χ. ἢ αἰσθάνονται οἱ συνέθεις 
ὅτω ΕΙΙ͂Σ. 1 32. κιήσεις οἵα ἘΙ͂Τ. || σφοδρὸν 1). ἢ 33. μελητικὸν ΕΥ̓͂, μὴ μελητικὸν Αἴ. 

4. αὐτοῖς φαντάζεται Ζ.. 2. φιλαινγίδου Ζ, φιλιππίδου ἘΛΙ͂Τ. | 3. λέγονται 1. ἢ} ἀφροδίτην φροδίτην καὶ ἘΠ. ἢ ἃ. οὕτω] τοῦτο, 
1. 16. Σ᾽ οχὰ ΕΣ 1 ὃς δι ΜῸ 1 8. τὰ οχὰ ΕΠ. ᾿ 10. γένηται ΖΙ͂ΪΖ, γίνονται ἘΦ 42. ἂν εἴη 5. }} 48. ταχὺ οτχ ἘΤ. ἢ συν- 

αἰσθάνεσθαι. ἘΖΙ͂ΤΟ. Π καὶ εἰ τὰ οχ ΕΥ̓ ἢ 14. ἢ δῃῖε ἵππον οχ ἘΙ͂Σ. ᾿ 15. ὁπυδέποτε Δί. ἢ ὅμοιον ΔΙ. "ἢ τι οὐλ. δ᾽. ΠΠ τῦτο οχὰ 

1. 1 16. γὼρ ἡ ΕΥ̓͂. ἴἰ 17. καὶ τί ἐνύπνιον ἘΛΙ͂ Κ, 1] 18. μαντείας ΔΙΜΘΎ. 1 εἴρηται} εἴρηται πε πάσης ἘΖΤΥΊ. 
(οάϊοες Σ,Ρ.5Ζ. 23. ἕτερον ἢ] δῆλον καὶ ΑΙ, καὶ Ζ. [ τοῖς οτὰ 4}. Ι 26. δὲ οτα 227Ζ. 1 831. ὅν οπι .5. ἢ πεὶ -- 52. 

ὕςερον οτὴῇ 4Ζ. 32. ἵμως Μο ἢ 33. ὃς Αἵ. 
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ΠΕΡῚ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟΣ 

δὲ τερὶ τῆς αἰτίας τῇ τὰ μὲν εἶναι μακρόβια τὰ δὲ βρα- 
χύβια, καθάπερ εἴρηται πρότερον, θεωρητέον. ἔς: δ᾽ ἔχοντα 
τὴν διαφορὰν ταύτην ὅλα τε πρὸς ὅλα γόη, καὶ τῶν ὑφ᾽ 
ἣν εἶδος ἔτερα πρὸς ἕτερα. λέγω δὲ κατὰ γος μὲν δια- 
φέρειν οἷον ἄνθρωπον πρὸς ἵππον (μακχροβιώτερον γὼρ τὸ 5 
τῶν ἀνθρώπων γος ἢ τὸ τῶν ἵππων), κατ᾽ εἶδος δ᾽ ἀν- 
ἄρωπον πρὸς ἄνθρωπον" εἰσὶ γὰρ καὶ ἄνθρωποι οἱ μὲν μα- 
χρύβιοι οἱ δὲ βραχύβιοι ἕτεροι καθ᾽ ἑτέρους τόπους διεςῶ- 

ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΒΙΟΤΗΤΟΣ. ἀδὅ 

Ἴσως δ᾽ ἄν τις ἀπορήσειεν εὐλόγως, ἄρ᾽ ἔστιν οὗ 
ἄφθαρτον ἔςαι τὸ φθαρτόν, οἷον τὸ πῦρ ἄνω, ἵ μή ἐς! τὸ 

ἐναντίον. φθείρεται γὰρ τὰ μὲν ὑπάρχοντα τοῖς ἐναντίοις 
κατὼ συμβεβηκός, τῷ ἐκεῖνα φθείρεσθαι" ἀναιρεῖται γὰρ 
τἀναντία ὑπ᾽ ἀλλήλων' κατὰ συμβεβηκὸς δ᾽ ὑθὲν τῶν ἐγ 

ταῖς ἀσίαις ἐγαντίων φθείρεται, διὰ τὸ μηθενὸς ὑποκειμένου 
κατηγορεῖσθαι τὴν ὑσίαν. ὥσθ᾽ ᾧ μή ἐςιν ἐναντίον καὶ ὅπε. 
μή ἐςιν, ἀδύνατον ἂν εἴη φθαρῆναι" τί γὼρ ἔςαι τὸ φθε-. 

τες᾽ τὰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς θερμοῖς τῶν ἐθρῶν μακροβιώτερα, ροῦν, εἴπερ ὑπ᾽ ἐναντίων μὲν φθείρεσθαι συμβαίνει μόνων, 
τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ψυχροῖς βραχυβιώτερα. καὶ τῶν τὸν αὐτὸν 10 τῦτο δὲ μὴ ὑπάρχει, ἢ ὅλως ἢ ἐνταῦθα; ἢ τοῦτο τῇ μὲν 
δὰ τόπον οἰκούντων διαφέρουσιν ὁμοίως τινὲς ταύτην πρὸς ἀληθές ἐστι τῇ δ᾽ οὔ" ἀδύνατον γὰρ τῷ ὕλην ἔχοντι μὴ 
ἀλλήλους τὴν διαφοράν. ὑπάρχειν πως τὸ ἐναντίον. πάντῃ μὲν γὰρ ἐνεῖναι τὸ θερμὸν 

Δεῖ δὴ λαβεῖν τί τὸ εὔφθαρτον ἐν τοῖς φύσει συνε- ἢ τὸ εὐθὺ ἐνδέχεται, πῶν δ᾽ εἶναι ἀδύνατον ἢ θερμὸν ἢ 
ςῶσι καὶ τί τὸ ἐκ εὔφθαρτον. πῦρ γὰρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ εὐθὺ ἢ λευκόν" ἔσται γὰρ τὰ πάθη κεχωρισμένα. εἰ οὖν, 
τότοις συγγενῆ, οὐκ ἔχοντα τὴν αὐτὴν δύναμιν, τυγχανει ι5 ὅταν ἅμα ἢ τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παθητικόν, ἀεὶ τὸ μὲν 
γενέσεως καὶ φθορᾶς αἴτια ἀλλήλοις, ὥστε καὶ τῶν ἀλ- ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει, ὠδύνατον μὴ μεταβάλλειν. ἔτι καὶ εἰ 

λων ἕκαστον ἐκ τούτων ὄντα καὶ συνεστῶτα μετέχειν τῆς ἀνάγκη περίττωμα ποιεῖν, τὸ δὲ περίττωμα ἐναντίον" ἐξ ̓ 
τότων φύσεως εὔλογον, ὅσα με συνθέσει ἐκ πολλῶν ἐς; ἐναντία γὰρ ἀεὶ ἡ μεταβολή, τὸ δὲ περίττωμα ὑπόλειμμα 
οἷον οἰκία. περὶ μὲν ἵν τῶν ἄλλων ἕτερος λόγος" εἰσὶ γὰρ τῷ προτέρου. εἰ δὲ πᾶν ἐξελαύνει τὸ ἐνεργείᾳ ἐναντίον, κἂν 
ἴδιαι φθοραὶ πολλοῖς τῶν ὄντων, οἷον ἐπιςήμῃ καὶ ὑγιείᾳ 20 ἐνταῦθ᾽ ἀφθαρτον ἂν εἴη: ἢ ἕ, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος 
καὶ νόσῳ" ταῦτα γὰρ φθείρεται καὶ μὴ φθειρομένων τῶν φθείρεται. εἰ μὲν οὖν ἱκανόν, ἐκ τῶν εἰρημιόνων" εἰ δὲ μή, 
δακτιιῶν ἀλλὼ σωζομένων; οἷον ὠγνοίας μὲν φθορὰ ἀνά- ὑποθέσθαι δεῖ ὅτι ἔνες:[ τι ἐνεργείᾳ ἐναντίον, καὶ περίττωμα 
μηήσις καὶ μάθησις, ἐπιςήμης δὲ λήθη καὶ ἀπάτη. κατὰ γόύεται. διὸ ἡ ἐλάττων ᾧλὸξ κατακάεται ὑπὸ τῆς πολλῆς 

συμβεβηκὸς δ᾽ ἀκολουθοῦσι τοῖς φυσικοῖς αἱ τῶν ἄλλων κατὰ συμβεβηκός, ὅτι ἡ τροφὴ ἣν ἐκείνη ἐν πολλῷ χρόνῳ 
φθοραί: φθειρομένων γὰρ τῶν ζῴων φθείρεται καὶ ἡ ἐπι- 25 ἀναλίσκει τὸν καπνόν, ταύτην ἡ πολλὴ φλὸξ ταχύ. διὸ 
ςήμη καὶ ἡ ὑγίεια ἡ ἐν τοῖς ζῴοις. διὸ καὶ περὶ ψυχῆς πώντα ἀεὶ ἐν κινήσει ἐςί, καὶ γίεται ἢ φθείρεται, τὸ δὲ 
συλλογίσαιτ᾽ ἄν τις ἐκ τότων᾽ εἰ γάρ ἐςι μὴ φύσει ἀλλλ περιέχον ἢ συμπράττει ἢ ἀντιπράττει. καὶ διὼ τῦτο μετα- 
ὥσπερ ἐπιςήμη ἐν ψυχῇ, ὅτω καὶ ψυχὴ ἐν σώματι, εἴη τιθέμενα πολυχρονιώτερω μὲν γύεται καὶ ὀλιγοχρονιώτερα 
ἄν τις αὐτῆς καὶ ἄλλη φθορὰ παρὼ τὴν φθορὰν ἣν φθεί. τῆς φύσεως, ἀΐδια δ᾽ οὐδαμοῦ, ὅσοις ἐναντία ἐς," εὐθὺς 
ρεται φθειρομένου τῷ σώματος. ὥς ἐπεὶ οὐ φαύεται τοι- 30 γὰρ ἡ ὕλη τὸ ἐναντίον ἔχει. ὥς᾽ εἰ μὲν τῷ πῷ, κατὰ τόπον 
αὐτὴ οὖσα, ἄλλως ὧν ἔχοι πρὸς τὴν τοῦ σώματος κοι- μεταβάλλει, εἰ δὲ τῷ ποσῇ, κατ᾽ αὔξησιν καὶ φθίσιν" εἰ 

δὲ πάθους, ἀλλοίῦται. 

2 

κωγίαν. 

4. τὸς ΜΖ. ἢ 5. γἀ}] δὲ ΜΖ. ἢ 6. δ᾽ ἄνθρωπος ΤΡ. ἢ Ἴ. καὶ ογὰ 1. ἢ 8. βραχύτεροι 2. ἵ ἕτεροι οτὰ 9Ζ. ΠΠ καθεςῶτες ΜΗ͂ 
Ζ. ἢ 11. διαφέρει 1.. 1} ταύτην τὴν πρὸς ἀλλ. ὃ. ,4Ζ. 13. δὲ] δὲ ,3Ζ1Ζ. 1 14. γὰρ] δὴ 12, οἵα δ. Π 15. τύτων ΨΖ. {ΠΟ 16. ἀλλή- 

ἈοιςἿ τοῖς ἄλλοις Το τῶν ἄλλων Μ͵ΉΖ. 11. ἕκαςα Ῥ. ἢ ἐκ τύότων ὅντα] ὥςε ΜΙ͂Ζ. [ὺὺΟ 19. ἕτερος ἔξω λόγος" εἰσὶ γὼρ καὶ ἴδιαι Ῥ. ἢ 
80. πολλοῖς τῶν ὄντων φθοραὶ δ. 1} ὑγίεια 7. ἢ 21. νόσος 1.}9ΏϊΖ. ἢ 22. ὡγιείας Ῥ. 1 23. δὲ οχι 5. ᾿ 24. αἱ οτχ Ω͂. 1} 26. ἡ γοβὲ 
καὶ οὐὴ «δ. [Π 27. λογίσαιτ᾽ ΠΙ͂ΡΖ. [τις ἄν 1.5. }} 28. ἐπιςήμη ἐν ψυχῆ οτχὰ ὑγ Ζ, ἐπιςήμη οτὰ 7. [καὶ οτὰ .,Ζ. [29. τις οτα 

27.) 2Ζ. 1| φϑορὼν] φύσιν ΩἿἵΙ͂. ἱ ἢ 1.. ἢ 30. ὅσα τοιαύτη Ζ. : 
2. ἰεὶ δ. ἢ" ἡ 3,22. ἢ μὴν 1ἴ52Ζ. ἢ ἰς εἴ τι 147Ζ. ἃ Ἴ. 5] εἰ 412. 1 ὅπου τε μή ΜΖ. 1 9. ἱναντίον Ζ. 1 ξυμβαίνει μόνον ΔΗ͂ 

.52Ζ-. 1 10. ἢ ἀπὶς ὅλως οπὶ .5δ, | 12. ἐναντίον. εὐθὺς γὰρ δυνάμει ἐνυπάρχει τὸ ἐναντίον τῇ παθητικῇ ὕλῃ, πάντῃ ἸΙ͂Ζί. 1 13. πᾶν -- 1Δ, 
Ἀευκόν οπι ΠΖ. 14. ἔς αι] εἴτε ΜΖ. ἃ 15. ὅταν ἅμα] ὅτε ἄν ΠΗ͂, ἅμα ὅταν οοττ Ζ. |] τὸ ροβὶ καὶ ον ΖΗ εἰ μγῃ' Ζ. [ἰ τὸ μὲν 
ἀεὶ 1. ἢ 18. ἱναντίων 0. 1 ὑπολείμματος προτέρου ΜΙ, 1 19. ἱναντίον] ἐνίοτε Ι͂. |] 20. φθαρτὸν Ω͂. ἢ ὧν εἴ] ἢ 5. 1} 22. ἔςι ,4Ζ. 1} 

ἐσεργείω τι τὸ Ῥ. ΠΠ ἱναντίω Ζ.. 1 24. ὃ] ἡ ἐν ΜΖ. 1} 25. καταταλίσκει Ῥ. 1] διὸ καὶ πάντα 1. ἢ 26. ] καὶ ΠΖ. 1} 29. ἄδεια Ι͂ εἰ 
ρε Ζ.!} ὅσα Ἡ. 30. μὲν τὸ πῶ κατὰ τὸ πῷ μετ. Ζ. ἢ 31. καὶ] ἢ Ζ. || 32. πάθος ΡΖ, εὐπαθὲς Η͂. 
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4 ἜΕςι δ᾽ ἴτε τὼ μέγιςα ἀφθαρτότερα (ἵππος γὰρ ἀν- ὑγρῖ, ἐὰν πλείονι λόγῳ ὑπερέχῃ κατὰ τὸ ποιὸν ἢ λείπεται 
θρώπου βρα;χυβιώτερον) οὗτε τὰ μικρά (ἐπέτεια γὼρ τὲ κατὰ τὸ ποσόν. ἔςι δ᾽ ἐνίοις μὲν τὸ θερμὸν τὸ λιπαρόν, ὃ 
πολλὼ τῶν ἐγτόμων) ὅτε τὰ φυτὰ ὅλως τῶν ζῴων (ἐκές ἅμα ποιεῖ τό τε μὴ εὐξήραντον καὶ τὸ μὴ εὔψυκτον" ἐνίοις 
τεία γὰρ ἔνια τῶν φυτῶν) οὔτε τὼ ἔναιμα (μέλιττα γὰρ δ᾽ ἄλλον ἔχει χυμόν. ἔτι δεῖ τὸ μέλλον εἶναι μὴ εὔφθαρ- 
πολυχρονιώτερον ἐνίων ἐναίμων) οὔτε τὼ ἄναιμα (τὰ γὰρ 5 τὸν μὴ περιττωματικὸν εἶναι. ἀναιρεῖ γὰρ τὸ τοῦτον ἢ νόσῳ 
μαλάκια ἐπέτεια μόν, ἄναιμα δὲ) ὅτε τὰ ἐν τῇ γῇ (καὶ ἢ φύτει" ἐναντίω δ᾽ ἡ τῇ περιττώματος δύναμις καὶ φθαρ- 
γὰρ φυτὰ ἐκέτειά ἐςι καὶ ζῷα πεῖζα) οὔτε τὰ ἐν τῇ θω- τικὴ ἡ μὲν τῆς φύσεως ἡ δὲ μορίου. διὸ τὰ ὀχευτυκὰ καὶ 
λάττῃ" καὶ γὰρ ἐκεῖ βραχύβια καὶ τὰ ὑςρακηρὰ καὶ τὰ πολύσπερμα γηράσκει ταχύ" τὸ γὰρ σπέρμα περίττωμα, 
μαλάκια. ὅλως δὲ τὼ μακροβιώτατα ἐν τοῖς φυτοῖς ἐςΐν, καὶ ἔτι ξηραίνει ἀπιόν. καὶ διὰ τῦτο ἡμίονος μακροβιώτερος 
οἷον ὁ φοῖνιξ εἶτ᾽ ἐν τοῖς ἐναίμοις ζῴοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς το ἴππου καὶ ὄνου, ἐξ ὧν ἐγένετο, καὶ τὼ θήλεα τῶν ἀρρένων, 
ἀναίμοις, καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς ἢ ἐν τοῖς ἐνύδροις. ὥστε καὶ ἐὼν ὀχαυτικὼ ἢ τὰ ἄρρενα" διὸ οἱ ςρουθοὶ οἱ ἄρρενες βρα- 
συνδυασθέντων ἐν τοῖς ἐναίμοις καὶ πεζοῖς τὰ μακροβιώτατα «χιυβιώτεροι τῶν θηλειῶν. ἔτι δὲ καὶ ὅσα πονητικὰ τῶν ἀρ- 
τῶν ζῴων ἐςΐν, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἐλέφας. καὶ δὴ καὶ τὰ ρένων, καὶ διὰ τὸν πόνον γηράσκει μᾶλλον᾽ ξηραίνει γὰρ ὁ 
μείζω ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν τῶν ἐλαττόνων μακροβιώτερα' πόνος, τὸ δὲ γῆρας ξηρόν ἐξτιν. φύσει δὲ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν 
καὶ γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις συμβέβηκε τοῖς μακροβιωτάτοις 15 εἰπεῖν τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν μακροβιώτερα" αἴτιον δ᾽ ὅτι 
μέγεθος, ὥσπερ καὶ τοῖς εἰρημένοις. θερμότερον ζῷον τὸ ἄρρεν ἐςὶ τῷ θήλεος. τὼ δ᾽ αὐτὼ ἐν τοῖ 

5 Τὴν δ᾽ αἰτίαν περὶ τότων ὡπάντων ἐντεῦθεν ἄν τις θεω- ἀλεεινοῖς μακροβιώτερά ἐςιν ἢ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις, διὰ 
ρήσειεν. δεῖ γὰρ λαβεῖν ὅτι τὸ ζῷόν ἐςι φύσει ὑγρὸν καὶ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὶ ἥνπερ τὼ μείζω. καὶ μάλις᾽ ἐπίδηλον 
θερμόν, καὶ τὸ ζῆν τοίστον, τὸ δὲ γῆρας ψυχρὸν καὶ ξηρόν, τὸ μέγεθος τῶν τὴν φύσιν ψυχρῶν ζῴων" δὶὸ οἵ τ᾽ ὄφεις 
καὶ τὸ τεθνηκός" φαίνεται γὼρ ὕτως. ὕλη δὲ τῶν σωμάτων Ὁ καὶ αἱ σαῦραι καὶ τὰ φολιδωτὰ μεγάλα ἐν τοῖς θερμοῖς 
τοῖς ἦσι ταῦτα, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, καὶ τὸ ξηρὸν τόποις, καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ τῇ ἐρυθρᾷ τὼ ὑςρακόδερμα" τῆς 
καὶ τὸ ὑγρόν. ἀνάγκη τοίνυν γηράσκοντα ξηραίνεσθαι. διὸ τε γὰρ αὐξήσεως ἡ θερμοὴ ὑγρότης αἰτία καὶ τῆς ζωῆς. ἐν 
δεῖ μὴ εὐξήραντον εἶναι τὸ ὑγρόν. καὶ διὰ τῦτο τὰ λιπαρὰ δὲ τοῖς ψυχροῖς τόποις ὑδατωδέςερον τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς 
ἄσηπτα. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀέρος" ὁ δ᾽ ὠὴρ πρὸς τἄλλα πῦρ' ἵῴοις ἐς γ᾽ διὸ εὔκηκτον, ὥςε τὼ μὲν ὁ γήεται ὅλως τῶν 
αὖρ δ᾽ οὐ γίεται σαπρόν. ἀδ᾽ αὖ ὀλέγον δεῖ εἶναι τὸ ὑγρόν" 25 ζώων τῶν ὀλιγαίμων. ἢ ἀναίμων ἐν τοῖς πρὸς τὴν ἄρκτον 
εὐξήραντον γὰρ καὶ τὸ ὀλίγον. διὸ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τόποις, οὔτε τὰ πεζὼ ἐν τῇ γῇ οὔτε τὰ ἔνυδρα ἐν τῇ θα- 
ζῷα καὶ φυτὰ ὡς ὅλως εἰπεῖν μακροίιώτερα, καθάπερ λάττῃ, τὼ δὲ γύεται μέν, ἐλάττω δὲ καὶ βραχυβιώτερα" 
ἐλέχθη πρότερον" εὔλογον γὰρ τὼ μείζω πλέον ἔχειν ὑγρόν. ὠφαιρεῖται γὰρ ὁ πάγος τὴν αὔξησιν. τροφὴν δὲ μὴ λαμ- 
οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο μακροβιώτερα" δύο γὰρ τὼ αἴτια, βαΐνοντα καὶ τὰ φυτὼ καὶ τὼ ζῷα φθείρονται" συντυζκει 
τό τε ποσὸν καὶ τὸ ποιόν, ὥςε δεῖ μὴ μόνον πλῆθος εἶναι 30 γὰρ αὐτὰ ἑαυτά" ὥσπερ γὼρ ἡ πολλὴ φλὸξ κατακαέει 
ὑγρᾷ, ἀλλὰ τῶτο καὶ θερμόν, ἦα μήτε εὔπηκτον μήτε εὖς καὶ φθείρει τὴν ὀλίγην τῷ τὴν τροφὴν ἀναλίσκειν, ὕτω τὸ 

« ξήραντον ἧ. καὶ διὰ τῶτο ἄνθρωπος μακρόβιον μᾶλλον ἐνίων φυσικὸν θερμὸν τὸ πρῶτον πεπτικὸν ἀναλίσκει τὴν ὕλην ἐν 
μειζόνων' μακροβιώτερα γὰρ τὰ λειπόμενα τῷ πλήθει τῇῪ ἢ ἐςίν. τὰ δ᾽ ἔνυδρα τῶν πεζῶν ἧττον μακρόβια, οὐχ, ὅτι 

2. βραχυβιώτερος ΤΩΡ. || τῶν ἐντόμων τὰ πολλὰ ΠΖ. || ἁ. τῶν οἵα Δ. ΠΠ 5. πολυχρονιωτέρα (5. ἢ} ὅτε] ὁ 15. 1 1. θαλάσση Ζ.. ἴ 
8. καὶ τὼ ὀςρακηρὼ οτὰ 5. [ 9. δὲ μακροβιώτατον ΠΗ͂. ἢ 10. ὁ οὔ Ζ.. 41. ἐν τοῖς εἰ ἢ ἐν τοῖς --- 42, πεζοῖς ογαὰ 2Ζ. ἃ 13. τὰ 

μὲν μείζω Ῥδ. 15. καὶ δῃῖς τοῖς οἷα ,Ζ. ᾿Π μακροβιωτέροις Ζ. ἢ 19. ξηρὸν καὶ ψυχρὸν 4ΩΖ. 1} 21. ὅσι] ζώοις Μἴ0Ε2Ζ. ψυχρὸς 
καὶ τὸ θερμὸν Ῥ, 1} τὸ οπι 5. 22. καὶ] δὲ 2277. ΠΠ] τὸ οἵα .Ρ.5. 1 23. δεῖ] δὴ 5. " 24. πῦρ ροβὶ ἀὴρ 2,2, οτὰ Ζ. ἢ 326. καὶ 

Ῥοϑὶ μεγ. οαι ἢ. ἢ 27. ἁπλῶς Ζ, ὅλος λόγος ΠΗ͂. 28. πλεῖον Ζ, 1 29. μακροβιώτατα ΡΖ. ᾿ 30. ὥςε δε] ὡς εἰ Η͂, ὡς Ζ. ἢ 

εἶναι πλῆθος Ῥ. πλ. τῷ ὑγρῶ ἀλλὰ καὶ τῷ ϑερμξ ΜΖ. ἢ 32. μακρόβιον καὶ μ. 27Ζ. ᾿ἱ ἐνίων ζώων μ. Ῥ. ἢ 38. γὰρ τὰ οἵὰ ΗΖ. 

1. πλέονι Ζ. [[ ποσὸν ΔΗ͂. [ 2. τὸ οτὰ Ζ. ἢ ποιὸν 1. 1] τὸ δῃϊα λιπαρόν οὐ Ζ. 3. μὴ ροϑβὶ τὸ οπι Ὁ. ἢ ἀ. δεῖ) δὴ ». Β 
6. δ᾽] γὰρ . ᾿] 7. διὸ καὶ τὰ ΜΖ. [1] 9. μακρ. καὶ ἵππου καὶ 47Ζ. ἢ 11. διὸ καὶ οἱ Ζν. ΠΟ 14. καὶ οτὰ .8. ἢ τὸ οπι .,.Ζ. ἢ 15. αὖ. 
τιον σον Ζ, ἔτι ΜΗ. ᾿ 16. ζῶον οπι ΠΗ͂Ζ, τὸ ζῶον Ῥ. [{ ἐςξὶ οτὰ 1Π|ΡΖ. [[ "] καὶ ἐν Ζ. [|17. ἀλεεινοῖς καὶ μακρ. ἈΙ͂Ζ. 1 18. αὐτὴν 

δ᾽ αἰτίαν Ῥ. ᾿| τὰ μείζω οτὰ 22, καὶ μείζω Ῥ, καὶ ταχὺ μείζω 1. ἢ 19. ψυχρῶν τὴν φύσιν Ζ. ἢ 20. οἱ σαῦροι Ῥ. 21. ἐν τῇ ἔρυ- 
θρᾷ θαλάσσῃ Ψ. {[ 23. ψυχροῖς] ὑγροῖς ΠΖ. 25. ἢ ἄναιμα .8, οἵα ,2Ζ.- || 26. θαλάσσῃ Ζν. 1 27. γδεται ἐλάττω μὴν καὶ βρ. ἩΖ. ἢ 
28. δὲ τὰ μὴ ΜΖ. || 29. ζῶα καὶ τὰ φυτὰ (δ. 1} φθείρεται ΜΖ. ᾿ 30. αὐτὸ αὐτά Ῥι αὐτὸ αὑτὸ 1.5. 11 γὰρ οἵὰ 4ἹΖ. 1} 832. τεκτι- 
κὸν καὶ ὃ ἔςιν ἡ πέψις ἀναλ. Μ͵ῖΖ. 

ΙΣ 



ΠΕΡῚ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟΣ. ΠΕΡῚ ΝΈΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΉΡΩΣ... 461 

ὑγρὰ ὡπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτι ὑδατώδη" τὸ δὲ τοῖῦτον ὑγρὸν εὖ- κροβιώτερα. τοιαῦτα δὲ τὰ μὴ ἐπέτεια ἀλλὼ δενδρώδη" 
φθαρτον, ὅτι ψυχρὸν καὶ εὔπηκτον. καὶ τὸ ἄγαιμον διὰ τὸ τὸ γὰρ ἄνω τῷ φυτῖ καὶ κεφαλὴ ἡὶ ῥίζα ἐςί, τὰ δ᾽ ἐπέ- 
αὐτό, ἐὰν μὴ μεγέθει ἀπαμύνηται" οὔτε γὰρ λίπος οὔτε τεια ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τὸν καρπὸν λαμβάνει τὴν αὔξησιν. 

γλυκὺ ἔχει. ἐν γὰρ Ἰῴῳ τὸ λιπαρὸν γλυκύ" διὸ αἱ μές ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου καὶ καθ᾽ αὑτὰ ἐν τοῖς περὶ φυτῶν 

λιστάι μακροβιώτεραι ἑτέρων μειζόνων ζῴων. 5 διορισθήσεται" γῦν δὲ περὶ τῶν ἄλλων ζῴων εἴρηται -τὸ αἷς 
6 Ἔν δὲ τοῖς φυτοῖς ἐςὶ τὰ μακροβιώτατα, καὶ μᾶλ- τιον περί τε μεγέθες ζωὴς καὶ βραχυβιότητος. λοιπὸν δ᾽. 
λον ἢ ἐν τοῖς ζῴοις, πρῶτον μὲν ὅτι ἧττον ὑδατώδη, ὥς᾽ ἡμῖν θεωρῆσαι περί τε νεότητος καὶ γήρως καὶ ζωῆς καὶ 

» Υ̓ δον ΄ ΄ ΄ ΄ Ν Ψ Ἄς -“ ΄ οὐκ εὔπηκτα" εἶτ᾽ ἔχει λιπαρότητα καὶ γλισχρότητα, καὶ θανώτε' τότων γὰρ διορισθέντων τέλος ὧν ἡ περὶ τῶν ζῴων 
Ἁ 7 Υ μ᾿ » »Ῥ7 λε 7ὔ Ψ ξηρὼ καὶ γεώδη ὄντα ὅμως οὐκ: εὐξήραντον ἔχει τὸ ὑγρόν. ἔχοι μέθοδος. . 

«περὶ δὲ τῷ πολυχρόνιον εἶναι τὴν τῶν δένδρων φύσιν δεῖ λα- 10 Περὶ δὲ νεότητος καὶ γήρως καὶ περὶ ζωῆς καὶ θανάτε1. 
βεῖν τὴν αἰτίαν" ἔχει γὰρ ἰδίαν πρὸς τὰ ζῷα, πλὴν πρὸς λεκτέον γῦν᾽ ὦμα δὲ καὶ περὶ ἀναπνοῆς ἀναγκαῖον ἴσως τὼς 

τὰ ἔντομα. νέα γὰρ ἀεὶ τὼ φυτὰ γύεται" διὸ πολυχρόνια. αἰτίας εἰπεῖν" ἐνίοις γὰρ τῶν ζῴων διὼ τοῦτο συμβαΐνει τὸ 
ἀεὶ γὰρ ἕτεροι οἱ πτόρθοι, οἱ δὲ γηρώσκασιν. καὶ αἱ ῥίζαι Ὧν καὶ τὸ μὴ Ὧῶν. ἐπεὶ δὲ περὶ ψυχῆς ἐν ἑτέροις διώρις αι, 

ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἐκ ἅμα, ὠλλ᾽ ὁτὲ μὲν μόνον τὸ ςέλεχος καὶ καὶ δῆλον ὅτι ὁχ, οἷόν τ᾽ ἐδαι σῶμα τὴν ἀσίαν αὐτῆς, ἀλλ᾽ 
οἱ κλάδοι ἀπώλοντο, ἕτεροι δὲ παρεφύησαν᾽" ὅταν δ᾽ ὅτως 5 ὅμως ὅτι γ᾽ ἔν τινι τοῦ σώματος ὑπάρχει μορίῳ, φανερόν; 

ὦσιν, αἱ ῥίζαι ἄλλαι ἐκ τῷ ὑπάρχόντες γύίονται, καὶ ἕτως καὶ ἐν τούτῳ τοὶ τῶν ἐχόντων δύναμιν ἐν τοῖς μορίοις. τὼ 
ἀεὶ διωτελεῖ τὸ μὲν φθειρόμενον τὸ δὲ γινόμενον" διὸ καὶ μὲν οὖν -ἄλλα τῆς ψυχῆς ἢ μόρια ἢ δυνώμεις,ι ὁπατέρωφ 
μακρόβια. - ἔοικε δὲ τὼ φυτὼ τοῖς ἐντόμοις, ὥσπερ εἴρητα; ποτὲ δεῖ καλεῖ, ἀφείσθω τὰ νῦν" ὅσα δὲ ζῷω λέγεται 
πρότερον" διαιρύμενα γὼρ ζῇ, καὶ δύο καὶ πολλὰ γίεται" καὶ ζῆν, ἐν μὲν τοῖς ὠμφοτέρων τούτων τετυχρικόσι (λέγω 

ἐξ ἑνός, τὰ δ᾽ ἔντομα μέχρι μὲν τὸ Ὧῶν ἦλθεν, πολὺν δ᾽ ὁ Ὁ δ᾽ ὠμφοτέρων τοῦ τε ζῷον εἶναι καὶ τοῦ Ὧῶν). ἀνώγκη ταὐύ- 
δύναται χρόνον" οὐ γὰρ ἔχει ἔργανα, οὐδὲ δύνατωι ποιεῖν τὸν εἶναι καὶ ἂν μόριον καθ᾽ ὅ τὲ ζῇ καὶ καθ᾿ ὃ προσαγο- 

Ἄν νειν νΝ ε ες} ς Ν - -ω 47 ᾽΄. τν Ἂν Ἁ Ν ". « ΦΚᾧΨἝυν»" » 7 Ὰ αὐτὼ ἡ ἀρχὴ ἡ ἔκ ἑκάςῳ. ἡ δ᾽ ἐν τῷ φυτῷ δύνωται" παν- ρεύομεν αὐτὸ “ζῷον. τὸ μὲν γὰρ ζῷον ἢ ζῷον, ἀδύνατον μὴ 
ταχῇ γὰρ ἔχει καὶ ῥίζαν καὶ καυλὸν δυνάμει. διὸ ἀπὸ Ὡῶν' ἦ δὲ ζῇ, ταύτῃ ζῷον ὑπάρχειν τς ἀναγκαῖον" τὼ γὼρ᾽ 
ταύτης ἀεὶ προέρχεται τὸ μὲν νέον τὸ δὲ γηρώσκον, μιιρόν φυτὰ ζῇ μέν, οὐκ ἔχει δ᾽ αἴσθησιν, τῷ δ᾽ αἰσθάνεσθαι τὸ 
τι διαφέροντα τῷ εἶναι μακρόβια, ὅτως ὥσπερ τὰ ἀποφυ- 25 ζῷον πρὸς τὸ μὴ ζῷον διορίζομεν. ἀριθμῷ μὲν οὖν ἀναγ- 
τευόμενα. καὶ γὰρ ἐν τῇ ἀποφυτείᾳ τρόπον τινὰ φαΐ) ἄν καὶον ἣν εἶναι καὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ μόριον, τῷ δ᾽ εἶναι 

Ἂ “ ΄΄ τ “, Ψ Ν, Σ ,ὕ ΄ 2 Ν . ΚΝ λν 7 ἷ᾿ Ν τις ταῦτα συμβαΐειν" μόριον γάρ τι τὸ ἀποφυτευθέν. ἐν πλείω καὶ ἕτερα" ὁ γὰρ ταὐτὸ. τὸ ζῴῳ τε εἶναι καὶ τὸ Ὧν. 
μὲν ἵν τῇ ὠποφυτείᾳ χωριίζομένων συμβαίνει τῦτο, ἐκεῖ δὲ ἐπεὶ οἷν τῶν ἰδίων. αἰσθητηρίων ἕν τι κοινόν: ἐξτν αἰσθητήριον, 
διὰ τῷ συνεχίς. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἐυπάρχει πάντῃ ἡ ἀρχὴ δυ- εἰς ὃ τὰὼς κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσθήσεις ἀναγκαῖον ὠπαντῶν, τῦτο 
γάμει ἐῶσα. συμβαίνει δὲ ταὐτὸ ἐπί τε τῶν ζῴων καὶ φυ- 30 δ᾽ ὧν εἴη μέσον τοῦ πρόσθεν καλεμώπ καὶ ὄπισθεν (ἔμπρο-- 
τῶν. ἔν τε γὰρ τοῖς ζῴοις τὰ ἄρρενα μακροβιώτερα ὡς ἐπὶ σθεν μὲν γὰρ λέγεται ἐφ᾽ ὅ ἐςξὶν ἡμῖν ἡ αἴσθησις, ὄπισθεν 
τὸ πολύ' τότων δὲ τὰ ἄνω μείζω ἢ τὰ κάτω (νανωδέςερον δὲ τὸ ἀντικείμενον), ἔτι δὲ διηρημώου τῷ σώματος τῶν μὲν 

Ἁ “ Λ νι ΕΣ »ὍὉ-γΥ̓ Ἁ ΄ Ὶ ͵ ,ὔ .«“ Σὺῦ ΄ ΄, ᾿Ν Ν Ὑὰρ τῷ θήλεος τὸ ἄρρεν), ἐν δὲ τῷ ἄνω τὸ θερμόν, καὶ τὲ ζώντων πάντων τῷ τ᾽ ἄνω καὶ κάτω (πάντα γὰρ ἔχει τὸ 

Ἁψυχρὸν ἐν τῷ κάτω" καὶ τῶν φυτῶν τὰ κεφαλοβαρῇ μα- ἄνω καὶ τὸ κάτω, ὥςε καὶ τὰ φυτῶ), δῆλον ὅτι τὴν θρε- 

2. τὼ ἄναιμα Ἢ. ἢ ἃ. γὼρ τῶ ζώων Ζ:. ἢ 6. εἰσὶ 1. ἢ 1. ὅτ] ἢ Μ᾿ 8. καὶ ξηρὰ] διὸ ξηρὰ ΙῬΡ, διὸ καὶ ξηρὰ ΔΖ. ἢ 9. ἔχυσι 

31}0Ρ52. " 12. ἄτομα 1. ἃ 13. οἱ δὲ] ἀδὲ Μ᾿ 14. ἀλλ᾽ δαϊδ ἀχ οὐχ ΜΓ. 1 ὅταν Μ. ἢ τὸ ςέλεχος μόνον Ῥ. ἢ 16. ποιῶσιν ΜΙ͂Ζ. 
ἀλλ᾽ 5. 1 18. μακρόβιον Ῥ. 1] φυτὰ ἐν τοῖς Μ. 1 19. πρότερον οτὰ ΔΖ. ᾿ἱ 25. τῷ] τὸ 8, τῷ ἀὲ ΜΖ. 1 21. ταῦτα 7. ἢ} τὸ συν- 
εαίς Ῥ. ἢ πατὴ 2ΠΖ. ἢ 30. τῶν οἵα 2. ᾿Ϊ ζώων τε καὶ τῶν φυτῶν Μ. || 31. ὥσπερ ἱπὶ ΜΙ. Π 32. μανωδέςερον Μ. ᾿ 33. τὸ ροϑὲ καὶ 
Οσῃ 5. || 34. κάτω ὥσπερ γὼρ καὶ Ζ. 1! τῶν οτὰ 25. }} κεφαλῆ Ω͂. 

8. τὼ κατω λαμβώνει καὶ τὸς χαρπὺς καὶ ἐπὶ τὴν 242. [[{ ἀ. τύτων 1Ζ. ᾿ 6. καὶ πεὶ βρ. ὩΡ. Ἰ 9. ἔχη 1. 11 10. περὶ ροδὲ καὶ 
οἵα ΖΡ. ἢ 11. νῦν λειτέον 1. ΠΟ 12. τάτυ συμβαίνει καὶ τὸ Ζ. ἵ 15. ἕμως οἵα 1.}ΜΖ. 11. ἢ ροβὲ ψυχῆς οἵα 2Ζ. 18. βαλεῖν 

4.. ἵ τὸ 8..}} 19. τοῖς ζώοις ἀμφ. 2., οπ 5518 τύτων --- 20. ἀμφοτέρων. | 21. τε] γε ΑἵΙ͂. ἢ 22. ἢ ζᾷον ογὰ 442. 1 23. ἀκίγκη . 

ῷ. τῷ) τὸ Ῥ. || 25. ἂν ἀναγκαῖον εἶναι τὸ αὐτὸ 8, ἀτωγκαῖον εἶναι ἐν καὶ αὐτὸ Ῥ. 1 26. τὸ αῃΐα μόριον οτχ 2.5. 21. ἕτερον Ρ 5. 1} 
τὸ οἵὰ ΜἍΙ͂ΡΘ. || ζῶο ρν 1. ἵ τε οπὰι {}8Η2Ζ. ἢ} 28, ἐπειδὴ ,9ΜΖ. ᾿ τι οτὰ 3442. [1 30. πρόσθε Ζ. || 31. ] ὦ 2, ὧν ΑΙ. 11 32. μὲν 
οτὰ 1} 5. 1} 38. ζώων τῶν πάντων Μῖ. 1 τῷ] τό Ζ. || 34. τὸ οἱι Ζ. 

Νππ 2 



ἀδδ 

«τικὴν ὠρχὴν ἔχοι ἂν ἐν μέσῳ τότων" καθ᾿ ὃ μὲν γὰρ εἰσ-- 
ἔχεται μόριον ἡ τροφή, ἄνω καλοῦμεν, πρὸς αὐτὸ βλέ- 
ποντες ὠλλ᾽ ὁ πρὸς τὸ περιέχον ὅλον, κάτω δὲ καθ᾽ ὃ τὸ 
“περίττωμα ἀφίησι τὸ πρῶτον. ἔχει δ᾽ ἐνωντίως τοῖς φυτοῖς 

“ » ’ ἊΨ Χ Χ ᾽ ’ ως, 2,42 τοῦτο καὶ τοῖς ζῴοις" τῷ μὲν γὰρ ἀνθρώπῳ διὰ τὴν ὀρθό- 
Λ - » -“᾿ “ 7, ν Κ᾽ “ΔΎ 

τητὼ μάλιςα ὑπάρχει τοῦτο τῶν ζῴων, τὸ ἔχειν τὸ ἄνω 

μόριον πρὸς τὸ τῷ παντὸς ἄνω, τοῖς δ᾽ ἄλλοις μεταξύ" τοῖς 
δὲ φυτοῖς ἀκινήτοις οὖσι καὶ λαμβάνουσιν ἐκ τῆς γῆς τὴν 

ν, . ᾽ ΄, “ἢ Ἁ ,, 2 “. τροφὴν ἀναγκαῖον ἀεὶ κάτω τῦτ᾽ ἔχειν τὸ μόριον. ἀνάλογον 

ΠΕΡῚ ΝΕΟΈΤΗ͂ΤΟΣ ΚΑΙ ΓΗΡΩΣ, 

ἔξαι λόγος. ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει κατά γε τῦτο τά τε φυτὰ 
καὶ τὸ τῶν ἐντόμων γένος. ἀνάγκη δὲ καὶ τὴν θρεπτικὴν 
ψυ Ἁ » 7 ὲ Ξς.Ἄ α΄ἷὦ Ψ' Ἂν 7 δὺ ’, δὲ χὰν ἐνεργείᾳ, μὲν ἐν τοῖς ἔχουσιν εἶναι μίαν, δυνάμει 
πλείος, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν αἰσθητικὴν ἀρχήν" φαΐεται γὰρ 

᾽ Ἁ , » Ἁ Ἁ 
5 ἔχοντα αἴσθησιν τὼ διαιρόμενα αὐτῶν. ἀλλὰ πρὸς τὸ σώ- 

ζεσθαι τὴν φύσιν, τὼ μὲν φυτὰ δύναται, ταῦτα δ᾽ οὐ δύ- 
ἣν Ἁ Ν ἊΨ" Ἀ ΄ ; “᾿» Ὁ» νάται διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὄργανω πρὸς σωτηρίαν, ἐνδεῶ τ᾽ εἶ. 

ναι τὼ μὲν τῷ ἀηψομέπ τὰ δὲ τῇ δεξομένα τὴν τροφήν, 
τὰ δ᾽ ἄλλων τε καὶ τούτων ἀμφοτέρων. ἐοίκασι γὰρ τὼ 

γάρ εἰσιν αἱ ῥίζαι τοῖς φυτοῖς καὶ τὸ καλύμενον ςόμα τοῖς 10 τοιαῦτα τῶν ζῴων πολλοῖς ζῴοις συμπεφυκόσιν᾽ τὼ δ᾽ ἄρι- 
ζῴοις, δι’ ἦ τὴν τροφὴν τὼ μὲν ἐκ τῆς γῆς λαμιβώμι,. τὰ 
δὲ δι᾽ αὐτῶν. : 

ςαὰ συνεςηκότα τῦτ᾽ ὁ πάσχει τῶν ζῴων διὰ τὸ εἶναι τὴν 
φύσιν αὐτῶν ὡς "ἐνδέχεται μάλιςα μίαν. διὸ καὶ μικραν 
αἴσθησιν ἔνια ποιεῖ διαιρόέμενα τῶν μορίων, ὅτι ἔχει τε ψυ- 2 Τριῶν δὲ μερῶν ὄντων εἰς ἃ διαιρεῖται πάντα τὰ τέ- 

λεια τῶν ζῴων, ἑνὸς μὲν ἢ δέχεται τὴν τροφήν, ἑνὸς δ᾽ Ὦ χικὸν πάθος" χωριζομέων γὰρ τῶν σπλάγχνων ποιεῖται 
τὴ περίττωμα προΐεται, τρίτο δὲ τῷ μέσα τότων, τῦτο ἐν 15 κύησιν, οἷον. καὶ αἱ χελῶναι τῆς καρδίας ἀφηρημύης. 
μὲν τοῖς μεγίςοις τῶν ζῴων καλεῖται ςῆθος, ἐν δὲ τοῖς ἀλ- “Ἔτι δὲ ἐτί τε τῶν φυτῶν δῆλον καὶ ἐπὶ τῶν ζῴων,ἢ 
λοις τὸ ἀνάλογον, διήρθρωται δὲ μᾶλλον ἑτέροις ἑτέρων; τῶν μὲν φυτῶν τήν τ᾽ ἐκ τῶν σπερμάτων γένεσιν ἐπισκο- 
ὅσα δ᾽ αὐτῶν ἐςὶ πορευτικαΐ, πρόσκειται καὶ μόριω τὰ πρὸς πῦσι καὶ τὰς ἐμφυτείας τε καὶ τὼς ἀποφυτείας. ἥ τε γὼρ 
ταύτην τὴν ὑπηρεσίαν, οἷς τὸ πᾶν οἴσυσι κύτος, σκέλη τε τῶν σπερμάτων γένεσις συμβαύει πᾶσιν ἐκ τῷ μέσε" διθύ- 

καὶ πόδες καὶ τὼ τύτοις ἔχοντα τὴν αὐτὴν δύναμιν. ἀλλ᾽ 2 ρὼν γὼρ ὄντων πάντων, ἢ συμπέφυκεν ἔχεται, καὶ τὸ μέ- 
ἥ γε τῆς θρεπτικῆς ἀρχὴ ψυχῆς ἐν τῷ μέσῳ τῶν τριῶν σον ἐξὶν ἑκατέρα τῶν μορίων" ἐντεῦθεν γὰρ ὅ τε καυλὸς ἐχ- 
μορίων καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν ἦσα φαύεται καὶ κατὰ τὸν φύεται καὶ ἡ ῥίζα τῶν φυομένων, ἡὶ δ᾽ ἀρχὴ τὸ μέσον 
λόγον" πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων ἀφαιρέμέν ἑκατέρα τῶν μο-. αὐτῶν ἐς. ἕν τε ταῖς. ἐμφυτείαις καὶ ταῖς ἀποφυτείαες 
ρίων, τῆς τε καλυμέης κεφαλῆς καὶ τῷ δεκτικᾷ τῆς τρο- μάλιςα τῦτο συμβαίκει περὶ τὸς ὄζες" ἔς γὰρ ἀρχή τις 
φῆς, Τῷ μεθ᾿ ὕπερ ἀν ἢ τὸ μέσον. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐντό- 75 ὁ ὅζος τῷ κλάδε, ἅμα δὲ καὶ μέσον, ὥςε ἢ τῶτο ἀφαιρῶ- 
μων, οἷον σφηκῶν τε καὶ μελιττῶν, τῦτο συμβαῖνον" καὶ σιν ἢ εἰς τῦτο ἐμβάλλυσιν, ἵνα ἢ ὁ κλάδος ἢ αἱ ῥίζαι ἐκ 
τῶν μὴ ἐντόμων δὲ πολλὰ διαιρούμενω δύναται Ὧν διὰ τὸ τότων γίωνται, ὡς ἔσης τῆς ἀρχῆς ἐκ τὸ μέσε καυλΐ καὶ 
θρεπτικόν. τὸ δὲ τοίῶτον μόριον ἐνεργείᾳ, μὲν ἔχει ἕν, δυνά- ῥίζης. καὶ τῶν ζῴων τῶν ἐναίμων ἡ καρδία γίεται πρῶτον. 
μει δὲ πλείω" τὸν αὐτὸν γὰρ συνέξηκε τοῖς φυτοῖς τρόπον" τοῦτο δὲ δῆλον ἐξ ὧν ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις ἔτι γιγνομόσις 
καὶ γὰρ τὰ φυτὰ διαιρόμενα ζῇ χωρίς, καὶ γίνεται πολλὰ 80 ἰδεῖν τεδεωρήκαμεν. ὥςε καὶ ἐν τοῖς ἀναίμοις ἀναγκαῖον τὸ 
ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς δένδρα. δὲὶ᾽ ἣν δ᾽ αἰτίαν τὰ μὲν ὁ δύναται ἀνώλονγον τῇ καρδίᾳ γίνεσθαι πρῶτον. ἡ δὲ καρδία, ὅτι ἐς 
διαιρούμενα Ὧῶν, τὰ δ᾽ ὠποφυτεύεται τῶν φυτῶν, ἕτερος ἀρχὴ τῶν φλεβῶν, ἐν τοῖς περὶ τὰ μέρη τῶν ζῴων εἴρηται 

4. ἂν ἔχοιεν ἀρχὴν 1.. 1} εἰσέρχεται --- 2. βλέποντες] ἄνω Μ, οἵα Ζ. { 3. ἀλλ ὁ οπι 2.5. ὁ 6. ζῴων τὸ ἄτν ἔχειν μόριον ΑΙ͂. ἢ 
8. τῆς οπι ᾿. 1 τὴν -- 11. ζ οι 271Ζ. || 9. ἀὰ] εἴη Ῥ. "ἢ 11. λαμβάνειν τὰ δὲ διὰ τῶν αὐτῶν 14Ζ. }} 138. δὲ οπι 23,2.,65Ζ. ἢ 14. τὴν 
ουλ Μ,. 1 15. τύτων τῷ μέσν 1.. 11 16. τυτθὸς ΜΙ. ἢ 17. ἑτέροις] ἕτερα ΜΖ. || 18. πρόκειται 1. {Π τὰ οτὰ Ῥ. || 21. τε 22Ζ. ἢ ἀρχοῖς 

ἯΖ. ὃ ψνχὴ 4Ι͵.δ5Ζ. ᾿ὶ τῷ οτὰ δ. ἢ 22. καὶ ροβὶ μορίων ογὰ . ᾿ 23. τῶν οτχ Ζωδ. ζῶα 1.. {[ ἀφαιρυμίνων ἈΙ͂Ρ,5Ζ. 1} ἑκατέρων 
ῬΟῚ 25. ζῇ -- 30. διαιρύμενα οτὰ 24Ώ.ζ2Ζ. ἱ{ 25. ἐπὴὰ 1.. 1 26. μελισσῶν Ῥ. 1 30. ζῆν ΜΙ. 1 81. ὁ δύναται τὰ μὶν Ῥι ἢ 832. ἀποφυ- 

τεύεσθαι 1, εἴ Ὁ Ζ. 
1. ἔξω ΡΖ, ἴσος Μο 1] ὅμως ΜΖ. Ἰϊ τέ] γε ΗΖ, οτἵὰ Ῥ. ᾿ἰ 4. ἀρχήν οτὰ ,Ζ. ᾿ 5. αἴσθησιν ἔχοντα καὶ τὰ δ᾽ ΠΖ. ἢ 7. ἰνδεῶ] 

ἐνδέχεται Ἡ εἰ ρυ Ζ. ᾿ϊ τ δ᾽ δ. 1 9. τὼ δ᾽] τῶν δ᾽ Μ᾿ Ἰ 10. ἀριςερὼ . 1 11. τότων Ζ. ΠΠ 18. διαιρυμένων Ζ. ἢ 14. χωριζό- 
μενον Μ. ἢ 15. οἷον καὶ χελώνη ΜΙ, οἷον χελώνη Ζ. | ἀφηρημένη ΜΖ. 116. δὲ οπι 242. |} ἐπὶ οπι 1. Π 17. τ᾽] γε . 1 18. ἔχφυ- 

τείας Μ,, ἐκφύσεις Ζ. Ἰϊ τὴ] αὐτῶν Ῥ. ἢ τὰς οτὰ 2. [τε] μὲν 27.5Ζ. || γὰρ ἐκ τῶν 1.}Χϑ|Ζ. ἴ 19. πᾶσα Ρ. ᾿Ϊ ἐκ τὸ μέσι οἵα Α͂Ζ. ἢ 
20. ἔχεται οπγ Ζ. ἢ 21. γὰρ οἵὰ ΖΡ.5Ζ. [{ ἐκφυτεύεται 23Ζ. ἃ 23. ἐμφ. μάλιςα καὶ Ῥ, [[ καὶ ταῖς ἀποφντείαις οι 42, ταῖς οἷαι 
δ. 1 2λ. μάλιςα] ἀμφότερα “ΠΖ. [ συμβαίνει τῦτο ὃ, συμβαίνει ταῦτα ΜΙ͂ΡΖ. ᾿ 25. ἢ εἰ . ἢ τῦτον 9Ζ. 1 26. εἰς οτα ΑΙ. ἢ ὃ 
κλάδος] κλάδυ μέρος ἈΠ, κλαδύέμενες Ζ. ἢ 27. γίνωνται Ὁ. ἢ κλάδε ΙΖ. 29. ἔτι γιγιομένοις] ἐπεγιγνομένοις 42. {{ 830. ἐναίμοις Ῥ. 
τὸ οἱ Ζωδ. 
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πρότερον" καὶ ὅτι τὸ αἷμα τοῖς ἐναίμοις ἐςὶ τελευταία τρό- τὸς χώρα. ἔτι τὸ χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται, δεῖ διαφέρειν. 

φή, ἐξ οὗ γύεται τὰ μόρια. φανερὸν τοίνυν ὅτι μίαν μέν ὥσπερ δὲ τὴν δύναμιν, ὕτως ὧν ἐνδέχοιτο καὶ τὸν τρόπον, 
τινα ἐργασίαν ἡ τῷ ςύματος λειτυργεῖ δύναμις, ἑτέραν δ᾽ ὥσπερ οἵ τ᾽ αὐλοὶ καὶ τὸ κινοῦν τὸς αὐλός, ἡ χείρ. εἴπερ 

ἡ τῆς κοιλίας περὶ τὴν τροφήν. ἡ δὲ καρδία κυριωτάτη, καὶ οὖν τὸ ζῷον ὥριςαι τῷ τὴν αἰσθητικὴν ἔχειν ψυχήν, τοῖς 
τὸ τέλος ἐπιτίθησιν. ὥς ἀνάγκη καὶ τῆς αἰσθητικῆς καὶ 5 μὲν ἐναίμοις ἀναγκαῖον ἐν τῇ καρδίᾳ ταύτην ἔχειν τὴν ἀρ- 
τῆς θρεπτικῆς ψυχὰς ἐν τῇ καρδίῳ τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῖς σχιήν, τοῖς δ᾽ ἀναίμοις ἐν τῷ ἀνάλογον μορίῳ. πάντα δὲ τὼ 
ἐναίμοις" τὼ γὰρ τῶν ἄλλων μορίων ἔργα περὶ τὴν τροφὴν μόρια καὶ πᾶν τὸ σῶμα τῶν ζῴων ἔχει. τινὼ σύμφντον 

“Ὁ ,ὔ 7ὔ » -ν Ν Ν ΄ Ν ν Φ ,΄ ΄,ὔ ἢ Ὁ 7 τοῦ ταύτης ἔργου χάριν ἐς" δεῖ γὼρ τὸ κύριον πρὸς τὸ οὖ θερμότητα φυσικήν" διὸ ζῶντα μὲν φαίνεται θερμά, τελευ- 
ὅεχα διατελεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς τούτου ἕνεκα, οἷον ἰατρὸς τῶντα δὲ καὶ ςερισκόμενα τοῦ ζῆν τοὐναντίον. ἀνωγκαῖον δὴ 

Ἁ Ἁ -. » ᾽ Ἁ ΑῚ ὔ ΄, .“ ᾽ ΄ ΄, Ν ᾽ Ἁ »“ ,ὔ » .“" ,ὔ ». «ρὸς τὴν ὑγίειαν. ἀλλὰ μὴν τό γε κύριον τῶν αἰσθήσεων 10 ταύτης τὴν ἀρχὴν τῆς θερμότητος ἐν τῇ καρδίᾳ τοῖς ἐναξξ 
ἐν ταύτῃ τοῖς ἐναίμοις πᾶσιν" ἐν τότῳ γὰρ ἀναγκαῖον εδαι μοις εἶναι, τοῖς δ᾽ ἀναίμοις ἐν τῷ ἀνάλογον" ἐργάζεται γὰρ 
τὸ πάντων τῶν αἰσθητηρίων κοινὸν αἰσθητήριον. δύο δὲ φω- καὶ πέττει τῷ φυσικῷ θερμῷ τὴν τροφὴν πάντα, μάλιςα 

» » »ἭἪ ͵7 ΠΩΣ ͵ὔ .“, ᾿ Ν ΄ ν ἊΣ: νι ’ὔ γερῶς ἐνταῦθα συντεινόσας ὁρῶμεν, τήν τε γεῦσιν καὶ τὴν δὲ τὸ κυριώτατον. διὸ τῶν μὲν ἄλλων μορίων ψυχομένων 
ἀφήν, ὥςε καὶ τὼς ἄλλας ἀναγκαῖον" ἐν τούτῳ μὲν γὰρ ὑπομένει τὸ Ὧν, τῷ δ᾽ ἐν ταύτῃ φθείρεται παμιπαν, διὰ τὸ 
τοῖς ἄλλοις αἰσθητηρίοις ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τὴν κύησιν, 15 τὴν ὠρχὴν ἐντεῦθεν τῆς θερμότητος ἠρτῆσθαι πᾶσι, καὶ τῆς 

ταῦτα, δ᾽ οὐδὲν συντείνει πρὸς τὸν ἄνω τόπον. χωρὶς δὲ τού. ψυχῆς ὥσπερ ἐμπεπυρευμένης ἐν τοῖς μορίοις τούτοις, τῶν 
των, εἰ τὸ ζῆν ἐν τότῳ τῷ μορίῳ πᾶσίν ἐςι, δῆλῳ ὅτι καὶ μὲν ἀναίμων ἐν τῷ ἀνάλογον, ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τῶν ἐναίμων. 
τὴν αἰσθητικὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖον" ἢ μὲν γὰρ ζῷον, ταύτῃ ἀνάγκη τούυν ἅμα τό τε ζὴν ὑπάρχειν καὶ τὴν τοῦ θερμοῦ 
καὶ Ὧν φαμέν, ἢ δ᾽ αἰσθητικόν, ταύτῃ τὸ σῶμα ζῷον εδαι τότε σωτηρίαν, καὶ τὸν καλύμενον θάνατον εἶναι τὴν τότε 
λέγομεν. διὰ τί δ᾽ αἱ μὲν τῶν αἰσθήσεων φανερῶς συντεΐς ἢ φθοράν. 
γουσι πρὸς τὴν καρδίαν, αἱ δ᾽ εἰσὶν ἐν τῇ κεφαλῇ (διὸ καὶ ᾿Αλλὰ μὴν πυρός γε δύο ὁρῶμεν φθοράς, μάρανσίν τε 
δοκεῖ τισὶν αἰσθάνεσθαι τὰ ζῷα διὰ τὸν ἐγκεφαλον), τὸ καὶ σβέσιν. καλῦμεν δὲ τὴν μὲν ὑφ᾽ αὐτῷ μάρανσιν, τὴν δ᾽ 
αἴτιον τότων ἐν ἑτέροις εἴρηται χωρίς. κατὰ μὲν ὃν τὰ φαι- ὑπὸ τῶν ἐναντίων σβέσιν, τὴν μὲν γήρᾳ, τὴν δὲ βίαιον. συμ- 

͵,ὔ φν 2 " 7 Υ͂ ΕΣ ,ὔ , »-»““ 7 ᾽ Ν ».Ν ᾿ Ν ,ὔ « 
νόμενω δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἐν τούτῳ τε καὶ ἐν τῷ βαίνει δ᾽ ἀμφοτέρας διὰ ταὐτὸ γίνεσθαι τὰς φθοράς" ὑπο- 
μέσῳ τοῦ σώματος τῶν τριῶν μορίων ἥ τε τῆς αἰσθητι- 25 λειπύσης γὰρ τῆς τροφῆς, ὁ δυναμένε λαμβάνειν τῇ θερμῶ 
-» ᾽ ἈΝ »“» ἢ» ιν Ἂν ᾽ -“ “Ἢ Ἀ Ἂς ἊΣ ΄ Ν ν, 3 , κῆς ἀρχὴ ψυχῆς ἐςὶ καὶ ἡ τῆς αὐξητυτῆς καὶ τὴς θρε- τὴν τροφήν, φθορὰ γίνεται τῷ πυρός. τὸ μὲν γὰρ ἐναντίον 

στικῆς. -. παῦον τὴν πέψιν κωλύει τρέφεσθαι" ὁτὲ δὲ μαραύνεσθαι 

ά Κατὰ δὲ τὸν λόγον, ὅτι τὴν φύσιν ὁρῶμεν ἐν πᾶσιν συμβαίνει, πλείονος ἀθροιζομένε θερμῷ διὰ τὸ μὴ ἀνακγεῖν 
ἔκ τῶν δυνατῶν ποιῶσαν τὸ κάλλιςον. ἔν τῷ μέσῳ δὲ τῆς μηδὲ καταψύχεσθαι" ταχὺ γὼρ καὶ οὕτω καταναλίσκει 
ἀσίας τὴς ἀρχὴς σης ἑκατέρας μάλιςα μὲν ὠποτελεῖ τῶν 30 τὴν τροφὴν πολὺ συναθροιζόμενον τὸ θερμόν, καὶ φθάνει 
μορίων ἑκάτερον τὸ αὑτῷ ἔργον, τό τε ̓ κατεργαζόμιενον τὴν καταναλίσκον πρὶν ἐπιςῆναι τὴν ἀναθυμίασιν. διόπερ ὁ μό- 
ἐσχάτην τροφὴν καὶ τὸ δεκτικόν" πρὸς ἑκατέρῳ γὰρ αὖ-- γον μά ββπαται τὸ ἔλαττον παρὼ τὸ πλεῖον πῦρ, ἀλλὼ καὶ 
τῶν ὅτως ἔςαι, καὶ ἔςιν ἡ τῷ τοιότα μέση χώρα ἄῤχον- αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἡ τῷ λύχνυ φλὸξ ἐντιθεμένη πλείονι φλογὶ 

ῷ. τὰ] τἄλλα ΗΖ. ἢ 5. καὶ τῆς αἰσθητικῆς ροβὲ θρεπτικῆς Ῥ, οτα ΔΙ. ᾿ 8. γὰρ] μὲν γὰρ 15, μύτοι Α7Ζ. 1 τὸ 5] τῷ οὗ 1..} 
9. οὐκ ἐν τοῖς] ἐνίοις ΏΖ. 1 10. ὑγίειαν, οἱ δ᾽ ὑπηρέται πρὸς τοῖς πρὸς τὴν ὑγίειαν. ἀλλὰ 2721. 1} μὴν οπὰ ,22Ζ. Τ᾿ 41. ἐν τότῳ] τῦτο 

.Ῥ.5. γάρ ἰςιν ἀναγκαῖον 8.52. ᾿ εἶναι οπι 8. 1 12. τῶν οαλ Ζ. ἢ 14. ἐν τύτῳ] εἶναι τύτων 421Ζ. ἃ μὲν οπι }Ῥ. || 20, διότι ». ἢ 
23. τύτων οὐχ Ζ. [[0ΟϑΆΑΛ0(ᾺΆὉ τῶν οἱὰ 1Ζ. ἢ 26. ἀρχὴ ψυχῆς} ἀρχῆς 172, ψυχῆς ἀρχὴ 1. 1 κ᾿ οταὰ 1. ἢ τῆς ροβὲ καὶ οτχ 27}5Ζ. ἢ 
29. ἰν τῷ διυνατῶ Μ,ῖ. 1 τὸ οὐχ Χ.. || 30. τῆς ἀρχῆς οτὰ .δ. ΠΠ μὲ] ἀν 1,12. ἃ ἀπστελοῖ Ζ, ἀποτελῆ Μἰ 1} 32. ἑκατέρων Αἵ. ᾿ 33. μέ- 
συ 15, μέρυς 212. 

4. χρῆται τὸ χρώμενον διαφέρει 1Ζ. 1 2. δὲ καὶ τὴν 2Ζ. ἢ ἄν ομκ «8. ]1 ἐνδέχεται 52, ἐνδέχηται ΔΙῖΡ. ἢ τόπον 1.2. ἢ 3.. ὥσπερ 

στὰ Αἴ. ᾿ἱὶ τὸς -- ἀ, ὥριςαι οι .,.Ζ. ᾿ ἡ. τῶν τὴν αἰσθητικὴν ἐχόντων 3Ζ1Ζ. ἢ 6. μορίῳ οτα 12. 1 9. δὴ} δ᾽ ἐἶναι Ζ. 1] 10, ταύτην 
272Ζ. ἰ 11. εἶναι οπὰ .8. Π 12. πάντα τὴν τροφήν Ζ. 15. καὶ τῆς] καὶ τοῖς Ῥ. 116. ἐμπεπυρευμένοις ,δ. ΠΟ ἐν οπὰ 27,5. 1 τύτοις 
-- 17. καρδίᾳ οπι 1Ζ. ἱἱ 19. ναι οπι 1Π.Ζ. ᾿ τὴν οπι .δ. ΠΠ 22. ἐφ᾽ ἑαυτῇ Ζ, οπι 17Ζ. ἵἱ μάρανσιν τὴν δ᾽ οηι 22. ἢ 2. ὑπὸ τῶν 
ἐγαστίων] ὑπ᾽ ἄλλν ΑἹ, ἱποογῖο Ζ, [μὲν ἐν γήρα 3Ζ. ἢ 24, τὰς οὐχ ΔΖ. [ ὑπολιπύσης Ζ.. ἢ 21. δὲ} τε ΑΙ. 28. ξυμβ «δει ΜΙ͂Ζ. ἢ 
«λεώνα 5. ᾿ 29. καὶ οπι }. [[Ά331. καταναλίσκειν Ζ. Π 32. μαραΐεται ἀὲ τὸ ΜΙ. 1 τὸ πλέον πῦρ 18, τὸ πλείοτος πυρὸς ΜΖ. ἢ 38, 
ἑαυτὴν 8.52. [Ϊ ὁ] οἷον ἡ 4Ώ2Ζ. ἰἰ ἐντιθεμένη ἐν πλείονι }. 
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κατακάεται, καθάπερ ὑτίῶν ἄλλο τῶν καυςὥῶν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀγγείοις, ὅπως αἱ ῥίζαι ψύχωνται τῶν φυτῶν. τῶν δὰ 
τὴν μὲν οὖσαν ἐν τῇ φλογὶ τροφὴν φθάνει λαμβάνουσα ἡ ζῴων ἐπὲ τὰ μέν ἐξιν ἔνυδρα τὼ δ᾽ ἐν τῷ ἀέρι ποιεῖται 
μείζων φλὸξ πρὶν ἐπελθεῖν ἑτέραν, τὸ δὲ πῦρ ἀεὶ διατελεῖ τὴν δίαιταν, ἐκ τότων καὶ διὰ τότων πορίζεται τὴν κατά- 
γινόμενον καὶ ῥέον ὥσπερ ποταμός, ὠλλὰ λανθάνει διὰ τὸ ψυξιν, τὰ μὲν τῷ ἔδατι τὰ δὲ τῷ ἀέρι. τίνα δὲ τρόπον 
τάχος. δῆλον τοίνυν ὡς εἴπερ δεῖ σώζεσθαι τὸ θερμόν (τῦτο 5 καὶ πῶς, λεκτέον ἐπιςήἤσασι τὸν λόγον μῶλλον. 
δ᾽ ἀναγκαῖον, εἴπερ μέλλει ζν), δεῖ γίνεσθαί τινα τῷ θερ- Περὶ γὰρ ἀναπνοῆς ὀλίγοι μέν τινες τῶν πρότερον φυ-ἴ 
μὲ τὸ ἐν τῇ ἀρχῇ κατάψυξιν. παράδειγμα δὲ τότε λαβεῖν πικῶν εἰρήκασιν" τύος μώτοι χάριν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις, 
ἔςι τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν καταπνιγομένων ἀνθράκων" ὧν οἱ μὲν ἀδὲν ὠπεφήναντο, οἱ δὲ εἰρήκασι μέν, οὐ καλῶς δ᾽ 
μὲν γὰρ ὦσι περιπεκωμασμένοι τῷ καλεμένῳ πνιγεῖ συν- εἰρήκασιν ἀλλ᾽ ἀπειροτέρως τῶν συμβαινόντων. ἔτι δὲ πάντα 
εχῶς, ὠποσβένυνται ταχέως" ὧν δὲ παρ᾽ ἄλληλά τις ποιῇ το τὰ ζῷα φασιν ὠνωπνεῖν᾽ τῦτο δ᾽ ὑκ ἔςιν ἀληθές. ὥς᾽ ἀναγ- 
πυκνὰ τὴν ἀφαίρεσιν καὶ τὴν ἐπίθεσιν, μένσι πεπυρωμέοι καϊὸν περὶ τότων πρῶτον ἐπελθεῖν, ὅπως μὴ δοκῶμεν ἀπόν- 
πολὺν χρόνον. ἡ δ᾽ ἔγκρυψις σώζει τὸ πῦρ' τε γὼρ ὧπο- τῶν κενὴν κατηγορεῖν. ὅτι μὲν ἕν ὅσα πλεύμονα ἔχει τῶν 
πνεῖν κωλύεται διὰ μανότητα τῆς τέφρας, ἀντιφράττει τε ζῴων, ἀναπνεῖ πάντα, φανερόν. ἀλλὰ καὶ τούτων αὐτῶν 
τῷ πέριξ ἀέρι πρὸς τὸ μὴ σβεννύναι τῷ πλήθει τῆς ἐγυπ- ὅσα μὲν ἄναιμον ἔχει τὸν πλεύμονα καὶ σομφόν, ἧττον 
αρχόσης αὐτῷ θερμότητος. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς αἰτίας ταύ- 15 δέονται τὴς ἀναπνοῆς" διὸ πολὺν χρόνον ἐν τοῖς ὕδασι δύ- 
τῆς, ὅτι τὸ ἐναντίον συμβαίνει τῷ ἐγκρυπτομένῳ καὶ κατα- γνανται διαμένειν παρὼ τὴν τῇ σώματος ἰσχύν. τὸν δὲ πλεύ- 
πνιγομένῳ πυρί (τὸ μὲν γὰρ μαραίνεται, τὸ δὲ διαμένει μονα σομφὸν ἔχει πάντα τὼ φοτοκῶντα, οἷον τὸ τῶν βα- 
πλείω ;χρένον), εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασιν. τράχων γένος. ἔτι δὲ αἱ ἐμύδες τε καὶ χελῶναι πολὺν 

Ἐπὰὲ δὲ πῶν ζῶον ἔχει ψυχρίν, αὐτὸ δ᾽ ὑκ ἄνευ φυ- χρόνον μένεσιν ἐν τοῖς ὑγροῖς" ὁ γὰρ πλεύμων ὀλήΐγην ἔχει 
συώςς ὑπάρχει θερμότητος, ὥσπερ εἴπομεν, τοῖς μὲν φυ- 20 θερμότητα" ὀλέγαιμον γὼρ ἔχεσιν αὐτόν" ἐμφυσώμενος ἦν 
τοῖς ἡ διὰ τῆς τροφῆς καὶ τοῦ περιέχοντος ἱκανὴ γίεται αὐτὸς τῇ κινήσει καταψύχει καὶ ποιεῖ διαμένειν πολὺν 
βοήθεια, πρὸς τὴν τῷ φυσικῷ θερμῷ σωτηρίαν. καὶ γὰρ ἡ «χρόνον. ἐὼν μώτοι βιάζηταί τις λίαν κατέχων πολὺν χρύ- 
τροφὴ ποιεῖ κατάψυξιν εἰσιῶσα, καθάπερ καὶ τοῖς ἀνθρώ- νον, ὠποπνίγονται παντα" ὑδὲν γὰρ τῶν τοιότων δέχεται τὸ 
ποις τὸ πρῶτον προσενεγκαμένοις" αἱ δὲ νης εἶσι θερμαίννσι ὕδωρ ὥσπερ οἱ ἰχθῦς. τὼ δ᾽ ἔναιμον ἔχοντα τὸν πλεύμονα 
καὶ δίψας ποιοῦσιν" ὠκίνητος γὰρ ὧν ὁ ἀὴρ ἀεὶ θερμαίνε- 25 πάντα μᾶλλον δεῖται τὴς ἀναπνοὴς διὰ τὸ πλῆθος τῆς 

ται, τῆς δὲ τροφῆς εἰσιούσης καταψύχει κινούμενος, ἕως ὧν θερμότητος" τῶν δ᾽ ἄλλων ὅσα μι ἔχει πλεύμονα, οὐδὲν 
λάβῃ τὴν πέψιν. ἐὰν δὲ ἢ τὸ περιέχον ὑπερβάλλῃ ψυ- ἀναπνεῖ: 
χρότητι διὼ τὴν ὥραν, ἰσχυρῶν γινομένων πάγων, ἰξαυαΐ- Δημόκριτος μὲν ὄν ὁ ̓ Αβδηρίτης καί τινες ἄλλοι τῶν 
γεται, ἢ τὸ θέρες ἰσχυρὼ συμβαίνῃ καύματα καὶ μὴ δύ- περὶ ὠναπνοῆς εἰρηκότων οὐδὲν περὶ τῶν ἄλλων’ διωρίκασι 
γηται τὸ σπώμενον ἐκ τῆς γὴς ὑγρὸν καταψύχειν, φϑθείρε- 30 ζῴων, ἐούκασι μότοι λέγειν ὡς πάγτων ἀναπνεόντων" ᾿Ανα» 
ταὶ μαραινόμενον τὸ θερμόν, καὶ λέγεται σφακελίζειν καὶ ξαγόρας δὲ καὶ Διογένης, πάντα φάσκοντες ἀναπνεῖν, περὶ 
ἐςρόβλητα γύεσθαι τὰ δένδρα περὶ τὸς καιρὸς τότας. διὸ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀςρείων λέγεσι τίνα τρόπον ὠναπνέοσιν. 
καὶ γέη τινὰ λίθων ταῖς ῥίζαις ὑποβάλλεσι καὶ ὕδωρ ἐν καί φησιν ᾿Αναξαγόρας μέν, ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὼ τῶν 

4. κατακαΐετα, ΗΙ͂Ρ5Ζ. ἢ 7. δὲ] τε ΠΖ. ᾿ λαμβάνειν 5. ΠΟ 9. γὼρ οταὰ Ζ. ἢ παραπεπωμασμένοι Ζ. ἢ 10, ἐὰν ». Π 14. πειυ- 
ρωμύα 1. ᾿ 12. δὲ κρύψις 2.8, ΠΠ ὅτε γὰρ ἀποπτεῖ 72. 1} 13. ἀντιφράττειν τῷ πέριξ Μ. 1 14. πρὸς τὸ μὴ] διὰ τὸ ΜΖ. ἢ 15. εὑ- 
τοῦ 8. Π 16. ἱκκρυπτομένω 8. ἢ ἀποπυνγομίνω 2. 1 18. εἴρηται καὶ ἐν ΜΙ͂Ρ 5. 19. τῦτο Η͂Ζ, αὐτὴ .8..}} φύσεως Ῥι5. 1 21. τῆς τρο- 
φῆς] γῆς 2372, τροφῆς Ῥ. [1 23. εἰσιῶσα --- ἀνθρώποις οτα 2ΓΡ5Ζ. 2. εἰσενεγκαμένοις 1. ἢ 25. δίψαν Μ. 26. καταψύχεται Ζ.. ἢ 
ἕως οτὰ Ζ. ἢ 27. ἀν Ψ. ᾿ὶ καὶ οτα ,9,Ζ. ἢ ὑπερβάλη .5Ζ. 1] 28. γενομένων Ῥ. 1) 29. καὶ τῇ θερμῷ ἰσχύς. ἂν δὲ συμβαδει ΜΖ. ἢ! 32. ἀ- 
πρόβλητα ἡδεται 1ΠΖ. ἰ 33. ὑπερβάλλυσι 8. 

8. ἐκ τώτων διὰ τῶτο π. ΜΗ͂Ζ. || 5. ἐπίςασιν 8. 1 τρόπον Μ. μᾶλλον οχὰ Ῥ. ἵἱἱ 6. γὰρ] ἦν (δ, Π προτέρων Ζ. ὃ 7. τίνος μέντοι χιί- 
Ρ5] καὶ τῷ χάριν ἐδὶν 2, τίνος δὲ χάριν 1. ἢ 44. πρῶτον οπὶ .δ. ἢ ὅπως] ὡς Ζ.. 12. κενῶς 1,, μόνον ΜΗΙ͂Ζ. ᾿ 12. πλεύμ--- Ἠὶς εἰ 
Ῥοδίας Ζ: ὕβδπὶ Δ}Ρ.5 πιεύμ---. 1 13. τότω καὐτῶν Ῥ. ἢ 411. καὶ σομφὸν τὸν πνεύμονα (8. ὀ 15. ὃν τοῖς ὕδασι ὁγχαὰ ΖΡ 5. [ δύναται 
Δ. 16. μίνειν πεὶ 5. 1} - 18. αἱ οἵα 2,2. ἢ μύδες 1.2}, μύες 5. }} καὶ αἱ χ, 8. ἢ χελῶναι καὶ ὕδροι π. ΙΖ. Ἰ 20. γὰρ εἰ αὐτόν 
οὐλ 5. || ἔχει 2. 1 22. μέντοι] ἦν ,ΜᾷΖ, ἦν μέντοι .,8. ΠΟ πολὺν χρόνον κατέχων Ῥὶ ᾿ἰ 23. τὸ οτὰ .5. [Π24. ἰχθύες ΡΖ. ᾿ὶ τὸν οἴὰ 
ἌΡ. 1 25. πάντα οπὶ Ζ. { 28. μὲν ὅν] δὲ Ζ.. 11 29. περ τῆς ἀναπειοῆς Ι͂ΡΌ Ζ. || 832. ὀςρέων ΙΖ. 33. μέν οἵα 2,4Ζ. 

᾿ 



ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. 

βραγχίων, τὸν ἐν τῷ ςόματι γύομενον ὠέρα ἕλκοντας ἀνω- 
πνεῖν τὸς ἰχθῦς" οὐ γὰρ εἶναι κενὸν ἀδέν" Διογένης δ᾽ ὅταν 
ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βρωγχίων, ἐκ τοῦ περὶ τὸ ςόβα 
περιεςῶτος ὕδατος ἕλκειν τῷ κενῷ τῷ ἐν τῷ ςόματι τὸν 
ἀέρα, ὡς ἐνόντος ἐν τῷ ὕδατι ἀέρος. ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ὠδύ- 
νατά. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ ἥμισυ τῷ πράγματος ἀφαιρᾶσι, 
διὰ τὸ τὸ κοινὸν ἐπὶ θατέρκ λέγεσθαι μόνον. ἀναπνοὴ γὰρ 
καλεῖται, ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐκπνοή ἐς τὸ δ᾽ εἰσπγοή" περὶ 

ἧς ὁθὲν λέγυσι, τίνα τρόπον ἐκπνέεσι τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων. 
ἐδ᾽ ἐνδέχεται αὐτοῖς εἰπεῖν ὅταν γὰρ ἀναπνεύσωσι, ταύτῃ 10 
ἢ ἀνέπνευσαν πάλιν δεῖ ἐκπνεῖν, καὶ τῦτο ποιεῖν ὠεὶ πα- 

ραλλάξ, ὥςε συμβαύει ἅμα δέχεσθαι τὸ ὕδωρ κατὼ τὸ 
ςόμα καὶ ἐκπνεῖν. ἀνάγκη δ᾽ ἀπαντῶντα ἐμποδίζειν θάτε- 

“5 

41 

Ἁ ’, ἢ τὰ ἀναπνέοντα, γίνονται πομφόλυγες τῷ πγεύματος ἐξιόν 
ν 

τος βιαίως, οἷον ἐάν τις βιάζηται χελώνας ἢ βατράχους 
Υ γ. “ 
ἥ τι ἄλλο τῶν τοιότων γενῶν" ἐπὶ δὲ τῶν ἰχθύων ὁ συμν- 

,ὔὕ “ 
βαΐύει πειρωμένοις πάντα τρόπον, ὡς οὐκ ἐχόντων πνεῦμα 

΄ 

θύραθεν οὐθέν. ὅν τε τρόπον λέγουσι γίνεσθαι τὴν ἀνωπνοὴν 
3... ; -“ ; ΄ ᾿ Σ ἃ “« αὐτοῖς, ἐνδέχεται καὶ τοῖς ἀνθρώποις οὖσιν ἐν τῷ ὑγρῷ 

συμβαΐειν" εἰ γὰρ καὶ οἱ ἰχθύες ἔλκουσιν ἐκ τοῦ πέριξ 
ὅδ ““χ..,2 ὰ ΕΣ ὦ “ » ἃ » ) ς ὕδατος τῷ ςόματι, διὰ τί τοῦτο οὐκ ὧν ποιοῖμεν καὶ οἱ 
Υ̓͂ - “- .} ἄνθρωποι καὶ τἄλλα ζῷα; καὶ τὸν ἐκ τοῦ ςόματος δ᾽ ὧν 
ἕλκοιμεν ὁμοίως τοῖς ἰχθύσιν. ὥς᾽ εἴπερ κἀκεῖνα ἣν δυνατά, 

Ὶ τ᾽ ἄγ ἦγ" ἐπεὶ δ᾽ ὑκ ἔς δὲ ὃς ἐδ᾽ ἐπ᾽ ἐκεῖν καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἣν" ἐπεὶ δ᾽ ὧς ἔςι, δῆλον ὡς ἐδ᾽ ἐπ᾿ ἐκείνων 
ἐςΐν. πρὸς δὲ τότοις διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐν τῷ ἀέρι ἀποθνήσκεσι 
καὶ φαίνονται ἀσπαρίζοντα ὥσπερ τὰ πνιγόμενα, εἴπερ 

ρὸν θατέρῳ. εἶτα ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ, τότε ἐκπνένσι κατ ἀναπνέεσιν; οὐ γὰρ δὴ τροφῆς γε ἐνδείᾳ τῶτο πάσχουση. 
τὸ ςόμα ἢ κατὰ τὰ βράγχια, ὥςε συμβαύει ἅμα ἐκ- 15 ἣν γὰρ λέγει Διογόης αἰτίαν, εὐήθης" φησὶ γὰρ ὅτι τὸν 
πνεῖν καὶ ἀναπνεῖν" τότε γάρ φασιν αὐτὸ ἀναπνεῖ. ἅμα ἀέρα πολὺν ἕλκεσι λίαν ἐν τῷ ἀέρι, ἐν δὲ τῷ ὕδατι μέ- 
δ᾽ ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν ἀδύνατον. ὥς εἰ ἀνάγκη τὰ ἀνα- τρίον, καὶ διὼ τοῦτ᾽ ὠποθνήσκειν. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν πεζῶν 
πνέοντα ἐκπνεῖν καὶ εἰσπνεῖν, ἐκπνεῖν δὲ μὴ ἐνδέχεται μηδὲν ἔδει δυνατὸν εἶναι τῦτο συμβαίνειν" νῦν δ᾽ ἐδὲν τῷ σφόδρα 
αὐτῶν, φανερὸν ὡς ὑδ᾽ ἀναπνεῖ αὐτῶν ἀδέν. ἀναπγεῦσαι ἀποπνίγεται πεζὸν ζῷον. ἔτι δ᾽ εἰ πάντα ὠνα.- 

Ἔτι δὶ τὸ φάναι τὸν ἀέρα, ἕλκειν ἐκ τῷ ςόματος ἢ Ὦ πγεῖ, δῆλον ὅτι καὶ τὼ ἔντομα τῶν ζῴων ἀναπνεῖ" φαύε- 
ὡς τῷ ὕδατος διὰ τὸ ςόματος ᾿ἀδύνατον" οὐ γὰρ ἔχεσιν ται δ᾽ αὐτῶν πολλὰ διατεμνόμενα ζῆν, οὐ μόνον εἰς δύο 
ἀρτηρίαν διὰ τὸ πλεύμονα μὴ ἔχειν, ὠλλ' εὐθὺς ἡ κοιλία μέρη ἀλλὼ καὶ εἰς πλείω, οἷον αἱ καλούμεναι σκολόπεν- 

«ρὸς τῷ ςόματί ἐςιν, ὥς ἀνωγκαῖον τῇ κοιλίᾳ ἕλκειν. τῶτο δραι" ἃ πῶς ἢ τόι ἐνδέχεται ἀναπνεῖν; αἴτιον δὲ μάλιςα 
δὲ κἂν τἄλλα ἐποίει ζῷα" νῦν δὲ ἀ ποιῶσιν. κῶν ἐκεῖνα δ᾽ τῷ μὴ λέγεσθαι περὶ αὐτῶν καλῶς τό τε τῶν μορίων ὠπεῖ- 
ἔξω τῷ ὑγρὰ ὄντα ἐπιδήλως ὧν αὐτὸ ἐποίει" φαύεται δ᾽ ἀ 25 ρους εἶναι τῶν ἐντός, καὶ μὴ λαμβάνειν ἕνεκα τινος τὴν 

φύσιν πάντα ποιεῖν' ζητοῦντες γὼρ τίνος ἕνεκα ἡ ἀναπνοὴ 
τοῖς ζῴοις ὑπάρχει, καὶ ἐπὶ τῶν μορίων τῆτ᾽ ἐπισκοπῦντες, 

3 

“ ὔ Ἁ 

ποίῶντ᾽ αὐτό, ἔτι πάντων τῶν ἀναπνεόντων καὶ ἑλκόντῳ τὸ 

ανεῦμα ὁρῶμεν γινομύην κίνησίν τινα τῷ μορίε τῷ ἕλκοντος, 
ἐσὶ δὲ τῶν ἰχθύων οὐ συμβαῖνον" ὑδὲν γὰρ φαύονται κι- 
γοῦντες τῶν περὶ τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἢ τὰ βράγχια μόνον, 
καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ καὶ εἰς τὸ ξηρὸν ἐκπεσόντες, ὅταν σπαΐ- 30 

οἷον ἐπὶ βραγχίων καὶ πλεύμονος, εὗρον ὧν θᾶττον τὴν 
αἰτίαν. 

Δημόκριτος δ᾽ ὅτι μὲν ἐκ τῆς ἀναπνοῆς συμβαδει τιά 
ρωσιν. ἔτι ὅταν ἀποθνήσκῃ πνιγόμενα ἐν τοῖς ὑγροῖς πάντα τοῖς ἀναπνέουσι λέγει, φάσκων κωλύειν ἐκθλίβεσθαι τὴν 

4. τῶν Ῥ. τὸν --- 3. βραγχίων οτὰ 1Η͂Ζ. ἵἱ 2. κενὸν ὑδὶν εἶναι Ῥὶ Π[ ἃ. ὕδατος οπι 22Ζ. ᾿ ἢ] ἐπὶ ,. ἢ 7. μόνε 8. ἢ 8. ἐςιν εἰσ- 

πνὸὴ τὸ δ᾽ ἰκπνοή Ζ. ἰφξι οἵα Ζ. || 9. τῶν ζῴων οτὰ Ῥ. ᾿ 10. ἀναπν. --- 11. καὶ] ἀναπγεύσωσιν πάλιν ταύτη ἀναπνεύσαντα διεκπγεῖ καὶ 

41Ζ. ' 11. ποιᾶῖ ἀὰ Ζ, ἀὲὴ ποιεῖν ΑΙ. 1} παραλλὰξ καὶ ποιῦσιν ὥςε 18, παραλλὰξ ἅμα δὲ ἀφώτας ἀνάγκη τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγχίων 

δέχεσθαι τὸ θύραθεν καὶ ταύτης (ταύτηι Ζ, ταύτη εἰ 1) παραλλὰξ ποιῶσιν ὥςε ΜΖΙ. | 12. συμβαίνειν ΜΖ. ΠΠ} ὕδωρ καὶ κατὰ Μ΄ ἢ τὸ 
οὐὰ 5Ζ. ᾿|ὺΟ13. ἁπάντων τὸ ΔΙ͂. ΠΟ 14. ἀφίωσι ΜΖ. [ἰὀ 15. τὰ ςόματα ΖΡ, ςόματος 8. 1 17. ἀγαπνέειν καὶ ἐκπγέειν Ζ. ἱὀ19, ἀνα- 
“-τνῖν Δ}Ρ.5Ζ. 1 ὑβὶν αὐτῶν Ῥ. 1] 20. ὃ -- 21. ςόματος ογα ΠΖ. ᾿ 21. ἔχει 1. 1 22. ἡ οπιῖ Ζ. [|| 24. τἄλλα] πόλλ᾽ Ζ. ἢ 25. αὐὖ- 

τὸ ΜΡ. 1 26. τὸν πνεύμονα Ῥ. [ 27. τινὰ κέησιν 41:ΡΖ. [1] 28. συμβαίνει Ῥι ἢ] 239. ἢ οἵα 2272. 1] 30. ἐμπεσόντες ΦΡΖ. 1! ἀσκα- 

ρέζωσιῆ ΔΡ.5. αὶ 31. ἐν οπχ 22Ζ. 
8. ἄλλο τι ΖΡ, ᾿ἱ 4. πτεῦμα --- 5. λέγουσι] πνεῦσιν 47Ζ. 1 5. λέγνσι διὰ τοῦτο οὐ γίνεσθαι, 8. 1 7. συμβαίνει ΜΖ, οταῖδδο εἰ. ἢ 

8. τῷ ςόματι οτὰ ΜΖ. || διὰ τί τοῦτο οὐκ ἀν] τοῦτο κῶν Ζ, κἄν 2.8. ἢ ποιοῦμεν ΔΖ. 10. ἕλκομεγ Α͂, ἕλκοιεν ΖΡ εἴ οοτς Ζ. [Ἐ 

41. ἀν οσὰ 1. ᾿ὶ 13. κω] καὶ ἀ ΑἹ. 11 φαῤεται 1.5. ἅπερ .δ. εἴπερ -- 14. πάσχεσιν οἵὰ ΖΦ. || 1λ. δὲ οπχ }. 1} 15. λέγει γὰρ 
“οὶρ τέγυν 8. 11 17. καὶ διῖς διὼ οτχ 47Ζ. 18. ἐδὲν ἐν τῶ 2. 11 19. ζῶον πεζόν Ῥ. ἢ 20. δῆλον ὅτι ροκὶ ζῴων . 1 21. διατεμνό- 

μεα πολλὰ Ῥ. || 23. ἃ πῶς] ὅπως ΔΖ. ἢ τίστηο Ζ. 1} 24. τε οἵα Ζ.Ρ.5. ἢ 25. καὶ τὸ μὴ 142. 1 26. πάντα ποιεῖν οτὰ 4.2, || 28. 
ββρρωγχίν Ζ. ᾿ 831. φάσκει λέγων . ; 



472 

ψυχήν" ἤ μέτοι ὡς τέτου Ἰ ἕνεκα ποιήσασαν τοῦτο τὴν 

φύσιν ἀθὲν εἴρηκεν" ὅλως γὰρ τἰὐϑε: καὶ οἱ ἄλλοι φυσι- 

κοί, καὶ ἧτος ἐθὲν ἅπτεται τῆς τοιαύτης αἰτίας. λέγει δ᾽ 
ὡς ἡ Ψυχὴ καὶ τὸ θερμὸν ταὐτὸν τὰ πρῶτα σχήματα 

ΠΕΡῚ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. 

ἰόντα κωλύειν τὴν σύνθλιψιν. γὺν δὲ γίνεται τὐγαγτίον" ὅταν 
γὰρ πολὺ λίαν ἀϑροισϑῇ τὸ θερμὸν μὴ ἐκπνεόντων, τότε 
δέονται τῆς ἀναπνοῆς" ἀναγκαῖον δ᾽ εἰσπγεύσαντας ἀνωπνεῖι. 
ὠλεάζοντες δὲ πολλάκις ἀναπνέουσιν, ὡς ἀναψύξεως χάριν 

,ὔ “ 
τῶν σφαιροειδῶν. συγκρινομένων ἦν αὐτῶν ὑπὸ τῇ περιέχον- 5 ἀναπνέοντες, ὅτε τὸ λεγόμενον ποιεῖ πῦρ ἐπὶ πῦρ. 
τος ἐκθλίβοντος, βοήθειαν γίνεσθαι τὴν ἀναπνοήν φησιν. ἐν 

. »“.. Ἁ ᾽ ΝῚ Ξ- »“ [4 ἃ -ν 
γὰρ τῷ ἀέρι πολὺν ἀριθμὸν εἶναι τῶν τοιστων ἃ καλεῖ 

Ἢ δ᾽ ἐν τῷ Τιμαίῳ γεγραμμένη περίωσις περί τε τῶν ὅ 
ἄλλων ζῴων ὑδὲν διώρικε τίνα τρόπον αὐτοῖς ἡ τῷ θερμοῦ 

7 ΄ ΄ ν ὰ Υ Ἁ 

ἐκεῖνος γῶν καὶ ψυχήν" ἀναπνέοντος ἦν καὶ εἰσιόντος τῷ ἀέ- γίνεται σωτηρία, πότερον τὸν αὐτὸν ἢ δὶ ἄλλην τινὼ αἰτίαν" 
͵ - ) . , Ν 6 7Ζ ΄ὔ ᾽ Σὲ ν ᾿ νυ» ᾽ ω ἕξ - “-, 

ρὸς συνεισιόντα ταῦτα, καὶ ἀνείργοντα τὴν θλήψιν, κωλύειν εἰ μὲν γὼρ μόνοις τὸ τῆς ἀναπνοῆς ὑπάρχει τοῖς πεζοῖς, 
“ Ν .“" -" Υ 

τὴν ἐνῶσαν ἐν τοῖς Ἰῴοις διιέναι ψυχήν. καὶ διὰ τῶτο ἐν τῷ 10 λεκτέον τὴν αἰτίαν τὰ μόνοις" εἰ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὁ δὲ 
Ἀ 7 Ψ 

ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν εἶναι τὸ Χὰἂν καὶ τὸ ἀποθνήσκειν" ὅταν 
ἤ γὰρ κρατῇ τὸ περιέχον συνθλῖβον, καὶ μηκέτι θύραθεν εἰσ-- 

Ἁ ,΄ 7] 
ιὸν δύνηται ἀνείργειν, μὴ δυναμόν ἀναπνεῖν, τότε συμβαΐ- 

ν “.“ἷ,Ἣ, ιν. ἢ ᾿ Η , . κ“ 
γειν τὸν θάνατον τοῖς ζῴοις" εἶναι γὰρ τὸν θάνατον τὴν τῶν 

“ ᾽ τρόπος ἄλλος, καὶ περὶ τότου διορις ἔον, εἴπερ δυνωτὸν ἀνα--- 
-" »“ Ψ Ν ΄ ς ΄ ἢ ΣΧ. πγεῖν πᾶσιν. ἔτι δὲ καὶ πλασματώδης ὁ τρόπος τὴς αἰτίας. 

7 Ἁ Φ' ΩΣ δ. ν.» ͵ἅ Ἧ 

ἐξιόντος γὰρ ἔξω τῷ θερμὰ διὰ τῷ ςόματος, τὸν περιέχοντα 
ὠθούμενον ἀέρα φερόμενον ἐμπίπτειν εἰς τὸν αὐτὸν τόπον 

ἦν ὦν ᾿ » Ἂ: » ,ὕ 
τοιύότων σχημάτων ἐκ τῷ σώματος ἔξοδον ἐκ τῆς τῷ πε- 15 φησὶ διὰ μανῶν ὑσῶν τῶν σαρκῶν, ὅθεν τὸ ἐντὸς ἔξήει θερ- 
ριέχοντος ἐκθλίψεως. τὴν δ᾽ αἰτίαν διὰ τί ποτε πᾶσι μὲν 
ἀναγκαῖον ὠποθανεῖν, οὐ μέτοι ὅτε ἔτυχεν ἀλλὰ κατὰ 
φύσιν μὲν γήρᾳ, βίᾳ δὲ παρὰ φύσιν, οὐδὲν δεδήλωκεν. 

καίτοι ἐχρῆν, ἐπεὶ ὁτὲ μὲν φαίνεται τῦτο γινόμενον, ὁτὲ δ᾽ 

μόν, διὼ τὸ μηδὲν εἶναι κενὸν ἀντιπεριις μένων ἀλλήλοις" 
θερμανθέντα δὲ πάλιν ἐξιόαι κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, καὶ 

»" ᾽ ᾿ .« ΄ ἈΝ 3 Ν 5 ’ἦ , περιωθεῖν εἰσω διὰ τῷ στόματος τὸν ἀέρα, τὸν ἐκπίπτοντα, 
θερμόν" καὶ τῦτο δὴ διατελεῖν ὠεὶ ποιίδντας, ἀναπνέοντάς τε 

ὁ φαίνεται, πότερον τὸ αἴτιον ἔξωθέν ἐςιν ἢ ἐντός. κἀ λέγει 2 καὶ ἐκπνέοντας. συμβαίνει δὲ τοῖς ὕτως οἰομένοις πρότερον 
δὲ ἐδὲ περὶ τῆς ἀρχῆς τῷ ἀναπνεῖν τί τὸ αἴτιον, πότερον 

ἔσωθεν ἢ ἔξωθεν" ὁ γὰρ δὴ ὁ θύραθεν νὸς τηρεῖ τὴν βοή- 

θειαν, ἀλλ᾽ ἔσωθεν ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναπνοὴς γίεται καὶ τῆς 
κινήσεως, ἐχ ὡς βιαζομένε τῷ περιέχοντος. ἄτοπον δὲ καὶ 

ν».» Ἁ ,΄ “ Η “ Υ ᾿ ᾽ ,ὔ “-Ο 
τὴν ἐκπνοὴν γίνεσθαι τῆς εἰσπνοῆς. ἔςιι δὲ τὐγαντίον. σημεῖον 

δέ" γίεται μὲν γὰρ ἀλλήλοις ταῦτα παρ᾽ ἄλληλα, τε- 
λευτῶντες δὲ ἐκπνέουσιν, ὥς ἀναγκαῖον εἶναι τὴν ἀρχρὶν 

2 , Ν ἈΝ , Ψ “Δ᾽ - ΄ »" , εἰσπνοήν. ἔτι δὲ τὸ τίνος ἕνεκα ταῦθ᾽ ὑπάρχει τοῖς ζῴοις 

τὸ ἅμα τὸ περιέχον συνθλίβειν καὶ εἰσιὸν διαςέλλειν. ὦ 25 (λέγω δὲ τὸ ἀναπνεῖν καὶ τὸ ἐκπνεῖν) ὀθὲν εἰρήκασιν οἱ τῷ- 
μὲν ἵν εἴρηκε καὶ ὥς, σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐς ν. εἰ δὲ δεῖ νομίζειν 
2 ᾿ “ἢ Ν Ψ Ἁ 7 Ἀ -" 

ὠληθὴ εἶναι τὰ πρότερον λεχθέντα καὶ μὴ πάντα τὰ ζῷα 
ὖ᾽ ᾿ Ἁ ’ὔ Ν » » ᾿ Σ 
ἀναπνεῖν, ἃ περὶ παντὸς θανάτου τὴν αἰτίαν ὑποληπτέον εἰ- 
βῆδθαι ταύτην, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τῶν ἀναπνεόντων. κα μὴν 

Ν ἐν τον τὸν τρόπον λέγοντες, ἀλλ᾽ ὡς περὶ συμπτώματός τισος 
᾽ ΄ “ 4 ΄ “Δ᾽. “ “ ἀποφαίνονται μόνον. καΐτοι γε κύρια ταῦθ᾽ ὁρῶμεν τὸ Ὧἂν 
Ὶ “να ν,» ΧΊΩΝ ΝΖ , καὶ τελευτᾶν᾽ ὅταν γὰρ ἀναπνεῖν μιὴ δύνωνται, τότε συμ- 

Ν 

βαίει γύεσθαι τὴν φθορὼν τοῖς ἀναπνέουσιν. ἔτι δὲ ἄταχον 
ἀδ᾽ ἐπὶ τότων καλῶς. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν φυμβαύδπωι καὶ 30 τὸ τὴν μὲν τὸ θερμὴ διὼ τὰ φόματος ἔξοδον καὶ πάλιν εἴ- 
τῶν τοιότων ὧν ἔχομεν πάντες πεῖραν. ἐν γὼρ ταῖς ἀλέαις 

ϑερμαινόμενοι μᾶλλον καὶ τῆς ἀναπνοῆς μᾶλλον δεόμεθα 
᾽,ὔ ᾽ ἐ ΄ .“. Ὁ Δ ΑΥ ,, ᾽ν 

καὶ πυκνότερον ἀναπνέομεν πάντες" ὅταν δὲ τὸ πέριξ ἢ 
ψυχρὸν καὶ συνάγῃ καὶ συμπηγνύῃ τὸ σῶμα, κατέχειν 

σοδὸν μὴ λανθάνειν ἡμᾶς, τὴν δ᾽ εἰς τὸν θώρακα τῷ πνεύ- 

ματος εἴσοδον καὶ πάλιν θερμανθέντος ἔξοδον λανθάνει. 
Υ ᾿ “ “ΝΣ . Ψ " ᾽ 
ὥτοπον δὲ καὶ τῇ θερμᾷ τὴν ἀναπνοὴν, εἴσοδον εἶναι. φαίνε- 
ται γὰρ τὐναντίον" τὸ μὲν γὰρ ἐκπνεόμενον εἶναι θερμόν, 

, “ Ἁ ΄ 

συμβαίνει τὸ πνεῦμα. καίτοι τότ᾽ ἐχρῆν τὸν θύραθεν εἰσ- 35 τὸ δ᾽ εἰσπγεόμενον ψυχρόν. ὅταν δὲ θερμὸν ἢ, ἀσϑμαΐνοντες 

4. τῦτο ποιήσασαν «δ. ἢ 5. ἐκκρινομένων ΖΦ. ἃ 8. ἀναπνέοντες ἢ. ἵ 9.. συνιόντα . ἢ ταῦτα οπι ΖΚ. ᾿ συνθλίβοντα ΠΗ͂, συνεῖ ροντα Ζ. ἵ 

τῇ θλίψει 411Ζ. 1 κωλύει Δ,}ΜΉΡ5Ζ. 10. ἰν τῷ] ἐκ τῷ 2. ἢ} 141. τὸ ροβὲ καὶ οπ; ,,Ζ. 11 43. δύναται 9.52. 1 ἐνεργεῖν 2272. Ἱ ὃε- 
ναμένου δ᾽ ἀναπνεῖν Πῖ5Ζ. [ τότε συμβαΐνει Ζ, τότε ξυμβαίνειν .5. ξυμβαίνειν τέτε ΠῖῚΖ. ἱ 15. σωμάτων 8ΠΖ. ᾿ τῆς οἵὰ 33,1Ζ. ᾿ἃ 11. ἀπο. 

βήσκειν Ζ. || 18. δὲ παρὰ] δ᾽ ὁ κατὰ Ῥ. |] 19. καίτοι γ᾽ ἐχρῆν 0. 11 20. πότερον δὲ τὸ . ἢ 21. δὲ οι 9. ᾿Ϊ 22. ἔξωθεν ἢ ἢ ἔνδοϑεν 

Ζ. ἵἱ ἀδὲ γὰρ δὴ ΔΖ, δὶ γὰρ ἈὮΡ. ἃ θύραζε 10. 11 24. ἄτοπον --- περιέχον οτὰ .533Ζ. || 25. ἴσον ΠΗ͂, εἰσω Ζ. ᾿ 26. καὶ ὧς οἵχὰ Ζ. ἢ 

81. ἔν τε γὰρ 52. ᾿ 32. καὶ δηἴε θερμ. 227Ζ. 11 3.3. πυκνέτερα 5. ἢ τὸ οτὰ .5. ΠΠ| 35. τὸ θύραθεν εἰσνὸν 222. 

3. δέον . 11 δ᾽ ἔςι νεύσαντας ΗΖ. ἢ 5. ὅτε καὶ τὸ Ζ.. 11 10. τεκτέον .5. {{ καὶ οῃῃ .,ΖΖ. ἃ 11. καὶ τὸ πεὶ 2,2. Ἷ ἀναπτεῖν οτὰ 

Δ. Ἰ 18. ἔξω οὐχ 1. 1 1ἀ, ἀέρα φερ.] ἀναφερ. .5. }} ἐπιπίπτειν Ζ. [φησὶν εἰς τὸν αὐτὸν τέπον Ζ.. ἵ ΄19. δὴ οπὶ Ζ. 24. εἰσπνοὴν 

γῶν τῆς ἐκπνοῆς Ζωϑ. ΠΠ ἴςι δὲ τὠναντίον οαχλ ΖΡ. 1:23. ἐνπνέουσιν δ, ἀναπνέουσιν ΔΖ. ἢ 2. ἰκπιοήν ΜΖ. 25. τό τε ἀν. Ζ.. 1 31. 

᾿μὴ το 32. εἴσοδον οἵα ΜΖ. ἢ 3ἀ. μὲν οτλ 192.5Ζ. || εἶναι οπι ΑΙ. 
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ἀναπνέουσιν" διὰ γὰρ τὸ μὴ καταψύχειν ἱκανῶς τὸ εἰσιὸν σαφέςερον. γύεσθαι δὲ φησι τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν διὰ) 

πολλώκις τὸ πνεῦμα συμβαύει σπῶν. τὸ φλέβας εἶναί τινας, ἐν αἷς ἕνεςι μὲν αἷμα, ὁ μότοι. 
6 ᾿αλλὰὼ μὴν ὑδὲ τροφῆς γε χρίριν ὑποληπτέον γύεσθαι πλήρεις εἰσὶν αἴματος, ἔχουσι δὲ πόρους εἰς τὸν ἔξω ἀέρα, 

ΜΝ) , ᾿ » ΄ “ΣΌΝ , " “ ΄ ,ὔ 7 »" “»ἦ 
τὴν ἀναπνοήν, ὡς τρεφομένου τῷ πνεύματι τῇ ἐντὸς πυρός, τῶν μὲν τῷ σώματος μορίων ἐλάττους, τῶν δὲ τῷ ἀέρος 

καὶ ἀναπνέοντος μὲν ὥσπερ ἐπὶ πῦρ ὑπέκκαυμα ὑποβαλ-- 5ὶ μείζους" διὸ τὸ αἵματος πεφυκότος κινεῖσθαι ἄνω καὶ κά- 
ὑλεσθαι, τραφώτος δὲ τὸ πυρὸς γίνεσθαι τὴν ἐκπνοήν. ταὐτὰ τω, κάτω μὲν φερομένου εἰσρεῖ τὸν ἀέρα καὶ γίνεσθαι 

ν., »» Λ Ἁ “ ΑῚ ’, ΄σ λ ἌἍ γὰρ ἐρῶμεν πάλιν καὶ πρὸς τῦτον τὸν λόγον ἅπερ πρὸς τὸς ἀναπνοήν, ἄνω δ᾽ ἰόντος ἐκπίπτειν θύραζε καὶ γύεσθαι τὴν 
ἔμπροσθεν" καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἐχρὴν τῦτο συμ- ἐκπγοήν, παρεικάζων τὸ συμβαῖνον ταῖς πλεψύδραις. 
βαύειν ἢ τὸ ἀνάλογον τότῳ" πάντα γὰρ ἔχει θερμότητα ὧδε δ᾽ ἀναπνεῖ πάντα καὶ ἐκπνεῖ. πᾶσι λίφαιμοι 
ζωτικήν. ἔπειτα καὶ τὸ γίνεσθαι τὸ θερμὸν ἐκ τῷ πνεύμα- 5 σαρκῶν σύριγγες πύματον κατὰ σῶμα τέτανται, 
τὸς τα χρὴ τρόπον λέγειν, πλασματῶδες ὄν᾽ μᾶλλον καί σφιν ἐπὶ ςομίοις πυκναῖς τέτρηνται ἄλοξιν 
γὰρ ἐκ τῆς τροφῆς τῦτο γινόμενον ὁρῶμεν. συμβαΐει τε ῥινῶν ἔσχατα τέρθρα διαμπερές,. ὥςε φόνον μέν 
κατὰ ταὐτὸ δέχεσθαι τὴν τροφὴν καὶ τὸ περίττωμα ἀφιέ- κεύθειν, αἰθέρι δ᾽ εὐπορίην διόδοισι τετμῆσθαι. 
γαι" τῦτο δ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑχ, ὁρῶμεν γινόμενον. ἔνθεν ἔχειθ᾽ ὁπόταν μὲν ἀπαΐζῃ τέρεν αἷμα, 

1 Δύγει δὲ περὶ ἀναπνοῆς καὶ Ἐμπεδυκλῇς, ὁ μώτοι 15 ᾿ αἰθὴρ παφλάζων καταβήσεται οἴδματι μάργῳ, 

τίνος γ᾽ ἕνεκα, ἐδὲ περὶ πάντων τῶν ζῴων ἐδὲν ποιεῖ δῆλον, εἶτε δ᾽ ἀναθρώσκει, “πάλιν ἐκπνεῖ, ὥσπερ ὅταν παῖς 
εἴτε ἀναπνέουσιν εἴτε μή. καὶ περὶ τῆς διὰ τῶν μυκτήρων κλεψύδρην παΐζησι δὶ εὐπετέος χαλκοῖο. ὡ 

ἀναπνοῆς λέγων οἴεται καὶ περὶ τῆς κυρίας λέγειν ἀνα- εἶτε μὲν αὐλὸ πορθμὸν ἐπ᾽ εὐειδεῖ χερὶ θεῖσα 
πνοῆς, ἔς! γὰρ καὶ διὰ τῆς ἀρτηρίας ἐκ τῶν ςηθῶν ἡ ἀνα- εἰς ὕδατος βάπτησι τέρεν δέμας ἀργυφέοιο, 
“«νοή, καὶ ἡ διὰ τῶν μυκτήρων" αὐτοῖς δὲ χωρὶς ἐκείης ἀκ δ᾽ ὅγ᾽ ἐς ἀἄγγοςδ᾽ ὕμβρος ἐσέρχεται, ἀλλά μιν εἴργει 

ἔςιν ἀναπνεῦσαι τοῖς μυκτῆρσιν. καὶ τῆς. μὲν διὰ τῶν μυ- ἀφοῦ ὄγκος ἔσωθε πεσὼν ἐπὶ τρήματα πυκνά; ἱ 
κτήρων γινομένης ἀναπνοῆς ςερισκόμενα τὼ ζῷα ὑδὲν πώ- εἰσόκ᾽ ἀπος εγάσῃ πυνικὸν ῥόον" αὐτὼρ ἔπειτα 
σχουσι, τῆς δὲ κατὼ τὴν ἀρτηρίαν ὠποθνήσκουσιν. κατα» πνεύματος ἐλλείποντος ἐσέρχεται αὔξιμον ὕδωρ. 
χρῆται γὰρ ἡ φύφις ἐν παρέργῳ τῇ διὰ τῶν μυκτήρων ὡς δ᾽ αὕτως ὅθ᾽ ὕδωρ μὲν ἔχει κατὰ βόώθεα χαλκῇ 
ἀναπνοῇ πρὸς τὴν ὄσφρησιν ἐν ἐνίοις τῶν ζῴων' διόπερ ὁσ- 15 πορθμῶ χωσθέντος βροτέῳ χροὶ ἠδὲ πόροιο, 
φρήσεως μὲν σχεδὸν μετέχει πάντα τὰ ζῷα, ἔς: δ᾽ οὐ αἰθὴρ δ᾽ ἐκτὸς ἔσω λελιημένος ὄμβρον ἐρύκει 
πᾶσι τὸ αὐτὸ αἰσθητήριον. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ἑτέροις ἀμφὶ πύλας ἰσθμοῖο δυσηχέος, ἄκρα κρατύνων, 

2. πολλ, πνεῦμα συμβαίνει πᾶν Ῥ. ἢ 8. τε ΜΖ. ᾿ἱ 5. περ οπι ἈΑ͂. ἵ 6. τῷ πυρὸς οτὰ ΑΖ. ᾿ὶ Ἴ. ἅπερ καὶ πρὸς ΜΖ. || 10. τὸ 
δοῖα θ, οπὶ Ζ24,,Ζ. 1 11. τρέπον χρὴ ΜΖ. 1 ὅν οταὰ 2.5. 1} 12. γὰρ οπι }Ρ. | συμβαίνειν Ῥι5. 1} τέ] τὸ 2, δὲ ΑΙ͂ΡΖ. ᾿ἱ 18. τῦτο 
Ρ.5. Π ἀφιέναι" τῦτο γὰρ Ὑιγνόμενον ὁρῶμεν" τῶτο ΜΙ͂Ζ. ᾿ 18. λέγων -- 20. μυκτήρων οπχ 227Ζ. ἢ 19. καὶ οχι }».5. ἢ ἐχ] διὰ 8. [} 
ἡ οἷκ .5. || 22. γενομέης ἈΠ 1 ἀναπνοῆς] ἧς ἈΙ͂ οἱ [ογία856 Ζ. ᾿ ἀ 27.5Ζ. ᾿ἱ 25. ἐν οπὰ ΖΡ}. ἢ 26. τὰ οτὰ 8. ᾿ ἔς] ἐπὲ 442. 

2. ἔςι 1.. 1 5. δι}] καὶ διὰ 1ΠΖ. ᾿ἱ κινεῖσθαι μα καὶ κάτω καὶ ἄνω 27Ζ. ̓  6. ἄνω Μῖ5Ζ. ἵ Ἴ. κάτω 52. 11 ἐκπνεῖν 4Ζ. 1! 
9. πάτπως Ἐ΄. ἢ λείφαιμοι ΝΗ, δίαιμοι ΜῆπὶᾳΡι΄ ἃ 44. ἐπιςομίοις ΝΟ Ο"Ηπ, ἐκιςομίαις ΜΖιϊ. πυκναῖς ΜΊΖΙϊ, πυκιοῖς ΚΟΟ5Η͂“ 

πο: οεἰετῖ πυκνοῖς, {Πἄλεξι Ἐ΄, δόναξι Μ|Π.. 1 12. τέρθρᾳ ΣΟ Η 5 δὶ οοτν πιο, Ἰδουπαπι ἈΠ: σαιογὶ τέθρα, διαβδίρυο Ζῇ, {[φόνον Η 
“δ: ςοιογ! φανὸν, [[" μὲν κεύθειν, αἰθέρι] μέν γ᾽ ἐνθεῖναι θέρει ΑΙ, μέν Ὑ᾽ αἰϑέρι ἰΪ. ἢ 13. εὐπορν ΣΟΗ ΟΣ εὕπιοιαν ρΥ Ζ: οοἰουῖ εὐπορίαν. .}} 
διόδρισι 8. διόδεσι π. ἢ 14. ὅταν ΣΧΌΦΠ ἃ ἀπαΐξη ΣΧ“ Ηο πιο, ἐπαΐξοι σουτ ἱ, ἐπάξοι ργ ἐ, ἐπάξειε ἰ, ἐπάξη εἰ ρτ Ζ: οεἰοτὶ 

ἐπαΐξῃ. ἢ τέραν 8. |} 15. καταΐσσεται ΚΟΟΉΣ, ᾿ ὕδατι 8 εἴ ρΥ ο.  μαργῶ Ῥιδιϊ, μαρθρῶ π. ἢ 16. πᾶσιν Η5. 1 περ οτὰ π. { 
ταῖς Ν, ἱποοτῖο Κ΄. ἢ 17. κλεψύδρην ΣΙΙ͂ΡΟΘΧΖΟΟΗ Πίπσιο: οεϊετὶ κλεψύδραις. ἢ παίζησι ἐΐ, παίζουσι 242Ζ: οεἰοτὶ παίζουσα. 
διχετέος ΠΖΙ, δι᾿ εὐπετέοις .δ, δι᾿ εὐπαγέος Ῥ. ἢ 18. εὐϊδὲϊ ἐἰ, ἀειδεὶ ἩἹΓΙ͂. Ἵ χερὶ ΛΙ͂ΝΡ ΣΖπιο. ᾿ὶ θὲς Μ εἰ γγ Ζ εἰ ροδίροδιῖο χερὶ 

ἐϊ. 49. ὃς 5, ἅλις Μ|4 Ἱ τέραν Νπ. Ὁ ἀργυφαιοῖο ΔΖ, ἀργυφαοῖο ἰἰ. 11 20. ἐδ’ ὅτ᾽ ἐ οἱ οοττ Ζ, ὑδ᾽ ὅτι Α͂ εἰ ρν Ζ, ἐδετ᾽ ΣΝ 
ΟΕ ΧΟ"Ησἤπιπο. ἵ εἰς Μ εἱ μη Ζ. [1 ἄγκος 75 ἄργος ΑΙ εἰ τγ Ζ. ᾿ἰ δ᾽ ΝΟ; ΘΟΗΠίπιπο, οσα Ῥ: νυϊρο ἔτ᾽. ἢ εἰσέρχεται 
ΥΝΡΟΧΖΟΚΗ“ ίνιπο. Ἵ μὴν Μ, εἰ μγ Ζ. ΠΠἔργει Ἐ΄. "ἰ 241. ἔσωθε ΜΊΪ, ἔσωθεν ΣΝΟΘΕΈΧΖΟΚΉ“Πιο, ἴσωθι ἢ. Ἰ ἱπὰ Μ. 
22. εἰσόκ᾽ ἀποςεγάσει Ῥῇηπο, εἰς ὅκ᾽ ἀναςεγάση 1, εἰς ὁσακαναςεγάση ΔΜ οἰ ΡΥ Ζ. 1 πυκνὸν ΟΖΗ͂“Γ ἢ ἀτὰρ π. ᾿ἰ ἐπὲ Ζ, ἐπὶ ΜΙ ἢ 

23. ἐκλείποντος ΜΖΙϊ. || εἰσέρχεται ΚΙΙ͂ΝΡΟΧΖΟ“ΠΙο. ἢ αὔξιμον ΣΟ ΖΟΟΗ 9711: οδιοετὶ αἴσιμον. ἃ 24. βένθεος Ἐ΄. Π 25. χρωσθέν- 

τος ΜΗ͂ΝΡΘ Ζιίπιπο. ἢ βροτέο ο, βροτέα ἢ. || χρωὴὶ ἠδὲ ,, χροιῖῆδε ΝΡ ἕο, χροιήνδε ΜΖ, χροΐηνε δὲ ἐϊ, χερὶ ἀδὲ Α΄. 1 πόρους ΜΙ ἢ 

26. ἔριτ διε Ἰαουπαπι π, ἐκ τῶν ΝΡ, ἢ ἔσσω Μ, ἴσωθι ἐϊ. 1 λελιμμίνος ΙΖ, λελειμμένος ἐϊ. ἢ 27. ἐθμοῖο ῬΘΧΖ. ᾿ ἄηρος Κ΄ ἢ 
κραταΐνων 8. κρατ αυιΐα Ἰαουπαπὶ π, τιταίνων 2ΖΙ. 

Οοο 
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ὩΣ ᾿ 
εἰσόκε “χειρὶ μεθ" τότε δ' αὖ πάλιν, ἔμπαλιν ἥ. πρὸ 

΄ 2 , Υ̓ ΄ πνεύματος ἐμπίπτοντος ὑπεκθέει αὐξιμον ὕδωρ. 

ὡς δ᾽ αὕτως τέρεν αἷμα κλαδασσόμενον διᾷ γυΐων 
ε τ " ΄ὔ 5 “ , ὁππότε μὲν πκαλίνορσον ἐπαΐξειε μυχόνδε, 

αἰθέρος εὐθὺς. ῥεῦμα κατέρχεται οἰδμιωτίι ϑῦον, 
᾿ 2 ,ὔ ,΄ ΝΗ “Ψ » , - εἶτε δ᾽ ἀναθρώσκῃ, πάλιν ἐκπνεῖ ἶσον ὀπίσσω. 

λέγει μὲν οὖν ταῦτα περὶ τῷ ἀναπνεῖν, ὠνῳπνεῖ δ᾽, ὥσπερ 

εἴπομεν, τὼ φανερῶς ἀναπνέοντα διὼ τὴς ἀρτηρίας, διάώ τε 
“ ὔ Ψ ΝῚ »" ,ὔ ΄“»ν» ») ) 

τῷ στόματος ἅμα καὶ διὰ τῶν μυκτήρων. ὥς᾽ εἰ μὲν περ 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗ͂Σ. 

ἕτος δ᾽ ἐςὶν ὁ μέσης τόπος τῷ τε δεχομέν τὸὲν τραφὴν καὶ 

καθ᾽ ὃν ἀφίησι τὸ περίττωμα. τοῖς μὲν ἔν ἀναίμοις ἀνῴώνυ- 
᾿ -» Σ». ε ᾽ὔ »" Ν Κο ε 5 - ν μὸν, τοῖς δ᾽ ἐναίμοις ἡ καρδία, τῶτο τὸ μόριόν ἐς ν. ἡ τροφὴ 

᾿ς μον Ψ Ν ΄ “ ΄ Ὁ τ Φο Ψνὶ 
μὲν γὰρ ἐξ ἢς ἤξη γύεται τὰ μόριω τοῖς ζῴοις, ἡ τῷ αἴμιω- 

ς τὰς ύφις ἐςή, τῷ, δ᾽ αἵματος καὶ τῶν φλεβῶν τὴν αὐτὴν 
Η »" ᾽ -" " 7 λΨὉ , » « ἀρχὴν ἀναγκαῖον εἶναι" θατέρυ γὼρ ἕνεκα θατερόν ἐς», ὡς 
Η » ,ὔ Η νὰ ΔῊ ὍΔΕ. ἐξ ΄, -» 
ὠγγεῖον καὶ δεκτικόν. ἀρχὴ δὲ τῶν φλεβῶν ἡ καρδία τοῖς 

ἐναίμοις" ὁ γὰρ διὰ ταύτας, ἀλλ᾿ ἐκ ταύτης ἠρτημέναι 
τᾶσαι τυγχάνουσιν. δῆλον δ᾽ ἡμῖν τῦτο ἐκ τῶν ἀνατομῶν. 

ταύτης λέγει τῆς ἀναπνοῆς, ἀναγκαῖον ζητεῖν πῷς ἐφαρμόσει ῃ τὼς μὲν ὄν. ἄλλας δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἀδύνατον ὑπάρχειν 

ὁ εἰρημένος λόγος τῆς αἰτίας". φαίνεται γὰρ τἀναντίον συμ» 

βαῖνον. ἄραντες μὲν γὰρ τὸν τόπον; καβάπερ τὰς φύσας 

ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀναπνέουσιν" αἴρειν δὲ τὸ θερμὸν εὖλο- 

γον, ἔχειν δὲ τὸ αἷμα, τὴν τῷ θερμὰ χώραν" συνιζαζνοντες 

ἄνευ τῆς θρεπτρῷς (δὲ ἣκ δ᾽ αἰτίαν, εἴρηται πρότερον ἐν 
- »“ 5 ,ὔ ,» ΥὙ . ΦΜΨ “ ͵7 Η 

τοῖς. περὶ ψυχῆς), ταύτην δ᾽ ὦνευ τῷ φυσικῷ πυρός" ἐν 
, ν, κα , » ΄ ᾿ ΝΣ νὰ , 

τότῳ γὰρ ἡ φύσις ἐμπεπύρευκεν αὐτήν. φϑορὰ δὲ πυρός, 
Φ » ,ὔ ) λ ᾽7ὔ Ἀ 
ὥσπερ εἴρηται πρότερον, σβέσις καὶ μάρανσις. σβέσις μὲν 

᾿ ,ὔ Υ̓ » Ν᾽. ’ὔ » :οὠοΝ.Ὸ.» ; ΠΙ͂ΒΨΕΙ » Η ’,ὔ -τν»"ν "“ ͵7ὔ 
δὲ καὶ Καταπυίγοντες, ὠσπερ ἔχεὶ τὰς φύσας, ἐκπνέουσιν. . Ὄν πὸ των. ἐναντίων διόπερ ἀθρόον τε υσὸ Τῆς Τὰ περιεχῶγ- 

πλὴν ἐκεῖ μὲν ὁ κατ ταὐτὸν εἰσδέχρονταί τε τὸν ἀέρα, καὶ 

πάλιν ἐξιῶσιν, οἱ δ᾽ ἀνωπνέοντες κατὰ ταὐτόν. εἰ δὲ -περὶ 
“ ὸΣ “ ΄, νΝ ᾿΄ καὶ τῆς κατὰ τὸς μυκτῆρας λέγει μόνης, πολὺ διημώρτῳκεν 

» ,ὔ , ᾽ Ἁ ΄ Ψ Ἶ Α ἈΝ ἈΝ Σ 

ἀ γάρ ἐςιν ἀνὰπνοὴ μυκτήρων ἴδιος, ὠλλὰ παρὼ τὸν αὐὖ- 

λῶνω τὸν περὶ τὸν γαργαρεῶνα, 

ςόματι ὑρανᾷ, συντετρημένων τῶν μυκτήρων χωρεῖ τὸ μὲν 

ταύτῃ τῷ πνεύματος, τὸ- δὲ διὰ τῷ ςόματος, ἑμοίωῳς εἰσιόν 

τε καὶ ἐξιόν. τὰ μὲκ ἦγ. παρὼ τῶν ἄλλων εἰρημένα, περὶ τῷ 
ἀνωκπνεΐν τοιαύτας καὶ τασαύτας ἔχει δυσχερείας... 

8  Ἐξπεὶ δὲ εἴρηται! πρότερον ὅτι τὸ. ζῆν καὶ ἡ τῆς-ψυ- δὲ 

χῆς ἕξις μετὰ θερμότητός τινός ἐξιν᾿ ὑδὲ γὰρ ἡ πέψις, 

τὸς ψυχρότητος, καὶ θᾶττον ὅτε σβώνυται διασπῴμενον. 

εὥτη μὲν ἣν ἡ φβορὼ βίαρς. ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἐμψύχων καὶ 
τῶν ἀψύχων ἐς," καὶ γῷρ ὀργάνοις διαιρουμένου τῷ ζῴε, 
κρὶ πηγνυμένου διὰ ψύχους ὑπερβολήν, ἀποθνήσκουσιν. ἡ 

ἦ τὸ ἔσχατον τῷὸ ἐκ τῷ ᾧ δὲ μάρανσις διὰ πλῆθος θερμότητος" χαὶ γὰρ ὧν ὑπερ- 
βάλλῃ τὸ πέριξ θερμόν, καὶ τροφὴν ἐὰν μὴ λαμβάνῃ, 
φθείρεται πὸ πυρόμιενον, ὁ Ἢν μεθα σθ ἀλλιὼ μαραινόμενον. 
ὥς: ἀκάγκη γίνεσαι κατάψυξιν, εἰ μέλλει τεύξεσθαι σω- 
τερίας᾽ τῦτο γὰρ βοηθεῖ πρὸς ταύτην τὴν φθοράν. 

᾿Επεὶ δὲ τῶν ζῴων τὰ μὲν ἔνυδρα, τὰ δ᾽ ἐν τῇ γὙ89 
ποιεῖταρ τὴν διατριβήν, τότων τοῖς, μὲν μικροῖς πάμπαν καὶ 

ΣΝ ἃ -“ » ε 3 “ ΄, λσ 
τοῖς ἀναίμοις ἡ γινομένη ὧκ τῷ περιέχοντος ἢ ὕδατος ἡ ἀέ- 

» δι᾽ ἧς ἡ τροφὴ γύεται τοῖς ζῴοις, ὅτ᾽ ἄνευ. ψυχῆς ὕτ᾽ ἄνευ 
θερμότητός ἐςιν' πυρὶ γὰρ ἐργάζεται πάντα. διόπερ ἐν ᾧ ρος ψύξις ἱκανὴ πρὸς τὴν βοήθειαν τῆς φθορᾶς ταύτης" 
πρώτῳ τόπῳ τῷ σώματος καὶ ἐν ᾧ πρώτῳ τῷ τόπου τότε μικρὸν γὼρ ἔχοντα τὸ θερμὸν μικρᾶς δέονται τῆς βοηθείας. 

ί νον Τὰ “0 Ἀ ,, ; “ διὸ ὺ , δὸ ΄,΄ Ν π “κἀν φν μορίῳ τὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην, ἐνταῦθα 30 διὸ καὶ βραχύβια σχεδὸν πάντα τὰ τοιαῦτ᾽ ἐς ν᾿ ἐπ᾽ ἀμ- 
καὶ τὴν πρώτην τὴν θρεπτικὴν ψυχὴν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. φότερα γὰρ μιιρᾷς ὄντα τυγχάνει ῥοπῆς. ὅσα δὲ μακρο- 

ι΄. μέθῃ Ν͵΄Ἱ τότε] τῇ π᾿ ΠΠ 2. ἐυπίπτοντος Δ ΖΟοίδε. 1 ὑπεκθέει ΜΙΖιλ: οοἰοτὶ ὑπεκθεῖς ΠΠ αἰγίμον ἘΠ: σαιοτῇ αἴσιμον. ἢ! 8. κλα- 
δασσῴμενον 65, κλα σόμετον » κλαδασσομένων Ζιϊ. κα διὰ ἡνίων ἐδ, διῶ τὰν! Ἡ, διὰ γυῶν πὶ οϑίδσὶ δι’ ἀγυιῶν. { ἀ. μιν ἘΖηιι, οπι 

Ῥ. Ἰ! ἐπάξειεν ΜΖ. 11 5. αἰϑέρος ΜΖιϊ: ςοιανὶ ἕτερον. .} καπέρπεται, ο. Ἱ οἴδματι θετὸν Ἦ᾿, οἷδμα τιταῖιον 2ΖΙΪ. 1 6. ἀναθρώσκη 2752, 

ἀναθρώσκοι 1: ςοἴαχὶ ἀναθρώσκει. [} πάλιν πνεῖ ἶσον “πάλιν ἶσον Μῖ, παλίνορσου ἵκετ᾽ 1ἷ. 11 ὀπίσω ῬΓ Ι 8. τε δὲ ΤΖ. ἵ' 9. διὰ οἵὰ 2. 

10. ζητεῖν] ἐςι 2907 οἱ ᾿θβοίο δ Ζ. Ι 14. τῆς αἰτίας λόγος: 112, Ι,,13. ἔλεγον 212. 1 1Δ., σννίζοντες 5. 1 15. καταπλήττοντες 42, 
καταηγέοντες 1,. ἢ 16. ὁ οπχ ΗΖ. 1 καταντὸν Ζ, κατὰ ταυτὸ 4. Ι τε ὁπ, δ. 17. κατὰ ταυτόν] ἃ κατὰ ταυτὸν [Ηῖ Ὁ, ὁ καταυτὸν Ζ, 

κατὰ ταῦτα, 1. 1 18. τὸν μυκτῆρα 1472. ἢ λέγοι 2257. 1} 19. ἴδιος --- 21. μυκτήρων οπι 712. ἢ 19. περὶ . 1] 20. παρὰ ΖΡ 5. }} 21. χω- 
ρείτῳ μὲν ταύτη τὸ τῇ 227Ζ. ᾿ 22. ἐξιόν τε καὶ εἰσιόν “1, ἐξιόν τε 5, ἐξιόν 22. ἃ 24. ἔχει τὰς δυσχερείας Ζ. 1 28. πῦρ (ΗΖ. ἢ 29. τοῦ 

μορίου τὴν, ΟἸδ518 τόπου τέτου, 141Ζ. 1 30. τὴν δῖε τ᾿ ὁπὶ 212. || 31. τὴν. οἠχι «5. {Π τὴν οτα 21).5Ζ. 

ἅν τε οπὰ 47} Ζ. Ἱ καὶ ογὴ «8. ΠΠ 2. ὅν -- 3. δ᾽ οπῃ 27,2. 11 3, τὸ ὁοῃλ Ῥ. "! 5. αὐτὴν οπι .,Ζ. ᾿} 13. ἐχχεπύρωκει, ξυρδῦ 
Ροϑῖϊα εὖ, 1. ἢ “ἡ, πῷ οτὰ 1. ᾿ὶ «βέσις καὶ μάρωσις ογα ΜΖ. 1 ἡ μὲν σβέσις 5.} .15.. περ ὁπὰ 72Ζ. 1} τε κι κι τ περ 
χοντος τῆς Ῥ ᾿ 106. ὅτι οἵα ΜΖ. Ἢ ἀποσβένοται Ζ. ἢ 17. καὶ τῶν ἀψύχων οτὰ 212. ἢ 20. πλῆθους .5. ἢ 24. ὧν Ζ. 123. πῦρ ὃ 
μόνον ΜΖ. ἢ ὁ οπὶ .45Ζ. ᾿ ἀλλὰ καὶ μαρ. Δ1Ζ. κα 23. μέλλοι 5, ἢ 25. τῇ οκι ΡΖ. || .26. μικρὰ 1. 11 28. τὴν οἵα Ζ. ἢ 

29. τῆς οἵὰ .1. ἢ 31. μικρὰ ὄντα μικρᾶς τυγχ. 2. 



ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗ Σ: 

βιώτερα τῶν ὀπτόμων (ἄναιμα γάρ ἐςξι πάντα τιὰ ἔντομα)» χρένον εἰναρίχεται, ὦ ἂν μὴ 

Α78 

ὶ λίαν ; θεῤμὸν ἢ ψυχρόν. καΐτοι 

τύτοις ὑπὸ τὸ διάζωμα διέσχιςαι, ὅπως διὰ λεκτότέρα ὄν- τὼ μικρὰν ἔχοντα ἀρ χυκνότερον ζητεῖ ἀναπνεῖν. ἀλλὰ 
τος τὸ ὑμώος ψύχηται" μᾶλλον γὰρ ὄντα θερμὰ πλείονος 
δῦται τῆς καταψύξεως, οἷον αἱ μέμωτται. (τῶν γὰρ μελιτ- 

φϑείρεται ταῦτω καὶ λέγεται ἀπκυπνίγεσθαι πληρουμένης τῆς 
κοιλίας καὶ φθειρὸμένε τ ἐν γῷ ὑποζώματι ὑγρῇ. διὸ καὶ 

τῶν ἔνιαι ζῶσι καὶ ἑκτὰ ἔτη) καὶ τἄλλω δὲ ὅσω βομβεῖ, 5 ἐν τῇ τέφρᾳ χρονισθότα ἀνίς,αται. καὶ τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ δὲ 
οἷον σφῆκες καὶ. μηλολόνθαι καὶ τέττιγες. καὶ γὰρ τὸν 
ψύφον ποιᾶσι πνεύματι, οἷον ἀσθμαίνοντα" ἐν αὐτῷ γὰρ 
τῷ ὑποζώματι, τῷ ἐμφύτῳ πνεύματι αἴροντι. καὶ συνέ 
ἴστι, συμβαίνει πρὸς τὸν ὑμώα γύεσθαι τρίψιν" κινοῦσε 

ζώντων ὅσα ἄναιμα, πλείω χρόνον ζῇ ἐν τῷ ὠέρι τῶν ἐναξ 
μων καὶ δεχομένων τὴν θάλατταν, οἷον τῶν ἰχθύων" διὰ ' 
γὼρ τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ θερμὸν ὁ ὠδρ ἱκανός ἐςτιν ἐπὶ πολὺν 
χρόνον καταψύχειν, οἷον τϑῖξ τέ. μωλακοςράώκοις καὶ τοῖς 

γὰρ τὸν τόπον τοῦτον, ὥσπερ. τὼ ἀναπνέοντα ἔξωθεν τῷ 10 πολύποσιν, ὁ- μὴν ἐΐς τέλος γε διαρκεῖ πρὸς τὸ ζῆν, διὰ τὸ 
τλεύμονι καὶ οἱ ἰχθύες τοῖς βραγχίοις. παραπλήσιον γὰρ 
συμβαίνει κἂν εἴ τίς τινα τῶν ἀναπνεόντων πνίγοι, τὸ στό» 
μὰ κατασχών' καὶ γὼρ ταῦτα ποιήσει τῷ πλεύμονι τὴν 
ἄρσιν ταύτην. ἀλλὰ τύτοις μὲν ἐκ ἱκανὴν ἡ τοιαύτη ποιεῖ 

ὀλιγόθερμω εἶναι, ἐπεὶ καὶ τῶν ἰχθύων οἷ πολλοὶ ζῶσιν ἐν 
δ γῇ: ἀκινητέζοντες μότοι, “μἂὶ εὑρίφκονται ὀρυϊτόμενοι. 
ὅσω γὰρ ἢ μηδ᾽ ὅλως ἔχει πλεύμονα ἢ ἄναιμον, ἐλωττο- 
γαϊκις δεῖτωι καταψύξεως. Ὁ 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀναίμων, ὅτι τοῖς μὲν ὁ περιέχων 10 
ἀὴρ τοῖς δὲ τὸ ὑπρὸν βοηθεῖ πρὸς Ῥὴν ζωήν, εἴρηται" τοῖς 
δ᾽ ἐναίμοις καὶ τοῖς ἔχουσι καρδίαν, ὅσα μὲν ἔχει ἡλεύ- 

βῶσιν ὑμένα λεπτόν. διὰ γὰρ τῶτο καὶ τῶν τεττίγων οὗ μόνω, πάντα δέχεται τὸν ὠέρα καὶ τὴν καγάψυξιν ποιεῖ- 
ἄδοντες ἀδυυτιν" θερμότεροι γάρ εἰσι, καὶ ἔσχιςαι αὐτοῖς ται διὰ τ ὠνωπγεῖν κοὶ ἐκανεῖν. “ἔχει δὲ πλεύμονα τά τε 
ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα" τοῖς δὲ μιὴ ἄδυσι τῶτ᾽ ἐςξὶν ἄσιχιςον. καὶ 29 ζῳοτοκῦντα ἐν αὑτοῖς καὶ μὴ θύραζε μόνον (τὰ γὰρ δέ- 
τῶν ἐναίμων δὲ καὶ πλεύμονω ἐχόντων, ὀλίγαιμον δ᾽ ἐχόν- λώχη ζῳοτοκεῖ μέν, ἀλλ᾽ ὑκ ἐν αὐτοῖς) καὶ τῶν ὠοτοχόν- 
τῶν καὶ σομφόν, ἔια διὰ τοῦτο πολὺν χρόνον δύνανται τῶν τά τε πτερυγωταῖ, ὁἷον ὄρνιϑὲς, καὶ τὰ φολιδωταΐ, οἷον 
ὠκπνευςὶ ζῶν, ὅτι ὁ πλεύμων ἄρσιν ἔχει πολλήν, ὀλίγον χεχῶναι καὶ σαῦραι καὶ ὄφεις. ἐκεῖνα μὲν οὖν ἔναιμὸν, 
ἔχων τὸ αἷμα καὶ τὸ ὑγρόν ἡ γὰρ οἰκεία, κίνησις ἐπὶ πο: τότων δὲ τὼ πλεῖξω τὸν πλεύμονω ἔχει σομφόν. διὸ καὶ 
λὺν χρόνον διαρκεῖ καταψύχουσα. τέλος δ᾽ ὁ δύναται, 25 τῇ ἀναπνοῇ χρῆτωι μιανόνερον, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότε- 
ἀλλ᾽ ὠποπνίγοται μὴ ἀναπ)εύσαντα, καθάπερ εἴρηται καὶ ρον, χρῆται δὲ πάντα. »κἀὶ ὅσω διατρίβει καὶ ποιεῖξαι τὸν 
πρότερον" τῆς γὼρ μαράνσεως ἡ διὰ τὸ μὴ ψύχεσθαι βίν ἐν τοῖς ὕδασιν, οἷον τὸ τῶν ὕδρων γένος καὶ βατρά- 
φϑοριὰ καλεῖται πνίξις, καὶ τὼ ὕτω φθειρόμενα ἀποπνίγε- χων καὶ κροκοδείλων καὶ ἑμύδων καὶ χελῶναι αἴ τε θα- 
σθαΐ φαμεν. ὅτι δ᾽ ὑκ ἀναπνεῖ τὰ ἔρτομα τῶν ζῴων, εἴρη- λάττιαι καὶ ἀἱ χερσαῖαι καὶ φῶκάι' ταῦτα γὰρ πάντω 
ται μὲν καὶ πρότερον, φανερὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μικρῶν ἐςὶ 30 καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ τίχτει ἐν τῷ ξηρῷ, καὶ καθεύδει ἢ ἐν 
ζῴων, οἷον μυιῶν καὶ μελιττῶν" ἐν γὰρ τοῖς ὑγροῖς κολεὺν. τῷ ξηρῷ, ἢ ἐν τῷ ὑγρῷ ὑπερέχοντα: τὸ ξόμα διὰ τὴν ἀνα- 

κίνησις κατάψυξιν, ἐκείνοις δ᾽ ἱκανήν: καὶ τῇ τρίψει τὴ 5 

πρὸς τὸν ὑμένα ποΐσι τὸν βόμβον, ὥσπερ λέγομεν, οἷον 
διὼ τῶν καλάμων. τῶν τετρυπημέσων τιὸὼ παιδία, ὅταν ἐπρ» 

2. ὑπὸ τὸ διάζωμα] ὑποδασχιζέμσα ΜΖ. 11 ὅπως} ἵν’ ὥσπερ ΜΖ. Ἰ| λεπτοτέρως 8, λεπτομερὺς ΠΗ͂, λεκτῷ μέρους Ζ, [[ 5. βομβοῖ 

, ἢ 6. οἷον αἱ σφῆκες ΠΠΖ. 1. οἷον τὰ ἀσθμαίνοντα, 1Ζ. 1 8. τῷ ἐμφ. πν. αἴροντι οἵα 1,12. 1} συνίζοντι πρὸς τὸν αὐχένα συμβαΐει 

7 ἢ 9. πρὲς] κατὰ 5 οἴ ᾿Υ 20. πρὸς τὸν ὑμένα οτὰ 4. }} 12. κἄν οπα 47Ζ. ᾿ τιν ,Ζ. 1 14. ἐδ᾽ ΜΖ. 1] ποιεῖ ἀπῖε ἡ .5, Ροεὶ 
15. κίνισις 1. 16. πρὸς] κατὼ 20. {Π λέγομεν οἷον] οἱ λεγόμενοι ΗΖ. ἢ 11. Νὰ καὶ τὰ Π2Ζ. 1 20. ἐςὶν αὐτοῖς ἄσχιςον Ι͂. 21. καὶ 

τῶν κπν. Ἐ, καὶ τὸν πν. «5. 11 ὀλίγον Ζ..ὄ ἢ 22. διὰ τῶτο] δὲ τότων (8, δὲ τύτων Ρ, οχὰ Ζ.. ἢ δύναται 7,8. Ἢ 23. ἀπνευὴ δ, οὐχ 

Ζ. κὶ 24. αἷμα] πνῦμω ΜΖ. 1} 25. τελέως Ζ. ἢ 28. μίξις 5, ψύξις ΓΖ. ἢ τὰ ταῦτα ΙΖ. ἢ 29. ὅτι -- ΠΡ ὁτι ΠΖ. " 30: 
ἐεὶ ζῴω ζώων ἰσὶ ΜΖ, τότων ζώων Ῥ. ἢ" 81. μυῶν ΜΡ. 

4. ἀνέχεται ΗΖ, ἀνανήέχεται καὶ ἀνέχεται 8. ἢ 2. δύναμιν τῦ συνίςασθαι καὶ ζῆν χωρὶς τὸ ἀναπνεῖν πυκνότερον . Ἱ 3. Ταῦτα οὐ »διτ 

πυνηομέη» Ὧ5Ζ.  ἀ. θορμῷ 2Ζ. 1} 5. ἐν ἀπέο τῇ οτὰ ἢ 6. ζώων ΔΙ. 1 γῶν Μναίμων οτᾳ Ἀ. 17. ϑύλαιλαν Ἀ. Ἱ 8. ὁ πὶ 27. 
9. καταψύχων 4Ζ. 1] 10. πολύπυσιν 2. ζῆν διὰ τὸ οτχᾳ 227Ζ. | 13. ἢ μηδ᾽ ὅλως] ἡ μὴ ὅλως ΠΙ͂, μὴ ὅλως Ῥδ, μὴ ᾿ Ἰ ἔχοντα 

ΠΟ 1" ἱχαττοιάνος δὲ δῆται Δ.8, 11. 16. τὸ δὴκ ΚΞΥΖ. ἢ ἀρὲς οὐἦ Ζ. ἢ εἴρηται πρότερον τοῖς ΜΖ. 1} 17, μὲν αὐτῶν ἔχει . ΠΠ 19. διά 
τα τῷ 5. Ἰ νὼ ἱκπαῖν οἷν 2,7Ζ, ἢ πλείονι) ΓΖ. ἢ 36. γ2ρ] δὲ «4. ΠΠ. 22.: πτερωτιΣ 2. {Π238. σαῦραι χελῶναι 1, χελῶναι καὶ σαῦροι 
Ζ. ἢ ἕωμκ ΗΖ, ἔμεμω 8. 1} ῶ2.5. ὥσπερ “πρότερον δὲ. ΜΖ: ἢ 96..ὄ πον. Ὁ». 1"- 88. ἐμύδων ΪΖΖ, αἱμύδων ΤΩΡ, αἰμύδων .5. 1} καὶ αἱ 

»ολῶτναι κἱ θα ΤΡδ. ἢ 29. κἱ ὁπι 272. 1} καὶ ἀὲ φῶκαν. 2Ρ5. Π πάντα γὼρ ταῦτα καὶ Ζ0, πάντα γὰρ δ. 1} 30. καὶ καθεύδει ὁπ Ζ, 
καὶ καθ. -- 31. ξηρῶ οτι (5, καθ. --- ξηρῶ ἢ οπὶ Ῥ. [1 30. κἢὶ οπι ,,7.5Ζ. [[ 31. τὸ ςόμα οτὰ ,Ζ- 

᾿ Οοοϑ 



416 ΠΕΡῚ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. 

νοήν, ὅσα δὲ βράγχια ἔχει, πάντα καταψύχεται δεχό- τῶν τετραπόδων τοῖς φοτόκοις οὐκ ἔπεςιν, ἀλλὰ τῇ συνω- 
μενα τὸ ὕδωρ' ἔχει δὲ βράγχια τὸ τῶν καλουμένων σε- Ὑγωγῇ τὸ αὐτὸ ποιῶσιν" δεχόμενα γὼρ τὴν τροφὴν τὰ μὲν 
λαχῶν γένος καὶ τῶν ἄλλων ὠπόδων. ἄποδες δ᾽ οἱ ἰχθύες συνάγει, τὼ δ᾽ ἐπιτίθησι τὴν ἐπιγλωττίδα. προελθόσης δὲ 
πάντες" καὶ γὰρ ἃ ἔχει, καθ᾿ ὁμοιότητα τῶν πτερυγίων τὰ μὲν ἐπαίρει, τὼ δὲ δὶοίγει καὶ καταδέχεται τὸ πνεῦ- 
ἔχεσιν. τῶν δὲ πόδας ἐχόντων ἐν ἔχει βράγχιον μόνον τῶν 5 μα πρὸς τὴν κατώψυξιν. τὼ δ᾽ ἔχοντα βράγχια, ἀφέντα, 
τεθεωρημένων ὁ καλούμενος κορδύλος. ἅμα δὲ πλεύμονα διὰ τούτων τὸ ὑγρόν, διὰ τοῦ ςόματος καταδέχεται τὴν 
καὶ βράγχια οὐδὲν ὦπταί πω ἔχον. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὁ μὲν τροφήν" ἀρτηρίαν μὲν γὰρ ἀκ ἔχεσιν, ὥςε ταύτῃ μὲν οὐ- 
πλεύμων τῆς ὑπὸ τοῦ πνεύματος καταψύξεως δεκέν ἐςιν θὲν ἂν βλάπτοιντο ὑπὸ τῆς τὰ ὑγρῷ παρεμπτώσεως, ἀλλ᾽ 
(ἔοικε δὲ καὶ τοὔνομα, εἰληφέναι ὁ πνεύμων διὰ τὴν τοῦ εἰς τὴν κοιλίαν εἰσιόντος. διὸ ταχεῖαν ποιεῖται τὴν ἄφεσιν 
πνεύματος ὑποδυχήν), τὰ δὲ βράγχια πρὸς τὴν ὠπὸ τῷ 10 καὶ τὴν λῆψιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸς ὀδόντας ὀξεῖς ἔχεσι, 
ὕδατος κατάψυξιν" ἂν δ᾽ ἐφ᾽ ἣν ὄργανον χρήσιμον, καὶ καὶ καρχαρόὄδοντες σχεδὸν πάντες εἰσίν" οὐ γὼρ ἐνδέχεται 
μία κατάψυξις ἱκανὴ πᾶσιν. ὥς᾽ ἐπεὶ μάτην ἐδὲν ὁρῶμεν. λεαίνειν τὴν τροφήν. 
ποιοῦσαν τὴν φύσιν, δυοῖν δ᾽ ὄντοιν θάτερον ἂν ἦν μάτην, Περὶ δὲ τὰ κητώδη τῶν ἐνύδρων ὠπορήσειεν ἄν τις, 12 

διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἔχει βράγχια τὰ δὲ πνεύμονα, ἄμφω ἔχει δὲ κἀκεῖνα κατὰ λόγον, οἷον περί τε τοὺς δελφδνας 
δ᾽ ὑδέν. 45 καὶ τὰς φαλαίνας, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἔχει τὸν καλού- 

14 ἘἘπὲ δὲ πρὸς μὲν τὸ εἶναι τροφῆς δεῖται τῶν ζῴων μενον αὐλόν. ταῦτα γὰρ ἄποδα μέν ἐςιν, ἔχοντα δὲ πνεύ- 
ἕκαςον, πρὸς δὲ τὴν σωτηρίαν τῆς καταψύξεως, τῷ αὐτῷ μονα δέχεται τὴν θάλατταν. αἴτιον δὲ τότε τὸ νῦν εἰρημέ- 
ὀργάνῳ χρῆται πρὸς ἄμφω ταῦτα ἡ φύσις, καθαΐπερ ἐνίοις γον" ὁ γὼρ καταψύξεως ἕνεκεν δέχεται τὸ ὑγρόν. τῦτο μὲν 
τῇ γλώττῃ πρός τε τοὺς χυμοὺς καὶ πρὸς τὴν ἑρμηνείαν, γὰρ γίνεται αὐτοῖς ἀναπνέωσιν" ἔχεσι γὼρ πλεύμονα. διὸ 
ὕτω τοῖς ἔχεσι τὸν πλεύμονα τῷ καλεμώῳ ςόματι πρός 29 καὶ καθεύδουσιν ὑπερέχοντα τὸ ςόμα, καὶ ῥέγχμσιν οἴ γε 
τε τὴν τὴς τροφῆς ἐργασίαν καὶ τὴν ἐκπνοὴν καὶ τὴν ἀνα- δελφζες. ἔτι δὲ κἀν ληφθῶσι τοῖς δικτύοις, ταχὺ ἀπο- 
ανοήν. τοῖς δὲ μὴ ἔχεσι πνεύμονα μηδ᾽ ἀνωπνέισι τὸ μὲν πνίγονται διὰ τὸ μὴ ἀνακνεῖν" καὶ ἐπιπολάζοντα φαύεται 
ςόμα πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς τροφῆς, πρὸς δὲ τὴν κατώ- τὰ τοιαῦτα ἐπὶ τῆς θαλάττης διὰ τὴν ἀναπνοήν. ἀλλ᾽ ἐ- 
ψυξιν τοῖς δεομένοις καταψύξεως ἡ τῶν βραγχίων ὑπάρ- πειδὴ ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι τὴν τροφὴν ἐν ὑγρῷ, ἀναγκαῖον 
χει φύσις. πῶς μὲν ἦν ἡ τῶν εἰρημένων ὀργάνων δύναμις 25 δεχόμενα τὸ ὑγρὸν ὠφιέναι, καὶ διὼ τὸῶτ᾽ ἔχεσι πάντα τὸν 
ποιεῖ τὴν κατάψυξιν, ὕςερον ἐρῆμεν. πρὸς δὲ τὸ τὴν τρο- αὐλόν' δεξάμενα γὰρ τὸ ὕδωρ, ὥσπερ οἱ ἰχθύες κατὰ τὰ 
φὴν μὴ διακωλύειν παραπλησίως τοῖς τ᾽ ἀναπγέουσι συμ- βράγχια, ταῦτα κατὼ τὸν αὐλόν, ἀνασπᾷ τὸ ὕδωρ. ση- 
βαίνει καὶ τοῖς δεχομένοις τὸ ὑγρόν" ὅτε γὰρ ἀναπνέοντες μεῖον δὲ καὶ ἡ θέσις τῷ αὐλῖ᾽ πρὸς ἀθὲν γὰρ περαίνει τῶν 
ἅμα καταδέχονται τὴν τροφήν εἰ δὲ μή, συμβαίνει πνξ ἐναίμων, ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἐγκεφάλου τὴν θέσιν ἔχει, καὶ 
γεσθαι παρεισιόσης τῆς τροφῆς ἢ τῆς ὑγρᾶς ἢ τὴς ξηρᾶς 3 ἀφίησι τὸ ὕδωρ. διὰ ταὐτὸ δὲ τῦτο δέχεται καὶ τὰ μω- 
ἐπὶ τὸν πνεύμονα διὼ τῆς ἀρτηρίας" πρότερον γὰρ κεῖται ἡ λάκια τὸ ὕδωρ καὶ τὰ μαλακόςρακα, λέγω δ᾽ οἷον τοὺς 
ὠρτηρία τῷ οἰσοφάγε, δὲ Ὦ ἡ τροφὴ πορεύεται εἰς τὴν κα- καλυμέες καράϊβες καὶ τὸς καρκίυς. καταψύξεως μὲν 
λυμένην κοιλίαν. τοῖς μὲν ἕν τετράποσι καὶ ἐναίμοις ἔχει γὰρ αὐτῶν ὑδὲν τυγχάνει δεόμενον" ὀλυγόθερμον γώρ ἐς! 
ἡ ἀρτηρία οἷον πῶμα τὴν ἐπυγλωττίδα" τοῖς δ᾽ ὄρνισι καὶ καὶ ἄναιμον ἕκαςον αὐτῶν, ὥσθ᾽ ἱκανῶς καταψύχεται ὑπὲ 
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Ἡ περιέχοντος ὑγρὰ" ὠλλὼ διὼ τὴν τροφήν, ὅχως μὴ ἅμα 
δυχομένοις εἰσρέῃ τὸ ὑγρόν. τὰ μὲν ἦν μαλακόςρακα,, οἷόν 
οἵ τε καρκίνοι καὶ οἱ κάραβοι, παρὼ τὼ δασέα ἀφιᾶσι 
τὸ ὕδωρ διὰ τῶν ἐπιπτυγμάτων, σηπίαι δὲ καὶ πολύπο- 
δὲς διὰ τῷ κοίλου τῷ ὑπὲρ τῆς καλουμώης κεφαλῆς. γέ- 
γράπται δὲ περὶ αὐτῶν δι᾽ ἀκριβείας μᾶλλον ἐν ταῖς περὶ 
τῶν Ἰῴων ἱςορίαις. περὶ μὲν ἦν τῇ δέχεσθαι τὸ ὑγρόν, εἷς 

411 

μότατα καὶ πῦρ ἔχοντα πλεῖξον τῶν ζῴων ἔγυδρα εἶναι, 
΄ ν ε ᾿ Α᾿ 3 Δ, 7 ΄ ν φεύγοντα τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐν τῇ φύσει θερμότητος, ὅπως 

ἐπειδὴ τῷ ψυχρὰ καὶ τῷ ὑγρᾷ ἐλλείπει, κατὰ τὸν τόπον 
᾽ " ΑΒΗ, ὁ Ν Ν ᾿ς ἡ Ν Ξε ᾿ς, Ὁ ἀνασώζηται ἐναγτία ὄντα" θερμὸν γὰρ εἶναι τὸ ὑγρὸν ἧττον 

5. τῷ ἀέρος. ὅλως μὲν Ὧν ἄτοπον πῶς ἐνδέχεται γενόμενογ ἔκω- 
ςὸν αὐτῶν ἐν τῷ ξηρῷ μεταβάλλειν τὸν τόπον εἰς τὸ ὑγρόν" 

Υ̓ 3. σχεδὸν γὰρ καὶ ἄποδα τὰ πλεῖςα αὐτῶν ἐς ν. ὁ δὲ τὴν ἐξ 
ρπται ὅτι συμβαίνει διὰ κατάψυξιν καὶ διὰ τὸ δεῖν δέχε- ἀρχῆς αὐτῶν σύςασιν λέγων γενέσθαι μὲν ἐν τῷ ξηρῷ φη- 
σθαι τὴν τροφὴν ἐκ τῷ ὑγρὰ τὰ τὴν φύσιν ὄντα τῶν ζῴων σί, φεύγοντα δ᾽ ἐλθεῖν εἰς τὸ ὑγρόν. ἔτι δ᾽ ὅτε φαύεται 
ἔνυδρα. 10 θερμότερω ὄντα τῶν πεζῶν" τὰ μὲν γὰρ ἄναιμα πάμπαν, 

13 Περὶ δὲ τῆς καταψύξεως, τύ γίνεται τρόπον τοῖς τ τὼ δ᾽ ὀλίγαιμα αὐτῶν ἐςό. ἀλλὼ ποῖα μὲν δεῖ λέγειν θερ- 
μὰ καὶ ψυχρά, καθ᾽ αὑτὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἴληφεν" περὶ δ᾽ 

ὅτι μὲν ἦν ἀνακνέωσιν ὅσα πνεύμονα τῶν ζῴων ἔχεσι, πρό- ἧς αἰτίας εἴρηκεν ᾿Ἐμπεδυκλῆς, τῇ μὲν ἔχει τὸ ζητόμενον 
πτερὸν εἴρηται. διὼ τί δὲ τῶτο τὸ μόριον ἔχαεσιν ἔνια, καὶ λόγον, οὐ μὴν ὅ γε φησὶν ἐκεῖνος ἀληθές. τῶν μὲν γὰρ 
διὰ τί τὰ ἔχοντα δεῖται τῆς ἀναπνοῆς, αἴτιον τῷ μὲν ἔχειν 15 ἔξεων τὼς ὑπερβολὰς ἔχοντας οἱ ἐναντίοι τόποι καὶ ὧραι 

ὅτι τὼ τιμιώτερω τῶν ζῴων πλείονος τετύχηκε θερμότητος" σωζυσιν, ἡ δὲ φύσις ἐν τοῖς οἰκείοις σώζεται μάλις:α τό- 
Ϊ΄ Ἁ ΑΗ ὁ ὶ »“ κέν έ ὰ ᾽ Ν »Ν δ΄ θ᾽ ψΨ. » 7  τ'ἴἷἝἷΤ » Ὶ μη ἅμα γὰρ ἀνάγκη καὶ ψυχῆς τετυχρικέναι τιμιωτέρας" τι- ποις. ὦ γὼρ ταὐτὸν ἥ θ᾽ ὕλη τῶν ζῴων ἐξ ἧς ἐςὶν ἕκαςον, 

, δ) Ν »" “- ΄ »“" » » Ἀ ε » “-“-.΄"»νΓ΄ ᾽ 
Μμιώτερα γὰρ τὼ τοιαῦτω τῆς φύσεως τῆς τῶν φυτῶν. διὸ καὶ αἱ ἕξεις καὶ διαθέσεις αὐτῆς. λέγω δ᾽ οἷον εἴ τι ἐκ κη- 
καὶ τὰ μάλιςα ἔναιμον ἔχοντα τὸν πνεύμονα καὶ θερμὸν ρὲ συςήσειεν ἡ φύσις, ἀκ ὧν ἐν θερμῷ θεῖσα διέσωσεν, ἐδ᾽ 
μείζονά τε τοῖς μεγέθεσι, καὶ τό γε καθαρωτάτῳ καὶ πλεί- Ὦ εἴ τι ἐκ κρυςάλλου" ἐφθάρη γὰρ ἂν ταχρ διὰ τοὐναντίον" 

" ν ΄ ὀοδά. 7,» ὁ ἄγ , Ν ὲ 6 ΑΝ ἂν ἃ ΄, ὧν. ἐδ᾽ εἴ 3 ξῳ κεχρημένον αἴματι τῶν ζῴων ὀρϑότατόν ἐςιν ὁ ἄνθρω- τήκει γὰρ τὸ θερμὸν τὸ ὑπὸ τῷ ἐναντίς συςάν. ὑδ᾽ εἴ τι ἐξ 
πος, καὶ τὸ ἄνω πρὸς τὸ τῷ ὅλι ἄνω ἔχει μόνον διὰ τὸ ἁλὸς ἢ νίτρε συνέςησεν, Ὡς ὧν εἰς ὑγρὸν φέροσα κατέθηκεν" 
τοιῦτον ἔχειν τῦτο τὸ μόριον. ὥςε τῆς ὑσίας καὶ τότῳ καὶ φθείρει γὰρ τὰ ὑπὸ θερμὰ καὶ ζυρᾷ συςάντα τὸ ὑγρόν. εἰ 
τοῖς ἄλλοις θετέον αἴτιον αὐτό, καθάπερ ὁτῶν ἄλλο τῶν ὧν ὕλη πᾶσι τοῖς σώμασι τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρόν, εὐλόγως 
μορίων. ἔχει μὲν ἦν ἕνεκα τότα. τὴν δ᾽ ἐξ ἀνάγκης καὶ τῆς 25 τὼ μὲν ἐξ ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ συςάντα ἐν ὑγροῖς ἐςί, καὶ εἶ 

΄ 3 Ἁ » , ἊΝ Ἂν » --. ΝΣ 3 ἂν ἃ »“ “ὟΝ κινήσεως αἰτίαν καὶ τὰ τοιαῦτα νομίζειν συνες γαι ζῷα, ψυχρά, ἔς αι ἐν ψυχρῷ, τὼ δ᾽ ἐκ ξηρὰ ἐν ξηρῷ. διὰ τῶτο. 

καθάπερ καὶ μὴ τοιαῦτα πολλὰ συνέςηκεν' τὰ μὲν γὰρ ἐκ τὰ δέώδρα οὐκ ἐν ὕδατι φύεται, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γῆ. καίτοι τοῦ 
ᾶς πλείονος γέγονεν, οἷον τὸ τῶν φυτῶν γένος, τὼ δ᾽ ἐξ αὐτῷ λόγε ἐςὶν εἰς τὸ ὕδωρ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὰ ὑπέρξζηρω, 
ὕδατος, οἷον τὸ τῶν ἐνύδρων" τῶν δὲ πτηνῶν καὶ πεζῶν τὲ ὥσπερ τὰ ὑπέρπυρά φησιν ἐκεῖνος" οὐ γὰρ διὰ τὸ ψυχρὸν 
μὲν ἐξ ἀέρος τὰ δ᾽ ἐκ πυρός. ἕκαςα δ᾽ ἐν τοῖς οἰκείοις τό- 30 ἦλθεν εἰς αὐτό, ἀλλ᾽ ὅτι ὑγρόν. αἱ μὲν ἕν φύτεις τῆς ὕλης, 
ποις. ἔχει τὴν τάξιν αὐτῶν. ἐν οἴωπερ τόπῳ εἰσί, τοιαῦται ἴσαι τυγχανωυσιν, αἱ μὲν ἐν 

Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ ὁ καλῶς τῦτ᾽ εἴρηκε, φάσκων τὰ θερ- ὕδατι ὑγραί, αἱ δ᾽ ἐν τῇ γῇ ξηραί, αἱ δ᾽ ἐν τῷ ἀέρι θερ- 

ἀναπνέισι καὶ τοῖς ἔχεσι βράγχιω, μετὰ ταῦτα λεκτέον. 
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Ὡ. εἰσρῇ ΜΈΖ. 1 οἷον οἵ τε] καὶ οἷον οἱ ΠΖ. 1 ἀ. ἐπιπυγμάτων 8, 1} 6. τύτων Ζ. || τοῖς ΣΙΡι8. ἢ 1. τῶν ογὰ 1... 1] ἱκορίας 
Ἀ}Ρ.5. ᾿ἴ δέχεσθαι --- 8. δεῖν οτὰ 1472. [1 9. τὰ οτὰ ΑἹ. ἱ 10. ἔνυδρα} ἔτυδρα τοσαῦτα εἰρήσϑω 4Ζ. ἵ 13. ἔχυσι τῶν ζώων πνεύμονα δ, 
τῶν ζώων πεεύμονα ἔχυσι Ζ. 1 εἴρηται πρότερον ΖΡ. ἃ 15. τὰ οἵα 9Μ56Ζ. ἢ 16. τετύχηκε τῆς θερμότητος Ζ. ἢ 18. τὰ τοιαῦτα] ταῦτα 
ἍΜ5Ζ. ᾿ 20. τε οπὰ Ζ. ἢ τότε Ζ,, τῶν γε ΜΖ. ἢ καθαρώτατον 8. ἢ 21. κεχρημέτων 2Ζ. ἃ ὀρθότητές 5. 1} ὁ οἷα ΔΙ͂ΡΖ. || 23. τὸ 

μόριον τῶτο Α͂. Π 2. αὐτῷ ΜΖ. ἃ 25. δικά τι 22. 1! -26. καὶ ογα Ῥ. ᾿ τοιαῦτα δεῖ τομίζειν 1». ἡ συνιςάνω ΜΙ͂ΡΖ, συνεςάναι τὰ 
ΖΦ. ἢ 27. καθάπερ καὶ τὰ τοιαῦτα μὴ πολλὰ .5, καὶ μὴ καθάπερ πολλὰ τοιαῦτα Ζ. 28. πλ. γῆς Ῥ, τὸ πλείονος Ι͂. Ἱ Ὑέγονεν συνέςηκεν 
Ἵ1Ζ. Ἰ] 29. τὰ 1ΜΊ Ἰ πτηνῶν δὲ Ῥ. || 30. δὲ τοῖς οἰκείοις ἔχει τόποις ΜΖ. ᾿ 31. αὔξησιν 5. 1} 32. θερμέτατα μάλιςα καὶ 1ῬΖ. 

2. φυγόντα τὴν ὑπεροχὴν 2. [3. ἰχλείπει Αἴ.  ἀ. ἀνασώζη τὰ ΜΖ, ἀνισάζη τὰ 1.. 1 ἔντα] εἶναι ΜΖ. ἃ 5. γινόμενον 8. 1} 

7. καὶ δπῖε γὰρ ἢ, οτα Ζ. [[ 9. ὕδωρ 12. 10. ϑερμέτερον 1.. 1} πάντη Α͂, πώντα Ζ. ᾿ 13. πῇ το 2. ἢ] 14. τό γέ φησιν ἐκεῖνο 42: ἢ} 
15. τὰς] τὺς τὰς ΜΙ͂ΡΖ. Ἰἃ ἔχοντες 5. ἢ] τόποι καὶ αἱ ὥραι σώζυσιν Ῥ, σώζυσι τόποι καὶ ὥραι Ζ.. ἢ 16. μάλιςα οτὰ 2Ζ. 1 18. αἱ 
οσὰ Ῥ. [[ καὶ αἱ διαθέσεις ΜΖ. ᾿ οἷον οτὰ ΜΖ. ' 49. ἄν ἐκθερμανθεῖσα ὃ. ΜῖΊΒΖ. 22. συνέςεκεν Ζ, συτεςηκὸς ΜΙ. || 23. ξηρθ καὶ 
θερμῶ ΚΡ, τὸ ξηρᾷ Ζ, ζηρᾶ ΑΙ. 11 24. γν Ῥ. ᾿ τὸ ὑγρὸν τὰ ΑἹ. || 26. ἔςαι} δ᾽ 5. 1 δ᾽ ἐχ] δὲ καὶ ΑἹ. 11 21. τῇ οπι 5. 1Π τοὶ οπὰ 

4,4. Ζ. ἵ 28. ἐφὶν] εἶναι Ζ. [ταῦτα Ζ. ἢ 30. αὐτὸ ἀλλ᾽ ὅτι] ὕδωρ αλλο τι Ζ, ὑπ᾽ ἄλλο τι Αἴ. ἢ ὅν οἵα .,Ζ. ἢ 31. ὅπερ 1.4152Ζ. 
322. θερμαί] ψνχραί 22. 



4718 ΠΕΡῚ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. 

μαΐί. αἱ μέντοι ἕξεις αἱ μὲν ὑπερβάλλουσαι θερμότητι ἐν ἀνατομῶν δεῖ θεωρεῖν, πρὸς δ᾽ ἀκρίβειαν ἐκ τῶν ἱςοριῶν" ὡς 
ψυχρῷ, αἱ δὲ τῇ ψυχρότητι ἐν θερμῷ τιθέμεναι σώζονται δ᾽ ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν καὶ νῦν, ἔχει τόνδε τὸν τρόπον. δόξειε 
μᾶλλον" ἐπανισοῖ γὰρ εἰς τὸ μέτριον ὁ τόπος τὴν τῆς ἔξεως μὲν γὰρ ἀν οὐχ ὡσαύτως ἔχειν τὴν θέσιν ἡ καρδία τοῖς τε 
ε ,ὔ “ λ “ν» » -"ν » « ι ΡΣ ἃ ΄ » »“ ’ λ -- ΄ γ » « ΓᾺ - Ἁ 

ὑχερβολήν. τοῦτο μὲν οὖν δεῖ ζητεῖν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις πεζοῖς τῶν ζῴων καὶ τοῖς ἰχθύσιν, ἔχει δ᾽ ὡσαύτως. ἢ γὰρ 

ἑκάςης ὕλης, καὶ κατὰ τῶς μεταβολὼς τῆς κοινῆς ὥρας" 5 γεύνσι τὼς κεφαλάς. ἐνταῦθ᾽ ἡ καρδία τὸ ὀξὺ ἔχει. ἐπεὶ δὰ 
τὰς μὲν γὰρ ἕξεις ἐνδέχεται τοῖς τόποις ἐγαγτίας εἶναι. τὴν ὄχ ὡσαύτως αἱ κεφαλαὶ νεύτσι τοῖς τε πεζοῖς. τῶν ζῴων 

δ᾽ ὕλην ὠδύνατον. ὅτι μὲν ἕν ὁ διὰ θερμότητα τῆς φύσεως καὶ τοῖς ἰχύύσι, πρὲς τὸ ςόμα κἡὶ καρδία, τὸ ὀξὺ ἔχει. τεΐ- 
τὼ μὲν ἔγυδρα τὰ δὲ πεζὼ τῶν ζῴων ἐςί, καθάπερ Ἔμπε- νει δ᾽ ἐξ ἄκρου τῆς καρδίας αὐλὸς φλεβονευρώδης εἰς τὸ 
δοκλῆς φησίν, τοσαῦτ᾽ εἰρήσθω, καὶ διότι τὰ μὲν οὐκ ἔχει σον, ἣ συνάπτουσιν ἀλλήλοις πάντα τὼ βράγχια. -" 

βρη " ρ Ύ. 

" ν ἂν ψ υ ΝΥ " ,ὔ } 10 ςος μὲν οὖν οὗτός ἐςιν, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν τῆς καρδίας καὶ 
- Ζ Ψ ᾿ ε ,ὔ “ 7 ;» Δ - ἕτεροι τείνουσιν εἰς ἄκρογ ἑκαάςου τῶν βραγχίων, δι᾿ ὧν ἡ 

ανεύμονα τὰ δὲ ἔχει. 
15 Διὼ τί δὲ τὰ ἔχοντα δέχεται τὸν ἀέρα καὶ ἀναπνέεσι, 

16 

καὶ μάλις᾽ αὐτῶν ὅσα ἔχεσιν ἔναιμον, αἴτιον τῇ μὲν ἀνα- 
“τ ΄ ν, Ἃ λ Δ ΄ ) » χγεῖν ὁ πνεύμων σομφὸς ὧν καὶ συρίγγων πλήρης. καὶ ἐνώ:- 

.ο“ ΄ " 

μότατον δὰ μάλιςω τῦτο τὸ μόριον τῶν καλεμώων σπλάγο- 

κατάψυξις γίνεται πρὸς τὴν καρδίαν, διαυλωνίζοντος ἀεὶ 
τοῦ ὕδατος διὰ τῶν βραγχίων. ὡσαύτως δὲ τοῖς ἀναπνέοιε- 
σιν ὁ θώραξ ἄνω καὶ κάτω κινεῖται πολλάκις δεχομένων τὸ 

χνων. ὅσα δὴ ἔχει ἔναιμον αὐτό, ταχείας μὲν δεῖται τῆς 15 πνεῦμα καὶ ἐξιέντων, ὡς τὰ βράγχια τοῖς ἰχθύσιν: καὶ τὰ 

καταψλξεως διὼ τὸ μοιρῶν εἶναι τὴν ῥοπὴν τῷ ψυχρι πὼ- 
ρός, εἴσω δ᾽ εἰσιέναι διὼ παντὸς διὰ τὸ πλῆθος τῇ αἴματος 
ες ΄, »“" ᾽ ΓΑ͂ΡΟ : γΝ ’ὔ καὶ τῆς θερμότητος. ταῦτα δ᾽ ἀμφέτερα ὁ μὲν ἀὴρ δύτα-- 

ται ῥᾳδίως ποιεῖν᾽ διὰ γὰρ τὸ λεπτὴν ἔχειν τὴν φύσιν διὰ 

. ἢ 

π πς ἢ » Δ ΄ ΄, ΄ Ἁ 
ταχέως γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν γύεται θερμόν" θερμαίνει γὰρ 
ἐ -}7’.ῴΡοὸ᾽΄. ς- ν Ἄ ν φΦ 
ἡ τοῦ αἴματος θίξις ἑκάτερον. θερμὸν δ᾽ ὃν. τὸ αἷμα κω- 

λύει τὴν κωτώψυξιν" καὶ μὴ δυναμίων κινεῖν τῶν μὲν ἄνα» 

ὑπγέοντα ἐν ὀλίγῳ ἀέρι καὶ τῷ αὐτῷ ὠποκπνίγονται" 

αυτός τε καὶ ταχέως διωδυόμιενος διαψύχει" τὸ δ᾽ ὕδωρ 20 πνεόντων τὸν πνεύμονα τῶν δ᾽ ἐνύδρων τὰ βράγχια διὰ πα- 
τοὐναντίον. καὶ διότι δὴ μαάλις" ἀναπνέουσι τὰ ἔχοντα τὸν 

ὁ Ψ ᾽ 7, ΄] Ν ΄ πνεύμονα ἔναιμον, ἐκ τότων δῆλον' τό τε γὰρ θερμότερον 
πλείονος δεῖται τῆς καταψύξεως, ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐρ- 
χὰν τῆς θερμότητος τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ πορεύεται τὸ πνεῦμω 
ῥᾳδίως. 

δον δὲ τρόπον ἡ καρδία τὴν σύντρησιν ἔχει πρὸς τὸν 
πλεύμονα, δεῖ θεωρεῖν ἔκ τε τῶν ἀνατεμνομένων καὶ τῶν 

ἱξοριῶν τῶν περὶ τὰ ζῷα γεγραμμένων. καταψύξεως μὲν 
“-ἦἢ-ν : “ ΄ - ΄ Ν ν.,» “ ΄ “ ἦν ὅλως ἡ τῶν ἴψων δεῖται φύσις διὰ τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς 

25 δὲ κατὰ φύσιν, βίαιος μὲν ὅταν ἡ ἀρχὴ ἔξωθεν ἢ, κατ' 

θος ἢ διὰ γῆρας, τότε συμβαίνειν τὴν τελευτήν. 

Ἔςι μὲν οὖν πῶσι τοῖς ζῴοις κοινὸν γένεσις καὶ θαΐνα- 1 
τος, οἱ δὲ τρόποι δια φέρεσι τῷ εἴδει" οὐ γὰρ ἀδιάφερος ἡ 
φθορά, ἀλλ' ἔχει τι κοινόν. θάνατος δ᾽ ἐςὶν ὁ μὲν βίαιος ὁ 

ὡ 
φύσιν δ᾽ ὅταν ἐν. αὐτῷ. καὶ ἡ τὸ μορίς σύς ασις ἐξ ἀρχῆς 
τοιαύτη, ἀλλὰ μὴ ἐπίκτητόν τι πάθος. τοῖς μὲν ἵν φυτοῖς 
αὔανσις, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις"καλεῖται τῦτο γῆρας. ἔς! δὲ θά- 
νατος καὶ ἡ φθορὰ πᾶσιν ὁμοίως τοῖς μυὴ ἀτελέσιν" τότως 

ψυχῆς ἐμπύρωσιν. ταύτην δὲ ποιεῖται διὰ τῆς ἀναπνοῆς, 30 δὲ παρομοίως μέν, ἄλλον δὲ τρόπον. ἀτελῆ δὲ λέγω οἷον 
ὅσα μὴ μόνον ἔχασι καρδίαν ἀλλὰ καὶ πνεύμονα τῶν ζῴων. 
τὰ δὲ καρδίαν μὲν ἔχοντα, πνεύμονα δὲ μή, καθάπερ οἱ 
» δ ννψ, ,ἌοΝ , " »νσ ἰχθύες διὼ τὸ ἔγυδρον αὐτῶν τὴν φύσιν εἶναι, τῷ ὕδατι ποι- 

ΡΨ . 

ὄνται τὴν κατώψυξιν διὰ τῶν βραγχίων. ὡς δ᾽ ἡ θέσις ἔχει 

ἣν ἜΣ - ἧἦ ὅτ 
τά τε φὰ καὶ τὼ σπέρματα τῶν φυτῶν, ὅσα ἄρριζα. πᾶσι 
μὲν οὖν ἡ φθορὰ γύεται διὰ θερμῇ τινὸς ἔκλειψιν, τοῖς δὲ 

, δ δὲ Ἀν ἐσ ΄, μ δ᾽ » 7 Ψ ν τελείοις, ἐν ᾧ τῆς ἀσίας ἡ ἀρχή. αὕτη δ᾽ ἐςύ, ὥσπερ εἷς 
ρήται πρότερον, ἐν ᾧ τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω συνάπτει, 

τῆς καρδίας πρὸς τὰ βράγχια, πρὸς’ μὲν τὴν ὄψιν ἐκ τῶν 35 τοῖς μὲν φυτοῖς μέσον βλαςῦ καὶ ῥίζης, τῶν "δὲ ζῴων τοῖς 

3. εἰς τὸ μίτρον ρα Ὁ, πρὸς τὲ μέτρον Ζ, καὶ τὸ μέτρον ΔΩ͂. |} ὃ} καὶ Ἱ. 1 ἀ. ὅν δὲ] δὲ 8. ἡ 4. ἑκάςης ὕλης οἵὰ .4,.,. 1 καὶ 
οἷκ ζΖι.5. ἢ 6. τόποις καὶ ἰναωτίας ΜΗ. 8. φησὶν ἐμπεδοκλῆς 1.. 1 11, δέχεταί τε τὸν Ῥ. Κ ἀναγγέλνσι δ. || 42. ἔχει ἔναιμον 1, ἕνα;- 

μον ἔχυσιν ΠΖ. .}} 14. δὴ οτχὰα ΜΖ. ᾿{15. δὲ ἔχνσιν 15. 1 μὲν οτχ Ζ. [ δέονται Ζ.. } 11. ἔσω δ᾽ εἶναι ΠΗὀὺΖ. ᾿ 19. διὰ παντὸς τὴν φύ- 
σιν Ῥι ἢ 21. τὸν οπι Ζ. ᾿ 22, τῶτυ 2. 1} 23. τῆς οπὶ Μ. ἢ! 26. συντήρησιν ΜΖ, 1 28. γενομένων 1. 1 30. ἐμπύρευσιν ΜΖ. ἢ 33. 
εναι αὐτῶν τὴν φύσιν ΜΖ. ᾿ὶ 35. πρὸς μὴ] κατὰ μὲν Ζ.. ᾿ 

1. πρὲς} κατὰ Ζ.. ΠΠ 2. νῦν δ᾽ ἔχει τῦτον τὸν 5. ἢ 3. ὧν ΠΙΡτῖ8. ἀθεϑὲ. ἢ ὑχ --- καρδία οἵα .ΜΖ. || τέ] δὲ Ρ. ἢ 4, ἔχει -« 7. ἰχ- 
θύσει οἵα ΜΖ. ἢ 8. κεφαλὰς πᾶσιν ἐνταῦθ᾽ Ῥ. ἢ 7. ἔχεν ΜΖ. 10. ὅν οτὰ Μ. || ἐνθένδε καὶ ἐνθένδε ΜΖ. ἃ τείνουσι καὶ ἕτεροι (δ. ἢ 
43. δὲ ἀναπνέσυσιν ὧν ὁ Ζ. ἢ 15. ἐξιόντων 1}[Ε{ῃ5ῖΖ. ᾿ 16. ὀλήγω τῷ ἀέρι 1.. ἢ 17. ἑκώτερον ογὰ 1.. ἢ 20. διά τι πάθος καὶ γῆρας ΑΖ. 
21. συμβαζει δ. ̓ἰ 32. καὶ θάνατος οτα ΜΖ. 1! 23. ἀδιάφθορος .δ, ἢ 25. ἔξω 2105. ἢ 26. ἐξ ἀρχῆς τοιαύτης Ζιδ, τοιαύτη ἐξ ἀρχῆς ΑΖ. " 
28. ζώοις] φυτοῖς ΑἹ. 1 ἔςι δ᾽ ὁ θ, Ῥ, οἷς δ᾽ ἐς. 8. Ζ. 1 29. καὶ] τύτοις καὶ Ζ, τῦτο καὶ Αἵ. ᾿ 30. παρόμοιος 8. || 35. μὲν ὅν φ. Ζ.. 
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μὲν ἐναίμοις ἡ καρδία, τοῖς δ᾽ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον. τό: ὧν δὲ᾽ ἀμφοτέρας ταύτας τὰς αἰτίας, ἡ δὲ κατὰ φύσιν τῇῷ 
των δ᾽ ἔνιαι δυνώμει πολλὼς ἀρχὼς ἔχοσιν, οὐ. μώτοι γε αὐτῇ τότε μάρανσις διὰ χρόνα μῆκος γινομένη καὶ τελειό- 
».- ἢ . ν» Ψ .-.»,, “ ) Δ Φ -“ Χ πο Σ᾿ » 7 Ρ ἐνεργείφ. διὰ καὶ τῶν ἐντόμων ἔνια, διαιρούμενα ζῶσι, καὶ τητα. τοῖς μὲν ἕν φυτοῖς αὔανσις, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις καλεῖ- 
“,“.)ψ Ύ ἈΝ Α », Ν 7 “ ΄,ὔ ΄ ς 2 ᾿ ΄,ὔ ΄ - 

τῶν ἐναίμων ὅσα μη ζωτικὰ λίαν εἰσί, πολὺν χρόνον ζῶσιν τῶι ἄμνατος. τότε δ᾽ ὁ μὲν ἐν γήρᾳ θάνατος μώρωνσις τοῦ 
᾿ . Ὧ᾿ ὔ Φ. . “ ὶ .- . κῳ ὕὔ ΣΌΝ. 4 “ “ἢ ἐς τ ἐς ἐν 2.λ Φ 
ἐξγριμέης τὰς καρδίας, οἷον αἱ χαλῶναι καὶ κοῦνται ποῖς 5. μορίς δὲ ἀδυναμίαν τῷ καταψύχειν ὑπὰ γήρως. τί μὲν. ἦν 
τοσύ, ἐπόντων τῶν χελωνίων, διὰ τὰν .συγκεῖσθωι" τὴν ἰξὶ γύεσις καὶ ζωὴ καὶ θάνατος, καὶ διὰ τίνας αἰτίας ὑπ- 

φύσιν αὐτῶν εὖ, παραπλησίως δὲ τῇνἢς δνδξμοις. καὶ δ᾽ ἐ ἐρχὰ ἄρχεσι τοῖς ζῴαις, εἴρηται. : 

τῆς ζωῆς ἐκλείπει τοῖς ἔχετ, ὅτων "λατωψύχηται τὸ Δῆλον δ᾽ ἐκ τότων καὶ διὰ τό᾽ αἰτίαν τοῖς μὲν ἀνα, 19 
ϑερμὸν τὸ κοινωνῶν αὐτῆς. καθάπερ γὰρ εἴρηται πολλάκις, πγέυσι τῶν ζῴων ἀποπνίγεσθαι συμβαίνει ἐν τῷ ὑγρῷ, τοῖς 

συγτήκεται αὐτὸ ὑφ᾽ αὐτῇ. ὅταν ὧν τοῖς μὲν ὁ πλεύμων τοῖς ι0 δ᾽ ἰχθύσιν ἐν τῷ ἀέρι" τοῖς μὲν γὼρ διὸ τὰ ὕδατος ἡ κα- 
ἂ τὰ βρώγχια σκλερύνηται, διὰ χρόνε. μῆκας ξεραυομέ. τάψαωξις, γύεται, τοῖς δὲ διὰ τοῦ ἀέρας, ὧν ἑκάτερω ςερί- 
γὼν τοῖς μὲν τῶν βραγχίων τοῖς δὲ τῷ πλεύμονος, καὶ γι- σπκεται μεταβάλλοντα τὸς τόκυς.. ἡ δ᾽ αἰτία. τῆς κινήσεως 
γαμένων γεηρῶν, ὁ δύναται ταῦτα; τὼ μόρια κοεῖν ὑδ᾽ αἴρεαν. τοῖς μὲν τῶν βραγχίων τοῖς. δὲ τῷ πνεύμονος, ὧν αἰρομέ- 
καὶ συνώγειν. τέλος δὲ γινομένης ἐπιτάσεως χαταμαρωίνετας γῶν καὶ συνιζώτων τὰ μὲν ἐκπνέωσι καὶ εἰσπνέσσι τὼ δὲ 
τὰ πῦρ. διὸ καὶ μικρῶν παθυμάτων ἐπιγινομένων ἐν τῷ γῆν 1 δέχονται τὸ ὑγρὸν καὶ ἐξιῶσιν, ἔτι δ᾽ ἡ σύςασις τῷ ἔθ 
βῳ ταχέως τελευτῶσιν' διὰ γὰρ τὸ ὀλίγον εἶναι τὰ θβμόν, τόνδ᾽ ἔχει τὸν τρόπον. 
ἅτε τὸ πλείςε διαπεπνευκότος ἐν τῷ πλήθει τῆς ζωΐς, ἥτις Τρία, ἐξὶ τὼ συμβαύοιτα περὶ τὸ καρδίαν, , ἃ δο-20 

ἂν ἐπίτασις γόπται τῷ μορίε, ταχέως ὠποσβῴνυται" ὥσπερ κεῖ τὸν αὐτὴν φύσιν ἔχειν, ἔχει δ᾽ ὁ τὴν αὐτήν, πήδησις 
γὰρ ἀκαριαίας καὶ μικρᾶς ἐν αὐτῷ φλογὸς ἐνάσης διὰ μω-- καὶ σφυγμὲς καὶ ἀναπνοή. πήδησις μὲν οὖν ἐςὶ σύνωσις 
κρῶν κίνησιν ἀπασβώνυται. διὸ καὶ ἄλυπός ἐξὶν ἁ ἐν τῷ Ὁ τοῦ θερμοῦ τοῦ ἐν αὐτῇ διὰ κατάψυξιν περιττωματικὴν ἢ 
γήρᾳ θάνατος" ἀδειὸς γὼρ βιαΐς παΐθος αὐτοῖς συμβαίνοντος συντακτικήν, οἷον ἐν τῇ νόσῳ τῇ καλυμώῃ παλμῷ, καὶ ἐν 
τελευτῶσιν, ἀλλ᾽ ἀναίσθητος ἡ τῆς ψυχῆς ὠπόλυσις γεται ἄλλαις δὲ νόσοις, καὶ ἐὰ τοῖς φόβοις δέ". καὶ γάρ οἱ φο- 
παντελῶς. καὶ τῶν νοσαημιάτων ὅσα πεμδυσι τὸν πνεύμονα βόμεναι καταψύχονται τὰ ἄνω, τὸ δὲ βερμιὸν ὑποφεῦγον 
σχλαρὸν ἢ φύμασιν ἢ περιττώμιασον ἢ θερμότητος πραμάς καὶ συξελλόμενον ποιεῖ τὴν πήδησιν, εἰς μικρὸν συνωθόμε- 

τικῆς ὑπερβολῇ, καθάπερ ἐν τοῖς πυρεταῖς, πυκνὸν τὸ πνεῶ- 28 γον ὅτως ὥς" ἐνίοτ᾽ ὠπασβένυσδαι τὰ ζῷα. καὶ ἀποθνήςχειν 

μα ποίΐῶσι διὰ τὸ μὴ δύνασθαμ. τὸν πνεύμονα μωκραν αἴρει. διὰ φάβιν καὶ διὰ πάθος γοσεματικόν. ἡ δὲ συμβαύνσα 
ἄνω καὶ συνίζειν. τέλος δ᾽, ὅταχ μναῖ δύνωνται κινεῦ;, τε- σφύξις τῆς καρδίας, ἢ ἣν ἀεὶ φαύεται ποιουμιώη συνεχῶς, 
λευτῶσιν ὠπαπνεύσαντες. ᾿ ὁμοίῳ φύμασί, ἐςιν, ὃκ "ποιοῦνται κίνησιν ριετ᾽ ἀλγηδόνας 

418 Τεσις μὲν ἦν ἐςὶν ἡὶ πρώτη. μέθεξις ἐ ἐν τῷ ̓ βρμῷ τῆς διὰ τὸ παρὰ φύσα εἶναι τῷ αἴκατι τὴν μεταβολήν. “γί 

θρεπτικῆς ψυχῆς, ζωὴ δ᾽ ἡ μαοτὴ ταύτης. νεότης δ᾽ ἐςὶν ἡ 0 νεται δὲ μέχρι. οὗ ὧν πυωθὴ πεφθέν. ἔς! δ᾽ ὅμοιον ζέσει 

τῷὸ πρώτο καταψυκτικᾷ μορίε αὔξησις, γῆρας δ᾽ ἡ τούτου τῦτο τὸ πάθος" ἡ γὼρ ζέσις γίεται πνευματομέώπ τῷ ὑγρᾷ 
φέϊσις, ἀκμὴ δὰ τὸ τούτων μέσον. τελευτὴ δὲ καὶ φθορὰ ὑπὸ τῷ θερμά" αἶρεται γὰρ διὰ τὸ πλείω γύεσθαι τὸν ὄγκον. 
βίαιος μὲν ἡ τῷ θερμὰ σβέσις καὶ ρμοίρανσις" φθαρείι γὰρ παῦλα δ᾽ ἐν μὲν τοῖς φύμασιν, ἐὰν μὴ διαπνεύσῃ, πα- 

4. τῶν δ᾽ ἀναίμων Ῥ, 1 2. δέ τοῦ 5. 1} ἔχᾳ Ζ. 11 3. ζῶσι καὶ τῶη! ζῶσι τῶν δ᾽ Μ. ᾿ὶ ἀ. μὰ ζωτιριὰ λίαν εἰσὶ γα Ζ. ἢ ζῶ- 
σι χρόνον δ. ἢ 5. κινεῖται Ρ. [1 6, ἔτι ὄντων ἈΡ'δ. ἃ χελωνιδίων διὰ τὸ μὴ. ωνῶσθαι 222, Ιἰ. 1. δὰ οπι ὯΡ.5. 1 δ᾽ τε 22Ζ. ᾿ 8. ζοῆςζ 

ἀρχῆς Μ.  παταψνχῆ καὶ ΜΖ. 11 τὸ θερμὸν ατὰ 1.52. ( 9. κοιναιὸν Ῥ ᾿ γὰρ οτα. 0 1. 10. αὐτὸ οηι 27Ζ. ἢ" ἔταν μὲν ὅν, 1ΆΖ. 1} 

411. ξηραινομένων σκληρμινομένων 242. |[ 13. δύνανται 27.5. διναμένων Ζ. ᾿ 14. γιρμένης, τῆς ἱπιτάσεως 12. 1 14. ἀρ τῷ γήρα οζὰ ὦ. {{ 
47. ἅτις ὧν] ἄν τις Ὁ, ἢ 18. ἐπίξασις 5. } γίαται 1.. ΠΠ ὥσπερ -- 20. ἀποσβέντυται τῷ ΗΖ. ἱ 20.. ων Ροϑὶ 24. θάνατος Ῥ. ἢ 21. 
βιαν]} ἐναντίν 1... 1 28. τὸν πγεύμογα ποιῶσι Ἀ. || 234. ἢ δηΐὸ θερμότητος απιὶ ΖζΖ, ἢ »»σημοτικᾷ 1. } 21. μκέτῇ, ΒΡῈ 1. 32. τὴ 
ἡ ὩΖ7Υ͂Ζ. 1 33. γὼ] δ᾽ ὅ. : 

2. γεομένη 10. ἢ τελειοτάτη 472. 1 ἃ. τότυ -- 6. ϑάνατος, ΟἿΆ ΔΖ. 9. ΠΥ ΟΙΣ 1. ΐ 10. ἡ οτῇ .Ρ. ᾿Π 11. ἑκατέρας : ! 

ςερίσκσνται 1.5, 1 12. τόπους εχὶῖ .5, ΠῸΟ 14, καὶ εἰσπγέσυσι οτὰ .27ἴΖ. ἃ 15. ἀφιᾶσιν Ζ. 17. τρία δ᾽ ἐξὶ Δ,Ρ.5. 1 19. καὶ πἰγαπι- 
ἄνες οπὶ ΠΖ. ἢ σφαηγμὸς 1, σφύξις ΜΖ. Ἱ τὸ τῆς ἀναπνοῆς Φ. Ἱ 21. πάλλη Μ,, πάλλειν Ζ. 22. ἐν οπὰ .Ρ. [[ φοβόμενο φόβοι 

272. ᾿ἱ 26. ᾿σημάτων Ῥ. ἢ 27. τῇ καρδίᾳ Ζ. 28. ὁμοία τοῖς ἐμφύμασιν Ζ, ὁμοία τοῖς ἐμφυσήμασιν ΔΜ. ἵ ποιεῖται ἈΠ. ᾿ 30. μέχρις “ 
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ὑγρῷ, ΑΖ. 



480 ΠΕΡῚ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. 

χυτέρυ γινομένα τῷ ὑγρῇ, σῆψις, τῇ δὲ ζέσει ἡ ἔκπτωσις σβεννύναι τὴν ὑπεροχὴν τὴν τῷ πυρός. ὥσπερ δ᾽ αὐξανομέν 
διὼ τῶν ὁριζόντων. ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ ἡ τῷ ἀεὶ προσιόντος ἐκ ἤρετο τοῦτο τὸ μόριον, καὶ φθίνοντος ἀναγκαῖον συνίζειν, 
τῆς τροφῆς ὑγρῷ διὰ τῆς θερμότητος ὄγκωσις ποιεῖ σφυγ- καὶ συνίζοντος ἐξιέναι τὸν ὠέρα τὸν εἰσελθόντα πάλιν, εἰσ- 
μόν, αἰρομένη πρὸς τὸν ἔσχατον χιτῶνα τὴς καρδίας. καὶ ὄντα μὲν ψυχρὸν ἐξιόντα δὲ θερμὸν διὰ τὴν ἁφὴν τῷ θερ- 

εἶτ᾽ ἀεὶ γύεται συνεχῶς" ἐπιρρεῖ γὼρ ἀεὶ τὸ ὑγρὸν συν- 5 μοῦ τῷ ἐνόντος ἐν τῷ μορί» τούτῳ, καὶ μάλιςα τοῖς τὸν 
εχῶς, ἐξ ἵ γόεται ἡ τῷ αἵματος φύσις" πρῶτον γὰρ ἐν πνεύμονα ἔναιμον ἔχουσιν" εἰς πολλοὺς γὰρ οἷον αὐλῶνας 
τῇ καρδίᾳ, δημινργεῖται. δῆλον δ᾽ ἐν τῇ γενέσει ἐξ ἀρχῆς" τὼς σύριγγας ἐμπίπτειν τὰς ἐν τῷ πνεύμονι, ὧν παρ᾽ ἑκά- 
ὕπω γὰρ διωρισμώων τῶν φλεβῶν φαίνεται ἔχεσα αἷμα. ςὴν παρατέτανται φλέβες, ὥςε δοκεῖν ὅλον εἶναι τὸν πνεύ- 
καὶ διὰ τῦτο σφύζει μᾶλλον τοῖς νεωτέροις τῶν πρεσβυτέςε μονα πλήρη αἵματος. καλεῖται δ᾽ ἡ μὲν εἴσοδος τῷ ἀέρος 
ρων" γίνεται γὼρ ἡ ἀναθυμίασις πλείων τοῖς νεωτέροις. καὶ 10 ὠναπνοή, ἡ δ᾽ ἔξοδος ἐκπνοή. καὶ ἀεὶ δὴ τῦτο γίνεται συν- 
σφυύζοσιν αἱ φλέβες πᾶσαι, καὶ ἅμα ἀλλήλαις, διὰ τὸ εχῶς, ἕως περ ἂν Τὴ καὶ κινῇ τοῦτο τὸ μόριον συνεχῶς. 
ἠρτῆσθαι ἐκ τῆς καρδίας. κινεῖ δ᾽ ἀεί: ὥςε κὠκεῖναι αἰεί, καὶ διὰ τῦτο ἐν τῷ ἀναπνεῖν “καὶ ἐκπνεῖν ἐςὶ τὸ ζῶν. τὸν 

καὶ ἅμα ἀλλήλαις, ὅτε κινεῖ, ἀναπήδησις μὲν οὖν ἐςὶν ἡ αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τοῖς ἰχθύσιν ἡ κύησις γίνεται τῶν 

γινομένη ἄντωσις πρὸς τὴν τῷ ψυχρῶ σύνωσιν, σφύξις δ᾽ ἡ βραγχίων. αἰρομένου μὲν γὰρ τῷ θερμὰ τῷ ἐν τῷ αἵματι 
τὸ ὑγρᾷ θερμαινομένα πνευμάτωσις. 45 διὰ τῶν μορίων αἴρονται καὶ τὰ βράγχια, καὶ διιῶσι τὸ 

- 

Ἢ δ᾽ ἀναπνοὴ γίνεται αὐζανομένε τῷ θερμά, ἐν ᾧ ἡ ὕδωρ ἈΝ, α τιόντος δὲ πρὸς τὴν καρδίαν διὰ τῶν πόρων καὶ 
ἀρχὴ ἡ θρεπτική. καθώπερ γὰρ καὶ τἄλλα δεῖται τροφῆς, καταψυχομένε συνΐζεσι, καὶ ὠφιᾶῶσι τὸ ὕδωρ. ἀεὶ δ᾽ αἰ- 
κἀκεῖνο, καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον' καὶ γὰρ τοῖς ἄλλοις ρομόν τῷ ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀεὶ δέχεται πάλιν καταψυχομών. 
ἐκεῖνο τῆς τροφῆς αἴτιόν ἐξιν. ἀνάγχη δὴ πλέον γινόμενον διὸ κἀκείνοις τῷ ζῆν καὶ μὴ ζῆν τὸ τέλος ἐςὶν ἐν τῷ ἀνα- 

αἴρειν τὸ ὄργανον. δεὶ δ᾽ ὑπολαβεῖν τὴν σύςασιν τῷ ὀργάνυ 20 πνεῖν, καὶ τότοις ἐν τῷ δέχεσθαι τὸ ὑγρόν. 
παραπλησίαν μὲν εἶναι ταῖς φύσαις ταῖς ἐν τοῖς χαλκείοις" Περὶ μὲν ἕν ζωῆς καὶ θανώτε καὶ τῶν συγγενῶν ταύ- 
οὐ πόρρω γὼρ ὅθ᾽ ὁ πνεύμων ἴθ᾽ ἡ καρδία πρὸς τὸ δέξα- τῆς τῆς σκέψεως, σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων. περὶ δὲ 
σθαι σχῆμα τοίδτον' διπλῶν δ᾽ εἶναι τὸ τοίΐτον" δεῖ γὰρ ὑγιείας καὶ νόσε οὐ μόνον ἐςὶν ἰατρῷ ἀλλὰ καὶ τῇ φυσικῇ 
ἐν τῷ μέσῳ τὸ θρεπτικὸν εἶναι τῆς φυσικῆς δυνώμεως. α΄- μέχρι τε τὰς αἰτίας εἰπεῖν. ἢ δὲ διαφέρεσι καὶ ἢ διαφέ- 
ρεται μὲν ἦν πλεῖον γενόμενον, αἰρομένε δ᾽ ἀναγκαῖον αἷς 25 ροντα θεωροῦσιν, οὐ δεῖ λανθάνειν, ἐπεὶ ὅτι γε σύνορος ἡ 
ρεσϑαι καὶ τὸ περιέχον αὐτὸ μόριον. ὅπερ φαίνονται ποιεῖν πρωγματεία μέχρι τινός ἐςι, μαρτυρεῖ τὸ γινόμενον" τῶν 
οἱ ἀναπνέοντες" αἶρεσι γὰρ τὸν θώρακα διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν τε γὰρ ἰατρῶν ὅσοι κομψοὶ ἢ περίεργοι, λέγουσί τι περὶ 
τὴν ἐγῦσαν αὐτῷ τῷ τοιότε μορίς ταὐτὸ τῶτο ποιεῖν" αἷρο- φύσεως καὶ τὼς ἀρχὰς ἐκεῖθεν ἀξῶσι λαμβάνειν, καὶ τῶν 
μένου γάρ, καθάπερ εἰς τὰς φύσας, ἀναγκαῖον εἰσφέρειν περὶ φύσεως πραγματευθέντων οἱ χαριέςατοι σχεδὸν τε- 
“τὸν ἀέρα τὸν θύραθεν, καὶ ψυχρὸν ὄντα καὶ καταψύχοντα 30) λευτῶσιν εἰς τὰς ἀρχὰς τὼς ἰατρικάς. 

4. δὲ οχα ΑἹ, ἢ 2. ἀφρζόντων 2ΓΖ. ᾿ ἰκἹ καὶ ἰκ 22Ζ. 11 8. τῆς τροφῆς] τῷ 2. ἢ Α. αἰρομένη] διαίρον Ζ, διερὸν ΤΥ. ἢ τῇ καρδία, 
χιτῶνα 1.. ἢ 5. Ἐπιρρεῖ -- συνεχῶς οτα ΜΖ. ᾿ 6. σφύξις Π7Ζ. 1 πρῶτον --- 1. δημινργεῖται οἵα 1Ζ. ἢ 12. ἐκ] μὲν ἐκ Α͂. ᾿ χεῖται 
δ᾽ ἀεί, ὥςε κἀκεύη 2Ζ. ἢ 13. καὶ πᾶσαι ἅμα 1.. ἢ ὅτι 47. 1 ἰςὶν οχὰ 1. 11 11. σύνωσιν] ὕπτωσιν ΔΤ εἰ [οτίλ586 Ζ. [[ 18, κἀπεῖνο 

-- 19. τροφῆς οτὰ ΠΖ. 18. μᾶλλον] μόνον 1.. 1 19. κακεῖο Ῥ. ᾿ δὲ 1Ζ. 1 πλέον Ῥὶ οτὰ Η͂. 1 21. ἐν οπὰ 1. ἢ 92. καρδία 
προσδέξασθαι ΜΙ͂ΡΖ. | 25. πλέον ΜΖ. 11 γινόμενον Ῥ. 1} 26. μόριον αὐτό ΠΖ. ἢ 28. ἰνῶσαν ἐν αὐτῷ ῬΖ, ὑᾶσαν ἐν αὐτῇ ἈἉἵΙ͂. ' 29. γὰρ] 

δὲ 1. } φύσσας Ῥ. ᾿ ἀπ εἰσφρεῖνῖ ἢ 80. καὶ δὶς ψυχρὸν οπρ 4Ζ. [| καταψύχεσθαι 12. 

4. ὑπερβολὴν 142. ᾿ὶ τὴν ογὰ 10. ἢ] δ᾽ --- ἢ. τὸ οἵα 27Ζ. 1 1. αὐξομένν Ζ. ἢ 3. εἰσιόντα, Ῥ. 15. τὸν οἵα Ὁ. ἢ 6. ἔχνσιν ἕνα;- 
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σύριγγά τε πάντη ΔΙ. ᾿ 11. περ οτὰ ΑΖ. ἢ κινεῖ Ζ. ἢ 13. καὶ ἐν τοῖς Ψ. [ 14. μὲν οπι 1.72. 1:15. τῷ μορία 1. ἢ 11. ἀφανίζυσι 

ἯΖ. ἃ 18. τῇ οπι ΡΖ. ᾿ 19. τὸ οπι 7. ἢ} ἰςὶ ζῆν ἐν Ῥ, ἰφξὰ τὸ ζῆν ἐν Ζ.. 1 21. ὅν οσὰ Ζ.. Π 22. ἁπάντων 1..ὄ ἢ 24. τυ] τὸ ΖΡ. ἢ 
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-οοΠοὃὁὍόι. τἔι- ας ἀὦᾧὁΠρλιπ,. ,.-- 



ΠΕΡῚ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ. 

ΤΕ ἡ τοῦ ἐμφύτου πνεύματος διαμονή, καὶ τίς ἡ αὖ- περίττωμα πάλιν ἐκπέμπεσθαι) πλείες. ἔχει τὰς ὠπορίας. 
ξησις; ὁρῶμεν γὰρ ὅτι πλέον καὶ ἰσχυρότερον γίεται καὶ ἥ τε γὰρ πέψις ὑπὸ τίνος». εἰκὸς μὲν γὰρ ὑπ᾽ αὐτῇ, κα- 
καθ᾽ ἡλικίας μεταβολὴν καὶ κατὰ διάθεσιν σώματος. ἢ θάπερ καὶ τῶν ἄλλων. αὐτὸ δὲ. τοῦτ᾽ ἄτοπον, εἰ μὴ δια» 
ὡς τἄλλα μέρη, προσγινομένε τινός. προσγίετωι δὲ τροφὴ φέρει τῷ ἔξω ἀέρος" οὕτω δ᾽ ἡ θερμότης ἂν πέττοι. καὶ 
τοῖς ἐμψύχοις, ὥςε ταύτην σκεπτέον ποίᾳ τε καὶ πόθεν. 5 μὴν καὶ παχύτερον αὐτὸν εὔλογον εἶναι μεθ᾽ ὑγρότητος, 
δύο δὴ τρόποι δι ὧν. γίνεται, ἢ διὰ τῆς ἀναπνοῆς, ἢ διὰ τῆς. ἀπὸ τῶν ἀγγείων ὄντα. καὶ τῶν ἕλων ὄγκων, ὥσθ᾽ ἡ 

τῆς κατὰ τὴν τῆς τροφῆς προσφορὰν πέψεως, καθάπερ τέψις ἃ ἂν εἰς τὸ σωματῶδες εἴη. τὸ δὲ Ξερήεώμαι ἐπε 
τοῖς ἄλλοις. τότων ἴσως οὐχ ἧττον ἀν οὐχ, οὕτω δόξειεν γίνεται λεπτότερον, ὁ πιθανόν. ἄλογος δὲ καὶ ἡ ταχυτὴς 
διὰ τῆς τροφῆς᾽ σῶμα γὰρ ὑπὸ σώματος τρέφεται, τὸ τῆς πέψεως. εὐθὺς γὼρ μετὰ τὴν εἰσπνοὴν ἡ ἐκπνοή. τί 
δὲ πνεῦμα σῶμα. τίς οὖν ὁ τρόπος; ἢ δῆλον ὡς ἐκ τῆς τον τὸ ὕτω ταχρὴὶ μεταβάλλον καὶ ἀλλοιῶν; ὑπολάβοι γὰρ 

φλεβὸς ὁλκῇ τοὶ καὶ πέψει. τὸ γὼρ αἷμα ἡ ἐσχάτη ἄν τις μάλιςα τὸ θερμόν, καὶ. μαρτυρεῖ ὅτως ἡ αἴσθησις" 
τροφὴ καὶ ἡ αὐτὴ πᾶσιν. ὥσπερ οὖν καὶ εἰς τὸ ἀγγεῖον ὁ γὰρ ἐκπνεόμενος θερμός. ἔτι δ᾽ εἰ μὲν ἐγ. τῷ πνεύμονι 

αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ περιεχόμενον λαμβάνει τροφὴν εἰς τὸ καὶ τῇ ἀρτηρίᾳ τὸ πεττόμενον, ἡ τῷ θερμὰ δύναμις ἐν τό- 
θερμόν. ἄγει δ᾽ ὁ ἀὴρ τὴν ἐνέργειαν ποιῶν, τήν τε πεκτι- τοις ὅπερ ὦ φάσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ κινήσει τῇ τῷ πνεύματος 
κὴν αὐτὸς αὑτῷ προστιθεὶς αὔξει καὶ τρέφει. ὑδὲν δ᾽ ἴσως 15 ἐκθερμαίνεσθαι τὴν τροφήν. εἰ δ᾽ ἐξ ἑτέρου τινὸς οἷον ἐπι. 
ἄτοπον αὐτό γε τοῦτο, ἀλλὰ γενέσθαι τὸ πρῶτον ἐκ τὴς σπῶται ἢ καὶ κινῶντος δέχεται, τῶτ᾽ ἐςὶ θαυμασιώτερον. 
τροφῆς. καθαρώτερον γὰρ ὃ Ἢ ψυχῇ συμφυές, εἰ μὴ ἅμα δὲ καὶ ἐκ αὐτὸ τὸ πρῶτον κιῦν. ἔτι δ᾽ ἡ μὲν ἀνα- 
καὶ τὴν ψυχὴν ὕςερον λέγοι γύεσθωι, διακρινομένων τῶν πνοὴ μέχρι τῷ πνεύμονος, ὥσπερ λέγουσιν αὐτοί, τὸ δὲ 
σπερμάτων καὶ εἰς φύσιν ἰόντων. εἴτε περίττωμα πάσης πνεῦμα δὶ ὅλου τὸ σύμφυτον. εἰ δ᾽ ἀπὸ τότου διαδίδο- 
τροφὴς ἐςί, ποίᾳ διαπέμπεται τῶτο; κατὼ μὲν γὰρ τὴν Ὁ ται καὶ πρὸς τὼ κάτω καὶ πρὸς τὼ ἄλλα, πῶς καὶ πέψις 
ἐκπνοὴν ὑκ εὔλογον" ἀντιλαμβάνει γὰρ εὐθύς. λοιπὸν δ ὕτω ταχεῖα; θαυμασιώτερον γὰρ τῦτο. καὶ μεῖζον" ὁ γὰρ 
δῆλον ὅτι διὰ τῶν τῆς ἀρτηρίας πόρων. τὸ δ᾽ ἐκκρινόμενον διαπέμπει τὸτό γ᾽ εὐθὺς πεττόμενον τὸν ἀέρα τοῖς κάτω. 
ἤτοι λεπτότερον ἢ παχύτερον. ἀμφοτέρως δ᾽ ἄτοπον, εἰ καίτοι τὲ μὲν δόξειεν ἂν ἀναγκαῖον εἶναι τἶτο τῆς πέψεως 
τὔτο πάντων ἔςαι καθαρώτατον. εἰ δὲ παχύτερον, ἔσονταί γινομένης ἐν τῷ πνεύμονι, τὴς τ᾽ ἀναπνοῆς κοινωνόγτων καὶ 
τινες πόροι μείζους. εἰ δ᾽ ἄρα κατὰ τὸς αὐτὸς λαμβάνει 25 τῶν κάτω. μεῖζον δ᾽ ὕτως ἔτι καὶ παραδοξότερον τὸ συμ»- 
καὶ ἐκπέμπει, τοῦτ᾽ αὐτὸ παράλογον καὶ ἄτοπον. ἡ μὲν βαΐνον" οἷον γὰρ διόδῳ καὶ θίξει γόεται μόνον ἡ πέψις. 
ἦν ἐκ τῆς τροφῆς αὔξησις καὶ διαμονὴ σχεδὸν ταῦτα. ἄλογον δὲ καὶ τουτὶ καὶ λογοδέςερον, εἰ ὁ αὐτὸς λόγος 

2... ἋἩ δ᾽ ἐκ τῆς ἀναπνοῆς, ὥσπερ ᾿Αριστογένης οἶτται τῆς τροφῆς καὶ τῇ περιττώματος. εἰ δὲ δι᾽ ἄλλου τινὸς 

(σροφὴν γὰρ οἴεται καὶ τὸ πνεῦμα πεττόμενον, ἡ τῷ ἀέρος τῶν ἐντός, οἱ αὐτοὶ λόγοι οἱ καὶ πρότερον, εἰ μὴ τοῦτο 
ἐν τῷ πνεύματι" τῶτο δ᾽ εἰς τὰ ἀγγεῖα διαδίδοσθαι, τὸ 30 λέγοι τις, ὡς ὦ πάσης τῆς τροφῆς ὑδὲ πᾶσι γίεται πε- 

Ο(οάϊοε9 ΔΡΟ02ΖΒ.. 
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ρίττωμα, καθώπερ ὑδὲ τοῖς φυτοῖς, ἐπεὶ ἐδὲ τῶν τῷ σώ- 
ματος μερῶν ἑκώςε λαβεῖν ἔςιιν. εἰ δὲ μή, ὅτι γε παν- 

,ὔ Η ἘΨ - Ν 2 ᾽ Υ͂ ς .» Δ ὶ 
τὸς. ἀλλ᾽ ἄρα γε ἡ μὲν ἀγγείων αὔξησις ἡ αὐτὴ κα 

τῶν ἄλλων μορίων, εὐρυνομένων δὲ καὶ διις μένων τότων 
πλείων ὁ ἀὲρ ὁ εἰσρέων καὶ ἐκρέων. εἰ δέ τι ἀναγκαῖὸν 5 
ἐνυπάρχει, τῦτο αὐτὸ ζητεῖται, τίς ὁ φυσικὸς καὶ πῶς 
τος πλείων ὑγιῶς, ἐκ τότου φανερὸν ἂν εἶεν. τοῖς δὲ δὴ 
ν» »͵ « ἋἋ -" Ξ Ἃ « μὴ ἀναπνευστικοῖς τίς ἡ τροφὴ τοῦ συμφύτου καὶ τίς ἡ 

αὔξησις; ὁ γὰρ ἔτι τότοις. ἀπὸ τῷ ἔξωθεν. εἰ δ᾽ ἀπὸ τῶν 

ΥΜΑΤΟΣ. 

οἷον τροφῆς. εἰ δὲ διαπνεῖ πρὸς πᾶν, ὑκέτι καταψύξεως 
εἴη χάριν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ διάδοσις ἄλλως τ᾽ ἀναίσθη- 
τος, καὶ τὸ τάχος αὐτῆς, καὶ πάλιν τὸ τὴς παλιρροίας, 
4 2 Ν ᾽ὔ - ᾽ὔ Ἁ ,) Υ͂. 2 2 ΑΥ εἴπερ ἀπὸ πάντων, θαυμαςόν, πλὴν εἰ ἄλλον τρόπον ὠπὸ 
τῶν ἐσχάτων. τὸ δὲ πρώτως καὶ κυρίως ἀπὸ τῶν περὶ τὸν 

’ Η » » δ΄ ΄ - Η -“ »“ καρδίαν. ἐν πολλοῖς δ᾽ ὕτω τὸ τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν δὺ- 
νώμεων. ἄτοπον ὧν ὕμως εἰ καὶ εἰς τὸ ὀςν διαδίδοται" 

Ν ΝΑ Σ ᾽ “ ΄, 4 καὶ γὰρ δὴ τῦτά φασιν ἐξ ἀρτηριῶν. διό, καθάπερ εἴρη- 
ται, σκεπτέον περὶ ἀναπνοῆς, καὶ τίνος ἕνεκα καὶ ποῶις 

ἐντὸς καὶ τῆς κοινῆς τροφῇς, εὔλογον κὠκεύοιε᾽ ἀπὸ γὰρ το μέρεσι καὶ πῶς. ἔτι οὐδ᾽ ἐκιφορὰ τὴς τροφῆς φαίνεται 
τῶν αὐτῶν τὰ ὅμοια, καὶ ὡσαύτως. εἰ μὴ ἄρα καὶ τότ πᾶσι, δι᾽ ἀρτηριῶν,. αἷον αὐτοῖς τε τοῖς ἀγγείοις καὶ ἄλλοις 
τοῖς ἀπὸ τοῦ ἐκπός, ὥφπὲρ καὶ τῶν ἘΕΜΩΣ αἰσθάνονται. τισὶ τῶν μερῶν" ζᾷ δὲ τὼ φυτὰ καὶ τρέφεται. ταῦτα 
ἀλλ᾽ ὅτῳ γ οἷογ ἀναπνοὴ γύεται, περὶ ὕ κἂν ὠπορήσειέ - μὲν οἰκειότερα πως τοῖς περὶ τὼς τροφάς. 
Ἤν εἰ κατὰ ἀλήθειάν ἐςιν, αὐτό τε τῶτο προφέρων καὶ ᾿Επεὶ δὲ τρεῖς αἱ κινήσεις τῷ ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ Ἐν 
τὰν ἐπίσπασιν τῆς τρεφῆς (ὁλκὴ γὰρ ἅμα πνεύματοξ), 15 τος, ἀναπνοή, σφυγμός, τρίτη δ᾽ ἡ τὴν τροφὴν ἐπάγουσα 
ἔτι δ᾽ ὑπὲρ τὴς καταψύξεως, ἀντιλέγων, ὡς κἀκείνων δὲο- καὶ κατεργαζομένη, λεκτέον ὑπὲρ ἑκάστης καὶ ποῦ καὶ 

μένων. εἰ δὲ διὰ τῷ ὑποζώματος αὐτοῖς γύεται, ταύτῃ πῶς καὶ τίνος χάριν: τότων δ᾽. κἡ μὲν τῷ σφνγμῆ καὶ τῇ 
δῆλον ὅτι καὶ ἡ τῷ ἀέρος εἰσοδὸς" ὥσθ᾽ ὅμοιόν τι τῇ ἀνα- αἰσθήσει φανερὼ καθ᾿ ὑτίῶν. μέρος ἱἑπτομένοις, ἡ δὲ τῆς 
πνοῇ. πλὴν ὑκ ἀφορίζεται τίς ὁλκὴ καὶ ὑπὸ τίος. ἢ εἰ ἀναπνοῆς μέχρι μέν τε φανερά, τὸ δὲ πλέον κατὰ λόγον, 
μὴ ὑλκή, πῶς ἡ εἰσοδὸς; εἰ μὴ ἄρα αὐτομάτως. τοῦτο Ὁ ἡ δὲ Ἰῆς τροφῆς ἅπασα κατὼ λόγον ὡς εἰπεῖν, ὡς ἐκ 

μὲν ἔν ἔχει καὶ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ σκέψιν. τοῖς δὲ δὴ ἐκύ-- τῶν συμβαινόντων δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν. αὶ μὲν ἦν ἀνα»- 
γροις τίς ἡ τροφὴ καὶ αὔξησις τῷ συμφύτου; χωρὶς γὼρ προὴ δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ ἐντὸς ἔχει τὴν ἀρχήν, εἴτε ψυ»- 
τῷ μὴ ἀνακγεῖν ὑδ᾿ ἐνυπάρχεν ὅλως ἐν τῷ ὑγρῷ φαμὲν χιὰς δύναμιν εἶτε ψυχὴν δεῖ λέγειν ταύτην, εἴτε καὶ ἄλ- 
ἀέρα. λοιπὸν ἄρα διὰ τῆς τροφῆς, ὡς ὑχ, ὁμοίως πᾶσιν, Ἀην τινὰ σωμάτων μίξιν, ἢ δι᾽ αὐτῶν παιεῖ τὴν τειαύτην 
ἢ κἀκεῖνα διὰ τῆς τροφῆς τὼ ἔγυγρα" τριῶν γὰρ τούτων 25 ὁλκήν, ἡ δὲ θρεπτικὴ δόξειεν ὧν ὠπὸ τῆς ἀναπνοῆς" αὕτη 
ἀναγκαῖον ὄν. καὶ ταῦτα μὲν ὡς περὶ τὴν αὔξησιν καὶ γὰρ ἀνταποδίδοται, καὶ ὁμοία τῷ ἀληθεῖ. εἰ δὲ μή, πᾶν 
τροφὴν τῇ πνεύματος. ὁμωλέζει τοῖς χρόνοις τὸ σῶμα πατὰ τὴν τειαύτην κύν- 

Περὶ δὲ ἀναπνοῆς οἱ μὲν ὁ λέγουσι τίνος ΒΥ ἀλο σιν. ἢ εἰ μηδὲν διαφέρει τὸ ἅμα, πάντα τὰ μέρη σκε- 
λὰ μόνον ἂν τρόπον. γύεται, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ πτέον. ὁ δὲ σφυγμὸς ἴδιός τις παρ᾽ αὐτάς, τῇ μὲν ἂν δὸ- 
Δημόκριτος" οἱ δ᾽ δδὲ τὸν τρόπον ὅλως λέγουσιν, ἀλλ᾽ ὡς 3) κῶν εἶναι κατὰ συμβεβηκός, εἴχερ, ὅταν ἐν ὑγρῷ πλῆθος 
φανερῷ χρῶνται. δεῖ δὲ καὶ εἰ καταψύξεως χρίριν, αὐτὸ ἢ θερμότητος, ἀνώγκη τὸ ἐκπνευματύμενον δια τὴν ἐναπό- 
“ὅτο διασαφῆσαι. εἰ γὰρ ἐν τοῖς ἄνω τὸ θερμόν, ἐκ ἂν ληψιν ποιεῖν σφυγμόν, ἐν τῇ ἀρχῇ δὲ καὶ πρῶτον, εἴπερ 
ὅτι δέοιτο κάτω. τὸ δὲ σύμφυτον πνεῦμα δι᾿ ὅλου, καὶ τοῖς πρώτοις σύμφυτον" ἐν γὰρ τῇ καρδίῳ μάλιστα παὶ 
ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος. δοκεῖ δὲ καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς πρῶτον, ἀφ᾽ ἧς καὶ τοῖς. ἄλλοις. τώχω δὲ πρὸς τὴν ὑπο- 

εἰς παντα διαδίδοσθαι κατὰ συνέχπιαν, ὥς ε τῶτο δεικτέον 35 κειμένην ἐσίαν τῷ ζῴου τὴν ἐκ τῆς ἐνεργείας ἀνάγκη τίτο 
ὡς οὐκ ἔςιν. ἄτοπον δὲ. εἰ μυὴ δεῖταί τινος κινήσεως καὶ παρακολουθεῖν. ὅτι δ᾽ ὑδὲν πρὸς τὴν ὠναπνοὴν ὁ σφυγμός, 

2. δὲ οι ΡΒ“. ἢ ὅτι γε πάντως ΣΡΟΒ“. || 3. ἡ μὺ] εἰ μὲν Ζ. [|5. ὁ ἀὴρ πλείων ΧΟ. 1] 6. ὑπάρχει 85. {1 7. ἐν τύτοις ὮΡ 
085. 1 8. ἐμφύτου ΡΟ. ἢ 13. ὕτω] ὅτοι ΡΒ“, ὅτι Ο. ἢ 14. προσφέρων ῬῸ. ᾿] 16. ἀντιλέγειν 50. ἢ 11. τοιαύτη ΧΟ. ἢ 214. δὲ] 
μὴ Ο. Ἰ 2Ἀ. ἀέρα ὅτι διὰ τῆς τροφῆς ἡ τῷ πνεύματος γένεσις. λοιπὸν ὩΡΟΒ6. 1 21. τῷῶῦ καὶ τῷ ΡΖΠο. ἢ 80. ὅλως] αὐτῆς Δ᾿ὈΡο 

5. }} 31. χάριν οἵα Ο. ἢ 32. ἄνω τὸ] ἄνωϑεν ὩΡῸ Β“. ἢ 33. δέοιτο] οἱ ΡΟ“. 34. ἀρχὴν ῬΙ4. 11 τὸῦ τὰ ΔΡΟΒΒ5. ἢ 35. διά- 
δοσθαι Ο. 

2. μὴ Ο. ᾿ἰ ἁ. εἰ οπι ΡΟ. ᾿᾿ 6. τὸ οπι 50. 1 1. ὁμοίως 10. ἵ 10. ἔτι δὲ ἐδ ΖΡῸΌΒο. ἢ φέρεται ΡΟΒ“. ἢ 11. τῇ τῶν 
Ο. ᾿| 13. οἰκειότερον Ο. ἢ τῶν 10. Ἱ 17. καὶ τῇ αἰσϑήσει οἵα 5. ἢ 18. φανερὸν 1. Π 19. φανερῦ 20. 1 25. δέξειον -- 26. χὰ} 
Ἰδουδιῃ Πτποταγαπι βὲχ ῬῪῸ, ππάοοίμα Ζ, χυϊπάεροίμα 35. ἢ 29. παρὰ ταύτας τῇ ΡΟΒ5. ἢ 30. εἶνκ!] τις Ο, τῆς 1. ἢ 831. ἔνα- 
πόλυσιν ῬΒ5, ἀναπόλησιν ΧΟ. ἢ 33. ἐν γὰρ -- 84. ἄλλοις οαχλ ὮΡΟΒ-, ἢ 35. τὴν] τῆς ΡΟ. 11 36. παρακολυϑεῖ Ζ. 
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σημεῖον" ἐάν τε γὰρ πυκνὸν ἐάν τε ὁμαλὸν ἐάν τε σῴο- τοῖς δὲ μὴ ἀναπνέουσιν, ἦα ἀνεπίμροτος τῷ ἔξω. ἢ εὖ, 
δρὸν ἢ πρᾶον ἀνωπνέῃ τις, ὅ γε σφυγμὸς ὅμοιος καὶ ὁ ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλον τρόπον μεγνύμενος; τίς ὃν ἡ διαφορὰ 
αὐτός, ἀλλ᾽ ἡ ἀνωμαλίυ γύεται καὶ ἐπίτασις ἔν τε. σω- τῇ ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς τὸν ἔξω; διαφέρειν γὰρ εὔλογον, 
ματικοῖς τισὶ παάδεσι καὶ ἐν τοῖς τῆς ψυχῆς. φόβοις ἐλ: τάχα δὲ καὶ ἀναγκαῖον, λεπτότητι. ὠλλ᾽ ἔτι δὲ καθ᾽ 

αίσιν ἀγωνίαις: εἰ. δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ὁ σφυγμός, 5 αὑτὸν θερμὰς ἢ ὑφ᾽ ἑτέρου; φαΐνεταμ γὰρ ὁ ἔσω καδώπερ 
καὶ ὁ αὐτὸς. ὧν ῥυθμῷ καὶ ὁμαλὸς ἧ, σκεπτέον" ἐκ ἴοσιε ὁ ἔξω" βοηθεῖται δὲ τῇ καταψυξει. πότερα. δέ;. ἔξω μὲν 
δέ γε τοῖς μακρὰν ὠπηρτημώοις. ἅκιςα δ᾽ ὄεκα τα φαΐ. γὰρ πραῦς, ἐμπεριληφθεὶς δὲ πνεῦμα, καθώπερ πυκνωθεὶς. 
νεται γύεσθαι, καθάπερ εἴρηται. τὸ γὰρ αὖ τῆς ἀναπνοῆς καὶ διωδοθείς πως. ἢ μίξιν τινὰ ἀνώγκη λαμβάνειν, ἐν 
καὶ τῆς ἐπαγωγῆς, εἴθ᾽ ὡς ἕτερα πάμπαν ἀλλήλων εἴθ᾽ ὑγρότητί τε καὶ σωματικοῖς ὄγκοις ἀναςρεφόμενον; ὄκ ἄρα 
ὡς δώτερον. -πρὸς θάτερον, δνεκά τὰ φαίεται καὶ ἔχει τιν 10 λεπτότατος, εἴπερ μέμικται. καὶ μὴν εὐλογόν γε' τὸ πρῶ- 
λόγον. τριῶν δ᾽ ὑσῶν. πότερον εὔλογον εἶναι τήν γε σφυγ' τον. δεκτοιὸν ψυχῆς, εἰ μὴ ἄρα καὶ ἡ ψυχὴ τρῖττον, καὶ 
μώδη καὶ τὴν ἀνακπνευςικήν; ἡ γὰρ τραφὴ προύπάρχοντος. ἃ παθαρόν τι καὶ ἀμιγές, τὴν ἀρτηρίαν μόνον εἶναι δὲκτι- 

ἢ ὅ; τὸ μὲν γὰρ ἀναπνεῖν, ὅταν ἀπολυϑῇ τῆς κυέσης, ἡ κὶἡν πνεύματος, τὸ δὲ νεῦρον οὖ. διαφέρει δὲ καὶ ὅτι τὸ 

δ᾽ ἐπιφορὰ καὶ ἡ τροφὴ καὶ ξυνιςαμένου καὶ ξυνεστηρός μὲν νεῦρον ἔχει τάσιν, αὶ δ᾽ ἀρτηρία ταχὸ διαρρήγνυται, 
τος, ὁ δὲ. σφυγμὸς εὐθὺς ἐν τῇ ἀρχὴ ξυσταβξης τῆς ι5 καθάπερ καὶ ἡ ΨλΕ: τὸ δὲ δέρμα ἐκ φλεβὸς. καὶ νεύ- 
καρδίας, καθάπερ ἐν τοῖς φοῖς γύπται φανερόν. ὥςε αὕτη ρου καὶ ἀρτηρίας, ἐκ φλεβὸς μὲν ὅτι κεντηδὲν αἷμα ἀνα: 
πρώτη, καὶ ἔοικεν. εἐνεργείῳ τινὶ καὶ ὑκ ῥναπολήψει πνεύ- δίδωσι, ἐκ νεύρου . δὲ ὅτι “τάσιν ἔχει, ἐξ ἀρτηρίας δὲ 

δ ματος, εἰ μὴ ἄρα. τῦτο πρὸς τὴν ἐνέργειαν. τὸ δὲ πνεῦμα ὅτι διαπνοὴν ἔχει. μόνον γὰρ δεκτικὸν πνεύματος ἡ ἀρτηΐ 
τὸ ἐκ τῆς ἀναπνοῆς φέρεσθαι μὲν εἰς τὴν κοιλίαν, ὁ διὰ ρία. τὰς δὲ φλέβως ἔρχξειν πόρους, ἦν αἷς τὸ θερμὸν ὃΥ 

τὸ ςομαάχου (τῦτο μὲν γὰρ ἀδύνατον), ἀλλὰ πόρον εἶναι Ὦ ὥσπερ ἐν χαλκείῳ θερμαίνειν τὸ αἷμα’ φύσει γὰρ ὑκ εἶ- 
παρὰ τὴν ἐσφύν,. δι ὦ τὸ πνεῦμα τὴ ἀναπνοῇ φέρεσθαι ναὶ θερμέν, ἀλλ' ὥσπερ τὼ τηκτὰ καταδια χεῖσθαι" διὸ 
ἐκ τῷ βραγχίον εἰς τὴν κοιλίαν καὶ πάλιν ἔξω" τῦτο δὲ καὶ πήγνυσθαι τὴν ἀρτηρίαν, καὶ ἔχειν ὑγρότητα καὶ ἐγ 

τῇ αἰσθήσει φανερόν. ἔχει. δ᾽ ἀπορίαν καὶ τὼ πεὶ τὴν αἷ- αὐτῇ καὶ ἐν τοῖς χιτῶσι τοῖς περιέχυσι τὸ κοίλωμα. ᾽φανε- 

σθησε. εἶ γὰρ κα ἀρτηρία μόνον αἰσθάνεται, πότερα τῷ ρὸν δ' ἔκ τε: τῶν ἀνατομῶν εἶναι, καὶ ὅτι εἰς τὸ ἘΤΡΕΙ καὶ 

ππύματι τῷ δὺς αὐτῆς, ἡ τῷ ὄγκῳ, ἃ τῷ σώματις ἢ εἴ. 5 εἰς τὴν κοιλίαν αἴ τε φλέβες καὶ αἱ ρτηρίαι συναπτεσιν, 
περ ὁ ἀὴρ πρῶτον ὑπὸ τὴν νοῦ: τῷ κυριωτέρῳ τε καὶ ἃς εἰκὸς εἶναι τὴν τροφὴν ἕλκειν. ἐκ δὲ τῶν φλεβῶν εἰς 
«ροτέρῳϊ τί ἴν ἡ ψυχή; δύναμίν φασι τὴν αἰτίαν τῆς κ τὰς σάρκας διαδίδοσθαι τὴν τροφήν; ὁ κατὰ τὰ πλάγια; 
γήσεως πᾶς τοιαύτης: ἃ δῆλον ὡς ἀκ ὀρθῶς ἐπιτιμήσεις τοῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ φόμα, καθάπερ σωλῆνας. ἀποτείνει γὰρ 

τὸ λογιςικὸν καὶ θυμικόν" καὶ γὰρ ὅτοι ὡς δυνάμεις λέ- ἐκ τῶν πλαγίων φλεβῶν φλέβια λεκτὰ ἐκ τῆς μεγάλης 
γουσιν. ἀλλ᾽ εἰ δὴ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ ἀέρι τότῳ, ἔτός γε κοι- 3) φλεβὸς καὶ "τῆς ἀρτηρίας παρ᾽ ἑκάςην πλευράγ, καὶ ἀρ- 

ἢ πάσχων γέ τι καὶ ὠλλοιόμενος, εὐλόγως ἀν εὖ- τηρίαν καὶ φλέβα παρακεῖσθαι" καὶ τὰ ὀξέα δὲ καθά- 
ψυχον ἡ ψυχή, πρὸς τὸ συγγενὲς φέρεται, καὶ τῷ ὁμοίῳ πτεῖν "τὰ νεῦρα καὶ τὰς φλέβας καὶ εἰς μέσα καὶ εἰς 
τὸ ὕμοιον αὔξεται. ἢ ἦ; τὸ γὼρ ὅλον ὑκ ἀήρ, ἀλλὰ συμ- τὰς συμβολὰς τῶν κεφαλῶν, δι᾽ ὧν τὴν τροφὴν δέχεσθαι 
βαλλόμενόν τι. πρὸς ταύτην τὴν δύναμιν ὁ ἀήρ, ἢ οὐ τὸ τὸς ἰχθύας καὶ ἀναπνεῖν" εἰ δὲ μὴ ἀνέπνεον, ἐξαιρεϑέντας 
ταύταν ποῶν, καὶ τὸ ποιῆσαν τοῦτ᾽ ἀρχὴ καὶ ὑπόθεσις, 35 ἂν ἐκ τῷ ὑγρὰ εὐθὺς θνήσκειν. τὼς δὲ φλέβας καὶ τὼς 

ῷ. προίεν ΖΒ" οἱ οογγ Ῥ. "" γε τε ΖΡΟΖΒ", ὁ στὰ 20. ᾿ 5. ἀγν εἰ Ο. ἢ 6. ῥνθμῷ] ὧν ϑυμῶ 20. 11 9. ἕτερον σύμπαν 
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ἀρτηρίας συνάπτειν εἰς ἀλλήλας καὶ τῇ αἰσθήσει φανερὸν 
εἶναι. τῶτο δ᾽ ὧκ ὧν συμβαίνειν, εἰ μὴ ἐδεῖτο καὶ τὸ ὑγρὸν 
πνεύματος καὶ τὸ πνεῦμα ὑγρᾷ, τῷ θερμὸν εἶναι ἐν νεύρῳ 
καὶ ἀρτηρίῳ καὶ φλεβί, θερμότατον δὲ καὶ οἷον φλεβω-: 

ΠΈΡΙ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, 

τῇ πήξει. ἄρ᾽ ἕν ὕτω καὶ δίρμα πρὸς σώρκα; ἀλλὰ τοῖς 
ὀςρακοδέρμοις καὶ μαλακοςράκοις πῶς ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἡ 
τροφή; τὐγαντίον γὰρ δυκεῖ μᾶλλον ἀπὸ τῶν ἐγτὸς ἢ τῶν 
ἐκτός. ἔτι δὲ ποία καὶ διὰ τύων ἡ ἐκ τῆς κοιλίας δίοδος; 

δέξατον τὸ ἐν Τῷ νεύρῳ. ἄτοπον ἕν τῇ τῷ πνεύματος χώρᾳ 5. καὶ κάλιν ἡ ἐκείνων ἀναστροφὴ πρὸς τὴν σώρκα, καίπερ 
τὸ θερμόν, ἄλλως τε καὶ καταψύξεως χάριν. εἰ δὲ ποιεῖ: 
καὶ οἷον ἀναζωπυρεῖ θερμῷ τὸ θερμόν, γίγνοιτ᾽ ἄν. ἔτι 

, .-“ Ἅ ὦ ΄ ΄ ὔ - ΄ὔ πάντων τῶν ἐχόντων θερμότητα σύμφυτόν πως ἡ διαμονή, 

μηδενὸς ἀντικειμένου μηδὲ καταψύχοντος. ὅτι γὰρ πάν: 

ἄλογος ἔσα. πολὺ γάρ τι θαυμας ὃν φαύεται καὶ ἀδύνα.- 
τὸν ὅλως. ἄρα γε ἄλλοις ἄλλη τροφή, καὶ ὁ πᾶσι 4 
τὸ αἷμα" πλὴν ἐκ τότε τἄλλα. 

Τὴν τῶν ὀςῶν φύσιν ἄρα σκεπτέον ἢ πρὸς κύησιν Ἀ1 
τὰ δεῖται καταψύξεως, σχεδὸν φανερὸν. τῷ αἷμα κατ-(0. πρὸς ἔρεισμα, καὶ πρὸς τὸ ςἐγειν καὶ περιέχειν, ἔτι δ᾽ εἰ 
ἔχεν ἐν τῇ φλεβὶ τὸ θερμὸν οἷον ἀποςέγον" διὸ καὶ ὅταν 
ἐκρυῇ, Μεῦμδαι τε καὶ ἀποθνήσκειν, τῷ τὸ ἧπαρ. ἐκ ἔχειν 
ὑδεμίαν ἀρτηρίαν. ᾿ 

6 Πότερον δὲ τὸ σπέρμα᾽ διὰ τῆς ἀρτηρίας ὡς χ ϑῶ,: 

ὥσπὲρ ἀρχαὶ ἔνια, καθώτερ ὁ πόλος. λέγω δὲ πρὸς μὲν 
κίνησιν, οἷον ποδὸς ἢ χειρὸς ἢ σκέλους ἢ ὠγκῶνος,, ὁμοίως 

τήν τε καμιπτικὴν καὶ τὴν κατὰ τόπον" ὑδὲ γὰρ τὰν τοχε- 
κὶὴν οἷόν τε ἄνευ κάμψεως. σχεδὸν δὲ καὶ τὰ ἐρείσματα 

θλιβόμενον, καὶ ἐν τῇ προέσει μόνον; ἐν οἷς δὴ φαίνεται ι5 ἐν τέτοις. τὴν δὲ τῇ ςέγειν καὶ περιέχειν, οἷον τὰ ἐν τῇ κε- 

καὶ ἡ ἐξ αἵματος μεταβολὴ τῷ τὰ νεῦρα ἀπὸ τῶν ὑςῶν 
τρέφεσθαι" καθάπτει γὰρ αὐτά. ἢ ὅτε τῦτ᾽ ἀληθές" καὶ 
γὼρ ἐν τῇ καρδίᾳ νεῦρον, καὶ νεῦρω δὲ ἐκ τῶν ὀςῶν ἤρτη- 
μέα. ἃ συνάπτει δὲ ἐν ἑτέρῳ, ἀλλ᾽ εἰς σάρκα ἀποτελευ- 

φαλῇ τὸν ἐγκέφαλον, καὶ. ὅσοι δὴ τὸν μυελὸν ἄρχειν. αἱ 
δὲ πλευραὶ τῷ συγαλείειν.. ἀρχὴ δὲ καὶ μένον ἡ ῥαΐχις, 

ἀφ᾽ ἃς καὶ αἱ πλευραὶ πρὸς τὴν σύγκλεισιν. ἀνώγκη γὰρ 
εἶναί τι τοίζτον' ἅπαν γὼρ τὸ κινόμενον ἐξ ἡρεμῆντος. ἅμα 

τῷ, ἢ τῶτό γ᾽ ὑθέν" εἴη γὰρ ἂν ὑθὲν ἧττον ἀπὸ τῷ ὑςῦ ἡ 2 δὲ καὶ δεῖ γε εἶναι. τὸ ὃ ἕνεκα. ἐν ᾧ δὴ καὶ τὴν ἀρχὴν 

τροφή. αὐτοῖς δ᾽ ἀπὸ τοῦ νεύρου τοῖς ἐς οἷς μᾶλλον τὴν. 

τροφήν. ἄτοπον γὼρ καὶ τῦτο ξηρὸν φύσει καὶ οὐκ ἔχον. 
,ὔ [ ΄ . λν»"5ε:ε ὔ ΄, ν τόρες ὑγρός" ἡ τροφὴ δ᾽ ὑγρόν. σκεπτέον δὲ πότερον, εἴπερ 

»ν»ν» “ Ἄ 
ἀπὸ τῶν ὀςῶν, τίς ἡ τῷ ὁςῷ τροφή, ἢ φέρουσι πόροι καὶ 

ἔνιοι, τόν τε ῥαχίτην καὶ τὸν ἐγκέφαλον: ἔτι δὲ παρὰ 
ταῦτ᾽ ἐπὶ συναφῆς καὶ συγκλείσεως χάριν, οἷον ἡ κλείς" 
ὅδεν ἴσως καὶ τὔνοεμα. πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἕκαςον καλῶς. 
ἔγχε γὼρ ἡ κάμψις, ὅτε τῷ ὅλου τέ τῶν μερῶν, εἰ μὲ 

ἐκ τῆς φλεβὸς καὶ ἐκ τῆς ἀρτηρίας εἰς αὐτόν. καὶ ἐν πολ- 25 τοιαῦτῳ, οἷον ῥάχις, πές, ἀγκών. εἴσω γὼρ δεῖ τὴν κάμ- 
λοῖς μὲν εὔδηλοι, μάλιστᾳ δ᾽ εἰς τὴν ῥάχιν. τὰς δ᾽ ἀπὸ 

τῶν ὀςῶν γίεσθαι συνεχεῖς, ὥσπερ ταῖς πλευραῖξ᾽ τότους 
δ᾽ ἀπὸ τῆς κοιλίας τίνα τρόπον, ἢ πῶς τῆς ὁλκῆς γιομέ- 

νης. ἢ τὼ πολλὰ ἀχονδρα, καθάπερ ἡ ῥάχις" ἀλλ᾽ ὅτι 

Ψψιν πρὸς τὴν χρείαν. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν τῇ ποδὸς καὶ τῶν 
ἄλλων τοιαύτην. ἅπαντα δὲ ἤεκά του, καὶ τὰ ἐν τύτοις 

ὀςῶ, οἷον ἡ ἐν τῷ ἀγκῶνι κερκὶς ἕνεκα τῆς ςροφῆς τῇ ἀγ- 
κῶνος καὶ τῆς χειρός. ὁ γὰρ ἐδυνάμεθα πρηνῆ καὶ ὑπτίαν 

πρὸς τὴν κίνησιν, ἢ συνάψεως χάριν. δεῖ δέ," καὶ εἰ ἀπὸ 3 κινεῖν ἄνευ ταύτης, ὑδὲ τὸς πόδας ἐπαίρειν καὶ κάμπτειν, 
τῷ νεύρου τὸ ἐςν τρέφεται, τὴν τῷ νεύρου τροφὴν εἰδέναι. 
ἡμεῖς δέ φαμεν ἐκ τῆς ὑγρότητος γλίσχρας ὅσης τῆς περὶ 

τὸ αὐτό. πόθεν δ᾽ αὐτὴ καὶ πῶς, λεκτέον. τὸ ἐκ φλεβὸς 

καὶ ἀρτηρίας τὴν σάρκα, ὅτι πανταχόθεν αἷμα τῇ κεν- 

εἰ μὴ δύο αἱ ἐν τῇ κινήσει κερκίδες, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ 
ἀλλὰ σκεπτέον, οἷον ἡ τῷ τραχήλου κύησις, εἰ ὃν τὸ ὀςζν. 

δεῖ δὲ καὶ ὅσα πρὸς κατάληψιν ἢ σύνδεσμον, οἷδν ἡ μύλη 
ἡ ἐπὶ τῷ γόνατι. ἀλλὰ καὶ διὰ τί τοῖς ἄλλοις ὕ, ὅσαι μὲν 

’ὔ »“ »“, Υ͂ τήσει, ψεῦδος ἐπί γε τῶν ἄλλων ζῴων, οἷον ὀρνίθων καὶ 35 ἔν κινητικαί, παγτα μὲν μετὰ νεύρων, ἴσως δ᾽ ὅσα πρακτι- 
ἀλχὰ τῶν πολυ- 

αἴμων τῶτ᾽ ἴδιον, ἐπεὶ τῶν ὀρνιθίων γε καὶ τεμνομέμῳι τὸ 
ςῆθος ἰχώρ, ὁχ αἷμα. Ἐμπεδοκλῆς δὲ ἐκ γεύρε τὸν ὄγυχα 

δ᾿ ΄ μι ᾿ -“ ὄφεων καὶ ἰχθύων ἢ ὅλως τῶν φοτόκων' κῶς μάλιςα, οἷον τὰ περὶ ἀγκῶνα καὶ σκέλη καὶ χεῖρας 
καὶ πόδας. τὰ δ᾽ ἄλλα συνδέσμου χάριν, ὅσω δεῖται. 
ἐνίοις γὰρ ἴσως ἐδὲν ἢ ἐπ᾽ ὀλέγον, οἷον ἡ ῥάχις" ἀλλ᾽ ἡ 

3. τῷ] τὸ 85. ἢ 10. τὸ Β΄. [ 12. θήσκεν Ζ. ἢ 17. καθάπερ ΕΡΟΒΒ5.  2λ. φέρουσα πόρον Ζ,. {καὶ οἷα ῬΒο, ἢ 26. ἄδ.)- 
λον ΖΟ. ᾿ἰ 27. συνεχεῖς γίνεσθαι Βα. || 29. ὕτοι ΟΖ. || 32. γλιαρᾶς ΒΒ“, χλιαρᾶς ΣΟ. ἰἰ 33. ἐκ τῆς φλεβὸς 20. ᾿ 35 εἰ 86. καὶ 
οπὰ Ζ. || 37. ἐπὴ καὶ τῶν ΣΡΟΒ“. ἢ ὀρνίθων Ο. 

ἀ, ἐκ τῆς] ἐκτὸς Ζ, τῆς ΧΟ. Ἷ 5. πρὸς --- ἢ. ἄλλη τροφὴ οτὰ Ὁ. ἢ 10. ςένειν Β", ςέ Ο. ᾿ 11. πῶλος ρν Ζ. ἢ 12. χει» 
ἣν ἢ ποδὲς 10. ᾿ 15. ςίνσειν 1}Ρ085“. 16. ἴση 10. Ι ἀρχὴν ῬΡΟΖ. ! 20. δὲ} δ ΡΒ“. ἢ 22. ἐπκὰ 1Ρ02Ζ8-". ! 21. ἘΣ 

. Ἱ 28. τροφῆς ΔΡΟΖΒα,. || 29. δυνάμεθα Ζ,, ἡ δύναμις Ο. ᾿ ὑπτίαν ταύτην κυεῖν ΔΡΟΒ5. ᾿ 31. αἱ οἷα Ο. 32. 3] εἰ Ζ. ἢ 

ἘΠ τῇ τὸ ΔΡΟΒ.. ἢ 35. μὲν οἵὰ Ζ}ὈΡΟΒ.5. |! 36. χεῖρα Ο. ἢ 31. χάριν καὶ ὅσα ῬᾺ“, ἢ 38. ἴσως διὸ οἷν ΔΡΟΒ-. 
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κάμψις. καὶ γὰρ ἡ πρὸς ἄλληλα κόλλησις ἰχώρ ἐξι καὶ ὥσπερ ὀργάνῳ μαλάττουσαι καὶ. τήκουσαι καὶ ξηραίνισαι, 
ὑγρότης μυξώδας. τὰ δὲ καὶ ἐὐθεδαι Ἡύρθι οἷον. τὼ περὶ ἔνια δὲ καὶ ἐνθμίζουσαι. τὸ αὐτὸ δὲ τῦτο καὶ αἱ φύσεις" 
τῶ ἄρθρα. ἢ ως, ὅθεν δὴ καὶ. πρὸς. ἄχληλα διαφοραί. διὸ γελοῖον πρὸς τὸ 

8 Πάντων δ᾽ ἐστὶ λόγος ὁ βιαίων ὡξ καὶ υὦν Ὄπεν: ἔξω. κρίνειν" εἴτε. γὰρ. διακρῖνον εἴτε λεκτῇμον εἶθ᾽ ὁτιδήποτ᾽ ἡ 
ἀλλὰ τὼς ἀρχὼς ἐφ᾽ ἱκανόν, ὧν χαίριν, σκεπτέον. οὐκ ὧν 5 ἐςὶ τὸ θερμαύεσθαι καὶ πυρῦσθαι, διαφορὰν ἔξει τὰ ἔργα 
δόξειε κινήσεως ἕνεκα τὼ ὁὀςᾶ, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ νεῦρα ἢ τοῖς χρωμένοις. ἀλλ᾽ αἱ μὲν τέχναι ὡς ὀργάνῳ χρῶνται, 
τὼ ἀνάλογον, ἐν ᾧ πρώτῳ τὸ πνεῦμα τὸ κινητικόν, ἐπεὶ 
καὶ ἡ κοιλία κινεῖται καὶ ἡ καρδία πὲ ἔχει" τὰ δ᾽ οὐ 

ἄσιν, ἀλλ᾽ ἐνις, ἀνάγκη καὶ πρὸς τὴ τοιαύτην κίνησιν 

ἡ δὲ φύσις ἅμα καὶ ὡς ὕλῃ. ἃ δὴ τῦτο χαλεπόν, ἀλλὼ 
μᾶλλον τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν νοῆσαι τὴν χρωμένην, ἥτις 
ἅμα τοῖς αἰσθητοῖς πάθεσι καὶ τὸν ῥυθμὸν ἀποδώσει. τῦτο 

νεῦρα ἔχειν, ἢ εἰς τὸ.,.. ὁ, γὰρ πολύκυς ἐπ ̓ ὀλίγον καὶ κα- 10 γὰρ ὑκέτι πυρὸς ὑδὲ πνεύματος. τότοις δὴ καταμεμῖχθαι 

κῶς βαδίζει. δεῖ γὼρ τῦτο λαβεῖν ὥσπερ ἀρχήν, ὅτι πῶ- 
σιν, ἢ ἄλλου τιὸς χαίριν" ὠλλὰ πρὸς τὴν κύησιν τὴν οἷ- 

κείαν, οἷον τοῖς μὲν πεζοῖς πόδας, καὶ τῶτο τοῖς μὲν ὀρθοῖς 
δύο, τοῖς δὲ παντελῶς ἐπὶ τῆς γῆς πλείους, ὅσοις ἡ ὕλῃ 

τοιαύτην δύναμιν θαυμαςόν. ἔτι δὲ τῦτο θαυμαςὸν ταὐτὸν 
καὶ περὶ ψυχῆς" ἐν τότοις γὰρ ὑπάρχει. διόπερ ὁ κακῶς 
εἰς ταὐτόν, ἢ ἁπλῶς ἢ μόριόν τι τὸ δημιουργοῦν, καὶ τὸ ᾿ 

Ὶ ΝΣ ἈΠ « ,ὔ , ν Ἁ τὴν κίνησιν ἀεὶ τὴν ὁμοίαν ὑπάρχειν ἐνέργειαν" καὶ γὰρ ἡ 
γεωδὲεςέρα καὶ ψυχροτέρα. τὰ δὲ καὶ ἄποδα ὅλως ἐγχο 15 φύσις, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ γόεσις. -ἀλχὰ. δὴ τίς ἡ διαφορὰ τῷ 
ρεῖ. βίᾳ γὰρ ὕτω κινεῖσθαι τοῖς πτηνοῖς πτέρυγας, καὶ τόρ 
τῶν τὴν μορφὴν οἰκείαν τῇ φύσει. διάφαρα δὲ τοῖς πτητιΞ 
κωτέροις καὶ βραχμτέροι. πόδας δὲ τροφῆς χάριν καὶ 

καθ᾽ ὄκαςον. θερμῶ; εἶθ᾽ ὡς ὄργανον εἶθ᾽ ὡς ὕλην, εἴθ᾽ ὡς ἄμ- 

ᾧῴω: πυρὸς. γὰρ διαφοραὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον. τῦτο 
δὲ σχεδὸν ὥσπερ ἐν μίξει καὶ ἀμιξίᾳ" τὸ γὰρ καθαρώτερον 

ἀνας σεως, πλὴν. τῆς νυχτερίδος" διὸ καὶ τὴν τροφὴν. ὃς - μοῶλλον. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡπλῶν. 
τῷ ἀέρος. καὶ μὴ δεῖσθαι. διανακαύσεως" ὁ δέονται γὰρ δὶ" 20 ἀνάγκη γώρ, ἐπείπερ. ἕτερον ὁς ἣν καὶ σιὲρξ ἡ ἵππου «καὶ καὶ 
ἄλλων. τὰ δὲ ὀςρακόδερμια «τῶν ἐνύδρων ὑπόποδα διὰ τὸ βοός; ἢ τῷ ἐξ ἑτέρων εἶναι ἢ τῇ χρήσει διαφῴρειν. εἰ μὲν 
βάρος. καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τὴν κατὰ τόπον. ἀλλαγήν" ὧν ἕτερα, τίες αἱ διαφοραὶ ἑκάςε τῶν ἁπλῶν; καὶ τίς; 
ὅσα δὲ πρὸς τὶν ἄλλην “χρείαν, ὥσπερ ὑφηγεῖται -καὶ ταύτας γάρ ζητῶμεν. εἰ δὲ ταὐτά, τοῖς λόγοις ἂν διαφέ. 
ἑκάςου τὰ ἴδια, καὶ εἴ τι μὴ προφανές, οἷον διὰ τί τὰ. ροι, ἀνάγκη γὰρ δυοῖν θάτερον, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις" 

“πολύποδα βραδύτατα, καΐτοι τὼ τετράποδα: θάττω τῶν 25 οἴνου μὲν γὰρ καὶ μέλιτος κρᾶσιν διὰ τὸ ὑποκείμενον, οἶνα 
δυπόδων᾽ -πότεραν ὅτι ἐπὶ γῆς ὅλα τὰ σώματα; -ἢ ὅτι ᾿ῶ 
σει ψυχρὰ καὶ δυοκίνητα; ἢ ε δὲ ἄλλον αἰτίαν;.-. 

9 Οἱ ἀναιρῦντες ὡς ὁ τὸ θερμὸν τὸ ἐργαζόμενον ἐν. τοῖᾷ 
σώμασιν, ἢ ὅτι μία τις φορὰ καὶ δύναμις. ἡ τμητικὴ τῇ 
αυρός, οὐ καλῶς λέγουσιν. οὐδὲ 
ταὐτὸ ποιεῖ πᾶσιν ἀλλὰ τὼ μὲν πυκνοῖ, τὰ δὲ μανοῖ καὶ 

τήκει, τὰ δὲ πήγνυσιν. ἐν δὲ δὴ τοῖς ἐμψύχοις ὕτως ὑπο- 

ληπτέον, ὥσπερ φύσεως πῦρ. ζήτοντα, καθάπερ τέχνης" 
καὶ γὼρ ἐν ταῖς τέχναις ἕτερον τὸ χρυσοχοϊκὸν καὶ τὸ 

ὧὄ 

δ' αὐτῷ, εἴπερ ἕτερα.. διὼ τὸν λόγον. διὸ καὶ ᾿Εμπεδυκλῆς 
αἰτίαν. ἁπλῶς τὴν τῷ ὁς φύσιν, εἶπε ὥπαντα τὸν αὐτὸν 
Χόγον ἔχει τὴς μίξεως, ὠδιάφορα ἐ ἐχρῆν ἵππου καὶ λέογ»- 
τος καὶ ἀνθρώκου εἶναι. νῦν δὲ διαφέρει σκληρότητι, μα: 

γὰρ ὅλα τοῖς ὠψύχοις 80 λακότητι, πυκνότητι, τοῖς ἄλλοις. ὁμοίως καὶ σὰρξ καὶ 
τὰ ἄλλα μόρια, ἔτι δὲ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ζῴῳ διαφέρουσι 

᾽, } ΙΝ ) - Υ νον ἃ - ἧς »᾿», Ἂ 
πυκνότητι καὶ μανότητι καὶ τοῖς ἀλλοῖὶς, ὡς νχ ἢ αὐτὴ 

κρᾶσις. ταχὺ μὲν γὰρ καὶ λεπτὸν καὶ μέγα καὶ μικρὸν 

εἴη ἐν τῷ ποσῷ, σκληρὸν δὲ καὶ πυκνὸν καὶ τὰ ἐναντία, 
χαλκευτικὸν καὶ τὸ τεκτονικὸν πῦρ ὠποτελεῖ, καὶ τὸ μα- 35 τότοις ἐν τῷ ποιῷ τῷ τῆς μίξεως. ἀναγκαῖον δὲ τοῖς ὅτω 
Ὑειρικόν. ἴσως δ᾽ ἀληθέξερον ὅτι αἱ τέχναι" χρῶνται γὰρ λέγουσιν εἰδέναι πῶς τὸ δημιουργῶν ἕτερον εἴη ἄν. καίτοι 

6. δόξει ῬῈ“. ἵ Ί. ἀνάλογα 84. 11 τὸ δυιῖα κιν. οπιὶ 85. ἵ 10. ἔχει ΖΡΟΖΒο. ἵ ροβὲ τὸ Ἰἰσοουπι Πἰπ|ογῖβ χυΐϊηχαθ 0. βαχ Ζ, 
ἴεῦ Ζ0.8ο. [Π[12.. πρὸς τὴν οἰκείαν κύησιν Ζ0. 1 17. τὴν φύσιν ῬΙο. ΠΠ πτηκωτέροις ΡΒ“. ἢ .:18. βραχύτερον Τὸ Π] 20. δι᾿ ἀνα- 

παύσεως 1..ὄ [ γὰρ οἵα ῬΖΒ5. {Π{ 21. ἀλλήλων 2. 1} 26. ἐπὶ τὰ τῆς γῆς Β΄, ἐπὶ τῆς γῆς Ῥ. {- 27. καὶ οτὰ Ζ485. ἃ 28. ἀναιρους Ὁ. ἢ 

81. ταυτὸν 85, ταυτὰ ΡΟ. ἢ ἰκπυκνοῖ 2}, ἱκπιοῖ Ο. ἢ 32. δὴ αὐά Ζ. [|.33. ζητῶντες. Ζὶ 
2. δὲ τῦτο] δὴ τῦτο ΔΡΟΒο. ἢ 3. διαφοράν 50. 11 18. καθαριώτερον Ρ᾿Β4, καθαρώτατον Ζ. 20. περ οα 20. ἢ καὶ ἡ] ἢ ΖΦ 

Ο. ᾿ὶ 21. τῷ! τὸ ΔΡΟΖΒα. ἢ 22. ἑτέρα Β΄, ἕτεραι 1, ἕτερώ Ο. ἢ 23. λόγοις ἂν διαφέροι] ἐν τοῖς ἄλλοις ΡΟ. 1} 35. κρᾶσις 
Ζ. 1 21. ροβῖ φύσιν Ισουπι Πἰτοτία δορίθμι Ζ. ἢ 29. εἶναι οτα Ζ. σκληρότητα καὶ μαλακότητα Ὁ, σκληρότατα καὶ μαλακώτατια 
Δ. Ἰ 30. πυκνέτητι Δὐὰ Ζ. [Πὑμοίως δὲ καὶ ΖΟ. ἢ 32. πυκνότητα καὶ μανότητα Ὁ, πυκνότατα καὶ μανότατα ζ.. ἢ 33. καὶ ροεὲ 
ἡὰρ οἷα ὮΡΟΒα. ἢ 36. εἰδέναι αἀὰ Ζ. ᾿ ἄν εἴη ΚΟ. 
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αὔτο πλέον καὶ ἔλαττον εἶναι, καὶ τῷ καθ᾽ αὐτὸ καὶ τῷ μ.- λόγος" καὶ γὰρ αἱ αὐταὶ διαφοραί. σχεδὸν δὲ καὶ περὶ 
μιγμέῳ, ἢ ἐν ἄλλῳ πυρᾶσθαι “καθάπερ τὰ ἑψόμενα καὶ φλεβὸς καὶ ἀρτηρίας καὶ τῶν λοιπῶν. ὥςε δυεῖν θάτερον, 
ὀπτώμενα. ὅπερ ἴσως ἀληθές" ἅμα γὰρ ἐγκαταμέγνυται ἢ ὑχ εἷς ὁ λόγος τότων κατὰ τὴν μίξιν, ἢ οὐ σκληρότητι 

καὶ ποιεῖ τὸ τῆς φύσεως. ἄρα ὁ αὐτὸς καὶ περὶ σαρκὸς παὶ πυκνότητι καὶ τοῖς ἐναντίοις τὺς λόγος ληπτέον, 

κέκθο 

ΠΕΡῚ ΤᾺ ΖΩΙΑ ἸΣΤΟΡΙΩΝ Α.. 

ΤΡ ἐν τοῖς ζῴοις μορίων τὰ μέν ἐςιν. ἀσύνθετα, ὅσα δὲ- 5 ρίων ἐν αὑτοῖς παρὰ τὼς τῶν παθημάτων ἐναντιώσεις, οἷον 
αιρεῖται εἰς ὁμοιομερῆ, οἷον σάρκες εἰς σάρκας, τὰ δὲ σύκν. χρώματας καὶ σχήματος, τῷ τὼ μὲν μᾶλλον αὐτὰ πε- 
θετα, ὅσα. εἰς ἀνομοιομερῆ, οἷον ἡ χεὶρ ὰὶ εἰς χεῖρας δῖονι- πονθένας τῶ δὲ ἧττον, ἔτι δὲ πλήθει καὶ ὀλιγότητι καὶ με- 
ρεῖται ἀδὲ τὸ πρόσωπον εἰς πρόσωπα. τῶν δὲ τοιότων ἔγια ἃ γέθει καὶ: σμεκρότητι καὶ ὅλως ὑπεροχῆ καὶ ἐλλείψει. τὼ 
μόνον μέρη ἀλλὰ καὶ μέλη καλεῖται, τοιαῦτα δ᾽ ἐξὶν ὅσω μὲν γάρ ἐςι μαχακόσαρκα αὐτῶν τὰ δὲ σκληρόσαρκα, 
τῶν μερῶν ὅλα ὄντα ἕτερα μέρη ἔχει ἐν αὑτοῖς, οἷον ον το καὶ τὰ μὲν μακρὸν ἔχει τὸ ῥύγχος τὰ δὲ. βραχύ, καὶ 

φαλὴ καὶ σκέλος καὶ χεὶρ καὶ ὅλος ὁ βραχίων καὶ ὁ ϑώ- τὰ μὲν πολύπτερα τὰ δ᾽ ὀλιγόπτερώ ἐς!ν. οὐ μὴν ὠλλ 
ρμαξ᾽. ταῦτα γὰρ αὐτά τέ ἐςὶ μέρη ὅλα, καὶ ἕξιν αὐτῶν ὅηώ γε καὶ ἐν τότοις ἕτερα ἑτέροις μόρια ὑπάρχαι, οἷαν τὼ 
ἕτφω μόρια. πάντα. δὲ τὰ ἀϊομοιομερὴ σύγκειται ἐκ τῶψν μὲν ἔχει. πλίριτρα τὰ: δ᾽ ἵ, καὶ τὼ μὲν λόφον ἔχαι τὰ 
ὁμοιομερῶν, οἷον χαὶρ- ἐκ σαρκὸς καὶ νεύρων καὶ ὀςῶτ. ἔχαε δ᾽ ὧς ἔχει. ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν τὰ πλεῖςια καὶ ἐξ ὧν μερῶν ὁ 
δὲ τῶν ζῴων ἔνια μὲν πάντα τὰ μόρια ταὐτὰ ἀλλήλοις, 1.5 πῶς ὄγκος συνέξηκεν, ἢ ταὐτά ἐςιν ἢ διαφέρει τοῖς ἔναν- 

ὅνια δ᾽ ἕτερα. ταὐτὼ δὲ τὰ μὲν εἴδει τῶι μορίων ἐς, οἷον τίοις καὶ καθ᾽ ὑπεροχὴν καὶ ἔλλεμψιν" τὸ γὰρ μᾶλλον καὶ 

εἰνθρώπου ῥὶς καὶ ὀφθαλμὸς ἀνθρώπου ῥοὶ καὶ ὀφθαλμῷ) ἧττον ὑπεροχὴν ἄν τις καὶ ἔλλειψιν θείη. ἔνια δὲ τῶν ζῴων 
καὶ σαρκὶ σὼρξ καὶ ὀςῷ ὀςοῦν᾽" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅτε εἴδει τὰ μόρια ταὐτὰ ἔχει ὅτε καϑ'᾿ ὑπιροχὰν καὶ ἔλ- 
ἔκπου καὶ τῶν ἄλλων ζῴων, ὅσα τῷ εἴδει ταὐτὰ λέγομεν Ἀερψιν, ὠλλὰ κατ᾽ ἀναλογίαν, οἷον χέπονθεν ὀςῦν πρὸς ἀ- 
ἑαυτοῖς" ὁμοίως γὰρ ὥσπερ τὸ ὅλον ἔχει πρὸς τὸ ὅλον, καὶ 20 κανθαν καὶ ὄνυξ πρὸς ὁπλὴν καὶ χεὶρ. πρὸς χηλὴν καὶ πρὸς 
τῶν μορίων ἔχει ἕκαςον πρὸς ἕκαςον. τὰ δὲ ταὐτὰ μέν ἐςινγ, πτερὸν λεπίς". ὃ γὰρ ἐν ὄρνιθι πτερόν, τῶτο ἐν ἰχβύϊ ἐςὶ λε- 

διαφέρει δὲ καϑ' ὑπεροχὴν καὶ ἔλλειψιν, ὅσων τὸ γένος ἐξὶ πίς. κατὰ μὲν ἕν μόρια ἃ ἔχχσιν ἕκας α τῶν ζῴων, τῦτόν 
ταὐτόν. λέγω δὲ «γένος οἷον ὄρνιθα: καὶ ἰχθύν" τούτων γὰρ τε τὸν τρόπον ἕτερά ἐςι. καὶ ταὐτα,, καὶ ἔτι τῇ θέσει τῶν 
ἑκάτερον ἔχει διαφορὰν κατὰ τὸ γένος, καὶ ἔςιν εἴδη πλεία μερῶν". πολλὰ γὼρ. τῶν ζῴων ἔχει μὲν ταὐτὼ μέρη, ἀλλὰ 
ἰχϑύων καὶ ἐρνίθων. διαφέρει δὲ σιχεδὸν τὰ πλεῖςω τῶν. μο- 25 κείμενα ἐχ ὡσαύτως, υἷον μαςὺς τὰ μὲν ἐν. τῷ φήθρε τὰ 

4. αὐτὸ] αὑτῷ 1ΟΖ.ν τῷ. οὗν ΔΡΟΖΒο. ἢ 8. ὑπο ὅτως Ο. 
4. λέγει ΣΟ. ἢ δὲ αὐὰ Ζ. ἢ 2. δυοῖν εἰ ἀ. ὑποληπτέον ΔΡΟ Β-. 
(οὐΐοε5 ».4505 2)“. Τίξ, τῶν περ τὰ ζῶα ἱςοριῶν βιβλίον α 5, πε ζώων ἱξορίας α ῬΌα, τῶν περὶ ζώων ἱςορίας βιβλίν πρῶτον 

“ἍἽ5, εοὰ το. ἂς . 

ἅ. αὐγβετα οἷον ὅσα .45. ἢ 1. ἡ εἰ 8. τὸ οἵα ῬΏ“. ᾿ 8. πρόσωπον “49. 9. δ᾽ οἵα γν “4“. ἢ 10. αὐτοῖς ἴδια οἷν ῬΏ5. 44. ὁ 

Ροϑὲ καὶ οἷα ῬΩ5. || 15. τὰ αὐτὼ ν4565. ἱὶ 16. ταῦτα «45. δὲ οτλ (5 οἱ μγ .45..0 εἴδη 5. Π 11. ἐφᾷ, ἀνθρώπων Ῥ. ᾿ 18. κα 
Ῥοδὲ τρόπον οἵα .4“. 19. ζῴων οπι 25. 22. ὅσιν Ῥ. ᾿ 23. λέγεται δὲ γίνος οἷον ὄρπθος καὶ ἰχθύος Ῥ αὶ 24. κατὰ] καὶ πρὸς “45, 
οἵα 2“. ᾿! τῦ γέυς !. || 25. πλείν (5. 

6. ταῦτα Ὁ)“, τὰ αὐτὰ }. 1] 8. μικρότητι αἰ 9. εἰσι ῬΏ“. ἢ 9. μαλακόςρακαι Ῥ. ἢ αὐτῶν οἷα ῬΏ“. ἴ σκληρόδερμα (5, ἐςρακέ- 
δερμα ῬΏ“, ᾿ 10, ἴσχει 2“. 1 ἰύγχος ὥσπερ αἱ γέρανοι τὰ “45. ἢ 12, οἷ.) ὧν ῬΏ“. 14. ἐκ ἔχε] Καὶ Ῥ}5. ἢ τὰ δὲ πλῆζα ». 
45. συνίξαται “15. ἢ τοῖς τε ἐναχτίαις (9. }} 16. καὶ οἵα ῬΏ»“. 1} 16 εἰ 417. ὑπερβολὴν “45. ἢ 18. 23. 2λ. τὰ αὐτὰ “4505. 31. ὄρνιδι 

ἐφι πτερὸν ῬΟ5)5. ἢ ἰν τῶ ἰχϑύϊ ῬΟΟ)5. ἃ 22. κατὰ] τὰ ῬΏσ. [ 4] ὅσα ῬΏ“. Π 23. τῇ οἵα 0 εἰ ρν “45. 
, 
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δὲ πρὸς τοῖς μηροῖς. ἔςι δὲ τῶν ὁμοιομερῶν τὰ μὲν μῶν πολλάΐ,. ὥσητερ εἴρήται, ὃς τῷἢ ὁγρῦ τὴν τροφὴν πορίζεται, 
λακὼ καὶ ὑγρά, τὰ δ ξηρὰ καὶ φερε, ὑγρὰ μέν, Ἀιὅλως τῶν δὶ ἐνύδρων καὶ δεχομέων τὸν θάλατταν οὐδὲν ἐκ τῆς 
ἢ ἕως ἂν ἦ ἐν τῇ φύσει, οἷον «αἶμα, ἰχώρ, πιμελή, ςξέαρ, γῆς.. ἔνια δὲ τῶν ζῴων τὸ μὲν πρῶτον ὩΣ ἐν τῷ ὑγρῷ, 
μυελός, γυνή, χρλή, γάλα ἐν τοῖς ἔχουσι, σαρῷ τε καὶ ἕκειτα. ̓ μεταβάλλει εἰς ἄλλην μορφὴν καὶ ζῇ ἔω, οἷον 
τὰ τούτοις ἀνείλογον, ἔτι ἄχλον τρόπον τὰ περπτώματα, 3 ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἐμπίδων' γύεται γὰρ ἐξ αὐτῶν ὁ 
οἷον φλέγμα, καὶ τὼ ὑποςήματα τῆς κοϊλίως καὶ κύξεως" οἷς ρος. ἔτι τὰ μώ ἐξὶ μόνιμα. τῶν ζῴων, τὰ δὲ. ἰατάβλην 
ξηρὰ δὲ καὶ ςερεαὰ οἷόν νεῦρον, δύμα, φλέψ, θρίξ, ὀςξῦν, τικά. ἔς! δὲ τὰ μόνιμα ἐν τῷ ὑγρῷ" τῶν δὲ χερσαίων δὲν 
χόνδρος, ὄνυξ, κέρας (ὁμώνυμον γαρ πρὸς τὸ γόος, ὅταν μόνιμον. ἐν δὲ τῷ ὑγρῷ πολλὰ τῷ προσπεφυκέμαι ζῇ, οἷον 
τῷ ̓σχήματι καὶ τὸ ὅλον λέγηται ρον. ἔτι ὅσα ἀνάλο: γένη ὑςρέων πολλά. δοκεῖ δὲ ἀρ ἢ σπόγγος ἔχεν τινὰ 
ον τότοισ. Ὁ . : 10 αἴσθησιν’ σημεῖον δὲ ὅτι χαλεπώτερον ὠποσπᾶται, ἂν μὴ 

Αἱ δὲ ὠϑρι τῶν ζῴων εἰσὶ κατά τε τὸς βίωᾳ καὶ γένηται λαθραίως ἡ κύησις, ὦ ὥς φασιν. τὼ δὲ καὶ προσφύε- 
τὸς πράξεις καὶ τὰ ἤδη καὶ τὰ μόρια, περὶ ὧν τύπῳ μὲν ται καὶ ἀπολύεται. οἷόν ἐς τ γόος τι τῆς καλυμέης ἀκα- 
εἴπωμεν πρῶτον, ὕςερον δὲ περὶ ἔαςον γόνος ἐπιςησιωτεὶ λήφησ' τούτων γάρ τινες νύκτωρ ἀπολυόμεναι γέμονται. 
ἐρῦμεν. εἰσὶ δὲ διαφοραὶ κατὰ μὲν τὸς βέις καὶ τὰ ἤθη πολλὰ δ᾽ ἀπολελυμένα μέν ἐςτν ἀκίνητα δέ, οἷον ὅςρεα καὶ 

καὶ τὰς πράξεις αἱ τοιαῖδε, ἢ τὼ μὲν ἔνυδρα, αὐτῶν ἐςὶ τὼ 15 τὰ καλύμενα ὁλοβύρια. τὰ δὲ γευφικαῖ, οἷον ἰχθύες καὶ τὰ 
δὲ χερσαῖα, ἔυδα δὲ διχῶς, τὰ μὲν ὅτι τὸν βω καὶ τὴν μαλάκια καὶ τὼ μαλακόςρακα, οἷον κάραβοι. τὼ δὲ πῦ- 
τροφὴν ποιεῖται ἐν τῷ ὑγρῷ, καὶ δέχεται τὸ ὑγρὸν καὶ ρευτιαῖν οἷον τὸ. τῶν καρκήων γόος" τοῦτο γὰρ ἔνυδρον ὃν 
ἀφόνσι, τότυ δὲ φεφισκόμενα. ἀ δύναται Ὧν, οἷον πολλοῖς τὴν φύσιν χορευτικόγ ἐςιν. “τῶν δὲ χερσαίων ̓ἐςὶ τὼ μὲν 
συμβαύει τῶν ἰχθύων" τὰ δὲ τὴν μὲν τροφὴν ποιεῖται καὶ πτηνά, ὥσπερ ὄρνιθες καὶ μέλιτται, καὶ ταῦτ᾽ ἄλλον τρό- 
τὴν διατριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, ὁ μότοι δέχετωι τὸ ὕδωρ ἀλλὰ 2) πον ἀλλήλων, τὼ δὲ πεζά. καὶ τῶν πεζῶν τὰ μὲν πορεὺ- 
τὸν ἀέρα, καὶ γωνᾷ ἔξω. πολλὰ δ᾽ ἐςὶ τοιαῦτα καὶ πεζά, τοιά, τὰ δ᾽ ἑρπυςικώ, τὰ δὲ ἰλυσπαςικα. πτηνὸν δὲ μόνον 
ὥσπερ ἐνυδρὶς καὶ λώταξ καὶ κροκόδειλος, καὶ πτηναΐ, οἷον δέν ἐξιν, ὥσπερ νευςικὸν βιόνον ἰχθύς" καὶ γὰρ τὰ δερμό- 

αἴϑυια καὶ κολυμβίς, καὶ ὄποδα, οἷον ὕδρος, ἔνια δὲ τὴ πτὲρα πεζεύει,. καὶ γυκτερίδι πόδες εἰσί, καὶ τῇ φώκῃ κε- 

μὲν τροφὴν ἐν τῷ ὑγρῷ ποιεῖται καὶ ὁ δύναται ζῆν ἐκτός, πολοβωμώοι πόδες. καὶ τῶν ὀρνίθων εἰσί τινες κακόποδες, 
ἐ μέποι δέχεται ὅτε τὸν ἀέρα ὅτε τὸ ὑγρόν, οἷον ἀκαλήφη 25 οἱ διὼ τῦτο καλῦνται ἄποδες" ἔς: δὲ εὔπτερον τῦτο τὸ ὀρνΐ» 
καὶ τὰ ὅςρεα. τῶν δ᾽ ἐνόνων. τὰ μέν ἐςι θαλάττια, τὰ δὲ θιον. σχεδὸν δὲ καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ εὕπτερα μὲν κακό- 
“«στέμια, τὼ δὲ λιμγαῖα, τὼ δὲ τελματιαῖα, οἷον βάτρω- ποδα δ᾽ ἐςίν, οἷον χελιδων καὶ δρεπανίρ" ὁμοιότροπά τε γὰρ 
χος καὶ κορδύλος, τῶν δὲ χερσαίων. τὰ μὲν δέχεται τὸ καὶ ὁμοιόπτερα πάγτα ταῦτα, καὶ τὼς ὄψεις ἐγγὺς ἀλλή- 
ἀέρα καὶ ἀφίησιν, ὃ καλεῖται ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν, οἷον λων. φαδεται δ᾽ ὁ μὲν ὦπες πῶσαν ὥραν, ἡ δὲ δρεπανὴς 
ἄνθρωπος καὶ πάντα ὅσα πνεύμονα ἔχει τῶν χερσαίων" τὰ 30 ὅταν ὅσῃ τῷ θέρυς" τότε γὰρ ὁρῶται καὶ ἁλίσκεται, ὅλως 
δὲ τὸν ἀέρα μὲν ὁ δέχεται, Ὧῇ δὲ καὶ τὴν τροφὴν ἔχει ἐν τῇ δὲ καὶ σπάνιόν ἐςτ τῦτο τὸ ὄρνεον. πορευτικὰ δὲ καὶ νευ- 
Ὑἢ. οἷον σφὴξ καὶ μέλιττα καὶ τὰ ἄλλω ἔντομα, καλῶ δ᾽ ςριὰ πολλὰ τῶν ζῴων ἐς. 
ὄπτομα ὅσα ἔχει κατὼ τὸ σῶμα ἐντομάς, ἢ ἐν τοῖς ὑπτίοις Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ τοιαίδε διαφοραὶ κατὰ τὸς βῴς καὶ 
ΓῚ ᾿ἢ ἐν τούτοις τε καὶ τοῖς πρανέσιν, καὶ τῶν μὲν χερσαίων τὰς πράξεις. τὰ μὲν "γὼρ. αὐτῶν ἐξὶν ἀγελαῖα τὰ δὲ 

1. πρὸς] ἐν ΒΡ)5. ἢ 2. ςερεὶ οἷον ὑγρὰ μὶν ἃ ὅλως μέπι ἕως ῬΏ. Ὦ 5. ἀνάλσγον : οοἴετ! 60 σοτωρεπάϊο ἢ ἀνάλσγον δ ἀνώ- 
Ἄσγα γεἰϊπὶ ποϑοῖαϑ. 1} 1. οἷον οὐχ Ῥ9. ᾿ 8. πρὸς τὸ γένος 5 εἴ 59. .45, πρὸς τὸ μέρος ῬΌο, τὸ μέρος Α5. ἢ 9. ἀνάλογα 4585. ἢ 
13. ἕἔτιμεν Ὁ εἰ ρ' Ῥ. ἢ 44. μὲν στα 5. ᾿ καὶ τὰ ἤϑη ροβὶ 15. πράξεις 4“. ἢ 416. διχῆ 05. 1 18. πολλὺς 4“. ἢ 22. ἔυδρος 
εἰ 23. κόλυμβος Ῥὶ ἴ 26. ϑαλάσσια 25. τὰ δὲ ποτάμια Ῥοβὲ 27. τελματιαῖα 45, ἢ 28. κορδύλης 4“. βαάϊι Οδπιοίίαηα καὶ τῶν 

θαλαττίων τὰ μὲν πελάγια, τὰ δὲ αἰγιαλώδη, τὰ δὲ πετραῖα. δα ςοάΐοε5 ἑηΐγα (488 6) Ἰαα ἢ 30. πάντα οἵα 2.. ἢ 812. οἷον οτα 
»}ο} σφγξ γε 4“. ᾿ ἄλλα τὰ Ῥ. | 34. τε οτὰ Ρ. 

ἅ, ὥσπερ εἴρηται πολλὰ ῬΏ“. 1 5. πὶ οὰ Ὁ“. ἢ ἐν οἷν “45. Π ἀσπίδων 5, Ἰμπίδων ὉΟΥΥ 4“. ἢΠ γύονται -- οἱ οἴςροι ῬΏ)“. 1 
6. ἕτι δὶ τὰ Ῥ. ἢ τῶν ζῴων οτὰ Ῥ.9. ἢ 8. μόνιμόν ἐφιν. ἐν Ὧ 5. }} ζῇ τῷ προσπεφυκέναι 7)“. ἢ 416. ἐὰν ῬΆ“. 412. ἔςι Ἐὁπι ῬΌ“. ἢ 
143. ἀποδυόέμοαι Ἡ, ἢ 15. ἰχθύδια Ῥ)»5. ἢ 18. τῇ φύσει ῬΏ“5. ἢ 19. ἜΣ καὶ μέλιττα “45. Π τρόπον διαφέρει ἀλλήλων ῬΏ“. ἢ 21. ἐρ 
πηςικὰ Ρὶ εἱ Ρτ 4“. δυτμεὰ Ῥ, εἰλητικὰ 15. 122. καὶ γὰρ καὶ τὰ ῬΏ“. 23. νυκτερίδες δίποδες 7)5. ἢ καὶ] ὡς καὶ Ῥ5. ἢ 26. αὐὖ- 
τῶν 5. } 271. ὁμότροπά τε γὰρ καὶ ὁμύπτερα, Ῥ, 28. ταῦτα πάντα “4“. ' ἀλλήλων ἐγγύς ῬΏ 5. Ἰ 30. γὰρ καὶ ὁρᾶται καὶ ἜΡΩΣ, ἵ ἄλ- 
Ἅως Ρ. | 84. αὐτῶν οπι ῬΌ“. 
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μοναδυιά, καὶ πεζὰ καὶ πτηνὰ καὶ πλωτᾷ, τὰ δ᾽ ἐπαμς δὲ κοινὸν τὸ: περὶ τὰς ὀχαίας μάλιςα. ὅδ καὶ λαλεῖν. 
φοτερίζει. καὶ τῶν ἀγελαίων καὶ τῶν, μοναδικῶν τὼ μὲν καὶ τὰ μὲν ὦ ἄγροικα, ὥσπερ φάττα, τὰ δ᾽ ὕρεια, ὥσπερ 
πολιτικὼ τὼ δὲ σποραδικά ἐ ἐςιν. ἀγελαῖα μὲν ἕν οἷον ἐν ἔποψ, τὰ δὲ συνανθρωπίζει, οἷον περιςερώ. καὶ τὰ μὲν 
τοῖς πτηνοῖς τὸ τῶν περιςερῶν γένος καὶ γέρανος καὶ κύκνος ἀφροδισιαςικα, οἷον τὸ τῶν περδίκων. καὶ ἀλεκτρυόνων γέ- 
ζγαμψώνυχον δ᾽ ἐδὲν ἀγελαῖον), καὶ τῶν πλῳτῶν πολλὰ 5 νος, τὼ δὲ ὠγνευτικαί, οἷον τὸ τῷν κορακοειδῶν ὀρνίθων γέ- 
γένη τῶν ἰχθύων, οἷον ὃς καλῦσι δρομάδας, θύννοι, πηλα- νος᾽ ταῦτα γὰρ σπανίως πριεῖται τὴν ὀχείαν, καὶ τῶν θα- 
μύδις, ἄμιαι" ὃ δ᾽ ἄνθρωπος ἐπάμφοτερίζει, πολιτικὼ δ' λαττίων τὰ μὲν πελάγια, τὼ δὲ αἰγιαλώδη, τὰ δὲ πε- 
ἐξὶν ὧν ἦν τι καὶ κοινὸν γίνεται πάντων τὸ ἔργον" ὅπερ ὁ τραῖα. ἔτι τὰ μὲν ὠμυντριὼ τὰ δὲ φυλακτικά" ἔς! δ᾽ 
πάντα ποιεῖ τὼ ἀγελαῖα. ἔς δὲ τοιοῦτον ἄνθρωπος, μέ- ἀβυντοιὰ μὲν ὅσα ἢ ἐπιτίθεται ἢ ἀδικύμενα ἀμύνεται, φυ- 

λιττα, σφήξ, μύρμηξ. γέρανος. καὶ τούτων τὼ ὯΝ ὑφ᾽ 10 λαχτικὼ δὲ ὅσω πρὸς τὸ μὴ παθεῖν τι ἔχει ἐν αὑτοῖς ἀλε- 
ἡγεμόνα ἐξὶ τὰ δ᾽ ἄναρχα, οἷον γέρανος. μὲν καὶ τὸ τῶν ωρήν, ᾿ 
μελιττῶν γόος ὑφ᾽ ἡγεμόνα, μύρμηκες δὲ καὶ μυρία ἄλ- Διαφέρυσι δὲ καὶ ταῖς τοιαῖσδε διαφοραῖς κατὰ τὸ ἦθος, 
λα ἄναρχρι. καὶ τὰ Ἧἱ ἐτιδημητοκὰὼ καὶ τῶν ὠγελαίων τὰ μὲν γάρ ἐςι πτρῶα, καὶ λύσθυμα καὶ ὑκ ἐὀνφατικαῖ. οἷον 
καὶ τῶν μοναδικῶν, τὰ δὲ ἐ ἐκτοπιςυρεί. καὶ τὰ πΝ σαρκο- βοῦς, τὼ δὲ θυμώδη καὶ ἐνςατικὰ καὶ ἀμαθῆ, οἷον ὗς ἀ- 

φάγα, τὼ δὲ καρποφάγα, τὰ δὲ παμφάγα, τὰ δὲ ἰδιό- 15 γριος, τὰ δὲ φρόνιμα, καὶ δειλαΐ, οἷον ἔλαφος, δασύπευς, 
φροφα, οἷον τὸ τῶν μελιττῶν γένος καὶ τὸ τῶν ἀραχνῶν: τὰ δὲ ἀνελεύθερω καὶ ἐπίβυλα, οἷον οἱ ὄφεις, τὰ δὲ ἐλευ» 

τὼ μὲν γὰρ μέλιτι καί τισιν ἄλλοις ὀλίγοις τῶν γλυκέων θέρια καὶ ἀνᾷρεῖα͵ καὶ εὐγενῆ, οἷον λέων, τὼ δὲ γοναῖαν καὶ 
χρῆται τροφῇ, οἱ δ᾽ ἀράχναι ἀπὸ τῆς τῶν μυιῶν θήρας ἄγρια καὶ ἐπίβουλα, οἷον λύκος" εὐγενὲς μὲν γάρ ἐς: τὸ 
ζῶσιν, τὰ δ᾽ ἰχθύσι χρῶνται τροφῇ. καὶ τὰ μὲν θηρευτικά, ἐξ ἀγαθθ γένος, γενναῖον δὲ τὸ μὴ ἐξις μενον ἐκ τῆς αὖ- 

τὰ δὲ θησαυριςικὰ τῆς τροφῆς ἐςί, τὰ δ᾽ οὔ, καὶ τὰ μὲν Ὁ τῷ φύσεως. καὶ τὼ μὲν πανῶργα καὶ κακῦργα,, οἷον ἀλώ- 
οἰκητικὰ τὰ δὲ ἄοικα, οἰκητικὼ μὲν οἷοθν ἀσπάλαξ, μῦς, πηξ, τὰ δὲ θυμικὰ καὶ φιλητικὰ καὶ θωπευτικαΐ, οἷον 

μύρμηξ, μέλιττα, ἄοικα δὲ πολλὼ τῶν ἐντόμων καὶ τῶν κύων, τὰ δὲ πρᾶα καὶ τιθασσεντικαῖ, οἷον ἐλέφας, τὰ δ᾽ 

τετρωπέδων. ἔτι τοῖς τόποις τὰ μὲν τρωγλοδυτικα,, οἷν αἰσχυντηλὰ καὶ φυλακτικα,, οἷον χήν, τὼ δὲ φθονερὼ καὶ 

σαύρα, ὄφις, τὰ δ᾽ ὑπέργεια, οἷον ἵππος, κύων. καὶ τὸ φιλόκαλα, οἷον ταώς. βουλευτικὸν δὲ μόνον ἄνθρωπός ἐςι 

μὲν τρηματώδη τὼ δ᾽ ἄτρητα. καὶ τὼ μὲν νυκτερόβια,, οἷον 25 τῶν ζῴων. καὶ μνήμης μὲν καὶ διδαχῆς πολλὼ κοινωνεῖ, 
γλαύξ, νυκτερίς, τὼ δ᾽ ἐν τῷ φωτὶ ζῇ. ἔτι δὲ ἥμερα καὶ ἀναμιμνήσκεσθαι δὲ οὐδὲν ἄλλο δύνατωι πλὴν ἄνθρωπος. 
ἄγρια, καὶ τὼ μὲν ἀεί, οἷον ἄνθρωπος καὶ ὀρεὺς ἀὲ ἥμε- περὶ ἔκαςον δὲ τῶν γενῶν τά τε περὶ τὰ ἤθη καὶ τὸς βίος 

ρα, τὼ δ᾽ ἄγρια, ὥσπερ πάρδαλις καὶ λύκος" τὰ δὲ καὶ ὕς ρον λεχθήσεται δὶ ἀκριβείας μᾶλλον. 

ἡμερῦσθαι δύναται ταχύ, οἷον ἐλέφας. ἔτι ἄλλον τρόπον" Πάντων δ᾽ ἐστὶ τῶν ζῴων κοινὰ μόρια, ᾧ δέχεται τὴν 

πάντα γὰρ ὅσα ἥμερώ ἐςι γόη, καὶ ἄγριά ἐςιν, οἷον ἴπ- 30 τροφὴν καὶ εἰς ὃ δέχεται ταῦτα δ᾽ ἐςὶ ταὐτὰ καὶ ἕτερα 
χοι, βόες, ὕες, πρόβατα, αἶγες, κύνες. καὶ τὰ μὲν “10- κατὰ τὸς εἰρημένος, τρόπας, ἢ κατ᾽ εἶδος ἢ καθ᾿ ὑπεροχχὰν ἃ 
φητικά, τὼ δὲ ἄφωνα, τὰ δὲ φωνήεντα, καὶ τότων τὸ κατ᾽ ἀναλογίαν ἃ τῇ θέσει διαφέροντα. μετὰ δὲ ταῦτα 
μὲν διάλεκτον ἔχει τὰ δὲ ἀγράμματα, καὶ τὰ μὲν κω- ἄλλα κοινὰ μόρια ἔχει τὰ πλεῖςα τῶν ζῴων πρὸς τύτοις, 
τῇλα τὰ δὲ σιγηλάί, τὰ δ᾽ ὠδικἃὰ τὰ δ᾽ ἄνῳδα" πάντων ἢ ἀφήισι τὸ περίττωμα τῆς τροφῆς καὶ ἢ λαμβάνει" οὐ 

4. μοιωτικὰ Ῥ.440“. 1 καὶ πεζὰ ροβὶ πτ. 5, ροϑὶ τὰ. Ῥ}5. ἢ 3. σποραδικα) πορευτικά Ῥ. ᾿ ἰςι δὲ ἀγελαῖα μὲν οἷον ῬΏ»“. 
6. τῶν] καὶ τῶν “4405, οτὰ Ῥ15. [ 1. ἀμίαι 506. 10. σφὶγξ ρν “15. ἢ 11 οἱ 12. ἡγεμόνας ῬΏ“. 11. γέρανοι ῬΙ)“. 1} 43. 
καὶ δῖε τῶν οαὶ Ὁ)“. 1] 15. τὰ δὲ καρποφάγα ροϑὲ παμφάγκ .45. ἢ 17. μέλιτι ἢ καί Ῥα [1 ὀλίγοις ἀπία ἄλλοις Ὁ, οπὶ 125. ἢ 21. 
ἀσπάλαγξ “45. || 22. μύρμηξ μυῖα μέλιττα ΡΒ“. ᾿ 24. σαῦραι ὄφεις τὰ δ᾽ ὑπέργαια ΡΏ “5. 25. τρημώδη τὰ δ᾽ ἄτρημα Ῥ. || 27. καὶ 
τὰ] ἴςι δὲ ἥμερα καὶ ἄγριω ῬΙ)5. ' 28. δ᾽] δ᾽ ἀὰ Ρ[)“. 29. ταχὺ δύναται 5. 1 30. ἅπαντα ΡΏ)5. ἢ ἵπποι Ροϑὶ 31. ὕες »“. 

81. βόες ροβὶ κύνες 2)“. || πρέβατα] ἄνθρωποι πρόβατα ῬΟΞ}σ. 1} 3λ. συγηλὰ] σιγηλὰ τὰ δὲ λάλα 4σ, ἢ ἁπάντων ῬῺΏ“. ᾿ 

. ἄ, ἀφροδιτιαςικὰ ΡΥ “45. 5. ἀτρευτικὰ ρΥ “445, ἀγονευτικὰ 125. ἢ 6. σπανίως] πάντα (5. ἢ τὴν ὀχείαν ποιεῖται “45. ΠΠὀ 8. δ᾽ οπι 
Ῥ.Ὶ 10. τὶ οπι 22“. ἴ ἔχει τινὰ ἐν ἑαυτοῖς Ῥ.)5. 11 ἀλεωράν Ὁ. {Π12. καὶ οπὶ “2505. ] 18 εἰ 22. πραία ΡΏ“. ᾿ 15. ἔλαφος λαγωὸς 
δασύπυς 45. ἢ 16. οἷον ὄφις ῬΊ)5. ἢ] ἐλευθέρια Βομπείάογαπ: οοαΐςεβ ἐλεύθερα. 19. ἐξανιςάμενον Ῥ. ἢ ἑαυτῇ ΡΙ)5. 20. κακῦργα 

καὶ πατῦργα ΡΠ. 1 21. θυμωτικὰ ΡΙ)“. ἢ 2. μόνον οἷον ἄνθρωπος Ῥ. 1 26. πλὴν ὁ ἄνθρωπος ΡΏ).5. Π 28. δ᾽] μετὰ Ρ 5. 1 31. ἢ 
ϑῃΐθ κατ᾽ οπὶ ἴῃ ἰδουῃα . [1 ,ἶδος 5] εἶδος καὶ 5. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΊΩΝ Α. 

γὰρ πᾶσιν ὑπάρχει τοῦτο. καλεῖται δ᾽ ἢ μὲν λαμβάνει, 
ςόμω, εἰς ὃ δὲ δέχεται, κοιλία" τὸ δὲ λοιπὸν πολυώνυμόν 
2 »“" δὲ , ᾷ έ δὶ »- δ ὲ ἕ ὃ. Ἁ ἐςιν. τῷ δὲ περιττώματος ὄντος δὶττῦ, ὅσα μὲν ἔχει δεκτικὰ 
μόρια τῷ ὑγρᾷ περιττώματος, ἔχει καὶ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, 
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καὶ φώκη καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἔχει τρίχας, καὶ τῶν ἐνύδρων 
τὼ κητώδη, οἷον δελφίς, καὶ τὰ καλόμενα σελαΐχη. τότων 

δὲ τὰ μὲν αὐλὸν ἔχει, βράγχια δ᾽ ὑκ ἔχει, οἷον δεχφὶς καὶ 
φάλαινα (ἔχει δ᾽ ὁ μὲν δελφὶς τὸν αὐλὸν διὰ τῷ νώτου, ἡ δὲ 

ὅσα δὲ ταύτης, ἐκείνης ὁ πάντα. διὸ ὅσα. μιὲν κύςιν ἔχει, 5 φάλαινα ἐν τῷ μετώπῳ), τὰ δὲ ἀκώλυπτα βράγχια, οἷον 
καὶ κοιλίαν ἔχει, ὅσα δὲ κοιλίαν ἔχει, ὑ πάντα κύςιν ἔχει. 
ἐνομάξεται. γὰρ τὸ μὲν τῆς ὑγρᾶς περιττώσεως δεκτικὸν μό- 

ϑριον κύςις, κοιλία δὲ τὸ τῆς ξηρᾶς. τῶν δὲ λοιπῶν πολλοῖς 
ὑπάρχει ταῦτά τε τὰ μόρια καὶ ἔτι ἢ τὸ ὕμ ἀφιᾶσιν" 

τὰ σελαΐχη, γαλεοί τε καὶ βάτοι. καλεῖται δ᾽ ὠὸν μὲν τῶν 
κυημάτων τῶν τελείων, ἐξ ὦ γίγνεται τὸ γινόμενον ζῷον, ἔκ 

͵ Ἂς τὰ , Ως ν Ἂν ».», ᾿ μορίᾳ τὴν ἀρχήν, τὸ δ᾽ ἄλλο τροφὴ τῷ γινομένῳ ἐςίν" σκώ- 
ληξ δ᾽ ἐςὶν ἐξ ἦ ὅλν ὅλον γύεται τὸ ζῷον, διαρθρομένν καὶ 

καὶ τότων ἐν οἷς Ὧ ὑπάρχει γένεσις ζῴων τὸ μὲν εἰς αὑτὸ 10 αὐξανομένε τῷ κυήματος. τὼ οβδ ὄν ἐν αὑτοῖς φοτοκεῖ τῶν 
ἀφιό;-τὸ δὲ εἰς ἕτερον. καλεῖταϊ δὲ τὸ μὺ εἰς αὑτὸ ὠφιὲν 
ὥλυ, τὸ δ᾽ εἰς τῦτο ἄρρεν. ἐ ἐν ἐνίοις δ᾽ ὑκ ἔςι τὸ ἄρρεν καὶ 
θῆλυ" ἢ καὶ τῶν λῳ τῶν πρὸς ΤῊΥ δημιουργίῳν ταύτην 

διαφέρει τὸ εἶδος" τὰ μὲν γὰρ ἔχει ὑφέραν τὼ δὲ τὸ ἀνώ- 

ζῳοτόκων, οἷον τὼ σελάχη, τὼ δὲ ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς, οἷον 

ἄνθρωπος καὶ ἵππος" εἰς δὲ τὸ φανερὸν τῶν μὲν τελεωθώτος 
τῷ κυήματος ζῶον ἐξέρχεται, τῶν δ᾽ ᾧόν, τῶν δὲ σκώληξ. 
τῶν δ᾽ φῶν τὰ μὲν ὀςρακόδερμά ἐς: καὶ δίχροα, οἷον τὰ 

λογον, ὅσα μὲν ὧν ἀναγκαιότατα μόρια τοῖς ζῴοις τὰ μὲν 15 τῶν ἀρνέθων, τὰ δὲ μαλακόδερμα καὶ μονόχροα, οἷον τὰ 
πᾶσιν ἔχειν συμβέβηκε τὰ ἡ δὲ τοῖς πλείςοις, ταῦτ᾽ ἐς ἴν. 

Πᾶσι δὲ. τοῖς ζῴοις αἴσϑησις μία ὑπάρχει κοινὴ μόνη 
ἡ ὠὡφή, ὥςε καὶ ἐν ᾧ αὕτη μορίῳ γίνεσθαι πέφυκεν, ἀνώ- 
νυμόν ἐξιν" τοῖς μὲν γὰρ ταὐτὸ τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογόν ἐςιν. 

τῶν σελαχῶν. καὶ τῶν σκωλήκων οἱ μὲν εὐθὺς κινητικοὶ οἱ 
δ᾽ ἀκύητοι. ἀλλὰ περὶ μὲν τότων ἐν τοῖς περὶ γενέσεως δὲ᾽ 
ἐδριΕθαξοῦ ὑφερν ἐρᾶμεν. , 

Ἔτι δὲ τῶν ζῴων τὼ μὲν ἔχει πόδας τὰ δ᾽ ἄποδα, 
ἀ ἔχει δὲ καὶ ὑγρότητα πῶν ζῷον, ἧς ςερισκόμενον ἢ φύσει 2 καὶ τῶν ἐχόντων τὰ μὲν δύο πόδας ἔχει, οἷον ἄνθρωπος 
ἢ βίᾳ φθείρεται. ἔτι ἐν ᾧ γίγνεται, τῶτο ἄλλο. ἔστι δὲ 
τῦτο τοῖ μὲν αἷμα καὶ  φλόψ, τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογον τέτων' 
ἔς, δ᾽ ὠτελὴ ταῦτα, οἷόν τὸ μὲν ὃς τὸ δ᾽ ἰχώρ, Ἶ μὲ ἦν 

“ψφὴ ἐν ὁμοίομαρει: ἐγγύεται μέρει, οἷον ἐν σαρκὶ ἢ ἢ τοιύτῳ 

καὶ ὄρνις μόνα, τὰ δὲ τέτταρας, οἷον σαύρα καὶ κύων, τὰ 
δὲ πλείους, οἷον σκολόπενδρα καὶ μέλιττα" πάντα δ᾽ ἀρ- 
τίους ἔχει πόδας. τῶν “δὲ νευστικῶν ὅσα ἄποδα, τὰ μὲν 
πτερύγια ἔχει, ὥσπερ ἰχθύς, καὶ τότων οἱ μὲν τέτταρα 

τοί, καὶ ὅλως. ἐν τοῖς αἷματικοῖς, ὅσα ἔχει αἷμα" τοῖς δ᾽ ἐν 25 πἰερύγια, δύο μὴ ἀ ἄνω ἐν τοῖς πρανέσι, δύο δὲ κατω ἐν 
τῷ ἀνάλογον, πᾶσι δ᾽ ἐν τοῖς ὁμοιομερέσιν. αἱ δὲ ποιητικαὶ 

δυνάμεις ἐν τοῖς ἀνομοιομερέσιν, οἷον ἡ δὲ τροφῆς ἐργασία 

ἐν φύματι καὶ ἡ τῆς κοήσεως τῆς κατὰ τόπον ἐν. ποσὶν ἢ 

πτέρυξιν ἢ ἢ τοῖς ἀνάχογον. 

τοῖς ὑπτίοις, οἷον χρύσοφρυς καὶ λαάϊδραξ, τὰ δὲ δύο μό- 

γον, ὅσα προμήκη καὶ λεῖα, οἷον ἔγχελυς καὶ γόγγρος" 
τὰ δ᾽ ὅλως ὑκ ἔχει, οἷον σμύραινα καὶ ὅσα ἄλλα χρῆται 
- , ΄ εὖὺ »νἫη»"κ.» Η ω“ ε »ς ᾿,. 

τῇ θαλάττῃ ὥσπερ οἱ ἐφεῖς τῇ Υ, καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ ὁμοίως 
Πρὸς δὲ τότοις τὰ μὲν ἔναιμα τυγχάνει ὄντα, οἷον ἀν ὦ νέουσιν. τῶν δὲ σελαχῶν ἔνια μὲν ὕκ ἔχει πτερύγια. οἷον 

θρωπος καὶ ἵππος καὶ πάνθ᾽ ὅσα ἢ ἀποδώ ἐστι τέλεα ὄντα ἢ 

δίποδα ἢ τετράποδα, τὰ δ᾽ ἄναιμα, οἷον μέλιττα καὶ σφὴξ 
καὶ τῶν θαλαττίων σηπία καὶ κάραβος καὶ πάνθ᾽ ὅσα πλεΐες 

5 πόδας ἔχει τεττάρων. καὶ τὰ μὲν ζῳοτόκα τὰ δὲ φοτόκα, 

τὰ πλατέα καὶ κερκοφόρα, ὥσπερ βάτος καὶ τρυγών, 
ἀλλ᾽ αὐτοῖς νεῖ τοῖς πλάτεσιν' βάτρωχος δ᾽ ἔχει, καὶ ὅσα 

τὸ πλάτος μὴ ἔχει ἀπολελεπτυσμένον. ὅσα δὲ δοκεῖ πό- 
δας ἔχειν, καθάπερ καὶ τὰ μαλάκια, τύτοις νεῖ καὶ τοῖς 

Ἂς δὲ ,ὔ ΄, Α φ γϑ Ὶ - , λ δὰ. 2 ὶ ΄ Φ ,ὔ Ὶ Ὴ 
τὰ σχωληκοτύκα,, ζῳοτόκα ΜΕΥ οἷον ὦ ρωπος κα ἱππὸς 35 “τερυγίοις, Καὶ ψάττον ἔπὶ χυτος, ΟΙΟΥ σηπία, Καὶ τευθὶς 

2. δὲ οτχὰ ον .4“. {Π νδέχεται 29. ἢ} 3. δεικτικὰ ΡΥ “45. 1 5. διὸ] δὲ “44σ05. Π μὲν οπι (5. 7. δερετικὸν ῬΓ “45. {Π 9. ἀφίησιν 
»105..} 10. ἐν οἷο] ἐνίοις ῬΏσ. ἢ μὲν ροβϑὲ ὑπάρχει Ρὶ οπι 5. 1} 11. ἑαυτὸ ΡΏσ. 12. τῶτο} ἕτερον ῬΠ5. ἢ ἐν οπι ῬΏσ“. [[ καὶ 
τὸ θῆλυ ῬΏ) 5. ἢ 13. ἢ] ἥ 45, οπχ 1)“. ᾿ 15. ἀναγκ. τὰ μόρια Ρ. ΠΠ 16. ταὐτά ῬΆΏ“. ἵ 17. κοινῇ μόνη ᾿Γ «45, μόνη κοινὴ ῬῺΏ». 1} 

48. καὶ οπὶ 5. αὕτη οἷὰ .44, Ῥοδὲ μορίῳ ροπὶϊ (5. ἢ} πέφυκε ἡέεσθαι ΤΊ. ἢ ἀνώτυμον δ᾽ ἔςι Ρ. ΠΠ 20. βία ἃ φύσει ῬΏ»“. 
231. ἔτι] ὅτι τὸ “415. ΠΠ 22. καὶ ἀδζα: οοάϊςε5 τοῖς δὲ. {Π 23. ἧς ὅΔ2Ζα: ςοάϊοοβ ἰὸς. ἡ 24. γίεται ῬΏσ, 1 26. δ᾽ οπιὶ ΡΏ5. " 88, 
σφὺγξ .45.}} 3Δ. πλείν Ρ. ᾿ὶ πόδας ἔχει τῶν τεττάρων Ῥ΄ἢ5, ἔχει τεττάρων πέδας .15, 

2. καλύμεα οπι 25. ἢ 3 οἱ ἡ. φάλλαινα 44. ἢ "6. γαλίοι «45, 1 9. ἐξὶν οπὰ Ρ, 9. ὅλου οπὶ ργ “45. 1 10. ἑαυτοῖς 25. ἢ 
44. οἵα ΡΙ5. 1 15. οἵα 125. 1 18. λεκτέον 405. ἢ 21. σαῦραι Ρ. [ 23. πόδας, ἔσαπερ ἔχει πόδας. τῶν ῬΏ)“. 25. κάτωθεν ΡΏ“. ἵ 
28. ὅλυς] ὡς ἄλλος Ῥ. ἢ καὶ ὅσα ἄλλα] ἀλλὰ Ρῇ“. ἢ 29. θαλάττη καὶ ὥσπερ 444. 1] οἱ ὄφεις] ὄφις ῬΏ)“. ἢ 30. ναίουσι 44“. Π πτέ- 
ρυγας ῬΡΏ». 32. πλκτέσι 494 })5. ἢ 831. καὶ οπι (5, καὶ τὰ οἵὰ “45. Πἱ τότοις} καὶ τότοις μὲν Ῥ. ἢΠ 35. κῆτος “4, τοῖς τοιύότοις Ὦσ, 
τοῖς τοιότοις τὸ κύτος Ρ. 

φᾳᾳ 



490 ΠΕΡῚ Τὰ ΖΑ 

καὶ πολύπυς" βαδίζει δὲ τότων ὑδέτερον, ὥσπερ πολύπυς. 

τὼ δὲ σκληρόδερμα, οἷον κάραβος, τοῖς ὑραίοις γεῖ, τάχι- 
στα δ᾽ ἐπὶ τὴν κέρκον τοῖς ἐν ἐκείνῃ πτερυγίοις" καὶ ὁ κρρ- 
δύλος τοῖς ποσὶ καὶ τῷ ὑραίῳ" ἔχει δ᾽ ὅμοιον γλώνει τὸ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ ἃ. 

ποσὶ καὶ πτεροῖς᾽ τότῳ γὰρ ἀ μόνον κατὰ τὸν βίον συμ- 
βαΐνει τὸ ἴδιαν, ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει, ἀλλ' ὅτι καὶ 

πτηνόν ἐς! τετράπεν ὅν. πάντα δὲ κινεῖται ὁμοίως, τῷ τε- 
τράποδα: καὶ πολύποδα" κατὰ διάμετρον γὰρ κρεῖται. τὰ 

ἐραῖον, ὡς μικρὸν εἰκάσαι μεγάλῳ. τῶν δὲ πτηνῶν τὼ μὲν 6 μὲν οὖν ἄλλα ζῷα δύο τοὺς ἡγεμόνας ἔχει πόδας, ὁ δὲ 
πτερωτά ἐςιν, οἷον ἀετὸς καὶ ἱέραξ, τὰ δὲ πτιλωτά, οἷαγ 
μέλιττα καὶ μηλολόνθη, τὼ δὲ δερμόπτερα, οἷον ἀλώπηξ 

καὶ νυκτερίς. πτερωτὼ μὲν ἵ ἕν ἐςὶν ὅσα δαιμα, καὶ δερμό- 
πτερὰ: ὡσαύτως" πτιλωτὰ δὲ ὅσα ἄναιμα, οἷον τὰ ἔντομα. 

καρχίνος μόνος τῶν ζῴων τέτταρας. 
Τῴη δὲ μέγιστα τῶν ζῴων, εἰς ἃ δήρηται, τἄλλα 

ζῷα, τάδ᾽ ἐςΐν, ἣν μὲν ἦρνθων, ἂν δ᾽ ἰχθύων, ἄλλο δὶ 
κήτυς. ταῦτα μὲν ἕν πάντα δαϊμώ ἐςιν. ἄλλο δὲ γόος 

ἔςι δὲ τὰ μὲν πτερωτὰ καὶ δερμόπτερα. δίποδα πάντα ἢ το ἐςὶ τὸ τῶν ὀςρακοδέρμων, ὃ καλεῖται ὕςρεον" ἄλλα τὸ τῶν 
ᾧποδα" λέγονται γὰρ εἶαί τινες ὄφεις τοῦτοι περὶ Αἰθιοπίαν. 
τὸ μὲν ἵν πτερωτὸν γένος τῶν ζῴων ὁ ὄρνις καλεῖται, τὼ δὲ 
λοιπὰ δύο ἀνώνυμα ἑνὶ ὀνόματι. τῶν δὲ πτηνῶν μὲν ἀναξ 
μὼν δὲ τὰ μὲν κολεόπτερώ ἐςιν (ἔχει γὼρ ἐν ἐλύτρῳ τὰ 

μαλακοστράκων, ἀνώυμον ἑὶ ἀνέμιῳτι, ρἷον κάραβοι χαὶ 
γέη τινὰ καρκύων καὶ ἀςακῶν" ἄλλο. τὸ τῶν μαλακίν, 

οἷον τευθίδες τε καὶ τεῦθοι καὶ σηπίαι" ερὲε τὸ τῶν ἐγτό- 
μων. ταῦτα δὲ πάντα μό ἐστιν ἄναιμα, ὅσα δὲ πόδας 

πτερά, οἷον αἱ μηλολόνθαι καὶ οἷ κάνθαροι), τὼ δ᾽ ἀνέλυ- «5 ἔχει, πολύποδα" τῶν δ᾽ ἐγτόμων ἔνια καὶ πτηνά ἐς!ν, τῶν 
λ 7 Ἁ ᾿ , Ν ΄, , τρω, καὶ τότων τὰ μὲν δίπτερα τὰ δὲ τετρώπτερα, τετρώ- 
ν᾿ ἔγεθος ἔ. λον  αισϑί “5 δί πτερὰ μὲν ὅσα μέγεθος ἔχει ἢ ὅσα ὀπισθόκεντρά ἐςι, δίς 

πτερὰ δὲ ὅσα ἢ μέγεθος μὴ ἔχει ἢ ἐμπροσθόκεντρα ἐς!ν. 

τῶν δὲ κολεοπτέρων οὐδὲν ἔχει κὔτρα: τὼ δὲ δίπτερα 

δὲ λοιπῶν ζῴων ὑκέτι τὰ γέη μεγάλα" ὁ γὰρ περιέχε 
πολλὰ εἴδη ὃν εἶδος, ὠλλᾷ τὸ «μέν ἐστι7ν ἀπλῖν αὐτὸ οὐκ 
ἔχον διαφορὰν τὸ εἶδος, οἷον ἄγθρωπος, τὰ δ᾽ ἔχει μό, 

ἀλλ ὠώυμα τὰ εἴδη. ἔστι γὰρ τὰ τετράχρδα καὶ μὴ 
ἐμπεθεθεν ἔχει τὰ χέρα, οἷον μυῖα καὶ μύωψ καὶ οἷξρος ἢ πτερωτὰ δαμα μὲν πόντῳ, ἀλλὰ τῷ μὲν ζροτύνα τῷ ὃ 
καὶ ἐμπίς. παάγτα δὲ τὼ ἄναιμα ἐλάττω τὼ μέγεθη ἐστὶ 
““ ιν», ἄμε, ν χω. ᾽ -“ ᾽ Τῶγ ἐναίμων ζῴων" πλὴν ὀλίγα ἐν τῇ θαλάττῃ μείζονα, 

Υ͂ ᾽»Σἦ . -“ ’ Υγ ’, 7 ἄναιμα ἐςιν, οἷον τῶν μαλακίων ἔνια. μέγιςα δὲ γίε- 
ται ταῦτα τὰ γέη αὑτῶν ἐν τοῖς ἀλεεινοτάτεις, καὶ. ἐν τῇ 

φοτόκα αὐτῶν. ὅσα μὲν ἕν ζῳοτόκα, ἡὶ πώντα τρίχας ἔχει, 

ὅσα δ᾽ φοτόκα, φολίδας ἔχει" ἔστι δ᾽ ἡ φρλὶς, ὅμοιον 
χώρῳ χεπίδος. ἄπεν δὲ φύσει ἐςὶν ἔγαιμβον πεζὸν τὸ τῶν 
Ϊ᾽ Γ΄ ὅπ. ,ὔ Σ᾽) ,Ὁ »" Υ͂ ΤΩΣ Ὑένος" ἔστι δὲ τῦτο Φελδυτις ἀλλ᾽ αἱ μὸ ἄλλο 

θαλάττῃ αλλον ἢ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τοῖς Ἴλου ὕδασιν. 25 φοτοκᾶσιν ἔφεις, ἡ δ᾽ ἔχιδνα μόνον ζφοτρκεῖ. τὼ μὲν γὰρ 
κινεῖται δὲ τὰ κινόμενα πάντα τέτταρσι σημείοις ἢ πλείοσι, 
τὰ μὲν ἔναιμα τέτταρσι μόνον, οἷον ἄνθρωπος μὲν χερσὶ 
δυσὶ καὶ ποσὶ δυσίν, ὄρνις δὲ πτέρυξι δυσὶ καὶ ποσὶ δυσί, 
τὼ δὲ τετράποδα καὶ ἰχθύες τὼ. μὲν τέτέμει τοσῦ; οἱ δὲ 

ζῳοτοκῖντα οὐ πάντα τρίχας ἔχει" καὶ γὰρ τῶν ὑχθύων 
τινὲς Ἰῳοτοκῦσιν᾽ ὅσα μώτοι ἔχει τρίχας, πάντα ζῳοτοκεῖ, 

τριχῶν γάρ τι εἶδος θετέον καὶ τὴς ὠπαγθώδεις τρίχας, 
οἷας οἱ χερσαῖοι ἔχεσιν ἐχῖνοι καὶ οἱ ὕςριχες" τριχὸς γὰρ 

τέτταρσι πτερυγίοις. ὅσα δὲ ἃύο ἔχει πτερύγιᾳ ἢ ὅλως μή, 9 χρείαν παρέχεσιν, ἀλλ᾽ ὁ ποδῶν, ὥσπερ οἱ τῶν θαλασττίωι. 
Υ οἷον ὄφις, τέτταρσι σημείοις οὐθὲν ἧττον" αἱ γὰρ καμπαὶ 

᾿ ἋἍ Δ Ν » ,’ “ » αὶ δ τέτταρες, ἢ δύο σὺν τοῖς πτερυγίοις. ὅσα δ᾽ ἄναιμω ὄντα 
᾿) , ΄ Γ᾿ νιν ΄ὔ , -» πλείες πόδας ἔχει, εἴτε πτηνὰ εἴτε πεζῴ, σημείοις κινεῖται 

᾽ὔ - 
πλείοσιν, οἷον τὸ καλόμενον ζῷον ἐφήμερον τέτταρσι καὶ 

1. ἑκάτερον 4505, 1 2, ΞΌΡΘΓ κάραβος τε “45 οἶμαι ὁ ἀξακός. 

11. ἣ 

τὸ δὲ γέους τῷ τῶν τετρῳπόδων ζῴων καὶ ζῳοτόκων εἴδη 
μέν ἐςι πολλά, ἀνώνυμα δέ ἀλλ καθ᾿ ἕκαστον αὐτῶν 

ὡς εἰπεῖν, ὥσπερ ἄνθρωπος εἴρηται, λέων, ἔλαφος, ἵχπος, 
Ψν» Ξ΄ ων Ἁ 7ὔ » μ4 

κύων καὶ τἄλλα τῦτον τὸν τρόπον, ἔπεί ἐξὶν ἕν τι γέσας καὶ 

 τάχιςα τὰ δ᾽ “4505, τάχιςα δὲ τὰ 2)“. 4. γλαὴ 7)9, γλανῖ 

ῬΑ4“0-“. ' 10. δίποδα δ᾽ ἅπαντα «4505. ἢ 11. τοιῦτοί τοῖς ὄφεις Ώ.“. ἢ 13. δὴ] ἐν ἑὴ 4404)“. αὶ 17. δίπτερα -- 18. ἴξιν χὰ 125. 1 
οἷὰ Ρ. ἴ 20. τὸ κέντρον ῬΠ". ᾿ 21. τῷ μεγέθει ΡΙα. ἰἰ 28. ϑαλάσση Ῥ΄4“. ἢ 23. οἷον τὰ τῶν ΡΏ“, {ἢ μείζονς »2.. 

214. ἀλεεινοτέροις .45.} 26. πάντα τὰ κούμενα “45. ἢ 26. τέτρασι ΡΏ“. ἢ 271. μὲν γὰρ ἔναιμα “4505. 1} τέτρασι Ρ.505})4. ἢ 28. ἔρ- 
γι] καὶ ὄρνις Α“σζσ, ἢ 29 εἰ 30. τέσσαρσι 125, τέταρσι Ρ, τέτρασι (1505. 81. τέταρσι Ῥ, τέτρασι 4505,  καμπταὶ 45. ἢ 32. τέτ- 

ταρσιη 125, τέταρτιν Ρ. [ 33. ἔχει πόδας ῥ' ἢ 34. τέταρσι Ρὶ τέτρασι “4505. 1] καὶ οἵα ἢ“. 

1. τότῳ Θαξα: τῦτο Ρ 4505}. ἢ σημαίνει 4506. 11 2. τὸ] τὸν Ρ. ἢ καὶ ὅτι ῬΏ“. 1. δ᾽ ἐξὶ μέγα 5. ἢ τῶν ογω Ὁ. ἢ 
8. ζῶα ἀφ᾽ ὧν τάδ᾽ ῬΈ“. ᾿ 9. κῆτος 50. 1 10. τὸ ροβὶ ἄλλο οἵα »Ρ. 12. τινὰ οἷα Ῥ“. [0 13. τευθὸὶ Ῥι ἢ ἕτερον καὶ ἘΠ 
ΡΠ“. ᾿ 16. ἀκέτι ἐξὶ τὰ ῬΙΏ“. 1 18. διαφορὰς ῬΙΌ“. 19. ἔςι γὰρ] ἔτι Ασα, ἢ] τετράποδα εἴδη καὶ Ρ᾿ Π μὴ] ὁ ῬΡ4. { 51. 
ὉΠ Ὁ εἰ ρΓ “45..}} 22. φολίδα, οταῖθεο ἔχει, “4505. Π 24. φαλιδωτὸν μὲν ἀλλ᾽ Ρ, Π 25. ὄφιες 225. ἢ 21. τρίχας ἔχει ΡΏ“. ἢ ἄκαστα 
“446 «. 11 29. οἵ γε χ. Ρι οἴ τε χ. 25. 30. αἱ 25. ᾿ 32. πολλά οἵχ 5. 1 δέ οχλ (5. ἢ ἄλλα δὲ καϑ' “405. ἢ αὐτῶν οὰ )Ρ,“ 
33. καὶ λέων καὶ ἵππος καὶ ἔλαφος καὶ κύων 125, καὶ λέων καὶ ἵππος ἔλαφος κύων Ρ. 
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Ὡς ὃ Η : 

ἐπὶ τοῖς λοφύροις καλυμένοις, οἷον ἴππῳ καὶ ὄνῳ καὶ ὀρεῖ δίον κενόν, ἔςι δὲ τὸ κρανίον ἅπαν ἀραιὸν ἐςῦν, ςρογγύ- 
καὶ γύνῳ καὶ ἤνῳ καὶ ταῖς ἐν ἸΞυρίᾳ καλεριόναις ἡμιόνοις, 
αἱ καλῦνται ἡμίονοι δι᾽ ὁμοιότητα, ὑκ σαι ἁπλῶς τὸ αὐτὸ 
εἶδος" καὶ γὰρ ὀχεύονται καὶ γεννῶνται ἐξ ἀλλήλων. διὸ 

λον, ὠσάρκῳ δέματι περιεχόμενον. ἔχει δὲ ῥαφὰς τῶν μὲν 
γυναικῶν. μέαν κύκλῳ, τῶν δ᾽ ἀνδρῶν τρεῖς εἰς ἣν συναπτό- 

σὰς ὡς ἐπὶ τὸ πολύ' ἤδη δ᾽ ὠμμώη ἐςὶ κεφαλὴ ἀνδρὸς 
καὶ χωρὶς Χαμβάνοντας ἀνάγκη θεωρεῖν ἑκαάίςου τὴν φύσιν ὁ ὑδεμίαν ἔχασα. ῥαφήν. τῇ δὲ κρανία κορυφὴ καλεῖται τὸ 
αὐτῶν. 

Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόχον εἴρηται γῶν ὡς ἐν 
τύπῳ, γεύματος χάριν περὶ ὅσων καὶ ὅσα θεωρητέον" δι᾽ 
ἀκριβείας δ᾽ ὕστερον ἐρῶμεν, ἶνα πρῶτον τὰς ὑπαρχούσας 

μέσον χίσσωμα τῶν τριχῶν. τῶτο δ᾽ ἐνίοις διπλῦν ἐς" γί- 
Ω ΄ ΄ , “ι.ν» » ν » “ γονΐαι γάρ τινες δικόρυφοι, οὐ τῷ ὀςῷ ἀλλὰ τῇ τῶν τρι- 

χῶν λισσώξσει. 

Τὸ δ᾽ ὑπὸ τὸ κρανίον ὀνομάζεται πρόσωπον ἐπὶ μόνου 8 
διαφορεὶς καὶ τὼ συμβεβηκότα πᾶσι λεΐβωμεν. μετὰ δὲ τὸ τῶν ὥλλων ζῴων ἀνθρώπου" ἰχθύος γὰρ καὶ βοὸς ἃ λέγε- 
τῦτο τὼς αἰτίας τότων πειρατέον εὑρεῖν: ὅτω γὰρ κατὰ φύ- 
σιν ἐξὶ ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον, ὑπαρχάσης τῆς ἱςορίως τὴς 

περὶ ἕκαςον'" περὶ ὧν τε γὰρ καὶ ἐξ ὧν εἶναι διῆ: τὴν ὠπό: 
δειξιν, δὲ τύτων γόεται φανερόν: λήπτέον δὲ πρῶτον τὼ 

ται πρόσωπον. προσώπῳ δὲ τὸ᾿ μδγ ὑπὸ τὸ βρέγμα μεταξὺ 
τῶν ὀμμάτων μετώπὸν τῦτο δὲ οἷς μὲν μέγα, βραδύτεροι, 

οἷς δὲ: μικρόν, εὐκίνητοι" καὶ οἷς μὴ “λατύ, ἐκυστατικοί, 

εἷς δὲ περιφερές, θυμικοῖ; ὑπὸ δὲ τῷ μετώτῳ ὀφρύες, δι..9 
μέρη τῶν ζῴων ἐξ ὧν συνέξηκεν. κωτὼ γὰρ ταῦτα μάλιςα «5 φυεῖθ᾽ ὧν αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακῷ ἤθους σημεῖον, αἱ δὲ 
καὶ πρῶτα διαφέρει καὶ τὰ ὅλα, ἢ. τῷ τὰ μὲν ἔχειν τὰ 
δὲ μὴ. ἔχεν, ἡ τῇ. θέσει: καὶ τῇ τάζξει,. ἢ καὶ κατὰ "τὰς 
εἰρημένας. πρότερον διαφοράς, εἴδει καὶ ὑπερόχῆι καὶ: ἀνα- 
λογίᾳ καὶ τῶν παϑημάτων ἐναντιότητιν᾽ εἰκών δὲ. τὰ τοῦ 

πρὸς τὴν ῥδα τὴν καμπυλότητ᾽ ἔχυσαι ςρυφγῇ, αἱ δὲ πρὸς 
τοὺς κροτάφους μωκοῦ καὶ εἴδωνος, αἷ δὲ κατεσπασμέναι 
φθόνου. ὑφ᾽ αἷς ὀφθαλμοί. ὅτοι κατὰ φύσιν δύο. τότων 
μέρη ἑκατέρου βλέφαρον τὸ ἄγω καὶ κάτω. τούτου τρί-: 

ἀνθρώπου μέρ. λήτγέον" ὥσπερ γὰρ τὰ Ἰὐκίζοθ πρὸς 20 χες αἱ ἔσχαται βλεφαρίδες: τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, 
τὸ αὑτοῖς ἕκαςοι γνωριμώτατον δοκιμάζεσιν, ἕτω δὴ καὶ 
ἐν τοῖς ἄλλοις' ὁ δ᾽ ἄνθρωπος τῶν ζῴων γνωριμώτατον ἡμῖν 

ἐξ ἀνάγκης ἐς. τῇ μὲν ὅν αἰσθήσει ὧς ἄδηλα τὰ μόρια" 
ὅμως δ᾽ ἕνεκεν τοῦ μὴ. πωραλιπεῖν τε τὸ ἐφεξῆς καὶ τοῦ 

τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ βλέπει, κόρη, τὸ δὲ περὶ τῶτο μέλαν, τὸ 
᾿ ἐκτὸς τότε Χευκόν. κοινὸν δὲ τῆς βλεφαρίδες μέρος τῆς 

ἄνω καὶ κάτω κανθοὶ δύο, ὁ μὲν πρὸς τῇ ῥινί, ὁ δὲ πρὸς 
τοῖς κροτάφοις" οἱ ἂν μὲ ὦσι μακροί, κακοηθείας σημεῖον, 

λόγον ἔχειν μετὰ τῆς. αἰσθήσεως. Ἀεκτέον τὰ μέρη πρῶτον 25 ἐὰν δ᾽ οἷον οἱ κτένες κρεῶδες ἔχωσι τὸ πρὸς τῷ μυκτῆρι, 
2 ’΄ ν..- ἀπ Ἀν - μὲν τὰ ὀργανικά, εἶτα τὰ" ὁμϑιομεῤῆ. 

Ί Μέγιςα μὲν ἦν ἐξὶ τάϑε τῶν μερῶν εἰς ἃ διαιρεῖται 
τὸ σῶμα τὸ. σύνολον, “κεφαλή, αὐχήν, θώραξ, ᾿ βραχίο-: 
τ δύο, σκέλη δύο, τὸ ὠπ' αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος, 

πονηρίας: τὰ μὲν ὄν ἄλλα γένη πάντα τῶν ζῴων πλὴν τῶν 
ὀςρακοδέρμων καὶ εἴ τι ἄλλο ἀτελές, ἔχει ὀφθαλμές" τὰ 
δὲ ζῳοτόκα πάντα πλὴν ἀσπάλακος. τῦτον δὲ εἰώνον μό 
το ἔχειν :ὧν θεΐη τις, ὅλως δ᾽ ὑκ ἔχειν. ὅλως μὲν γὼρ ὅθ᾽ 

ὃ᾽ καλεῖται θώραξ, κεφαλῆς μὲν ἵν᾽ μέρη τὸ μὲν τρυχωτὸν 30 ὁρᾷ ὅτ᾽ ἔχε εἰς" τὸ φανερὸν δήλες ὀφθαλμός" ἀφαιρεθότος 
κρανίον καλεῖγαι. τότε δὲ: μέλ τὸ μὲν πρόσϑιον βρέγμα; 
ὑστερογενές (τελευταῖον. γὰρ τῶν ἐν τῷ! σώματι πήγνυται 

δὲ τῷ δέρματος ἔχει τήν τε χώραν τῶν ὀμμάτων καὶ τῶν 
ὀφθαλμῶν τὰ μέλανα κατὰ τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὴν 

ὀστῶν), τὸ δ᾽ ὀπίσθιον ἰνίον, μέσον δ᾽ ὑΐου καὶ βρέγματος φύσει τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπάρχεσαν ἐν τῷ ἐκτός, ὡς ἐν τῇ 
κορυφή. ὑπὸ μὲν ἕν τὸ βρέγμα: δ᾽ ἐγκέφαλός ἐξιν; τὸ δ᾽ γινέσει πηρυμένων καὶ ἐπιφυομένν τῷ δέρματος. ὀφθαλμξ 10 

4. ϑυρεν τοῖς λοφύροις ΤῈ “45 τοῖς ἔχεσι χαίτην. λοφῦροις ';ῬοΙξ καλυμένοις Ῥ)5. ἢ 2. γνῶ (5 οἱ ρτ “45, ἢΠ ὑνῶ (5 εἱ ΡΥ “445, ὕω 
ῬῬο. ὶὶ τοῖς ἐν Συρίᾳ, καλυμένοις Ῥ. Π 5. καὶ οτχ “4“05. [Π λαμβάνοντα Ὁ“. Π 1. ἐν οπι ,ῦ5}),“. ᾿ 10. λαμβάνωμεν “4505. { 11. γἷ- 
εσθαι .45.. ἢ} δὴ ῬΑ“. ἢ] πρῶτον μὶν τὰ Ῥ2)9. ἢ 47. καὶ αηῖο κατὰ οαι ῬΏ“. | 19. τὰ παθήματα ρτ “45. 1 21. ἕκαςον Ρ44}). ἢ 
422. δ᾽ οπι 25. ΠΠ 24. ἕπκα ῬΏ»5. 1 26. μὲν οτχ 4506“. ἢ 21. μελῖν “05. ἢ 28. βραχίονες -- 30. ϑώραξ οτι ργΥ ὅσ. 1 29. μέ- 
χρις Ὧσ, ΠΤ 31. ἱμπρόσθιον ῬΏ“. 

4. ἔςιν. τὸ δὲ “4465. ἢ ἅ., ἡ δ᾽ ἡνωμδη «49. ἢ 6. -ἀλίσσωμα Ῥ.  Ἴ. τῶν οτὴ (6 δὲ ΡΥ “45. 8. ἀλισσώσει . 112. πρόσωπον 
ΡΥ 4“. 1 14. θυμικοί] εὔκοι 445, εὔἴκοι 5. }} 47. μώχε “4505. ἢ αἱ δὲ κατ᾿ Φ8.} Βαός ροδὶ 34. δέρματος Ροπῦπὶ ῬΑ“05}), αἱ δὲ 
ταυϊδιϑ ἰὼ αἱ δ᾽ ὀφρύες αἱ. ἢ 18. αἷς οἱ ὀφθαλμοί. δύο κατὰ φύσιν ὅτοι. τότου ἑκατέρσυ μέρη ῬΙΏ“. 20. ἐντὸς δὲ Ῥ, ἢ 21. τῶ μὲν ὑγρῶ 
“4. ζ ὃ ῬΗ“ ἢ 23. ὃ] ὃς Ὁ», οτὰ ῬῚ)α, ἢ" δ] δύο ΡΏσ. ἢ 2λ. ἐὰν 5. ἢ μὲν ὅν ὥσι Ῥ. ἢ κακοήθους 45. 1 25. ἂν 4505, 

τὸ] οἱ ΡΠ“. ἢ 26. "πάντα γένη ῬῺὮ“5, γένη πάντων (4. ἢ 21. καὶ] κἄν ῬΩ.. ᾿ 28. δὲ τὸν τρόπον τι Ῥῇσ. ἱ 29. οὐκ ἔχει 4“. 

31. Δ] γὰρ “4205. 11 88. κατὰ] καὶ ΡΏ“. ἢ τρόπον Ῥ. 11 3λ. τηρουμένων 4, πληρουμένων 4456“. {ἐπιφερομένου Ῥ])5. 

9442 
΄ 



τὸς ἢ μέσως τότων οἱ ἐντὸς μάλιςα ὀξυωπές ατοι ἐπὶ παν- 

11 

402 ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. 

δὲ τὸ μὲν λευκὸν ὅμοιον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κῶσιν, τὸ δὲ και σφόδρα ἢ ὑδὲν ἢ μέσον" τὰ δὲ μέσα βελτίςυ ἤθες σημεῖον, 
λόμενον μέλαν διαφέρει" τοῖς μὲν γάρ ἐςι μέλαν, τοῖς δ τὰ δὲ μεγάλα καὶ. ἐπανεςηκότα μωρολογίας καὶ ἀδολε-- 
σφόδρα γλαυκόν, τοῖς δὲ χαροπόν, ἐνίοις δὲ αἰγωπόν, ὃ σχίας. τὸ δὲ μεταξὺ ὀφθαλμῆ καὶ ὠτὸς καὶ κορυφῆς κα- 
ἤθυς βελτίςε σημεῖον καὶ πρὸς ὀξύτητα ὄψεως κρώτιςον. λεῖται κρόταφος. 

μόνον δ᾽ ἣ μάλιςα τῶν ζῴων ἄνθρωπος πολύχρος τὰ ὄμ- 5 Ἔτι προσώπι μέρος τὸ μὲν ὃν τῷ πνεύματι πόρος ῥίς " 
ματά ἐςιν᾽ τῶν δ᾽ ἄλλων ἐν εἶδος" ἵπποι δὲ γίνονται γλαυ- καὶ γὼρ ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ ταύτῃ, καὶ ὁ πταρμὸς δεὼ 
κοὶ ἔνιοι. τῶν δ᾽ ὀφθαλμῶν οἱ μὲν μεγάλοι, οἱ δὲ μικροί, ταύτης γύεται, πνεύματος ἀθρόα ἔξοδος, σημεῖον οἰωνις κὸν 

καὶ ἱερὸν μόνον τῶν πνευμάτων. ἅμα δ᾽ ἡ ἀνάπνευσις καὶ 
ἔκπνευσις γύεται εἰς τὸ ςῆθος, καὶ ἀδύνατον χωρὶς τοῖς 

τὸς ζῴε, τὸ δὲ μέσον ἦθως βελτίςου σημεῖον. καὶ ἢ σκαρ- τὸ μυκτῆρσιν ἀναπνεῦσαι ἢ ἐκπνεῦσαι, διὰ τὸ ἐκ τῷ ςήθος εἶ 
δαμυκτικοὶ ἢ ὠτενεῖς ἢ μέσοι" βελτίςα δὲ ἤθους οἱ μέσοι, ναι τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν κατὰ τὸν γαργαῤεῶνα, καὶ 

ἐκείνων δ᾽ ὁ μὲν ἀναιδὴς ὁ δ᾽ ἀβέβαιος. μὴ ἐκ τῆς κεφαλῆς τοὶ μέρει" ἐνδέχεται δὲ καὶ μὴ χρώ- 
Ἔτι δὲ κεφαλῆς μόριον, δι᾿ Ὁ ἀκύει, ἄπνον, τὸ ς᾽" μενον ταύτῃ Ὧν». ἡ δ᾽ ὄσφρησις γύεται διὰ τότε τῇ μέῤος" 

᾿Αλκμαίων γὰρ ἀκ ἀληϑὴ λέγει, φάμενος ἀναπνεῖν τὰς αἷ- αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ αἴσθησις ὀσμῆς. εὐκύητος δ᾽ ὁ μυκτήρ, καὶ 
γας κατὰ τὰ ὦτα. ὠτὸς δὲ μέρος τὸ μὲν ἀνώνυμον, τὸ δὲ 15 ἐχ ὥσπερ τὸ ὕς ἀκίνητον κατ᾽ ἰδίαν. μέρος δ᾽ αὐτῇ τὸ μὲν 
λοβός. ὅλον δ᾽ ἐκ χόνδρε καὶ σαρκὸς σύγκειται. εἴσω δὲ διώφραγμα χόνδρος, τὸ δ᾽ ὀχέτευμω κενόν" ἔςι γὼρ ὁ μυ- 
τὴν μὲν φύσιν ἔχει οἷον οἱ ςρόμβοι, τὸ δ᾽ ἔσχατον ὀςοῦν κτὴρ διχότομος. τοῖς δὲ ἐλέφασιν ὁ μυκτὴρ γίεται μα-- 
ὅμοιον τῷ ὠτί, εἰς ὃ ὥσπερ ἀγγεῖον ἔσχατον ἀφικνεῖται ὁ κρὸς καὶ ἰσχυρός, καὶ χρῆται αὐτῷ ὥσπερ χειρί’ προσ- 
ψόφος. τῦτο δ᾽ εἰς μὲν τὸν ἐγκέφαλον ὑκ ἔχει πόρον, εἰς ἀγεταί τε γὰρ καὶ λαμβάνει τότῳ καὶ εἰς τὸ ςόμα. προσ- 
δὲ τὸν τῇ ςόματος ὑρανόν᾽ καὶ ἐκ τῇ ἐγκεφάλε φλὲψ τεΐ. 220 φέρεται τὴν τροφήν, καὶ τὴν ὑγρὰν καὶ τὴν ξηράν, μόνον 

οἱ δὲ μέσοι" οἷ μέσοι βέλτιςοι. καὶ ἢ ἐκτὸς σφόδρα ἢ ἐν- 

γει εἰς αὐτό. περαύεσι δὲ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν ἐγκέφα- 

λον, καὶ κεῖται ἐπὶ φλεβίε ἑκάτερος. ἀκίνητον δὲ τὸ ὃς ὧν- 
ὄρωπος ἔχει μόνος τῶν ἐχόντων τοῦτο τὸ μόριον. τῶν γὰρ 

ἐχόντων ὠκοὴν τὰ μὲν ἔχει ὦτα, τὰ δ᾽ ὑκ ἔχει, ἀλλὰ τὸν 

τῶν ἴων. 

Ἔτι δὲ σιαγόνες δύο" τότων τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ δ᾽ 
ὀπίσθιον γένυς. κινεῖ δὲ πάντα τὰ ζῷα τὴν κάτωθεν γώυν, 

χλὴν τὸ ποταμία κροκοδείλι" ὅτος δὲ τὴν ἄνω μόγον. μετὰ 
πόρον φανερόν, οἷον ὅσα πτερωτὰ ἢ φολιδωτά, ὅσα δὲ ζῳο- 25 δὲ τὴν ῥδα χείλη δύο, σὰρξ εὐκίνητος. τὸ δ᾽ ἐντὸς ςόμα 
τοκεῖ, ἔξω φώκης καὶ δελφδνος καὶ τῶν ὥλλων ὅσα οὕτω 
κητώδη, πάντα ἔχει ὦτα" ζῳοτοκεῖ γὰρ καὶ τὼ σελάχη" φάρυγξ. τὸ δ᾽ αἰσθητικὸν χυμξξ γλῶττω" ἡ δ᾽ αἴσθησις ἐν 

Η Ἀ ’, γ ᾽ "Ὕ ε » , Ἕ » Υ “ΣΝ δὲ 5. ἃ λιν ἀμ“ ὐφὺς ; , 
ἀλλὰ μόνον ἄνθρωπος ὁ κινεῖ, ἡ μὲν ἦν φώκη πόρες ἔχει τῷ ἄκρῳ" ἐὰν δὲ ἐπὶ τὸ πλατὺ ἐπιτεθῇ, ἧττον, αἰσθάγεται 

φανερὰς ἢ ὠκύει" ὁ δὲ δελφὶς ἀκύει μέν, ἐκ ἔχει δ᾽ ὦτα. δὲ καὶ ὧν ἡ ἄλλη σὰρξ πάντων, οἷον σκληρᾷ θερμῷ καὶ 
τὰ δ᾽ ἄλλα κινεῖ πάντα. κεῖται δὲ τὰ ὦτα ἐπὶ τῆς αὐτῆς 85 ψυχρδ καθ᾽ ὁτίᾷν μέρος, ὥσπερ καὶ -κυμᾷ. αὕτη δὲ ἢ πλα- 

,ὔ λ »"» ΄ , Ν " ς Ὧν Ἁ δὶ 
σια Ύονων καὶ χειλων. τουτοῦ ΜΚΕΡΉ τὸ μὲν ὑπερῳὼ τὸ 

περιφερείας τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ ἀχ, ὥσπερ ἐγίοις τῶν τε- 
τραπόδων ἄνωθεν. ὦτων δὲ τὰ μὲν ψιλά, τὼ δὲ δασέα, τὰ 

δὲ μέσα" βέλτιςα δὲ τὰ μέσα πρὸς ἀκοήν, ἥθος δ᾽ οὐδὲν 

“-, ἃ ΔΑ ,ὔ ε ΄, ἥν ω 
τεῖα Ἢ ςενῇ ἢ μέση" ἡ μέζη δὲ βελτίςη καὶ σαφες τη. 

καὶ ἢ λελυμέρι ἢ καταδεδεμένη, ὥσπερ τοῖς ψελλοῖς καὶ 
τοῖς τραυλοῖς.  ἔςι δ᾽ ἡ γλῶττα σὰρξ μανὴ καὶ σομφή. 

σημαίνει. καὶ ἢ μεγάλω ἢ μικρὰ ἢ μέτα, ἢ ἐπανεςηκότα ταύτης τι μέρος ἐπιγλωττίς. καὶ τὸ μὲν διφυὲς τῷ ςόμα- 

4. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὅμοιον ῬΠ)5. 1 3. δ] τῦτο “4405. ἢ ἀ, βέλτιςον μν 45. ἢ 5. δ᾽ ἢ μᾶλλον “45, ἢ μᾶλλον {5.1} 6. ἑτερέγλαυκει 

Βοθπείάετυ. ἢ 8. οἱ δὲ μέσοι. οἱ μέσοι] οἱ μέσοι δὲ ΡΙ)5. ἃ 9. οἱ δ᾽ ἐντὸς “05. 1 11. βελτίςυη δὲ ἥθας οἱ μέσοι ογὰ {5 οἱ ᾿ν .45. 
. βελτίςε ἥθες σημεῖον οἱ μέσοι τς “45. 1 12. οἱ μὲν ἀναιδεῖ; οἱ δ᾽ ἀβέβαιοι Ῥ. 13. ἔςι ςσοάϊοε5. ἢ 15. κατὼ οπι ». Π ἀπύνγυμον)] ἄνω 

πτέρυξ 225. ἢ 21. αὐτό] ἑκάτερον 5. ἵ 22. ὑπὸ 4505. {{ 23. μόνον Ῥ)5. 1 26. φώκης τε καὶ --- ὅτω τε κητώδη 41“ 5. ἢ] 27. ἔχει 

τὰ ὦτα .45. ροοεῖ ὦτα .45 ἀκοὴν ἔχει καὶ πόρες (οτη8515 ζῳοτοκεῖ --- φώκη), ῬΟ6)6 ἀκοὴν ἔχοντα καὶ πόρες φανερός. ζωοτοκεῖ --. ἢ 
28. φαγερὶς ἔχει 45. ἢ 29. οἷς 4505. ἢ διλφὶν Ρῇσ. ἢ 30. κεῖται (5, κινεῖται «45. 1 834. ἡ μέσα ἢ μικρά ΡΏ“. 

4. δὲ οπι ». ᾿ 2. καὶ ἀδ.)} ἅ ἀδ. 2,5. 11 8. τὰ 1)“. ᾿ 5. ὃν οπὰ 5. ἢ πόρος ἰξὶ ἑίς Ρ. [[6. ἐκπνεῖ] εἰσκνεῖ 5. ἢ 7.. τέτε Ὧ σ, 

τῶτο Ρι ᾿ 8. ὧμα δ᾽ η] ἀλλὰ δὴ “4405. ἢ] καὶ ἡ ἔκπγευσις 25, καὶ ἃ ἔμπνευσις Ὁ. ᾿ἰ 10. τῷ οπὶ “45. 1 12. δὲ] γὼρ ῬΏ“. ἢ 13. κ δ᾽ 
καὶ Ῥ, καὶ ἡ 5“. ᾿ 14. καὶ οαλ 225. ἵ 16. γὰρ} δὲ Οσ. ΠΠ 19. τε οἷὰ 1)“. 1 20. τὴν απῖδ ξηράν οτχ “4505. [ 23. κινεῖται “0 ο. κα 

κάτω 125. [ΠΓ σιαγόνα ῬΙ5. ἢ 2΄. ποταμείς “15. 1 μόνον τὴν ἄνω 5, μένος τὴν ἄνν Ρ. ἢ 25. ςόμα οτα 22“. ᾿ 26. ὑπερώα 7)“. ἢ 27. ἐν 
οτι Ῥᾷ" εἰ ρν 4“. Πϊ 29. ἄλλη οπι 5. [Π.31. μέση δῃῖε δὲ οἵα 9.2)“. ἢ καὶ] καὶ ὅ .45, καὶ ἢ 65, 1 32. καὶ ἢ] ἃ .45, καὶ ἡ ὦ». ἢ 
33. ἔςι οἵα Ῥῦῦσ. || σομφός Ρ“. 1 84. τι οἵα ΡΏ 5. {[ οἶμαι τὸ φάτγωμα τῶν ὀδόντων λέγει, ἢ τὼ χείλη, ὃ καὶ κρεῖττον “45 Βαρον γδιϑυτ. 
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τὸς παρίσθμιον, τὸ δὲ: πολυφυὲς ὅλον: σάρκινα δὲ ταῦτα. τρόπον δ᾽ ἔχωσιν, ὅςερον" δ ἀκριβείας λεχθήσεται καθόλυ 
ἐντὸς. δ᾽ ὀδόντες ἐξεῖ δὲ: :ἔσω δ᾽ ἄλλο μόριον ςαφυλοφόρον, περὶ χάντων τῶν τοιότων. μοῤίων."-τὸ δὲ τῆς γυναικὸς αἰδοῖον 14 
κίων ἐπίφλεβος" ὃς ἐὰν ΦΉΣΕΙΣ φλεγμήνῃ,. ςαφυλὴ ἐξ ἐναντίας τῷ τῶν ἀρρώων" κοῖλον γὼρ τὸ ὑπὸ τὴν ἥβην 
καλεῖται καὶ ποίγει. - καὶ ὑχ ὥσπερ τὸ τῷ ἄρρενος ἐξεφηκός. καὶ ὑρήθρα ἔξω τῶν 

12 Αὐχὴν δὲ τὸ μεταζὺ προσώπα, " ΓΕ Η καὶ τότε 5 ὑςερῶν, δίοδος τῷ σπέρματι τῷ τὰ ἄρρενος, τῷ δ᾽ ὑγρῦ πε- 
τὸ μὲν πρόφθιον μέρος λάρυγξ, τὸ δ᾽ ὀπίσθιον ςόμαχος. ριττώματος ὠμφοῖν ἔξοδος. 
τότε δὲ τὸ μὲν χονδρῶδες καὶ πρόσθιον, δὶ᾽ Ὁ ἡ φωνὴ καὶ Κοινὸν δὲ μέρος αὐχώος καὶ ςήθες σφαγή, ̓ πλευρᾶς 
ἡ ἀναπνοή, ἀρτηρία" τὸ δὲ σαρκῶδες ςόμαχος, ἐντὸς πρὸ δὲ καὶ βραχίονος καὶ ὧμν μασχαίλη, μιηρῇ δὲ καὶ ἤτρε 
τῆς ῥάχεως. τὸ δ᾽ ὀπίσθιον αὐχένος μόριον ἐπωμίς. ταῦτα βεβών. μηρῶ δὲ καὶ γλυτῷ τὸ ἐντὸς περίεος, μηρῇ δὲ καὶ 
μὲν ἦν τὰ μόρια μέχρι τῷ θώρακας. 40 γλυτῷ τὸ ἔξω ὑπογλετίς. 

Θώρακος. δὲ «μέρη. τὰ μὲν πρόσθια. τὰ δ᾽ ὀπίσθα. . Θώρακος δὲ περὶ μὲν. τῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, «τῷ δὲ 
πρῶτον. μὲν μετὰ τὸν αὐχένα έν τοῖς προσθίοις ςῆθος διφυὲς ςήθες τὸ ὄπισθεν νῶτον. νώτυ. δὲ μέρη ὠμοπλάται δύο καὶ 15 
μαςοῖς. τότων ἡ θήλὴ διφυής, δὲ ἧς. τοῖς θήλεσι τὸ γάλα: ῥάχιφ, ὑποκάτω δὲ κατὰ «τὴν γαςέρα τῷ θώρακος ὀσφύς. 
διηϑεῖτωι" ὁ -δὲ μαξὰς γκανάς.. ἐγγύεται δὲ καὶ τοῖς ἄρρεσι: κοινὸν δὲ τῇ ἄνω καὶ κάτω πλευραί, ἑκατέρωθεν. ὀκτώ" περὶ 

γάλα" ἀλλὰ πυκνὴ ἡ ὡἕ τοῖς ἄρρεσι, ταῖς δὲ γυναιξὶ 15 γὰρ Λιγύων τῶν καλεμένων ἑπταπλεύρων ὀθενός πω ἀξιο- 
ΕΟ καὶ πόρων μεςή.. ες πίςν. ἀκηκόαμεν. ' 

- Βιοδὼ" δὰ τὸν ἜΡΡΕΙ ἐν τοῖς πρόσθίοις γαςήρ, καὶ - Ἔχει δ᾽ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἄνω καὶ τὰ κάτω, καὶ 
ταύτης ῥίζα ὀμφαλός" ὑπόρριζον δὲ τὸ μὲν. διφυὲς χαγών» πρόσθια καὶ ὀπίσθια,: καὶ “δεξιὰ καὶ ἀριςεράῴ.- τὰ μὲν οὖν 

᾿Μὸ -δὰ «μοονοφυὰς τὸ μὲν ὑπὸ “ἰὸς. ὀμφαλὸν ἦτρον (τότε δὲ τὸ δεξιὰ καὶ ἀριςερὰ ὅμοια σιχεδὸν ἐν τοῖς μέρεσι καὶ" ταὐτὰ 
ἔσχατον ἐπίσιον), "τὸ δ᾽ ὑπὲρ τὸκ ὀμφαλὸν. ὑποχόνδριον, τὸο πάντα, πλὴν -ἀσθενέςερω τὼ ἀριςερα" τὰ δ᾽ ὀπίσθια τοῖς. 
δὲ κοινὸν ὑποχονδρίου καὶ λαγόνος χολάς. τῶν δ᾽ ὄτισθεν. προσθίοις ἀνόμοια, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω, πλὴν ὧδε ὅ- 
διάζωμα μὲν αὶ ὀσῴύς,: :ὅθεν καὶ. τόνομ᾽ ἔχει. (δοκεῖ γὰρ μοιω, τὰ κάτω τῷ ἤτρυ οἷον τὸ πρόσωπον εὐσαρκίᾳ καὶ 
ἐἶνκι ἰσεφυές):. τῷ δὲ. διεζοδικῶ τὸ μὲν οἷον ἐφέδρανον. ὙΧνοΣ ὠναρκίᾳ, 'χκαξ -τὰ σκέλη “πρὸς τοὺς. βραχίονας ἀντίκειται" 
τόςς. τὰ δ᾽, ἐν ᾧ ςρέφεται ὁ μηρός, κοτυληδών. τῷ δὲ ϑή-. καὶ οἷς βραχεῖ: οἱ ἀγκῶνες, καὶ οἱ ἱ μηροὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολύ, 
εὸς ἰδιον: μέρος ὑςρά,: ικαὶ τῷ. ἄρρενος. αἰδοῖον, ἔξωθεν ἐπὶ 25 καὶ οἷς οἱ πόδες μερροΐς, καὶ αἱ χεῖρες. 
τῷ τέχει τῷ θώρακας, ἀιρμιέρές, Τὸ. μὰν ἄκρον σαρκῶδες καὶ . Ἐώλν δὲ τὸ μὲν διφυὲς βραχίων" βραχίονος δ ὦ ὦμος, 
λεῖον, ὡς. εἰκεῖκ ἴσον, ὃ. καλεῖται βάλανος, τὸ δὲ περὶ αὐ-. ὠγκών, ὠλέκρανον, πῆχυς, χείρ᾽ χειρὸς δὲ θέναρ, δάκτυ- 
τὴν ̓ἀνώτυμον δίρμω;: ὃ. ἐὰν διακοπῇ, οὐ συμφύεται, οὐδὲ λοι πότε δακτύλε δὲ τὸ μὲν καμπτικὸν κόνδυλος, τὸ δ᾽ 

γρίθος. ἐδὲ. βλεφαρίᾳ,. καιπὸν δὲ τότε καὶ τῆς βαλάνε ἀκρο- ἄκαμπτον φάλαγξ. δάκτυλος δ᾽ ὁ μὲν μέγας μονοκόνδυ-- 
πυαθία. -τὸ δὰ λοιπὸς μέρος: χονδρῶδες; εὐαυξές, καὶ ἐξέρ- Ὅλος, οἱ δ᾽ ἄχλοι δικόνδυχοι. ἡ δὲ κάμψις καὶ τῷ βρα-. 
χαται καὶ εἰσέρχεται ἐναντίως ἢ τοῖς λοφέροις. τὸ δ' αἴ χίονι καὶ τῷ δωκτύλῳ εἴσω κἄσιν' κάμπτεται δ᾽ ὁ βρα- 
δόξα ὑποκάτω ὄρχεις δύο. -τὸ δὲ πέριξ δέμμα, ὃ καλεῖται χίων κατὰ τὲ ὠλέκρανον. χειρὸς δὲ τὸ μὲν ἐντὸς θέναρ, 
ὄσχχεος, οἱ δ᾽ ὄρχεις.ὅτε ταὐτὸ σαρκὶ ὅτε πόρρω σαρκός ὃν σαρκῶδες καὶ διηρημένον ἄρθροις, τοῖς μὲν μακροβίοις ἑνὶ ἢ 

2. εἴσω 44“. ἵ 3. ἐπὶ φλεβός ῬΏ»“. ἵ φλεγμάνη «4505, φλεγμαΐνη Ρ. ΠΠ 5. τὸ δὲ μεταξὺ πρ. καὶ θ. αὐχὴν Ρ, ἵ 6. μέρος οχα «450». 
8. ἡ οπὶ “4490. ἢ ἱντὰς] ἐν τοῖς τΥ «14. 1 9. μέρος (απ. || 12. ἐμπροσθίοις Ρ. 1 13. μαςοί ῬΏ“. " 1. καὶ ἵν τοῖς “4505. ἢ 45. 
τοῖς ἄρρεσι] τότοις 5. ᾿ -19. ἵἴτρον Ῥ. Ἢ 20. ἐπίσειον 444..}} 21. κοῖλον “5. 23. εἶναι οτὰ Ῥ. 1} ἰσοφυές} τις ὀσφύς “4405. {1 ἐφ᾽ 
ἕδραν ὃν 4405, ἐφέδρα 195, ἐφ᾽ ἕδρα Ρ.  γλωττὸς Ρ. ἢ 25. ἴδιον οτὰα 225. ἢ 26. τῷ οἵαὰ 0 οἱ ργ “45. "1 καὶ ἀὲ λεῖον “1505, καὶ ἄνγν- 

σον (οπιΐββο τπὸχ ἴσον) Ρ])“. ἢ 29. ἀκροπισϑία ρτ “45. ἢ} 30. εὔαυξες }. 1} εἰσέρχεται καὶ. ἐξέρχεται 6“. ᾿ 32. ὃ οἵα “5. [ 33. ὁ- 
σχέα ῬΌ“. ᾿ 

2. τῶν οπι ᾿γ “45. ΠΠ 4. ἔξωθεν Ρ. 1 5. τῷ δπία τῇ οτὴ “4505. ἢ 8. ἴτρα Ῥ. ᾿ 9. περίνεον “4505, ἢ 10. γλωττῶ ;. 11. μὲν 
ὅτι 195. ἢ 12. ςήθυς ὄπισθεν νῶτα ῬΏ 5. μέρος “445, 1 13. ὑποκάτωθεν “4505.  ««ἡ. ἱκατέρωσε ῬΌ522 9. ἃ 15. λιγύων 55 “445, αἰ- 
ὐων “49, αἰγίων (5, λιγγύων ῬΏ4. 11 σὐθενὸς τῶν ἀξιαπίξων ῬΏ“. ἃ 11. καὶ τὰ ἔμπροσθεν καὶ τὰ ἐπίσθιω “4505. 11 19. ἐν οἵα ῬΡ5. 

ταῦτα ἢ“, τὰ αὐτὰ ,4“0σ. ἢ 21. ὅμοια ὧδε. .4σ. 1} 22. κάτω τοῖς ἄνω τὸ 5. ἢ 25. ἧσοις ΡΏ». ᾿ὶ 27. ἀγκῶνος 5 εἰ ρν 4“. ἢ 
ὀλέιρανον 66. ἃ 28. δακτύλων 125 οἱ [οτί882:6 Ρ. ἢ 31. κοδύλνυ Ῥ.5. 1 ἴσως 0“, ὑντὸς 445. ἢ} κάμπτεται. καμπτετα, δὲ Ρ[“. ἢ 

ὁ οπὶ “4905. ἢ 32. ὀλέκρανον “455. 1] μὲν οπι 25. 33. διηρθρωυμένον ῬῚ)5. ἢ ἄρθρωυ Β}5. 
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δυσὶ δὲ ὅλε, τοῖς δὲ- βραχυβίοις διὶ καὶ αὶ δ δὰ Ὁ, ἄρθραν ἔχει τοῦτο τὸ. μόριον: μετὰ δὲ τὸν κεφαλήν ἐξὶν ὁ αὐχήν, 
δὲ χειρὸς καὶ βραχίονος ναρπός. τὸ δὲ ἔξω τὴς χειρὸς νευ- εἶτα ςῆθος καὶ νῶτον, τὸ μὲν ἐκ τοῦ πρόσϑεν τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ 
ρῶδες καὶ ἀνώνυμον. ὄπισθεν. καὶ ἐχόμενω τότων γαςὴρ καὶ ὀσφὺς καὶ αἰδοῖον 

Κώλου δὲ διμερὲς ἄλλο σκέλος. σκέλους δὲ τὸ μὲν καὶ ἰσχίον, εἶτα μηρὸς καὶ κνήμη, τελευταῖον δὲ πόδες. εἷς 

ὠμφικέφαλον μηρός, τὸ δὲ πλανησίεδρον μύλη, τὸ δὲ διόΞ ς τὸ πρόσβεν. δὲ καὶ τὰ σκέλη τὴν κάμψιν ἔχει, ἐφ᾽ ὃ καὶ ἡ 
ςεὸν κνήμη, καὶ ταύτης τὸ μὲν πρόσθιον ἀντικνήμιον, τὸ δ᾽ πορεία, καὶ τῶν ποδῶν τὸ κινητρεώτερον μοέρος καὶ ἡ καμ.»" 
ὀπίσθιον γὰςροκνημία, σὰρξ, νευρώδης ἢ φλεβώδης, τοῖς μὲν ψιο' ἡ δὲ πτέρκα ἐκ τοῦ ὄπισθεν" τῶν δὲ σφυρῶν ἑκάτερον 
ἀνεσπασμένη ἄνω πρὸς τὴν ἰγνύν, ὅσοι μεγάλα τὼ ἰσχία κατὼ. τὸ ἧς, ἐκ' δὲ τῶν πλαγίων τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀρις- ὁ» 
ἔχεσι, τοῖς δ᾽ ἐγαντίως κατεσπασμόη" τὸ δ᾽ ἔσχωτον ἀντι- ρῶν οἱ βραχίονες, τὴν κάμψιν ἔχοντες. εἰς. τὸ ἐγτός, ὥςε το 
κνημίς σφυρόν, διφυὲς ἐν ἑκατέρῳ τῷ σκέλει, τὸ δὲ πολυ- το κυρτὼ τῶν σκελῶν καὶ. τῶν βρα;χλόνων πρὸς ἄλληλα εἶναι 
ὄςεον τῷ. σκέλος πύός. τότι δὲ τὸ. μὲν ὀπίσθιον μέρος πτέρνα, ἐχ᾽ ἀνθρώπε μάλιςα. τὰς δ᾽ αἰσθήσεις. καὶ τὶὲ αἰσθητήρια,, 
τὸ δ᾽ ἐμπρόσθιον τοῦ ποδὸς τὸ μὲν. ἐσχιαμένον δάκτυλος ὀφθαλμὲς καὶ μυκτῆρως “καὶ «γχῶσταν,. ἐπὶ ταὐτὸ καὶ εἰς 

πέντε, τὸ δὲ σαρκῶδες κώτωθεν στῆθος, τὰ δ᾽ ἄνωθεν ἐν. τὸ πρόσθιον’ ἔχει" τὸν δ᾽. ἀκοὴν καὶ τὸ :αἰσθητήριον αὐτῆς 
τοῖς πρανέσι. νευρῶδες καὶ ἀνώνυμον. δακτύλου δὲ τὸ μὲν: καὶ τὰ ὦτα ἐκ τῷ πΧαγής μέ, ἐπὶ τῆς αὐτῆς δὲ περιφε- 
ὄνυξ,. τὸ δὲ καμπή; παντὼν δὲ ὁ ὄνυξ ἐπ᾽ ἀκρῳ" μονότας ρείας τοῖς ὄμμασιν. τὰ δ᾽ ὕμμωτα ἐλώχιςον κατὰ μέγεδος 
κάμπτοι δὲ πώντες οἱ κάτω δάκτυλοι. τῷ δὲ ποδὸς ὅσοις: διέςηκεν ἀνθρώπῳ τῶν ζῴων. ἔχει δὲ ἐκριβες ἔτην ἄνθρωπος 
τὰ ἐντὸς παρ) καὶ μὴ κοῖλον, ἀλλὰ βαίνεσιν ὅ ὅλῳ, δ ἢ τῶν αἰσθήσεων: τὴν ἁφήν; δεπίρακον. τὸν γεῦσιν" ἐν δὲ ταῖς 

γοι. καοινὸν- δὲ, μαρῦ καὶ. »νήμης. γόνυ. καμπή.. ες ἄλλαις, λείδεται πολλῶμ 
. Τάντωι μὲν ἦν. τὼ μέρα κοιμὰ καὶ ἃ ἄρρενος καὶ ἀλη νι Τὰ μὲν ἦν μόρια τὰ: πρὸς τὴν ἔξω ΕΝ τοῦτον 16 

5 δὲ θέτις. τῶνι μερῶν. πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ πρόσθιον20. τέτακται τὸν τρόπον, καὶ καθάπερ' ἐλέφεθη!, διωκόμας αἱ τα 
καὶ ὀπίσθιον. καὶ δεξιὸν καὶ ὠριςερὸν ὡς ἔχει, φανερὰ μὲν: μάλιςα καὶ γνώριμω διὰ τὴν συνήθειάν ἐξιν" τιὲ δ᾽ ἐντὸς τὸ- 
ἂν εἶναι δόξεις τὰ- ἔξωθεν κατὰ τὴν αἴσθησιν,. ὁ μὴν ἀλλὰ ναντίον.. ὥγνως φ' γάρ ἐςτ. μώχιςαα τὼ τῶν ἀνθρώπων, ὥς 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν λεκτέον δὶ’ ἥνπερ καὶ τὰ πρότερον εἰ:. δεῖ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων μόρια ζῴων ἀνάγοντας σκυπεῖν, οἷς 
ρήκωμεί, ἶνῳ ἀεραίνηται τὸ ἐφεξῆς, καὶ κατωριθμουμέων: ἔχει παραπλησίαν τὴκ: φόσιν. πρῶτον μὲν ἦγ τῆς κεφαλῆς 
ὅπως ἧττον λανθάνῃ, τὰ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχονται τρότον ἐπί τε25 κεῖται τὴν, θέσιν ἐν τῷ πρόσθεν ἔχων ὁ ἐγκέψακος" ὁμοίως. 
τῶν ἄλλων ζῴων. καὶ ἐπὶ: τῶν -ἀνθρώπων» μάλιςα. δὶ ἔχει ἂὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις,. ὅσα ὄχι τῦτο τὸ: μόριον: ἔχᾳε 
διωρισμένα, πρὸς. τὸς. κατὰ φύσιν τόπος τὼ ἄγω. καὶ κάτω. δὲ ἅπαντα ὅσα ἔχει αἷμα, καὶ ἔτί τὰ μωλοίκια" κατιὼ 
ἄνθρωπος τῶν ἄλλων. ζῴων" τὰ τε γὰρ ἄνω καὶ κώτω πρὸς. μέγεθος. δ᾽ ὁμοίως ἔχει ἄνθρωπος πλεῖςον ἐγκέφαλον καὶ 
τὰ τοῦ παντὸς. ἄγω. καὶ κάτω τέτακται. τὸν αὐτὸν τρόπαν. ὑγρότωτον. ὑμιένες δὲ αὐτὸν δύο. ππεριέχχεσεν," ὁ. μὲν περὶ τὸ 
καὶ τὰ πρόσθια: καὶ τὰ ὀπίσθια: καὶ τὰ δεξιὼ καὶ. τὰ ὠρε- 3. ὀξοῦν ἰσχυρότερος, ὁ᾽ δὲ περὶ αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον ἥττων 
ςερὰ κατὼ «φύσιν. ἔχει. τῶν. δ᾽ ἄλλων ζῴων τὰ μὲν οὐκ: ἐκαύν.. διφυὴς δ᾽ ἐν πᾶαύ ἐςιν ὁ ἐγκέφαλος, καὶ ἐπὶ τότε 

ἔχει, τὼ δ᾽ ἔχει: μὲν συγκεχυμέια δ᾽ ἔχει μᾶλλον. ἡ μὲν: ἡ, καλουμώη. παρεγκεφαλὶσ ἔφιχατον, ἑτέραν ἔχουσα τὴν 
εὖν κεφαλὴ πᾶσιν ἄνω πρὸς. τὸ σῶμα τὸ ἑαντῶν’ ὁ δ᾽ ἄν. μορφὴν καὶ κατὰ τὴν ὠφὴν καὶ κατὼ τὴε ὄψιν. τὸ δ᾽ ὅπι- 
θρωπος μόνος, ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τὸ τοῦ ὅλου τελειωθεὶς σθεν τῆς κεφαλῆς κενὸν καὶ κοῖλον πᾶσιν, ὡς ἑκάςοις ὑπ- 

4. ὁ] μὴ Ο5,, οὐχ ὋΣ “41. ᾿ ἄρθρον 5. [{ 5. μιχρύς, 54 μηῃρός, “45. ἢ πλάνης ἔδρον ῬῚ». ἢ μύλα Ῥ, 1 διόςφρεον ὑτ' “45. .1Π 8. ἐγνύην 
ΠΡ, ἢ 9. ἐναντίοις )Η5. ᾿ 14. πτέρνα] περόνη... 1]. 12. δαχτύλοις ΡΠ)“. 113. κάτῳ “45. 1} 15. ὃ οτα 5. 1] μόνω καμπτὸ Ὧ 5, μέν 
καμπκὸ Ρ. [{.46. ὅσεις. μὲν τὸ “4446 5..} 18.. κοινὸ, κοι ἢ καμπή οἵα Ὁ“. ἃ 19. θήλεος καὶ ἄρρενος “4405. ἢ 20. θέσις δὲ Ῥ)4. ἢ 58. 
ἀλλὰ καὶ διὰ ῬΙ5. 23. εἰρημόα Ρ. ᾿ 2ᾷὰ. καὶ οαι Ῥ2σ. ἵ 27. ἄνω τε καὶ ῬΏσ. []. 30. τὼ ὀπίσθια καὶ οἵ Ρ, τὼ οἷν “4905. ἢ 

82. ἔχει απῖς μᾶλλον οα 5. ἢ 33. ἄνω πρὸς οὔλ (5 οἴ ργ.45. [Π αὐτῶν 65. 
1. ἔχει καὶ τῦτο ΩΦ“. ἢ δ οἵα 15. 2. νῶτος .4“. ΠΠ ἃ. ἰσχία 7)“. ἴΠ.5. τὰ .Ὧ5, 1 ἐφ᾽ --- 1. ὄπισθεν ογτὰ Ὁ». } 8. κατὰ] ἔ 

ῬΩο εἰ "ς 4“. ἢ τῶν ροβὶ καὶ οὐὰ 5. 1 9. τὸ] τὰ 1295. ἢ 12. μυκτῆρα «4σ. ἢ 18, αὐτῶν ῬΏ“. ἢ 1ἡ. καὶ οπι 5. ἢ] τὰ ὅτα]}" 
ταῦτα 4σ, {| τῇ οτά 4“05. ᾿Π δὲ οἵα 225 εἰ ΡῚ «45. ᾿ 15. ἰλάχιςα κατὰ τὸ μέγεθος 45. 16. ἄϊιθρωκος ῬΠ“. ἢ 41. τὴν ἁφὴν τῶν᾽ 

αἰσθήσεων Ῥ. δεύτερον (5. 1 τὴν οπὶ 6" οἱ ον 45. ΠΠ 20. «τὲ χτᾶταρ }. ἢ καὶ ογχχὰ .Ὠ“. {Π ὠνόμαςαι ῬΠ)5. ἢ 22. τὼ οτὰ .«4“05. ἢ 

28. μόρια ὁτὰ «4505. [|ἀνώγοντα Ῥ1)5. ἢ 25. ἐμπροσθίων Ὧ“. ὃ οτὰ ῬΑ, ᾿ἰ ἐγκέφαλον Ῥ. 1 21. πάντα ῬΊ“. Π καὶ ἔτι τὰ μαλά- 
κια] καὶ ἔςιν ἔγαιμα 5. [Π 28. ὁμοίως οἵὰ .25.. } 29, αὐτὸ Ῥ. 1 81. ἐςὴν ἐν πᾶσιν Ῥ])σ. 11 832. ἔσχατον δὲ ἑτέραν 45. 



ΠΕΡῚ Τὰ ΖΏΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. ἀθὅ 

ἄρχοι μεγέθος, ἔμῳ μὲν γὰρ μεγάδαν. ἔχει τὴν κεφαρον, φω δ᾽ ἐν ἀνθρώπῳ. ἔςι δ᾽ ὁ πολυσχιδὴς ὁ τῶ- ὠνθρώχε, ὥσι- 
σὸ δ᾽ ὑποκεζμεμον σῇ προσώπε μόριον ἔλαπστον, ὅσα ςρογ- περ ἐνίων ζῳοτόκων, ὑδὲ λεῖος, ἀλλ᾽ ἔχει ἀνωμαλίαν. ἐν δὲ 
γυλοφρόσωπα' τὰ δὰ τὴν μὲν γεφαλὴν μεκράν, τὼς δὲ. τοῖς ὠοτόκοις, οἷον ὄρνισι καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα φοτόκα, 
σφανγόναις μαχρές, οἷον τὸ σῶν λοφύρων γόος πῶν, ἄναιμος αὐλὺ τὸ μέρος ἑκώτερον ὠπ᾽ ἀλλήλων ἥσχιξαι, ὕςι δοκεῖν 
δ᾽ ὁ γκάφωλος ἄπασι, καὶ ὑδεμίαν ἔ ἔχον ἐν αὐσῷ: φλέβα, « δὲ ἔχειν πλεύμονα" καὶ ὠπὸ μιᾶς δύο. ἐςὶ μόριά, τῆς 
καὶ θιγγωάμθος χκαχᾷ Φύσῳ ψνχρόρ. ἔχει. δὶ ὦ τῷ μέσῳ 
ὑ κῶν αλείξων τᾶς κοῖλόν τι. μριρόν.. ἡ δὲ περὶ αὐτὸν μᾶτ 
ννγξ φλεβῴώδας᾽ ἔφι δ᾽ ἡμὴν δερματικὸς ἡ μῆνεγξ ὁ περι: 

ἀρτηρίας, εἰς ἑκατερον τὸ μέρος τεύοντα τῷ πλεύμονος. συν- 

ἤρτηται δὲ καὶ τῇ μεγώλῃ φλεβὶ καὶ τῇ ἀασρτῇ! καλυμέ. 
φυσωμένης δὲ τῆς ἀρτηρίας διαδίδωσιν εἰς τὸ κοῖλα μέρη 

ἔχων τὴν ἐγκέφάλον, ἀπὶρ δὲ τὸν ἐγέξφωλον λέπτότωτον τῇ πλεύμονος τὸ πνεῦμω. ταῦτα δὲ διαφύσεις ἔχει χον- 

ὀφῶν. καὶ ὠφθενές σον τῆς κεφαλῆς ἐς, ὃ καλεῖται βρέτ το δρώδεις. εἰς ὀξὺ συτρτάσαξ" ἐκ δὲ τῶν διαφύσεων τρήματα 
σα. φίρουσι͵ δ᾽ ἐκ τὸ ὀφθαλμὴ τρεῖς πκόρρι εἰς τὸν ἐγκές διὰ παντός ἐςι τῷ πλεύμονος, κε ἐκ μειζόνων εἷς ἐλάττω 
φαλον, ὁ μὲν μέγιφας καὶ ὁ μέσος εἰς τὴν παρεγκεφαυλίδα, δια διδόμενα. συνήρτητωι δὲ καὶ ἡ καρδία τῇ ἀρινρίῳ πι- 

ὁ δ᾽ ἐλῴχιςος εἰς φὐτὴν. τὸν ἐγκέφαλον" ἐλώχιςος δ᾽ ἐξσὶν ὁ μωλώδεσι καὶ χρονδρώδεσι καὶ νώδεσι δεσμοῖς" ἧ δὲ συνήρ- 
πρὸς τῷ μυκτῆρι. βοίλιφώ, οἱ μὲν ἦν μέγιξοι παρ᾽ ἀλλή. τηται, κοῖλύν ἐς». φυσωμένης δὲ τῆς ἀρτηρίας ἐν ἐνίοις 
λις εἰσὶ καὶ ἀ συμπέπγυσιν," οἱ δὲ μέτοι συμπίπτουσι (δᾷ- τς μὲν ὁ κατάδηλον ποιεῖ, ἐν δὲ τοῖς μείζοσι τῶν ζῴων δῆ- 
λον δὲ τῆτο μάλιςφ ἐπὶ τῶν ἰχϑύων)" καὶ γὼρ ἐγγύτερον δον ὅτι εἰσέρχεται. τὸ πιεῦμω εἰς αὐτήν. ἡ μὲν ἦν ἀρτηρία 
ζσρι τῷ ἐγκεφάλε. ἢ οἱ μεγαλω" οἱ δ' ἐλάχοςοι πλεῖόν τς τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, καὶ δέχεται μόνον τὸ πνεῦμα καὶ 
ἀπήρτηντα; ἀλλήλων καὶ ὁ συμαίπταςιν.. ἐγτὸς δὲ τῷ αὐχές ἀφίησιν, ἄλλο δ᾽ θὲν ὅτε ξηρὸν ὅθ᾽ ὑγρόν, ἢ πόνον παρέχει, 
τοῦ. τε. οἰσοφῴγῳ «καλούμενές ἐφιν, ἔχων τὴν ἐπωνυμίαν ἕως ἂν ἐκβήξη τὸ κατελβθόν, ὁ δὲ ςόμαχος ἤρτηται μὲν 

ἀπὸ τὸ μήκεξ καὶ τῆς ςενότητος, καὶ ἡ ἀρτηρίω. πρότερον ηῃ ἄνωθεν ἀπὸ τῷ ςάματος, ἐχόμειος τὴς ὠρτηρίας, συνεχὴς 
δὲ τῇ. θέσει ἡ ἀρτηρία κεῖται τῷ οἰσοφαγν. ἐν πῶσι τοῖς ἔχο- ὧν πρός τε τὴν ῥείχιν καὶ τὴν ἀρτηρίαν ὑμενώδεσι δεσμοῖς, 
σιν «ὐρήν' ἔχει δὲ ααφύτῃν πάντα ἅξαπερ καὶ πνεύμονα ἔχέι, τελευτᾷ δὲ διὰ τῷ διαζώματος εἰς τὴν κοιλίαν, σαρκοειδὴς 
ἔς, δ᾽ ἡ μὲν ἀρτηρίᾳ ᾿χρυδλώδης τὴχ φώσιν κἀὶ ὀλίγαιμος, ὧν τὴν φύσιν, καὶ; τάσιν ἔχων καὶ ἐπὶ μῆκός καὶ ἐπὶ τλά- 
«κολλαῖς. λεπτοῖς φλεβίοις. "περιεχομάπη, κεῖται δ᾽ ἐπὶ μὲν τος. ἡ δὲ κοιλία ἡ. τῷ ἀνθρώπε. ὑμοία τῇ. κυνείφ ἐς ν᾽ οὐ 

τῷ ἄνω πρὸς τὸ ςόμᾳ κατὰ τὸ ἐκ τῶχ μυκτήρων σύντρεσιν π5 πολλῷ γὰρ τῷ ἐντέρου μείζων, ἀλλ᾽ ἐορκυΐῳ οἱονεὶ ἐντέρῳ 
εἰς τὰ ςόμα, ἢ καὶ ὅταν πίνοντες ἀνασπτάσωσί τι τῷ ποτῇ, 
χωρεῖ ἐκ, τῷ ςὅματος διὰ τῶν μυκτήρων ἔξω. μεταξὺ δ᾽ 
ἔχει τῶν τρήσεων τὴν. ἐπιγλωττίδα, καλουμένην, ἐπιπτύσσε- 

σθαι δυναμένην ἐπὶ τὸ τῆς ὠρτηρίως τρῆμα τὸ εἰς τὸ ςόμω 

εὖρος ἔχοντι" εἶτα: ἔντερον ἁπλοῦν εἰλεγμένον, εἶτα ἔντερον 
ἐπιεικῶς πλατύ. ἡ δὲ κάτω κοιλία ὁμοίω τῇ ὑείῳ" πλα- 
» “5 σιν, ν ΩΝ, φ , τε τε γώρ ἐςι, καὶ τὸ ἀπὸ ταῴτης πρὸς τὴν ἕδραν παχὺ 

καὶ βραχύ. τὸ δ᾽ ἐπίπλοον ἀπὸ μέσης τῆς κοιλίας ἤρτη- 

τεῖνον. ταύτῃ δὲ τὸ πέρας συνήρτηται τῆς γλώττης. ἐπὶ δὲ ὃ ταί, ἔςι δὲ τὴν φύσιν ὑμὴν πιμελώδης, ὥσπερ καὶ τοῖς 
θάτερα καθήκει εἰς τὸ μεταξὺ τῷ πλεύμονος, εἶτ᾽ ἀπὸ τότα 

σχίζεται εἰς ἑκάτερον τῶν μερῶν τῷ πλεύμονας. θέλει γὰρ 
ἄλλοις ταῖς μονοκοιλίοις καὶ ὠμφώδεσιν. ὑπὲρ δὲ τῶν ἐν- 
τέρων τὸ μιεσεντέριόν ἐς ιν" ὑμενῶδες δ᾽ ἐςὶ τῦτα καὶ πλατύ, 

εἶναι διμερὴς ὁ πλεύμων ἐν ἅπασι τοῖς ἔχεσιν αὐτάν" ἀλλ᾽ 
ἂν μὲν τοῖς ζῳοτόκοις ἀχ; ὁμοίως ἡ διώςασις φανερά, ἧἥκι- 

καὶ πῖον γίετωι. ἐξήρτηται δὲ ἐκ τῆς μεγώλης φλεβὸς 

καὶ τῆς ἀορτῆς, καὶ δι᾽ αὐτῷ φλέβες πολλαὶ καὶ πυκναΐ, 

4“. 42. ἰλάττω εἰ 8. δὲ κεφαλὴν μὲν 7)“. 6. ψνχρός οπι ρον “45. [Π 7. μικρὸν] κορόν Ῥ. [Πμῆνιξ “45. Πϊ 8, φλ. ἐς" ἔςι δ᾽ ὃ μ. ὑμὴν 
δωμ- «45. 11 4. ὑπὶρ δὲ τῇ ἐγκεφάλν “4505. ἢ 13. τὸν αὐτὸν “44. καὶ 14. παράλληλοί 4405, ἢ 16. γὰρ ἐγγύτερον] ἐγγύτεροι 5. 1 18. 

συμπτίπτυσιν ἐντός, ἱντὸς Ῥ. 1 19. καλέμενος οἰσοφάγος “5. | 22. καὶ οπὶ “44“05. ᾿} ἔχει οτὰ }. ᾿ 23. ὀλιγόαιμος “4505. ἢ 3λ. πολ- 
λοῖς οι ΡῈ. 25. τὸ ἄνν 05, τῇ ἄνω 445. ἢ ἐκ οἴὰ 5. ἢ 27. τὸ οπι .4ο05. [1 28. ἐπιπτύττεσθαι Ῥ. [| 29. ἐπὶ τὸ τρ. τῆς ἀρτ. τὸ 
ἀὐτἃ Ι 31. πλεύμονρς 125: ΟΒΙΕΣΣ πΥ--. ἔ 32. πλεύμονος 1) εἴ οογὺ }. || 833. πλ-- Ρ1)5 δὲς εἰ μβοβίμαο. 

1. 1 ὑδὲ Ρ. || πολυσχεδὴς οἱ 2. ἀνωμαλίας ῬΏ“. ΠΠ 3. ζωντόκοις εἰ τηοχ ζωοτόκει Ῥγ..45. 8. μέρη. οηλ ( εἰ ρυ..45. [ 10. διη- 
κύσας 4565. {Ρ11.. ἔτι Ρ. ἵὶ ἀὰ) ἃ Ρ, οἵα 22“. ᾿ 13. καὶ γάδεαι οἵα 125. [Π.19. ὡς (5. 1} ἐκρήξη Ο5 οἵ ᾿Υ 444. {Π 20. ἐρχόμείος ΡΥ 
“45.}»Ἔ 21. ἰνώδεσι 19, ἢ 22. ζώματος (5, ςέματος 45. 1 σαρχῳειδὴς Ρ, σαρκώδης (5. καὶ 23. ἔχον ἐπὶ μῆκος καὶ πλάτος Ὧ“. ἢ" 34. ἡ 

«αἱο τῷ οτὰ Ῥ.5. || 258. ὑτέρῳ] ἔντερον 1)“, ἐτέρω. ἑὴ (5, τέρω τιὰ (5. ῃἢ 26. ἔχον.Ρ. 1 ἀἁπκρι] πλατὺ .44.. 11 ἅτα ἔντερον) εἶτα 
ἔντερον εὖρος ἔχον ῬΙ5, οὔλ “45. || 28. τε οὰ 2“. ([ βραχὺ καὶ παχά ῬΙΩ»“. ἵ 29. ἐπίπλον (5, ἔπιπλον 4“. 81. ἀμφόδυσιν ῬΙ". ἢ 

82. ἐςν οπι Ῥ}5. ᾿} δ᾽ ἐφ}] δ᾽ ἐςξὶ καὶ 5, οὰ ῬΙσ. ἢ καὶ τῦτο ,46. ἢ πλ. γίνεται καὶ πῖον 125, πὰ, Ὑίεται πῖον Ῥι Π 33. ἐξήρτηνται 

Ῥ2 5. 1134. καὶ δῖα δι᾽ οὐὰ . [[φλίβες πολλαὶ δι’ αὐτῇ 95. 



4ἀθ6 ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ. ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΑ. 

κατατείννσαι πρὸς τὴν τῶν ἐντέρων θέσιν, «ἄνωθεν ἀρξάμεναι δὲ πλεῖξον μὲν δ' πλεύμων. ἔχει τῶν "ἐν τοῖς ζῴοις. μιορίων 
μέχρι κάτω. τὼ μὲν ἵν περὶ τὸν ςόμαχον καὶ τὴν ὠρτη- τοῖς ἔχουσί τε πνεύμονα καὶ ζῳοτοκοῦδιν ἐν αὐτοῖς τε’ καὶ 
ρίαν ὅτως ἔχει, καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν. ἐκτός" ἅπας μὲν γάρ ἐς σομφός, παρ᾽ ἑκάςην δὲ τὴν σύ- 

17... Ἡ δὲ καρδία ἔχει μὲν τρεῖς κοιλίας, κεῖται δ᾽ ἀνωτέρω ριγγα πόροι φέρυσι τῆς μεγάλης φλεβόε.. ἀλλ᾽ αἰ νομίζον- 
τὰ: πλεύμονος κατὼ τὴν σχίσιν τῆς ἀρτηρίας, ἔχει δ᾽ ὑμένα 5 φες εἶναι καγὸν διηπάτηνται,- θεωῤῶντεξ τὸς ἐξηρημόυς ἐκ ἐκ τῶν 

πιμελώϑη καὶ πάχύν, ἢ προσπέφυκε τῇ φλεβὶ. τῇ Μεγά- διαιρουμένων τῶν ζῴων, ὦ ὧν εὐθέως ἐξελήλυθε τὸ. αἷμα ἀθρόον, 
λῃ καὶ τῇ υρτῇ: κεῖται δὲ ἐπὶ τῇ ορτῇ κατὼ τὰ ὀξέα: τῶν δ᾽ ἄλλων ψπλάγχνων ἡ καρδία βένον᾽ ἔχει αἷμα. καὶ 

κεῖται δὲ τὼ ὀξέα κατὰ τὸ ςῆθος ὁμοίως ὡπάντων τῶν ζῴων, ὁ μὲν πλεύμων ἀκ ἐν αὐτῷ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς φλεψίν, ἡ δὶ 

ὅσα ἔχει ςῆθος. πᾶσι δ᾽ ὁμοίως καὶ τοῖς ἔχεσι καὶ τοῖς μὴ καρδία ἐν αὐτῇ" ἐν ἑκάςῃ γὰρ ἔχει αἷμα τῶν κοιλιῶν, 
ἔχυσι τῦτο τὸ μόριον εἰς τὸ πρόσθεν ἔχει ἡ καρδία τὸ ὀξύ" 10 λεπτότατον δ᾽ ἐςὶ τὸ ἐν τῇ μέση; ὑπὸ δὲ τὸν. πνεύμονά ἐςι 
λάθοι δ᾽ ἂν πολλάκις διὰ τὸ μεταπίπτειν διαιρυμένων. τὸ τὸ διάζωμα τὸ τῷ ϑιόρακος, αἱ: ̓καλύμεναι ̓ φρένες, «πρὸς 
δὲ κυρτὸν αὐτῆς ἐςὶν ἄνω. ἔχει δὲ τὸ ὀξὺ γἀρκῶδες ἐπὶ μὲν τὼ. σλευρὰ καὶ τὼ ὑποχόνδρια, καὶ, τὴν ῥαΐχὰν. συνηρ: 
πολὺ καὶ πυκνόν καὶ ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς γεῦρα ἕνεςι. τημέναι, ἐν μέσῳ δ᾽ ἔχει τὰ λεπτὼ καὶ ὑμενώδη. ἔχεὶ 
κεῖται δὲ τὴν θέσιν ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις κατὰ μέσον τὸ ςἢ» δὲ δὲ αὑτῷ καὶ φλέβας τετωμώας" εἰφὶ: δ᾽ αἱ τῷ ἀνθρώπε 

ὅος, ὅσα ἔχει ςῆθος, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ἐν τοῖς ἀριςεροῖς 15 φλέβες παχεῖαι ὡς κατὰ Χόγον τῇ. σώματὺς.. ὑπὸ δὲ τὸ 
μᾶλλον, μικρὸν τῆς διαιρέσεως τῶν μαςῶν ἐγκλίνεσα εἰς 
τὸν ὠριςερὸν μας ὃν ἐν τῷ ἄνω μέρει τῷ ςήθες. καὶ ὕτε με- 
ψάλη, τότε ὅλον αὐτὴς εἶδος ὁ πρόμηκές ἐςιν ἀλλὰ ςρογ- 

διάζωμᾳ ἐν μὲν "τοῖς δεξιοῖς κεῖτωι τὸ ἧπαρ, ἐν δὲ τοῖς 
ἀριςεροῖς σπλήν, ὁμοίως. ἐν ἅκακι τοῖς ἔχεσι ταῦτα; τὰ 

μόρια κατὼ" φύσιν. καὶ μὴ φερατωδῶφ᾽ ἤδη, γὰρ. ὦπται 
υλώτερον" πλὴν τὸ ἄκρον εἰς ὀξὺ συνῆκται. ἔχει δὲ κοι- μετηλλαχότα, φὴν τάξιν ἔν τισι τῶν τετρωκόβων. συγήρτη: 
λίας τρεῖς, ὥσπερ εἴρηται, μεγίςην μὲν τὴν ἐν τοῖς δεξιοῖς, Ὁ ται δὲ τῇ. κώτω κοιλΐῳ κατὰ τὸ ἐχίχλοον. τὴν δ᾽ ὄψιν ἐξὸν 
ἐλαχίρον. δὲ τὴν ἐν τοῖς ἀριςεροῖς, μέσην δὲ μεγέθει τὴν ὁ τῷ ἀνθρώπι σπλὴν ςενὸς καὶ μάκρός, ὅμοιος τῷ ὑείφι τὸ 
ἀνὰ μέσον" καὶ εἰσὶν εἰς τὸν πνεύμονα φετρημέμαι πᾶσαι. δὶ ἧπαρ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐν. τοῖς αλείς οἷς ἐκ ἔκ 
ἀμφοτέρας δὲ ἔχει τὼς δύο. μικράς, καὶ εἰς τὸν πλεύμονα χολήν, ἐπ᾿ ἐνίοις δὲ ἔπεξιν. ςρογγύλον δ᾽ ἐςὶ πὸ τὸ ἀν- 
τετρημένας ἁπάσας. κατάδηλον δὲ κατὰ μίαν τῶν κοιλιῶν θρώπε ἧπαρ καὶ ὅμοιον τῷ βοείῳ. συμβαδει. δὲ τῦτο καὶ 
κάτωθεν ἐκ τῆς προσφύσεως. κατὰ μὲν τὴν μεγίςξην κοιλίαν 25 ἐν τοῖς ἱερείοις,. οἷον ἐν μὲν τόπῳ «τινὶ τῆς ἐν Ἐὐβοίᾳ Χαλ- 
ἐξήρτηται τῇ μεγίςῃ φλεβί, πρὸς ἣν καὶ τὸ μεσεντέριόν κιδιριῆς ὧκ ἔχει τὰ πρόβατα χολήν, ἐν δὲ Νάξῳ πάντα 
ἐξι, κατὰ δὲ τὴν μέσην τῇ ἀορτῇ. φέρεσι δὲ καὶ εἰς τὸὸῤ σχεδὸν τὼ τετράποδα τοσαύτην ὥς᾽ ἐκπλήττεσθαι τὸς θύ- 
πλεύμονα πόροι ἀπὸ τῆς καρδίας, καὶ σχίζονται τὸν αὐτὸν οντας τῶν ξένων, οἰομένους αὑτῶν ἴδιον εἶναι τὸ σημεῖον, 

τρόπον ὅνπερ ἡ ἀρτηρία." κατὼ πάντα τὸν πλεύμονα παρα» ἀλλ᾽ ὁ φύσιν αὐτῶν εἶναι ταύτην. προσπέφυκε δὲ τῇ με- 
κολεθέντες τοῖς. ὠπὸ τῆς ἀρτηρίας. ἐπάνω δὴ εἰσὶν. οἱ ἀπὸ 3) γώλῃ φλεβὶ τὸ ἥπαρ, τῇ τῇ δ᾽ ἀορτῇ ὁ κοινωνεῖν, διὰ γὼρ τὰ 
τῆς καρδίας πόροι" ἀδεὶς δ᾽ ἐςὶ κοινὸς πόρος, ἀλλὰ διὼ τὴν ἥπατος διέχει ἡ ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς φλέψ, ἢ αἱ 
σύναψιν δέχονται τὸ πνεῦμα καὶ τῇ καρδίᾳ διαπέμπουσιν' καλούμεναι πύλαι εἰσὶ τοῦ ἥπατος, συνήρτηται δὲ καὶ ὁ 
φέρει γὰρ ὁ μὲν εἰς τὸ δεξιὸν κοῖλον τῶν πόρων, ὁ δ᾽ εἰς. σπλὴν τῇ μεγάλῃ φλεβὶ μόνον" τεύει γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς φλὲψ 
τὸ ὠριςερόν. περὶ δὲ τῆς φλεβὸς τῆς μεγάλης καὶ τῆς ἀορ-. εἰς τὸν σπλῆνα. μετὰ δὲ ταῦτα οἱ νεφροὶ πρὸς αὐτῇ τῇ 
τῆς κατ᾽ αὐτὰς κοινῇ περὶ ὠμφοτέρων ἐρῦμεν ὕςερον. αἷμα 35 ῥάχει κεῖται, ὅμοιοι τὴν φύσιν ὄντες τοῖς βοείοις. ἀνώ- 

4. .«κατατείυσι 25, καὶ κατατείυσαι 4406, ᾿ φύσιν ῬΙ)5. ἵ 2. ὅτως ἔχει καὶ τὴν ἀρτηρίαν ῬΠ)5. ᾿ 7. ἐπὶ οἱ 8. κεῖται -- κατὼ 

οπῦ ῬΏο. [ἰ 8. ἁπάντων ὁμοίως ῬΊ)ο. ἢ 14. διαιρέμενον ῬΊ5. 13. αὐτοῖς εἰ 14. τὸ ςήθυς ΡΙ)5. ἃ 19, εἰς ἄκρον “4σ0 6. }} 0. τὴν 

οἵα 4“. [ 22. ἀνὰ] ἐν τοῖς ἀνὰ Ρ)5. ἢ καὶ -- 23. ἀμφοτέρας οπὶ “4505. 1 23. ἔχει δηία δὲ .41505. οαὶ ΡΙ5. [[ καὶ οἵα ἢ. ἢ 

2, πάσας “505. ἢ) 25. κάπωθεν δ᾽ ἐκ ΡΠ. ἢ 26. μεγάλη “505. ἢ 31. καρδίας" πόρος δ᾽ ὑθείς ἐςξι κοινός “0, }} 33, εἰς] ἐπὶ Ὁ“. ἢ 
τὸ 45. 1 34. τὸν 441)σ. τὸ -α 35. ἀμφοτέρον οἵη 5. 11 34. ἀριςερὸν πόρον. περὶ “45. Π 35. ὕξερον ἐρῶμεν 5. 

2. τοῖς τ' ἔχυσί τε 4505. Π 3. τὴν οτι .Ρ 5. 1} 5. ἐξαιρυμένες ΙῬ])5. ἢ ἐκ -- 6. δῆ ἐξ ὧν διαιρυμ. τῶν ζώων (6. ἢ 6. εὐθὺς 41“05. ἢ 
7. μόνη (45. 1} 8, ἑαυτῷ εἰ ἡ καρδία δὲ 1)“. ἢ 9. αἷμα ἔχει Ῥ])σ. ἢ 11. τὸ δηἴο τῷ οἷὰ 1)“. ἢ φλόβες ΡΥ “45. ἢ 14. καὶ δι΄. 

ἑαυτῇ ῬΙ5.  415.. φρένες 05. ἢ παχεῖαι κατὼ τὸ ἀνάλογον 4505. 11 τῷ ἀνθρωπείν σώματος. ὑπὶρ ῬΡῖ)5, {[20. κάτω οπὶ «440». ἢ ἔχικπλον. 

εἰ 21. ὁμοίως 505. Π 23. ἧπαρ τῷ ἀνθρώπν Ῥ.)5. [1 καὶ ροβϑὲ ἧπαρ οἵ Ῥ.- ᾿ 25. χαλδαϊκῆς }. 28. αὐτὸς Ῥ. 1 ἴδιον οἵη “445. ἢ 
29. δὲ οπι..». 30. ἀρτηρία 9, 44“05})σ. ἢ 31. ἢ αὖ αἱ 445, αἱ (5. 11 32. πολαί Ῥ. 1} 835. «ὅμοιοι ροδὶ βοείνις ῬΏ»“. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΘΑ ἹΣΤΟΡΙΩΝ Α. Β. 

τερὸς δὲ ὁ δεξιός ἐςὶν ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις τοῖς ἔχουσι νε: 
φρύς᾽ καὶ ἐλάττω δὲ πιμελὴν ἔχει. τῇ ἀῤιςερῷ καὶ αὖ- 
χμοηρότερος ὁ δεξιός. ἐν πᾶσι δ᾽ ἔχει. ὁμοίως τοῖς ἄλλοις 
καὶ ἧτο. φέρυσι. δὲ εἰς αὐτὸς πόροι ἔκ τε τῆς μεγάλης 
φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτῆς, πλὴν. ἕο εἰς τὸ κοῖλον. ἔχουσι 

γὰρ οἱ γεφροὶ ἐν μέσῳ κοῖλον, οἱ μὲν μεῖζον. οἱ δ᾽ ἔχατε 
τον, πλὴν οἱ τῆς φώκης᾽ ὅτοι δ᾽ ὅμοιοι τοῖς βοείοις: ὄντες 

ςερεώτατοι πάγτων εἰσίν.. οἱ δὲ πόροι οἱ τὲίνονξες εἰς. αὐτὰς 
εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν" σημεῖον δ᾽ ὅτι 
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- Τὰ μὲν ὅν μόρια. καὶ τὰ ἐντὸς καὶ τὰ ἐκτὸς τῷ ἀν» 
ἡμώτι ταῦτα καὶ τοιαῦτα, καὶ τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. 

Β. 
ν ᾿ς ο , ,ὔ ἈῚ Α ᾿" Ν 

τῶν δ΄ ἄλλων ζῴων τὰ μόρια τὼ μὲν κοινὼ παγτων 

35. 

3 7 ΄ ν ΄ Ν δὲ ἅς. ἐν »“ ΞΕ ἐςκΐν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τὼ δὲ γενῶν τινῶν. ταὐτὰ δὲ 
, ᾿ ᾿ 

καὶ ἕτερά ἐςιν ἀλλήλων τὸν ἤδη πολλάκις εἰρημένον τρό- 
Ν λσ ν᾽.» ΄ μ. -“ ΄ Ν σον. σχεδὸν γὰρ ὅσα γ᾽ ἐςὶ γένει ἕτερω τῶν ζῴων, καὶ τὼ 

ὁ περαΐνσι τὸ μὴ ἔχειν αἷμα μηδὲ πήγνυσθαι ἐν αὐτοῖς. 10 πλεῖςα, τῶν μερῶν ἔχει ἕτερα τῷ εἴδει, καὶ τὰ μὲν κατ᾽ 
ἔχασι δὲ κοιλίαν, ὥσπερ εἴρηται, μικράν. ἐκ δὲ τῷ" κοίλε 
τῶν νεφρῶν φέρυσιν εἰς τὴν κύς!ν. πόροι δύο νεανικοί, καὶ 
ἄλλοι ἐκ τῆς ἀορτῆς ἰσιχυροὶ. καὶ συνεχεῖς. ἐκ μέσου δὲ 

τῶν νεφρῶν ἑκατέρα φλὲψ κοίλῃ καὶ νευρῴδης ἐξήρτηται, 

ἀναλογίαν. ἀδιώφορα μόνον, τῷ γώει δ᾽ ἕτερα, τὰ δὲ τῷ 
γόει μὲν. ταὐτὰ τῷ εἴδει δ᾽ ἕτερα" πολλὼ δὲ τοῖς μὲν 
ς« 7 -, »» ἐν υ ν Ψ 4 ὑπάρχει. τοῖς δ᾽ ἐχ ὑπάρχει. τὰ μὲν ὧν τετράποδα καὶ 

δ, Ν ν Ν᾿ 2 ΝΣ “ 

ζῳοτόκα κεφαλὴν μὲν ἔχει: καὶ αὐχένα καὶ τὰ ἐν τῇ κα 

τεΐυσα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ῥάχιν διὰ τῶν ξενῶν᾽ εἶτα εἰς ἑκα- τι. φαλῇ μόρια ἅπαντα, διαφέρει δὲ τὰς μορφὼς τῶν μορίων 
περοῦ τὸ ἰσχίον ἀφανίζονται, καὶ πάλιν δῆλαι γίνονται ἕκαςον. καὶ ὅ γε λέων τὸ τῇ αὐχένος ἔχει ἐν ὀς ὅν, σφον- 
πεταμόαι πρὸς τὸ ἰσχῥον. αὗται δ᾽ αἱ ἱ ἀποτομαὶ τῶν φλε- δύλες δ᾽ ὑκ ἔχει" τὼ δὲ ἐγτὸς ἀνοιχθεὶς ὅμοια παντ᾽ ἔχει 
βῶν εἰς τὴν. κύςιν κκαθήκυσιν, τελευταία γὰρ ἡ κύςις κε. κυνί, ἔχει δὲ τὼ τετρώποδω ζῷα καὶ Ἰῳοτόκα ἀντὶ τῶν 

παϊ, τὴν μὲν ἐξάρτησιν ἔχυσα τοῖς ἀπὸ τῶν χεφρῶν τετωὼ- βραχιόνων σκέλη πρόσθια; πάντα μὲν τὰ. τετρώποδα, μάώ- 
μέιαις πόροις παρὰ τὸν καυλὸν τὸῤ ἐπὶ τὴν οὐρήθραν τεῖ. τ λιςα δὲ ἀνάλογον ταῖς χερσὶ τὼ πολυσχιδῇ αὐτῶν" χρῇ" 

ψόγτα, καὶ σχεδὸν πάντῃ κύκλῳ Χεπτοῖς καὶ ἰνώδεσιν ὑμέ-. ται γὼρ πρὸς πολλὼ ὡς χερσίν. καὶ τὼ ἀριςερὼ δ᾽ ἧττον 
γίοις ἐςὶ προσειλιμμέη,, παραπλησίοις ὅσι τρόπον τινὰ τῷ ἔχει ἀπολελυμένα τῶν ὠνθρώπων, πλὴν ἐλέφαντος" οὗτος 
διαζώματι τῷ θώρακος. ἔς! δ᾽ ἡ τῷ ἀνθρώπε κύςις ἐπιεις δὲ τώ τε περὶ τὸς δακτύλες ἀδιαρθρωτότερα ἔχει τῶν πο- 

κῶς ἔχυσα. μέγεθος. πρὸς δὲ τὸν καυλὸν τὸν τῆς κύφεως δῶν, καὶ τὼ πρόσθια σκέλη πολλῷ μείζω. ἔς! δὲ πεντα: 
συνήρτηται τὸ αἰδοῖον, τὸ μὲν ἐξωτάτω τρῆμα συνερρωγὸς 25 δάκτυλον, καὶ πρὸς τοῖς ὀπισθίοις σκέλεσι σφυρὰ ἔχεὶϊ 
εἰς ταὐτό, μικρὸν δ᾽ ὑποκάτω. τὸ μὲν οὖν εἰς τοὺς ὄρχεις 
φέρει τῶν τρημάτων, τὸ δ᾽ εἰς τὴν κύστιν, νευρῶδες καὶ 

»-“ Ύ ΄ δ᾽ ὃν» 7 .«Υ α ψ. χονδρῶδες ὄν. τούτου δ᾽ ἐξήρτηνται οἱ ὄρχεις τοῖς ἄρρεσι, 

περὶ ὧν ἐν τοῖς ομὴῇ λεγομένοις διόρισθήσεται πῶς ἔχου- 

βραχέα. ἔχει δὲ μυκτῆρα τοίδτον καὶ τηλικῶτον ὥς ε ἀντὶ 
χειρῶν ἔχειν αὐτόν" πίνει γὰρ καὶ ἐσθίει ὀρέγων τότῳ εἷς 
τὸ στόμα, καὶ τῷ ἐλεφαντιστῇ ἀνορέγει ἄνω. τούτῳ καὶ 
δένδρα ἀνισπᾷ, καὶ δια τὸ ὕδατας βαδίζων τότῳ ἀνᾳ- 

διν. τὰν αὐτὸν δὲ “τρόπον καὶ᾿ ἐν τῷ θήλει “πάντα πέφυκεν ὃ φυσᾷ. τῷ δ᾽ ἀκρῳ ἐγκλίνει, ὁ κάματεται δέ" “χονδρῶδες 
ῥιαφέρει γὼρ ὀθενὶ τῶν ἔσω πλὴν ταῖς ὑςέραις, ὧν ἡ μὲν γὰρ ἔχει. μόνον δὲ καὶ ἀμφιδέξιον γίεται τῶν ἄλχων 

ὄψις θεωρείσθω ἐκ τῆς διωγραφῆς τὴς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ζῴων ἄνθρωπος. τῷ δὲ" στήθει τῷ τῷ ὠνθρώπε πώντα. τὰ 
ἡ δὲ θέσις ἐςὶν ἐπὶ τοῖς ἐντέροις" ἐπὶ δὲ τῆς ὑςέρας ἡ κύ- ζῷα ἀνάλογον ἔχει τῦτο τὸ μόριον, ἀλλ᾽ ἐχ ὅμοιον" ὁ μὲν 

ςις. λεκτέον δὲ καὶ περὶ ὑςξερῶν κοιήῇ πασῶν ἐν τοῖς ἐπο- γὼρ πλατὺ τὸ ςῆθος, τὼ δ᾽ ἄλλα ξενόν. μαςὺς δ᾽ ὑκ ἔχει 
μέσοις" ὅτε γὼρ ὅμοιαι πᾶσιν ὅθ᾽ ὁμοίως ἔχωσιν. 85 οὐθὲν ἐν τῷ πρόσθεν -ἀλλ᾽ ἣ ἐλύμνη ὁ δ᾽ μὰς ἔχει 

ες 8. δεξιός ἔξ 'ν πᾶσι τοῖς ζώοις τοῖς ἀπὲ νεφρέε. ἰν ν 45, Ἱ ἅπασι δ᾽ ὅκα καὶ τῦτο ὁμοίως τοῖς ἄλλοις. ΗΕ τε ΡΡ-. ῃ 8. στε- 
ρεύτεροι 5. 1} 9. ὅτι οὐ περαίνουσι οὐὰ 2.4. 10. τῷ “4565. 1 12. γεανικοὶ δύο 125. 1 15. σκελῶν “4505, στενῶν σκελῶν Ρ. 147. τε- 
ταημίναι “4405. ᾿ὶ φλεβῶν ῬΏ“. { 19. μὲν οἱχλ 1“. ΠΠ τεταγμένοις 4505. Π 20, αὐλὸν ΡΙ“. 22. προσειλημμύη οπι..25. ἢ τινὰ 
τρόπον 5. ἢ 26. εἰ ἐπὶ ῬΏ“. Τ οὖν οτν .4“05. ἢ 21. δὲ πρὸς ῬΏ 5. 11 νξορῶδες καὶ χονδρῶδες ὅν)] Βαδα ροβὶ 25. αἰδοῖον ρομῖξ 

Βοβπείάοσαβ. ἢ 28. τότω 2“. [| 29. κοινοῖς “4405. 11 λεγομένοις ἅμα καὶ περὶ τάτων ὕςερον διορισθήσεται Ῥ1)5. 11 33. τῇ ὑςέρα .«4“, 

2. καὶ τὰ τοιαῦτα Ὧ“. ' 6. πάντ᾽ ῬΡΏ“. ἢ 1. τὰ αὐτὰ 4505. ἢ δὲ 225, οτι “4505: ἢ 9. γέοηι »45})ο. ᾿ἰ ἕτερα οι Ὥσ. κ᾿ 
43. ἐκ ὑκάρχε!] ἡ ῬΗ5. ᾿ 1ἡ. ζωοτοκῶντα 4505. 1 415. ἅπαντα οτὰ “4405. ἢ 16. γ4] μὲν... Π ἂν ἔχει Ῥ. Ἰ]Ι. σποιδύλους Ὦ “. 

471. ἔχει ἅπαντα ῬῺΏ“. ἱ 20. πολυσχεδῇ ῬΙ)“. Ἰ 22. τῶν θηρίων. πλὴν τῷ ἐλέφαντος Ῥ)4. ᾿ 23. ἀδιαρθρώτερα. Ρ, ἀδιαρθρότερα 445, ἀδιάρ- 
θρωτα 5. ἢ 26. 'τηλικῦτον καὶ τοιῶτον «(σο, ΠΠ 21. τῶτο 45 7)5. ἢ 28. ἄν ὀρέγει 5. ἢ ᾿ἄνω ἀῃῖθ ἀνορέγει «45, ροβὶ τῦτο (14 διαΐπι 

ἹῬΙ5) 15. ᾿ 32. τῶ τῷ ἀνθρώπε δὲ φήθει 125, τῷ ςφήθει δὲ τῶ τῷ ἀνθρώπν (5. 1} τὰ ζῷα οτα 225, ἢ 34. δ᾽ ἐκ] γὰρ ἐκ 129. ἢ} 835. ἀλλ᾽ 

ἢ ἄνθρωπος} πλὴν ἀνθρώπε ῬΆ“. Ἶ 

ἈΤΣ 
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μὲν μαστοὺς δύο, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ στήθει ὠλλὰ πρὸς τῷ 
στήθει. 

τὰς δὲ κάμψεις τῶν κώλων καὶ τῶν ἥμπροσθον καὶ 

τῶν ὕπισθεν ὑπεναντίας ἔχυσι καὶ ἑαυταῖς; καὶ ταῖς τὰ ἀν- 
ϑρώπε καμπαῖς, “πλὴν ἐλέφαντος. τοῖς μὲν γὰρ ζῳοτόκοις κ'." 
»“ ΄, ΄,ὔ Ν ,ὔ » Ν ΄, 

τῶν τετραπόδων κάμπτεται τὼ μὲν πρόσθια εἰς τὸ πρόσθεν 
ννν ; γ Ε Ν ΟΣ "Ὁ ᾿ τὰ δ᾽ ὀπίσθια εἰς τόπισθεν, καὶ ἔχεσι τὰ κοῖλα τῆς περι- 

φερείας πρὸς ἄλληλα ἀντεςραμμένα" ὃ δ᾽ ἐλέφας ἔχ, ὡς 
ἔλεγόν τινες, ὠλλὰ συγκαθίζει καὶ κάμπτει τὰ σκέλη, 

ἀλὴν ὁ δύναται διὰ τὸ βάρος ἐπ’ ἀμφότερα ἅμα, ἀλλ᾽ 
Φ ’ὔ Δ.» Ὶ Ν ᾿ν 7 ἌἈόνι Ν 7ὔ ᾿ 
ἀνακλίνεται ἢ ἐπὶ τὰ εὐώνυμα ἡ ἐπὶ τὰ δεξιά,. καὶ και 

᾿ “ 3 ὰ “ ΄ὕ ᾿ ᾿ ν» θεύδει ἐν τότῳ τῷ σχήματι, κάμπτει δὲ τὼ ὀπίσθια σκέλη 
-“ ᾿ “᾿ ; ΄ὔ φ Λ ὥσπερ ἄνθρωπος. τοῖς ὠοτόκοις δέ, οἷον κροκοδείλῳ καὶ 

σαύρᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιότοις ἅπασιν, ἀμφότερω 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. 

λων καμπὰς ἔχει τρεῖς καὶ ὄνυχα ὁ ἀὐ μα οἱ δ᾽ ὀπέσθιαι 

πόδες πενταδάκτυλοι μέν εἰσι, παὶ τὰς καμπὰς καὶ τοὺς 
ὄνυχας ὁμοίως ἔχυσι τοῖς προσθίοις, τῷ δὲ σχήματι παρα» 
πλήσιοι ταῖς τῶν ἰχθύων ὑραῖς εἰσίω, 

ΟΑΙ δὲ κιρήσεις τῶν ζῴων τῶν μὲν τετραπόδων καὶ πο- 
λυντόδων κατὰ διάμετρόν εἰσι, καὶ ἐς ἅσιν ὕτως" ἡὶ δ᾽ ἀρχὴ 

ὠπὸ τῶν δεξιῶν. πᾶσιν. κατὰ σκέλως δὲ βαδίζουσιν ὅ τε 
λέων καὶ αἱ κάμηλοι ὠμφότεραι, αἴ τε Βακτριαναὶ καὶ 
αἱ ᾿Αράβιαι. τὸ δὲ κατὼ σκέλος ἐςὶν ὅτε ὁ προβαίνει τῷ 

10 ἀριςερῷ τὸ: δεξιόν, ὠλλ' ἐπακολεθεῖ, 

“Ἔχουσι δὲ τὰ τετράαοδα ζῷω, ὅσα μὲν ὁ ἄνθρωχος 
μόρια ἔχει ἐν τῷ -πρόσθεν, κάτω ἐν τοῖς ὑχτίοις, τὼ δὲ 
ὀπίσθια ἐν τοῖς πρανέσιν. ἔτι. δὲ τὰ πλεῖστα κέρκον ἔχει" 

- καὶ γὰρ ἡ φώκη μικρὼν ἔχει, ὁμοίαν τῇ τῷ ἐλείφυ. περὶ 
τὰ σκέλη καὶ τὰ πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια εἰς τὸ πρόσθεν ις δὲ τῶν πιθηκοειδῶν ζῴων ὕςερον διορισθήσεται. 
κάμπτεται, μικρὸν εἰς τὸ πλάγιον παρεγκλίνοντα. ὁμοίως 
δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πολύποσιν' πλὴν τὰ μεταξὺ τῶν 
3 ὔ ᾽ ᾽ ν Ἂ ὕ Ε ; Ν 
ἐσχάτων ἀεὶ ἐπαμφοτερίζει καὶ τὴν κάμψιν ἔχει εἰς τὸ 
πλάγιον μᾶλλον. ὁ δ᾽ ἄνθρωπος ἄμφω τὰς καμπὰς τῶν 

Πάντα δ᾽ ὅσα τετράποδα καὶ ζῳοτόκα, διασέω ὡς εἰ- 
πεῖν ἐστί, καὶ ὑχ ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος ὀλυγότριλγον καὶ μι» 

κρότριχον πλὴν τῆς κεφαλῆς, τὴν δὲ κεφαλὴν δασύτατον 
τῶν ζῴων. ἔτι δὲ τῶν μὲν ἄλλων ζῴων τῶν ἐχέντων τρίχας 

κώλων ἐπὶ ταὐτὸ ἔχει καὶ ἐξ ἐναντίας" τὸς μὲν γὰρ βρα- 0 τὼ πρανὴ δασύτερα;, τὰ δ᾽ ὕπτια ἢ λεῖα. χάμχαν ἢ ἧττον 
χίώνας εἰς τὔπισθεν κάμπτει, πλὴν μικρὸν ἐβλαίσωται ἐπὶ δασέα" ὁ δ᾽ ἀνθρωπὸς τὐναντίον, καὶ βλεφαρίδας ὁ μὲν ἄν- 
τὼ πλάγια τὼ ἐντός, τὰ δὲ σκέλη εἰς τόμπροσθεν. εἰς δὲ ὄρωπος ἐπ᾽ ἄμφω ἔχει, καὶ ἐν μασχάλαις ἔχει τρίχας 
φὸ ὄπισθεν τά τε πράσθια καὶ τὰ ὀπίσθια ὑθὲν κάμπτει καὶ ἐπὶ. τῆς ἥβης" τῶν δ᾽ ἄλλων ὀθὲν ὅτε τότων ὀδέτερον 
φῶν ζῴων. ἐναντίως δὲ τοῖς ὠγκῶσι καὶ τοῖς προσθίοις σκέ. υὖτς τὴν κάτω βλεφαρίδα,: ἀλλὰ κάτωθεν, τοῦ βλεφάρου 
λεσιν ἡ τῶν ὦμων ἔχει καμπὴ πᾶσι, καὶ τῶν ὄπισθεν γο- )ς ἐνίρις μαναὶ τρίχες πεφύκασιν. αὐτῶν δὲ τῶν τετραπόδων 
ἠάτων ἡ τῶν ἰσχίων, ὥστ᾽ ἐπεὶ ὁ ἄνθρωπος τοῖς πολλοῖς καὶ τρίχας ἐχόντων τῶν μὲν ἅπαν τὸ σῶμα. δασύ, καθά» 
ἐναντίως κώμπτει, καὶ οἱ τὰ τοιαῦτ᾽ ἔχοντες ἐναντίως. πα- περ ὑὸς καὶ ἄρκτε καὶ κυνός" τὼ δὲ δασύτερα τὸν αὐχένα 
ραπλησίες δὲ τὼς καμπὰς ἔχει καὶ ὁ ὄρνις. τοῖς τετράποσι 
ζῴοις" δίπυς γὰρ ὧν τὰ μὲν σκέλη εἰς τὸ ἔπισϑεν κάμν- 

ὁμοίως πάντῃ, οἷον ὅσα χαίτην ἔχει, ὥσπερ λέων" τὰ δ᾽ 

ἐπὶ τῷ: πρανεῖ τοῦ αὐχένος ὠπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῆς 
πτει, ἀντὶ δὲ βραχιόνων καὶ σκελῶν τῶν ἔμπροσθεν πτέρυ- 3) ἀκρωμίας, οἷον ὅστο λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὑρεὺς 
γας ἔχει, ὧν ἡ κάμψις ἐςὶν εἰς τὸ πρόσθεν. ἡ δὲ φώκη 

ὥσπερ πεπηρωμένον ἐςὶ τετράπεν' εὐθὺς γὰρ ἔχει μετὰ 

τὴν ὠμοπλάτην τὸς πόδας ὁμοίας χερσί, ὥσπερ καὶ οἱ τῆς 

καὶ τῶν ἀγρίων καὶ κερατοφόρων βόνασος. ἔχει δὲ καὶ ὁ 
λῥῥναρ καλύξιενος ἐπὶ τῇ ὠκρωμίᾳ χαΐτην καὶ τὸ θκ- 

ρίον τὸ ἰρμελν ὀνομαζόμενον" ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὴν 
ἄρκτο" πενταδάκτυλοι γάρ εἰσι, καὶ ἕκαςος τῶν δα;τύ- ἀπρωμίαν ΜΚΌΝ ἑκάτερον" ἰδίῳ δὲ ἡ οὐμνν ὡὲ πώγωνα 

4. μὶν οτι Ῥ. ἢ 4. καὶ ἑαυταῖς οτιλ “4405. 1} 6. τετραπόδων πλὴν ἐλέφαντος χάμπτεται “205. Π τὔπισθεν ῬῺ“. ἢ ἢ. τοὔμπροσθω 
Ῥ}ο. Ἡ χῶλα Ῥ1“. ἢ 8. ἱςραμμένα Ὁ“, ἐςρεμμένκ Ῥ. ἢ ὑχ ὅτως ὡς Ὧσ, ἐχ ὕὅτως ὥσπερ Ῥι ὑχ ὥσπερ «14. 1 9, λέγυσί 5. ἢ 40. 
ὦμα ἱκ᾿ ἀμφότερα Ῥ.)5. 12. τὰ σκέλη τὼ ὀπίσθια ἢ)“. Τ᾿ 13.. δὲ ὠοτόκοις ΤῈ“. .} ὥσπερ κροκόδειλος Αἴσ) ὥσπερ κροκοδείλω Ο», ἢ 
4λ. σαύρω Ρ. ᾿ 15. πρόσθεν κὼ τὰ ὄπισθεν Ῥ. ἢ 20. ταῦτ᾽ 4150“, τὸ αὐτὸ ῬΠ)5. ἢ γὰρ οτχα ἢ. ἢ 21. βΒεβλαίσωται 4405. ἢ 38. ἃ 

τὰ δπισθεν (50)5, τὸ ὄπισθεν δὲ 1)“. 1 23. τὰ οἵχ Ὁ“. ἢ κάμπτεται ῬΆ)»“. ΤΠ 24. τοῖς ροβὶ καὶ οπὶ ῬΡΏ. ἢ 25. καμπτὴ Ὧσ, ᾿ 26. τοῖς 
ἄλλοις ἰναγτίως “4405, ἱναντίως τοὺς πολλοῖς Ὧ. 1 27. οἱ τοιαῦτ᾽ Ῥ, οἱ ταῦτ᾽ “4505. Π 28. ὁ οὐχ Ῥ“. 1 29. γὰ}] μὲν γὰρ “425.. ἢ 
τὸ] τὰ “15. 11 30. δὲ τῶν βραχ. “45. ἢ 32. τετράπουν ἐς; «4404, ΠΠ 33. τὴν] τὸν ὁουτ «45. ἢ ὁμοίυς μὲν χεροὶν ἢ», 

4. οαὶ 22“. ᾿ 3. παραπλήσιαι 44. } 6. ἱςᾶσιν Ρι Ἰ 8. βωκτρίαι. 5. Π 9. ὅτι 45. 1 14. ἐλέφαντος “““. Π 45. δὴ γὰρ Ῥ 

... ᾿ 16. καὶ ὁ ζ. Ρ. ᾿ 17. ὃ οπὶ 225. Π 18. δασύτατος Ρ. 1 49. ἔςι ῬΊ)“.. [. 20, ὀκσέα ἧττον Ῥ5. ' 22. ἄμφω ἴσχει Ῥὶ ἢ 

23. ἐδετέρων 1,5, ὅθ᾽ ἑτέρων Ρ. 1} δά, ἐδὲ Ῥ. ἢ κάτωθεν Ῥῇ“. ᾿ ἀλλὰ τὴν κάτωθεν “44. ἢ 26. ὥσπερ ῬΏ“. ἢ 41. δκσύτερον “4... 

80. λοφύαν Ῥ. [[ΑΆ31. καὶ διῖθ κερ. οαλ Ῥ. 1 βόνασσος Ῥ΄». ἢ 32. καλύμενος. οἵα 5. ἢ 33. ἱππαρίδιον Ῥ. 
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ἔχαι κατὰ τὸν λάρυγγα. ἔστι δ᾽ ἀμφότερα χερατοφύρω ὅσα ἔχει πόδας, ἐκτὸς ἀνθρώτι. ἔς: δὲ καὶ ἀνίσχια" καὶ 
καὶ διχαλα" ἡ δὲ θήλεια ἱππέλαφος ἐκ ἔχει κέρατα. τὸ γὰρ οἱ ὄρνιθες ἔτι μᾶλλον τῦτο πεπόνθασιν. ὁ δ᾽ ἄνθρωπος 
δὲ μέγεθός ἐςι τότε τὰ ζῴς ἐλάφῳ προσεμφερές. γίνονται τὐναντίον" σαρκώδη γὰρ ἔχει σχεδὸν μάλιςα τῷ σώματος 
δ᾽ οἱ ἱπτέλαφοι ἐν ᾿Αραχώταις, οὗπερ καὶ ὁὲ βόες οἱ τὼ ἰσχία καὶ τὸς μηρὸς καὶ τὰς κνήμας" αἱ γὰρ καλόμο- 
ἄγριοι. διαφέρυσι δ᾽ οἱ ἄγριοι τῶν ἡμέρων ὅσον περ οἱ ὕες 5 γα! γαςροκνημίαι ἐν ταῖς κνήμαις εἰσὶ σαρκώδεις. 
οἱ ἄγριοι πρὸς τὸς ἡμέρας" μέλανές τε γάρ εἰσι καὶ ἰσχυ- Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ἐναίμων καὶ ζῳοτόκων τὰ μὲν 
ροὶ τῷ εἴδει καὶ ἐπίγρυποι, τὰ δὲ κέρατα ἐξυπτιάζοντα ἐς! πολυσχιδῆ, ὥσπερ αἱ τῇ ἀνθρώπε χεῖρες καὶ οἱ πόδες 
ἔχεσι μᾶλλον" τὰ δὲ τῶν ἱππελάφων κέρατα παραπλή- (πολυδάκτυλα γὰρ ἔνια ἐςιν, οἷον κύων, λέων, πάρδαλιφ), 
σία τοῖς τῆς δορκάδος ἐς. ὁ δ᾽ ἐλέφας ἥκιςα δασύς ἐξι τὰ δὲ δισχιδῆ, καὶ ἀντὶ τῶν ἐνύχων χηλὰς ἔχει, ὥσπερ 

᾿ σφῶν τετραπόδων. ἀκολυθῦσι δὲ κατὼ τὸ σῶμα καὶ αἱ κέ- 10 πρόβατον καὶ  αἷξ καὶ ἔλαφος καὶ ἵππος ὁ ποτάμιος" τὼ 
κοὶ δασύτητι καὶ ψιλότητι, ὅ ὕσων αἱ κέρχοι μέγεθος ἔ ἔχυ- δ᾽ ἀσχιδῆ, οἷον τὰ μώνυχα, ὥσπερ ἵππους καὶ ὀρεύς. τὸ 
σιν ἔγια, “γὰρ. μικρὰν ἔχει πάμπαν. ει δὲ τῶν ὑῶν γώος ἐπαμφοτερίζει" εἰσὶ γαὺ καὶ ἐν Ἴλλυ- 

Αἱ δὲ κώμηλοι ἴδιον ἔχουσι παρὰ τἄλλα πεῖρώποδα Ριαῖς καὶ ἐν Ταιονίᾳ καὶ ἄλλοθι μώνυχες ὕες. τὰ μὲν οὖν 
τὸν καλύμενον ὕβον ἐκὶ τῷ νώτῳ. διαφέρεσι δ᾽ αἱ Βώκτριαις διχαλὼ δύο ἔχει σχίσεις ὄπισθεν" τοῖς δὲ μώνυξι τῦτ᾽ ἐςὶ 
τῶν ᾿Αραβίων' αἱ μὲν γὼρ δύο ἔχεσιν ὕβες, αἱ δ᾽ ἔνα μό- 15 συνεχές. ἔςι δὲ καὶ τὰ μὲν κερατοφόρα τῶν ζῴων τὰ δ᾽ 
γον, ἄλλον δ᾽ ἔχουσιν ὅβον τοιοῦτον οἷον ἄνω "ἐγ τοῖς κάτω, ἄκερα. τὰ μὲν ἦν πλεῖστα τῶν ἐχόντων κέρατα διχαλὰ 
ἐφ᾽ οὗ, ὅταν κατακλιθὴ εἰς γόνατα, ἐστήρικται τὸ ἄλλο κατὰ φύσιν ἐςΐν, οἷον βῇς καὶ ἔλαφος καὶ αἴξ' μώνυχον 

σῶμα. θηλὼς δ᾽ ἔχει τέτταρας ἡ καμηλοξ ὥσπερ βῦς, καὶ δὲ καὶ δίκερων ὑθὲν ἡμῖν ὦπται. μονοκέρατα δὲ καὶ μώ- 
κέρκων ὁμοίαν ὄνῳ, καὶ τὸ αἰδοῖον ὄπισθεν. καὶ γόνυ δ᾽ ἔχει γυχα; ὀλίγα, οἷον ὁ ̓ Ινδικὸς ὄνος. μιονόκερων δὲ καὶ διχαλὸν 
ἐν ἑκάςῳ τῷ σκέλει ἕν, καὶ τὰς καμαεὶς ὁ χλεΐις, ὥσπερ 20 ὄρυξ. καὶ ἀφράγαλον δ᾽ ὁ ̓Ινδικὸς ὄγος ἔχει τῶν μωνύχων 
λέγυσί τινες, ὠλλὰ φαίνεται διὼ τὴν ὑπόστασιν τῆς κοι- μόνον" ἡ γὰρ ὗς, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, ἐπαμφοτερίζει, 

λίας. καὶ ἀςραάγαλον ὅμοιον μὲν βοΐ,. ἰσιχνὸν. δὲ καὶ μικρὸν διὸ καὶ ὁ καλλιαστράγαλόν ἐςιν. τῶν δὲ διχαλῶν πολλὰ 
ὡς κατὼ τὸ μέγεθος. ἔς δὲ διχαλὸν καὶ ἕκ ἄμφωδον, δ. ἔχει ἀστράγαλον. πολυσχιδὲς δὲ ἐθὲν ὦπται τοίῦτον ἔχον 
χωλὸν δὲ ὧδε. ἐκ μὲν τῷ ὄπισθεν μοιβὸν ἔσχιςωι μέχρι τῆς ἀςράγαλον, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἡ μὲν λὺγξ ὅμοιον 
δευτέρας καμπῆς τῶν δακτύλων" τὸ δ᾽ ἔμπροσθεν. ἔσ᾽ιχις αι 35 ἡμιαςραγαλίῳ, ὁ δὲ λέων, οἷόν περ πλάττουσι, λαβυριν- 
μικρά, ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπῆς τῶν δακτύλων ἐπ’ θώδη, πάντα δὲ τὰ ἔχοντα ἀςράγαλον ἐν τοῖς ὄπισθεν ἔχει 
ἄκρῳ τέτταρα" καὶ ἔςι. τι καὶ διὰ μέσυ τῶν σχισμάτων, σκέλεσιν. ἔχει δ᾽ ὀρθὸν τὸν ἀστράγαλον ἐν τῇ καμπῇ, τὸ 
ὥσπερ τοῖς. χρισί. ὁ δὲ πός ἐςι κάτωθεν σαρκώδης, ὥσπερ μὲν πρανὲς ἔξω, τὸ δ᾽ ὕπτιον εἴσω, καὶ τὰ μὲν κῷα ἐντὸς 
καὶ οἱ ἄρκτων". διὸ καὶ τως εἰς πόλεμον ἰούσας ὑποδοῦσι ἐςραμμέα πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ χα καλύμενα ἔξω, καὶ 
καρβατίναις, ὅταν ἀλγέσωσι. . βυτὰς κεραίας ἄνω. ἡ μὲν οὖν θέσις τῶν ἀστραγάλων τοῖς 

Πώντα δὲ τὼ τετρείκοδα ὑστώδη τὰ -σκέλαι ἔχει καὶ ἔχεσι πᾶσι τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. διχαλὰ δ᾽ ὥμα καὶ 
νευρώδη καὶ ἄσαρκα" ὅλως δὲ καὶ τἄλλα ζῷα ἅπαντα, χαίτην ἔχοντα καὶ κέρατα δύο κεκαμμένα εἰς αὑτά ἐστιν 

4. ἔτι “405, [1 κερατοφόρα --- ἢ. θήλεια] ὅ τε βόνασος (βόνασος (5) καὶ ὁ “4505, 1 2. διχηλά 450“, ἢ ἡ. ἀραχώτοις ῬΡΏ»“, [[6. 

πρὸς τὸς ἡμέρας} τῶν ἡμέρων 125. 1] 7. τὰ εἴδη “450. ἢ 8. ἴσχεσι Ρ. 1 9. εἰσίν 5051). ἱ 11. ὅσον Ῥ)5. ᾿ὶ 13. τὰ ἄλλα ΡΏο. [{ 

44. βακτρίαι τῶν ἀρραβίων 45. Π 48. δ μὲν ἦν ὅσ. 11 19. καὶ τὸ] τὸ δ᾽ “05. 1 20. τῷ οπι ῬΏσ“. Ι τὼς οπὶ 2“. 11 22. ἀςρά- 

γαλον δὲ ὅμοιον 125. ἢ] ἰσχίον ῬΙ)5. 1] καὶ στα 5. [ 23. δίχηλον Ρ. ἢ 24. μὲν γὰρ τῷ 5. ἢ" 25. τὰ 4505. ἢ 21]. ἄλρυν ΡΏ». ἢ 

καὶ ροεὶ τι ὦ ῬΌ“. ἢ 28. σαρκώδης κάτωθεν 25. 1 29. καὶ απὶε οἱ οπὶ ῬῈ“. || ὑποδύνσι ῬῺ 5. ἃ 30. κερβατίναις (5, κερβατίας 
ἘΣ “4“.} 31. ἅπωτα ΡΒ". [ τὰ σκέλη ἔχει ὀςώδη 225. || 32. πάντα “5. 

4. ἔτι 65. 1Π καὶ οπὶ “4405, ἢ 5. σαρκώδεις δηῖθ εἰσὶ Ῥσ, οὶ ρτ 45. ἢ 7. οἱ τῇ ἀνθρώπν πόδες καὶ χεῖρες (4 εἱ (ἀάϊίο αἱ 
Ῥοδὶ καὶ) . ἵ οἱ οπὶ 45. [1 8. λέων κύων 4440 5. ἃ 9. πολυσχιδῆ Ῥ. [ πὲρ οπὶ (5. 1] 10. ὁ ποτάμιος ἵππος ῬΏ5. 11. περ οπι 

“4“6΄. ἢ 13. παιωίαις ῬΦ. ᾿ μώνυχοι ΠΏ“. {{1ά. δίχηλα “4505. ἢ μονώνυξι ῬὮ“. ΠΟ 15. ἔςι --- 16. ὅν οπχ “45. ἢ 15. τὰ δ᾽ ἄκερα 
τῶν ζώνν ΡΠ. 1 16. πλεῖςα δὲ τῶν τα 4“. ᾿Π διχηλὰ 65. ἢ 17. μονώνυχον 25. ᾿ 18. ἡμῖν οπιὶ “4505. 1} μονοκέρωτα Ῥ. [ 19. ὅνος 

μονόκερως. μοιόκερων ΡῈ. ἢ 20, ὄρυξ] οἷον ὄρυξ “4505. ἢ δ' οπι Ρ. Π 21. μόνος “45, μόνον δαῖ6 20. τῶν 125, οτὰ Ρ. ἢ 21. ὃς (5, 
33. ἀλλαςράγαλον 25, ἀςράγαλον (“0 5. 1} τοῦτον ογτα ῬΙ5. { 24. μὶν οἷα «4505. 1} 25. ἡμιαςραγάλω ῬΟ512“. {{οἷον πειπλάττουσι 

Ῥ. 1 λαβυρινδῶδις ῬΙ5. αἰ 26. ἀςραγάλις (504. ἢ 21. τὸν ἀςράγαλον ὀρθὸν ῬΙΏ5. ᾿ὶ 28. ἔσω 1)“. ᾿ κῶα εἰ 29. χα Οοητ. ὅε85π6- 

τυ: οοὐϊοε5 κῶλα οἱ ἰσχία. [| 31. διχαλὸν οἱ 32. ἔχον τ 4“. 

Ἀσσ2 



δ00 

ἔνια τῶν ζῴων, οἷον ὁ βόνασος, ὃς γίνεται περὶ τὴν Παιο-- 

γίαν καὶ τὴν Μαιδικήν. πάντα δὲ ὅσα κερατοφόρα, τετρά- 
ποδά ἐςιν, εἰ μή τι κατὰ μεταφορὰν λέγεται ἔχειν κέρας 
καὶ λόγου χάριν, ὥσπερ τὸς περὶ Θήβας ὄφεις οἱ Αἰγύ- 
σ“τιοί φασιν, ἔχοντας ἐπανάςασιν ὅσον προφάσεως χάριν. 
τῶν δ᾽ ἐχόντων κέρας δὶ ὅλε μὲν ἔχει στερεὸν μόνον ἔλα- 
φος, τὼ δ᾽ ἄλλα κοῖλα μέχρι τινός, τὸ δ᾽ ἔσχατον στε- 
ρεόν. τὸ μὲν ὃν κοῖλον ἐκ τῷ δέρματος πέφυκε μᾶλλον" 
περὶ δὲ τῦτο περιήρμοσται τὸ στερεὸν ἐκ τῶν ὀςῶν, οἷον τὰ 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΊΩΝ Β. 

περ διλφίς' καὶ τῶν ἔξω δ᾽ ἐχόντων τὰ μὲν εἰς τὸ πρό- 
σθεν; ὥσπερ καὶ τὰ εἰρημώα, καὶ τότων τὰ μὲν ὠπολελυ- 
μένα καὶ τὸ αἰδοῖον καὶ τὸς ὄρχεις, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ 
δὲ πρὸς τῇ γαστρὶ καὶ τὸς ὄρχεις καὶ τὸ αἰδοῖον, καὶ τὰ 

5 μὲν μᾶλλον τὰ δ᾽ ἧττον ἀπολελυμένα" ὦ γὰρ ὡσαύτως 
ὀπολέλυται κάπρῳ καὶ ἵππῳ τῦτο τὸ μόριον. ἔχει δὲ καὶ 
ὁ ἐλέφας τὸ αἰδοῖον ὅμοιον μὲν ἴχπῳ, μικρὸν δὲ καὶ ὁ 
κατὰ λόγον τῷ σώματος, τὸς δ᾽ ὄρχεις ἐκ ἔξω φανερούς, 
ἀλλ᾽ ἐντὸς περὶ τὸς νεφρός" διὸ καὶ ἐν τῇ ὑχείῳ ἀπαλλάτ- 

κέρατα τῶν βοῶν. ὠποβάλλει δὲ τὰ κέρατα μόνον ἔλαφος 10 τεται. ταχέως. ἡ δὲ θήλεια τὸ αἰδοῖον ἔχει ἐν ᾧ τόπῳ τὰ 
κατ᾽ ἔτος, ἀρξάμενος ἀ ἀπὸ διετῆ, καὶ πάλιν φύει" τὰ δ᾽ ὕθατα. τῶν προβάτων ἐς," ὅταν. δ᾽ ὁ ὀργᾷ ὀχεύεσθαι, ἄνα- 

ἄλλα συνεχῶς ἔχει, ἐὰν μή τι βίᾳ αι ες σπῷ ἄνω καὶ ἐκτρέπει πρὸς τὸν ἔξω τόπον, ὥς ε ῥᾳδίαν 
Ἔτι δὲ περί τε τὸς μαςὺς ὑπεναντίως ἐν τοῖς ἄλλοις εἶναι τῷ ἄρρενι τὴν ὀχείαν: ἀνέρρωγε δὲ ἐπιεικῶς ἐπὶ πολὺ 

τὸ αἰδοῖον. τοῖς μὲν ὅν πλείστοις αὐτῶν τὰ αἰδοῖα, τῶτον 

περὶ τὰ ὄργανα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ὀχείαν. τὼ μὲν γὰρ 5 ἔχει. τὸν τρόπον" ἔνιω δ᾽ ὀπισθυρητικά ἐς!ν, οἷον λὺγξ καὶ 
ἔμπροσθεν ἔχει τὸς μαςὺς ἐν τῷ στήθει ἢ πρὸς τῷ στήθει, λέων καὶ κάμηλος καὶ δασύπυς. τὰ μὲν ἦν ἄρρενα ὑπεναι- 
καὶ δύο μαςὺς καὶ δύο θηλάς, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἐλές τίως ἔχει ἀλλήλοις, καθάπερ εἴρηται, τὰ δὲ θήλεα πκώντα 
φας, καθάπερ εἴρηται πρότερον. καὶ “γὰρ ὁ ἐλέφας ἔχει ὀπισθερητικά ἐστιν" καὶ γὰρ ὁ θῆλυς ἐλέφας ἔχει τὰ αἷ- 
τὸς μαστὸς δύο περὶ τὰς μασχάλας" ἔχει δὲ καὶ ἡ θή- δοῖα ὑπὸ τοῖς μηροῖς, καθάπερ. καὶ τἄλλα. τῶν δ᾽ αἰδοίων 
λεια τὸς μαςὺς μικρὸς παντελῶς καὶ ἀ κατὰ λόγον τῷ 2 διαφορὰ πολλή ἐςιν. τὰ μὲν γῶρ. ἔχει χονδρῶδες τὸ αἱ» 
σώματος, ὥς" ἐκ τῷ πλαγίς μὴ πάνυ ὁρῶν" ἔχεσι δὲ καὶ δοῖον καὶ σαρκῶδες, ὥσπερ ἄνθρωπος" τὸ μὲν ἦν σαρκῶϑες 
οἱ ἄρρενες μαςύς, ὥσπερ αἱ θήλειαι, μικρὸς παντελῶς. ἡ ὑκ ἐμφυσᾶται, τὸ δὲ. χονδρῶδες ἔχει αὔξησιν. τὰ δὲ νευ- 
δ᾽ ἄρκτος τέτταρας. τὰ δὲ δύο μὲν μαςὲς ἔχει, ἐν τοῖς ρώδα, οἷον καμήλα καὶ ἐλάφυ, τὼ δ᾽ ὀςώδη, ὥσπερ ἀλώ- 
μηροῖς δ᾽ ἔχει, καὶ τὰς θηλὰς δύο, ὥσπερ πρόβατον" τὰ πεκὸς καὶ λύκε καὶ ἰκτίδος καὶ γαλῆς" καὶ γὰρ ἡ γαλῆ 

δὲ τέτταρας θηλας, ὦ ὥσπερ βᾷς. τὼ δ᾽ ὅτ᾽ ἐν τῷ φήθει ἔχειν ὁ ὑςῦν ἔχει τὸ αἰδοῖον. 

ζῴοις ὑπάρχει πρὸς αὐτά τε καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ 

τὸς μαςὰς ὅτ᾽ ἐν τοῖς μηροῖς, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ΕΡΕΕῚ οἷον κύων 
καὶ ὗς, καὶ πολλύς, ὁ πάντας δ᾽ ἴσους. τὼ μὲν ἦν ἄλλα 

πλείες ἔχει, ἡ δὲ πάρδαλις τέτταρας ἐν τῇ γαςρί, ἡ δὲ 
λέαινα δύο ἐν τῇ γαςρί. ἔχει δὲ καὶ ἡ 

Πρὸς δὲ τότοις ὁ μὲν ἄνθρωπος τελεωθεὶς τὰ ἄνω ἔχει 
ἐλάττω τῶν κάτωθεν, τὼ δ᾽ ἄλλω ζῷα, ὅσα ἔναιμα, τὸ- 
ναγτίον. λέγομεν δὲ ἄνω τὸ ὠκὸ κεφαλῆς μέχρι τῷ μορίου 

κάμηλος μαςὺς ἣ ἡ τὰ περιττώματός ἐςιν ἔξοδος, κάτω δὲ τὸ ὠπὸ τότου 

δύο καὶ θηλὰς τέτταρας, ὥσπερ ὁ βῦς. τῶν δὲ μωνύχων ἢ) λοιπόν. τοῖς μὲν ὃν ἔχεσι πόδας τὸ ὀπίσθιόν ἐςι σκέλος τὸ 

τὼ ἄρρενα ὑκ ἔχυσι μαςύς, πλὴν ὅσα ἐούιασι τῇ μήτρί, 

ὕπερ συμβαύει ἐπὶ τῶν ἵππων. 
Τὰ δ᾽ αἰδοῖα τῶν μὲν ἀρρένων τὰ μὲν ἔξω ἔχει, οἷον 

ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ ἄλλα πολλά, τὰ δ᾽ ἐντὸς, ὧσ- 

κάτωθεν μέρος πρὸς τὸ μέγεθος, τοῖς δὲ μὴ ἔχοσιν ὑραὶ 
καὶ κέρκοι καὶ τὼ τοιαῦτα. τελεέμενα μὲν ἦν τοιαῦτ᾽ ἐςύ, 
ἐν δὲ τῇ αὐξήσει διαφέρει" ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος μείζω τὰ 
ἄνω ἔχει νέος ὧν ἢ τὼ κάτω, αὐξανόμενος δὲ μεταβάλλει 

4. παρὰ Ῥ. [Π τὴν οπι «4405. 12. Μαιδικήν Βυϊρυγρίυδ: σοάϊοοα μηδικήν. κέρατα “440 5), ἢ 17. τινὸς μᾶλλον τὸ 4“. 1} 9, 
παρὰ Ὧσ. ἢ ὠτῶν (5 εἰ ργ “415, ὥτων σοῦγ .44. ἢ 13. δὲ] τε “4450, 1} τε οὐχ 65. [Π 17. καὶ ὁ ἐλέφας ΡΙ“. 1 18. ἔμπροσθεν εἴρη- 
ται ΙΗ“. {τὸς μαςὺς ἔχει )Δρα. || 19. παρὰ Ρ οἱ ζονιίαθ86 (5. 1 καὶ οπι «4405. ἢ] 23. τίσσαρας ῬΙ5. ἰ 24. δ᾽ ἔχει οὰ ῬΩ»“. 
25. τίτταρας τὰς θηλὰς Ῥ“. ἵ 28. αἱ δὲ παρδάλεις “05. ἢ ἢ δὲ λέαινα δύο ἐν τῇ γαςρί οὐχ ῬῺ“. 30. καὶ οπὶ “4405. 1 ὥσπερ 
βοῦς 415, ἐν τῇ γαςρί. ἡ δὲ λέαινα δύο ἐν τῇ γαςρί Ρ». 

1. δ᾽ οπι Ῥῇα. || εἰς τὸ πρόσθεν] ἔμπροσθεν ῬΙα. Τ᾿ 2. καὶ δηῖε τὰ οἷὰ ῬΌ“. [ 3. ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος 25. 4. καὶ τὸς ὄρχεις 
καὶ ογχὰ «4405. 1 7. τὸ οπὶ “4405. {| ἐκ ἀνάλογον 4505, ἢ 8. κατὰ] παρὰ Ῥ. Ἰ ὀΊΟ. ροβὶ ταχέως οοἀϊςε5 καὶ τὰ μὲν ἀπολελυμέτους 
ἔχει τὸς ὄρχεις, ὥσπερ ἵππος, τὼ δ᾽ ὑκ ἀπολελυμένους, ὥσπερ κάπρος. || τὰ αἰδοῖα ῬΙ)5. 1 τέπω ζ τὰ 5. 11. ἐςίν οὔχ “4565. δ᾽ 

ὀχεύωτται “4505. 1] 12. τὸν οτὰ Ῥ. 1 ἔξω] ἐκτὸς }ὴ)5. [| 13. τὴν ὀχείαν τῷ ἄρρενι 4405. }} 15. εἰσιν ῬΏ5. ἢ 17. ἅπατα ΡΆ“. 
18. εἰσιν 195. Π 19. τὸς μηρὺς 5. Ἰ καὶ οι ΡΙ)“. 1 21. καὶ σαρκῶδε; διιῖα 20. τὸ 97)“. ἰ 22. ἐμφύεται Ῥ. [[ 23. ὀςῶδις 65. ἢ 
24. ἴκτιδος 125. 11 γαλῆ τοιῦτον ὀςῦν Ῥ. 11 27. κάτω ῬΙ5. [[ 29. τὸ] τὰ ῬΙ5. 81. ὑρὼ “4465. 1} 82. κέρκη 25. ΠΠ τελεύμεα Ρ 
05, τελύμοα ὉΓ 445. 
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τὐναντίον (διὸ καὶ μόνον ὁ τὴν αὐτὴν ποιεῖται κίνησιν τῆς φων, καὶ εἶναι ἄγριον καὶ ἀνθρωποφάγον. ἄνθρωπος μὲν ὃν 
πορείας νέος ὧν καὶ τελεωθείς, ὠλλὰ τὸ πρῶτον παιδίον ὃν βάλλει τὸς ὀδόντας, βάλλει δὲ καὶ ἄλλα τῶν ζῴων, οἷον 

ἕρπει τείραποδίζον), τὼ δ᾽ ἀνάλογον ὠποδίδωσι τὴν αὔξη- ἵππος καὶ ὀρεὺς καὶ ὄνος. βάλλει δ᾽ ἄνθρωπος τὸς προσθίος, 
σιν, οἷον κύων. ἔνια δὲ τὸ πρῶτον ἐλάττω τὰ ἄνω, τὰ δὲ τὸς δὲ γομφίες ὑθὲν βάλλει τῶν ζῴων. ὕς δ᾽ ὅλως ἐθένα 
κάτω μείζω ἔχει, αὐξανόμενα δὲ τὰ ἄνω γίνεται μείζω, 5 βάλλει τῶν ὀδόντων. περὶ δὲ τῶν κυνῶν ἀμφισβητεῖται, ἃ 
ὥσπερ τὼ λοφῦρα" τύτων γὰρ ὀδὲν γύεται μεῖζον ὕστερον καὶ οἱ μὲν ὅλως ὑκ οἴονται βάλλειν ὑθένα αὐτός, οἱ δὲ τὸς 
τὸ ἀπὸ τῆς ὁπλῆς μέχρι τῷ ἰσχίου. κυνόδοντας μόνον" ὦπται δ᾽ ὅτι βάλλει καθάπερ καὶ ἄν- 

Ἔστι δὲ καὶ περὶ τοὺς ὀδόντας πολλὴ διαφορὰ τοῖς θρωπος, ἀλλὰ λανθάνει διὰ τὸ μὴ βάλλειν πρότερον πρὶν 
ἄλλοις ζῴοις καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. ἔχει ὑκοφυῶσιν ἐντὸς ἴσοι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 
μὲν γὰρ πάντα ὀδόντας ὅσα τετράποδα καὶ ἔναιμα καὶ 10 ἀγρίων εἰκὸς συμβαίνειν, ἐπεὶ λέγονταί γε τὸς κυνόδοντας 
ζῳοτόκα, ἀλλὰ πρῶτον τὰ μὦ ἐξιν ὠμφώδοντα τὰ δ᾽ ἔ. μόνον βάλλειν. τὸς δὲ κύνας διαγινώσκεσι τὸς νεωτέρους καὶ 
ὅσα μὲν γάρ ἐςι κερατοφόρα, ὧκ ἀμφώδοντά ἐςιν" ὁ γὰρ πρεσβυτέρες ἐκ τῶν ὀδόντων" οἱ μὲν γὼρ νέοι λευκὸς ἔχεσι 
ἔχει τὸς προσθίες ὀδόντας ἐπὶ τῆς ἄνω σιωγόνος. ἔστι δ' καὶ ὀξεῖς τὸς ὀδόντας, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας καὶ ἐμ- 
ὄνια ὧς ὠμφώδοντα καὶ ἀκέρατα, οἷον κάμηλος. καὶ τὰ βλεῖς. ἐναντίως δὲ πρὸς τἄλλα ζῷα καὶ ἐπὶ τῶν ἵππων ὃ 
μὲν χαυλιόδοντας ἔχει, ὥσπερ οἱ ἄρρενες ὕες, τὰ δ᾽ οὐκ 5 συμβαίνει" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῷα πρεσβύτερα γινόμενα 

ἔχει. ἔτι δὲ τὰ μὦ ἐςι καρχαρόδοντα αὐτῶν, οἷον λέων μελαντέρες ἔχει τὸς ὀδόντας, ὁ δ᾽ ἵππος Ἀευκοτέρως. ὁρί- 
καὶ πάρδαλις καὶ κύων, τὰ δὲ ἀνεπάλλακτα,, οἷον ἵππος ἵἴυσι δὲ τός τε ὀξεῖς καὶ τὸς πλατεῖς οἱ καλόμενοι κυνόδον- 
καὶ βῶς" καρχαρόδοντα γάρ ἐστιν ὅσα ἐπαλλάττει τοὺς τες, ἀμφοτέρων μετέχοντες τῆς μορφῆς" κάτωθεν μὲν γὰρ 
ὀδόντας τὸς ὀξεῖς. ἅμα δὲ χαυλιόδοντα καὶ κέρας ὑδὲν πλατεῖς, ἄνωθεν δ᾽ εἰσὶν ὀξεῖς. ἔχυσι δὲ πλείες οἱ ἄρρενες 
ἔχει ζῷον, ὑδὲ καρχαρόδει καὶ τότων θάτερον. τὼ δὲ πλεῖ- 20 τῶν θηλειῶν ὀδόντας καὶ ἐν ἀνθρώποις καὶ ἐπὶ προβάτων 
στα τὸς προσθίους ἔχει ὀξεῖς, τὸς δ᾽ ἐντὸς πλατεῖς. ἡ δὲ καὶ αἰγῶν καὶ ὑῶν᾽ ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ὁ τεθεώρηταί πω. 
φώκη καρχαρόδεν ἐςὶ πᾶσι τοῖς ὀδοῦσιν, ὡς ἐπαλλάττυσα ὅσοι δὲ πλείος ἔχωσι, μακροβιώτεροι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰ- 
τῷ γόει τῶν ἰχθύων" οἱ γὰρ ἰχθύες πάντες σχεδὸν καρ- σιν, οἱ δ᾽ ἐλάττες καὶ ἀραιόδοντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βραχυ- 
χαρόδουντές εἰσιν. διςοίχμς δὲ ὀδόντας ὑδὲν ἔχει τότων τῶν βιώτεροι. φύονται δ᾽ οἱ τελευταῖοι τοῖς ἀνθρώποις γόμφιοι, 4 
γενῶν. ἔς! δέ τι, εἰ δεῖ πιστεῦσαι Ἐτησίᾳ" ἐκεῖνος γὰρ τὸ 25 ὃς καλῦσι κραντῆρας, περὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη καὶ ἀνδράσι καὶ 
ἐν ̓ Ινδοῖς θηρίον, ᾧ ὄνομα εἶναι μαρτιχόραν, τῦτ᾽ ἔχειν ἐπ’ γυναιξίν. ἤδη δέ τισι γυναιξὶ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν ὕσαις 
ὠμφότεραώ φησι τριστοίχες τὸς ὀδόντας" εἶαι δὲ μέγεθος ἔφυσαν γόμφιοι ἐν τοῖς ἐσχάτοις, πόνον παρασχόντες ἐν 
μὲν ἡλίκον λέοντα καὶ δασὺ ὁμοίως, καὶ πόδας ἔχειν ὁμος τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἀνδράσιν ὡσαύτως" τῦτο δὲ συμβαύει 

ους, πρόσωπον δὲ καὶ ὦτα ἀνθρωποειδές, τὸ δ᾽ ὄμμα ὅσοις ὧν μὴ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ἀνατείλωσιν οἱ κραντῆρες. ὁ δ᾽ ὅ 
γλαυκόν, τὸ δὲ Χρῶμα κυναβάρινον, τὴν δὲ κέρκον ὁμοίαν 80 ἐλέφας ὀδόντας μὲν ἔχει τέτταρας ἐφ᾽ ἑκάτερα, οἷς κατερ- 
τῇ τῷ σκορπίς τῇ χαρσαίι, ἐν ἣ κώτρον ἔχειν καὶ τὰς ἀπο- γάζεται τὴν τροφήν (λεαύει δ᾽ ὥ ὥσπερ χριμνά), χωρὶς δὲ 
φυάδας ἀπακονίζειν, φθέγγεσθαι δ᾽ ὅ ὅμοιον φωνῇ ἅμα τότων ἄλλυς δύο τὸς μεγάλες. ὁ μὲν ἄν ἄρρην τότες ἔχει 
σύριγγος καὶ σάλπιγγος, ταχρὺ δὲ θεῖν ἐχ᾿ ἧττον τῶν ἐλά- μεγάλους τε καὶ ἀνασίμους, ἡ δὲ θήλεια μικροὺς καὶ ἐξ 

4. καὶ οἵα 24. ἸΠ κίνησιν ποιεῖται 4405. 1] 2. νίον ὃν 4505, {Π τελειωθείς Ῥ2)5, τελεωθέν (5 5.. 1} ὃν οὐχ Ῥ. ἢ 3. τὰ] τὸ 65. 

δίδωσι Ὧ“. "] ἀ. τὰ ἄνω ἐλάττω 2“. 11 5. κι μείζονα Ὧ“, κι. μείζον 9. ᾿ 6. ὀλοφύρια ῬΙ)5. 1] μείζω γν. 45. } 11. Ὦ ἐκ ἀμφώ- 
δοντα 40“. 1 12. ἦσα -- ἰςξιν οἵα .4“, σιν ογὰ Ὁ“. 15. χαυλιώδοντας (4, χαυλιέδοντα, Ῥ, ᾿ἰ 46. δὲ οἵὰ 22“. 1 19. μα] ἐμοῦ. ἅμα 
Ῥ}.. 1] χαυλιώδοντα 5. 1 καὶ] τε καὶ 445. 20. καρχαρόδον τε καὶ (5. ἢ 22. καρχαρόδων 65. ἵ ὁδ.} ζώοις 45. 1 23. καρχαρώδον- 
τες Οὐ, 1 24. τύτων οἵὰ 125. 25. ἰν ἱνδοῖς τὸ Ῥ“. ἢ 26. μαρτιοχώραν Ῥ, μαντιχώραν 125. 1127. τὸς οἵα «45. ἢ 28. ἡλίκον τὸν λ. 
5“. 1} δασὺν ῬΡΙ“. 1} 29. δὴ 4“, δὲ δὴ 5. 1 καὶ τὰ ὦτα (5, καὶ τὰ ὄμματα 4“, ἢ τὼ δ᾽ ὄμματα (5, τό τ᾽ ὄμμα ῬΏ“. ᾿ὶ 30. δὲ 
οτὰ .«4“. ἢ] κιναβάρινον 12), 11 31. ἔχει ΑὙΟΟΝ 1} ὑποφνάδας ἀκοντίζεν ῬΏ“. ἢ 32. δὲ φωτῆ ὁμοία ῬΙΏ“. ᾿] ὦμα οπι ῬΡ“. 

ἃ. ὅλως οτὰ Ῥ. ᾿ὶ 5. τῶν ὀδόντων ὀδόντα ῬΕ5. ἵ 6. ἔα Ῥ. || αὐτῶν 5.  Ἴ. ὅπται βάλλειν μόνον, οταϊδ5ὶ5 δ᾽ ὅτι, ῬΏ“. ἢ 

καὶ οπι ῬΏσ. 1] 8. πβν] πρν ἡ ῬΏ“. 9. δὲ οὶ Ρ)“. || τῶν ροβὶ ἐπὶ οπι Ῥ. [[| 14. πρεσβυτέρους τε καὶ νεωτέρους ῬΏ». 1} 

12. ἰχ] καὶ ἐκ 4440. }} 18. πρεσβύτεροι δὲ 4405. 1} 4ἀ. καὶ -- 15. πρεσβύτερα τὰ ᾿Γ «45. |Π 17. τὸς οχ Ῥ1)5. ᾿ἰ 18. ἄνωθεν μὲν 
γάρ εἰσι πλατεῖς, κάτωθεν 4505. ᾿ 19, ὀξεῖς εἰσίν 5. 231. πω] τὼ Ῥ. || 23. ἀνόδοντες Ῥ“. ἢ 24. τοῖς ἀνθρώποις οἱ τελευταῖοι Ὁ 

Ὁ“.  γορμφίοι Ῥ. || 25. κρατῆρας Ὁ. || 27. ἰφύησαν Ῥ. ἰ] παρέχοντες (45. 11 32. τὸς οἵὰ 5. 1 33. τε οπὰ .25. [[ἀνασήμυς “4150, 
ἀνωσίμους 5. Υ ; 
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σεῖς" καὶ κάμπτει καὶ τούτους καὶ τὼ σκέλη ὥσπερ ἂν- 
βρωπὺς, τὰς περιφερείας πρὸς ἀλλήλας ἀμφοτέρων τῶν 
κώλων. πρὸς δὲ τότοις χεῖρας καὶ δακτύλους καὶ ὄνυχαυς 
ὁμοίους ἀνθρώπῳ, πλὴν πώντα ταῦτω. ἐπὶ τὸ θηριωδές ραν, 
ἰδίες δὲ τὸς πόδας" εἰσὶ γὰρ οἷον χεῖες μεγάλαι, καὶ οἱ 
δάκτυλοι ὥσπερ οἱ τῶν χειρῶν, ὁ μέσος μακρότατος, καὶ 
τὸ κάτω τοῦ ποδὸς χειρὶ ὅμοιον, πλὴν ἐπὶ τὸ μῆκος τὸ 

δὲ μικρόστομα, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ μεταξύ, ὥσ- τῆς χαιρὸς ἐπὶ τὰ ἔσχατα τεῖνον, καθώπερ θέναρ' τοῦτο 
περ τὸ τῶν ὑῶν γένος. ὁ δ᾽ ἵππος ὁ ποτάμιος ὁ ἐν Αἰγύ- δὲ ἐπ᾽ ἄκρον σκληρότερον, κακῶς καὶ ἀμυδρῶς μιμόμενον 
πτῳ χαΐτην μὲν ἔχει ὥσπερ ἵππος, διχωλὸν δ᾽ ἐςὶν ὥσ-- 0 πτέρνην. κέχρηται δὲ τοῖς ποσὶν ἐπ᾿ ἄμφω, καὶ ὡς χῳσὲ 
περ βᾶς, τὴν δ᾽ ὄψιν σιμός. ἔχει δὲ καὶ ἀςρώγαλον ὥσ- καὶ ὡς ποσί, καὶ συγκάμπτει ὥσπερ χεῖρας. ἔχει δὲ τὸν 
περ τὼ διχαλά, καὶ χαυλιόδοντας ὑποφαινομένες, κέρκον ὠγκῶνα καὶ τὸν μηρὸν βραχεῖς ὡς πρὸς τὸν βραχίονα καὶ 
δ᾽ ὑός, φωνὴν δ᾽ ἵππε' μέγεθος δ᾽ ἐςὶν ἡλίκον ὄνος. τῷ δὲ τὴν χνήμην. ὀμφαλὸν δ᾽ ἐξέχοντα μὲν οὐκ ἔχει, σκληρὸν 
δώματος τὸ παχος ὥστε δόρατα ποιεῖσθαι ἐξ αὐτῷ. τὰ δὲ τὸ κατὰ τὸν τόπον τοῦ ὀμφαλοῦ. τὰ δ᾽ ἄνω τῷ κάτω 
δ᾽ ἐντὸς ἔχει ὅμοια ἵππῳ καὶ ὄνῳ. 15 πολὺ μείζονα ἔχει, ὥσπερ τὼ τετράποδα." σχαδὲν γὰρ ὡς 

Ἔχγια δὲ τῶν ζῴων ἐπαμφοτερίζει τὴν φύσιν τῷ τ΄ πώτε πρὸς τρίᾳ, ἐστί, καὶ διώ τε ταῦτα καὶ διὰ τὸ τοὺς 
ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς τετράκοσιν, οἷον πίθηκοι καὶ κῆβοι καὶ πόδας ἔχειν ὁμοίους χερσὶ καὶ ὡσπερανεὶ συγκειμένους ἐπ 
κυνοκέφαλοι. ἔςι δ᾽ ὁ μὲν κῆβος πίθηκος ἔχων ἀράν. καὶ χειρὸς καὶ ποδός, ἐκ μὲν ποδὸς κατὰ τὸ τῆς πτέρνης 

ἐναντίας τοῖς ἄρρεσιν" κάτω γὰρ οἱ ὀδόντες βλέκεσιν. ἔχει 
ὁ ἐλέφας εὐθὺς γενόμενος ὀδόντας, τὸς μώτοι μεγάλες 

καὶ ἐγτός, ὥςε ἔργον εἶναι ἰδεῖ. 

Ἔχουσι δὲ τὼ ζῷα καὶ τὰ μεγέθη διαφέροντα τοῦ ς 
ςόματος. τῶν μὲν γάρ ἐςι τὰ ςόματα ἀνερρωγότα, ὥσ- 
χερ κυνὸς καὶ λέοντος καὶ πάντων τῶν καρχαροδόντων, τὰ 

οἷ κυνοκέφαλοι δὲ τὴν αὐτὴν ἔχεσι μορφὴν τοῖς πιθήκοις, ἔσχατον, ἐκ δὲ χειρὸς τἄλλα μέρη" καὶ γὼρ οἱ δάκτυλοι 
σπλὴν μείζονές τ᾽ εἰσὶ καὶ ἰσχυρότεροι καὶ τὼ πρόσωπα Ὁ ἔχεσι τὸ καλούμενον θόαρ. διατελεῖ δὲ τὸν πλείω χρόνον 
ἔχοντες κυνοειδέςερα, ἔτι δ᾽ ἀγριώτερώ τε τὰ ἤθη καὶ τὸς 

ὀδόντας ἔχουσι κυνοειδεςέρους καὶ ἰσχυροτέρους. οἱ δὲ πί- 
θηκοι δασεῖς μέν εἰσι τὰ πρανὴ ὡς ὄντες τετρώποδες, καὶ 
ν΄ Δ κε ᾿ φ ὟΝ ᾽ ΟΝ »“᾿ ν τὼ ὕπτια δὲ ὡσαύτως ὡς ὄντες ἀνθρωποειδεῖς (τοῦτο γὰρ 

τετράπον ὃν μᾶλλον ἢ ὀρθόν" καὶ αὖτ᾽ ἰσχία ἔχει ὡς τε- 
τρόπον ὃν ἔτε κέρκον ὡς δίπυν, πλὴν μικρῶν τὸ ὅλον, ὅσον 
σημεία χάριν. ἔχει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον ἡ θήλεια ὅμοιον γυ- 
ναικί, ὁ δ᾽ ἄρρην κυνωδέστερον ἢ ἄνθρωπος. οἱ δὲ κῆβαι,9 

ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἐναντίως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, 25 καθώπερ εἴρηται πρότερον, ἔχμσι κέρκον. τὼ δ᾽ ἐντὸς δια 
καθάπερ ἐλέχθη πρότερον)" πλὴν ἥ τε θρὶξ παχεῖα, καὶ. ρεθότω ὅμοια ἔχωσιν ἀνθρώκῳ πάντα τὼ τοιαῦτα. 
δασεῖς ἐπ᾿ ὠμφότερα, σφόδρα εἰσὶν οἱ πίθηκοι. τὸ δὲ πρό- Τὰ μὲν ὅν τῶν εἰς τὸ ἐκτὸς ζῳοτοκέγτων μόρια τῦτον 
σωπὸν ἔχει πολλὼς ὁμοιότητας τῷ τοῦ ἀνθρώπου" καὶ ἔχει τὸν τρόπον. τὰ δὲ τετρώποδα μὲν φοτόκω δὲ καὶ ἔνα. 10 
γὰρ μυκτῆρας καὶ ὦτα παραπλήσια ἔχει, καὶ ὀδόντας μα (δὲν δὲ ὠστοκεῖ χερσαῖον καὶ ἔναιμον μὴ τετρώχεν ὃν 
ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος, καὶ τὸς προσθίους καὶ τὸς γομφίους. 30 ἢ ἄπουν) κεφαλὴν μὲν ἔχει καὶ αὐχένα καὶ νῶτον καὶ τὰ 
ἔτι δὲ βλεφαρίδας τῶν ἄλλων τετραπόδων ἐπὶ θάτερα ὧς πρανὴ καὶ τὰ ὕπτια τῷ σώματος, ἔτι δὲ σκέλη πρόσθια 
ἐχόντων οὗτος ἔχει μὲν λεπτὼς δὲ σφόδρα, καὶ μᾶλλον καὶ ὀπίσθια καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ ςήθει, ὥσπερ τὼ ζῳοτόκα 
τὼς κάτω, καὶ μυιρὼς πάμπαν' τὼ γὰρ ἄλλα τετράποδα τῶν τετρωπόδων, καὶ κέρκον τὰ μὲν πλεῖςα μείζω, ὀλίγα 
ταύτας ὑκ ἔχει. ἔχει δ᾽ ἐν τῷ στήθει δύο θηλὰς μαστῶν δ᾽ ἐλάττω. πάντα δὲ πολυδάκτυλα καὶ πολυσχμδῇ ἐςὶ τὰ 

μικρῶν. ἔχει δὲ καὶ βραχίονας ὥσπερ ἄνθρωπος, πλὴν δα- 35 τοιαῦτα. πρὸς δὲ τύτοις τὰ αἰσθητήρια καὶ γλῶτταν πάν- 
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τα, πλὴν ὁ ἐν Αἰγύχτῳ κροκόδειλος. ἔτος δὲ παραπλησίως ὀφθαλμὸν κύκλῳ καὶ τὴν ὄψιν ἐπὶ πάντας τὸς τόπες με- 
τῶν ἰχθύων τισίν" ὅλως μὲν γὰρ οἱ ἰχθύες ἀκανθώδη καὶ ταβάλλει, καὶ ὅτως ὁρᾷ ὃ βέλεται. τῆς δὲ χροιῶς ἡ με- 
αὐκ ἀἐπολελυμώην ἔχουσι τὴν γλῶτταν, ἔνιοι δὲ κάμέαν ταβολὴ ἐμφυσωμέώῳ αὐτῷ γίγνεται" ἔχει δὲ καὶ μέλαι-» 
λον καὶ ἀδιάρθρωτον τὸν τόπον μὴ ἐγκλίναντι σφόδρα τὸ  ναν ταύτην, ὁ πόρρω τῆς τῶν κροκοδείλων, καὶ ὠχρᾶν κα- 
χεῖλος, ὦτα δ᾽ ὑκ ἔχεσιν ἀλλὰ τὸν πόρον τῆς ἀκοῆς μόνεν 6 θάπερ οἱ σαῦροι, μέλανι ὥσπερ τὼ παρδάλιω διαπεποι- 

“παντα τὰ τοιαῦτα" ὑδὲ μαςός, ἐδ᾽ αἰδοῖον, ὑδ᾽ ὄρχεις ἔξω κιλμένην. γύεται δὲ καθ᾿ ἅπαν τὸ σῶμα αὐτῷ ἡ τοιαύτῃ 
φανερὸς ἀλλ᾽ ἐντός, ὑδὲ τρίχας, ἀλλὰ πάντ᾽ ἐςὶ φολιδωτά, μεταβολή" καὶ γὰρ οἱ ἀφθαλμοὶ συμμεταβάλλεσιν ὁμοίως 
ἔτι δὲ καρχαρόδοντα πάντα. οἱ δὲ κροκόδειλοι οἱ ποτά- τῷ λοιπῷ σώματι καὶ ἡ κέρκρς. ἡ δὲ κύησις αὐτῷ νωθὲς 

μιοι ἔχουσιν ἐφθαλμὲς μὲν ὑός, ὀδόντας δὲ μεγάλες καὶ ἰσχυρῶς ἐςί, καθάπερ ἡ τῶν χελωνῶν. καὶ ἀποθνήσκων τε 
χαυλιόδοντας καὶ ὄνυχας ἰσχυροὺς καὶ δέρμω ἄρρηκτον 10 ὠχρὸς γύεται, καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ ἡ χροιὼ τοιαύτη 
φολιδωτόν" βλέπουσι δ᾽ ἐν μὲν τῷ ὕδατι φαύλως, ἔξω δ' ἐςΐν. τὰ δὲ περὶ τὸν ςόμαχον καὶ τὴν ἀρτηρίαν ὁμοίως ἔχει 
ἐξύτατον. τὴν μὲν οὖν ἡμέραν ἐν τῇ γὙὴ τὸ πλεῖςον διώ- τοῖς σαύροις κείμενα. σάρκα δ᾽ ἀδαμῖῆ ἔχει πλὴν πρὸς τῇ 
τρίβει, τὴν δὲ νύκτα ἐν τῷ ὕδατι" ἀλεεινότερον γάρ ἐςι τῆς κεφαλῇ καὶ ταῖς σιαγόσιν ὀλίγα σαρκία, καὶ περὶ ἄκραν 
αἰϑρίας. τὴν τῆς κέρκου πρόσφυσιν. καὶ αἷμα δ᾽ ἔχει περί τε τὴν 

41 Ὃ δὲ χαμαιλέων ὅλον μὲν τῷ σώματος ἔχει τὸ σχῇ- 15 καρδίαν μόνον καὶ τὰ ὄμματα καὶ τὸν ἄνω τῆς καρδίας 
μα σαυροειδές, τὰ δὲ πλευρὰ κατω καθήκει συνάπτοντα τόπον, καὶ ὅσα ἀπὸ τότων φλέβια ὠποτεύει" ἔςι δὲ καὶ 

ψρὸς τὸ ὑπογαάςριον, καθάπερ τοῖς ἰχθύσι, καὶ ἡ ῥάχις ἕν τούτοις βραχὺ παντελῶς. κεῖται δὲ καὶ ὁ ἐγκέφαλος 
ἐκανές κεν ὁμοίως τῇ τῶν ἰχθύων. τὸ δὲ πρόσωπον ὁμοιό. ἀνώτερον μὲν ὀλίγῳ τῶν ὀφθαλμῶν, συνεχὲς δὲ τούτοις. 
τατον τῷ τῷ χοιροπιθήκου. κέρκον δ᾽ ἔχει μακρὰν σφόδρα, περιαιρεθέντος δὲ τῷ ἔξωθεν δέρματος τῶν ὀφθαλμῶν περι- 
εἰς λεπτὸν καθήκυσαν καὶ συνελιττομόην ἐπὶ πολύ, καθά- Ὁ ἔχει τι διαλάμπον διὰ τότων, οἷον κρίκος χαλκῦς λεπτός, 

περ ἱμάντα. μετεωρότερος δ᾽ ἐςξὶ τῇ ἀπὸ τῆς γὴς ἀποςάσει καθ᾿ ἅπαν δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα σχεδὸν διατείνουσιν ὑμένες 
τῶν σαύρων, τὼς δὲ καμπὼς τῶν σκελῶν καθάπερ οἱ σαῦ- πολλοὶ καὶ ἰσχυροὶ καὶ πολὺ ὑπερβάλλοντες τῶν περὶ τὰ 
ροι ἔχει, τῶν δὲ ποδῶν ἔκαςος αὐτῷ δυχῇ διήρηται εἰς μέη λοιπὰ ὑπαρχόντων. ἐνεργεῖ δὲ. καὶ τῷ πνεύματι ἀνατετμη- 
θέσιν ὁμοίαν πρὸς αὐτὰ ἔχοντα οἵανπερ ὁ μέγας ἡμῶν δώ- μος ὅλος ἐπὶ πολὺν χρόνον, βραχείας ἰσχυρῶς ἔτι κινή- 
κτυλος πρὸς τὸ λοιπὸν τῆς γγειρὸξ ἀντίθεσιν, ἔχει. ἐπὶ βραχιὺ 25 σεως ἐν αὐτῷ περὶ τὴν καρδίαν ὕσης, καὶ συνώγει δια φε- 
δὲ καὶ τότων τῶν μερῶν ἕμαςον διήρηται εἴς τινας δαικτύ- ρόγτως μὲν τὰ περὶ τὰ πλευρώ, ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὼ 
δες, τῶν μὲν ἔμπροσθεν ποδῶν τὰ μὲν πρὸς αὐτὸν τρίχα, μέρη τῇ σώματος. σπλῆνα δ᾽ ὑδαμῦ ἔχει φανερόν. φωλεύει 
τὼ δ᾽ διτὸς δίχα, τῶν δ᾽ ὑπισθίων τὼ μὲν πρὸς αὐτὸν δξςὨ δὲ καθώπερ οἱ σαῦροι, 
χα, τὸ δ᾽ ἐκτὸς τρίχα. ἔχει δὲ καὶ ὀνύχια, ἐπὶ τούτων Ὁμοίως δ᾽ ἔτια μόρια καὶ οἱ ὄρνιθες τοῖς εἰρημένοις 12 
ὅμοια, τοῖς τῶν γαμψωνύχων. τραχὺ δ᾽ ἔχει ὅλον τὸ σῶ- 3 ἔχυσι ζῴοις" καὶ γὰρ κεφαλὴν καὶ αὐχένα πάντ᾽ ἔχει καὶ 
Βω, καθάπερ ὁ κροκόδειλος. ὀφθαλμὸς δ᾽ ἔχει ἐν κοίλῳ νῶτον καὶ τὰ ὕπτια τῷ σώματος καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ ςήἤ- 
γε κειμένις καὶ μεγάλες σφόδρα καὶ ςρογγύλες καὶ δέρ- θει" σκέλη δὲ δύο καθάπερ ἄνθρωπος μάλιςα τῶν ζῴων" 
μάτι ὁμοίῳ τῷ λοιπῷ σώματι περιεχομέας. κατὰ μέσες πλὴν κώμκπτει εἰς τἄπισθεν ὁμοίως τοῖς τετρώποσιν, ὥσπερ 
δ᾽ αὐτὸς διαλέλειπται μιχρὼ τῇ ὄψει χώρα, δι᾽ ἧς ὁρᾷ" εἴρηται πρότερον. χεῖρας δ᾽ ὑδὲ πόδας προσόίες ἔχει, ἀλλὼ 
ἐδέχοτε δὲ τῷ δέρματι ἐκικαλύπτει τῦτο. ςρέφει δὲ τὸν 35 πτέρυγας ἴδιον πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα. ἔτι δὲ τὸ ἰσχίον ὅμοιον 
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μηρῷ μακρὸν καὶ προσπεφυκὸς μέχρι ὑπὸ μέσην τὴν γα- μὲν γὼρ μακρὼν οἱ δὲ πλατεῖαν. μάλις ἁ δὲ τῶν ζῴων με- 
στέρα, ὥστε δοκεῖν διαιρόμενον μηρὸν εἶναι, τὸν δὲ μηρὸν τὼ τὸν ἄνθρωπον γράμματα φθέγγεται ἔνια τῶν ὀῤνίδων 
μεταζὺ τῆς κνήμοις, ἕτερόν τι μέρος. μεγίξες δὲ τὸς μηρὸς γένη" τοιαῦτα δ᾽ ἐςξὶ τὰ πλατύγλωττα αὐτῶν μάλιςα. τὸν 
ἔχει τὰ γαμψώνυχα, τῶν ὀρνίθων, καὶ τὸ φῆθος ἰσχυρότερον δ᾽ ἐπιγλωττίδα ἐπὶ τῆς. ἀρτηρίας ὀθὲν τῶν φοτοκύντων ἔχει, 
τῶν ἄλλων. πιλυουχοι δ᾽ εἰσὶ πάντες οἱ ὄρνιθες, ἔτι δὲ ς ἀλλὰ συνάγει καὶ ὀιίγει τὸν πόρον ὥςε μηθὲν καθένα 
πολυσχιδεῖς τρόπον τινὰ πάντες τῶν μὲν γὰρ πλείςξων διή- τῶν ἐχόντων βάρος ἐπὶ τὸν πλεύμονα. γέη δ᾽ ἔνια τῶν ἐρ- 
ρήνται οἱ δάκτυλοι, τὰ δὲ πλωτὰ ςεγανόποδά ἔςι., διηρ- νίθων ἔχει καὶ πλῆκτρα" γαμψώνυχον δ᾽ ἅμα καὶ πλῆ- 
θρωμένις δ᾽ ἔχει καὶ χωριςὺς δακτύλες. εἰσὶ δ᾽ ὅσοι αὐ- κτρον ἔχον ἀθέν. ἔςι δὲ τὰ μὲν γαμψώνυχα τῶν πτητιχῶν, 
τῶν μετεωρίζονται πάντες τετραδάκτυλοι" τρεῖς μὲν γὰρ εἰς τὰ δὲ πληκτροφόρα τῶν βαρέων. ἔτι δ᾽ ἔνια τῶν ὀρνέων λέ. 
τὸ ἔμπροσθεν ἕνα δ᾽ εἰς τὸ ὄπισθεν κείμενον ἔχμσιν οἷ πλεῖ- 10 φον ἔχουσι, τὼ μὲν αὐτῶν τῶν πτερῶν ἐπανεςηκότα, ἡ δ' 
ςοι ἀντὶ πτέρνης" ὀλίγοι δὲ τινες δύο μὲν ἔμπροσθεν δύο ἀλεκτρυὼν μόνος ἴδιον" ὅτε γὰρ σάρξ ἐς ιν ὅτε πόρρω σαρ- 
δ᾽ ὄπισθεν, οἷον ἡ καλουμόη ἴυγξ. αὕτη δ᾽ ἐςὶ μικρῷ μὲν κὸς τὴν φύσιν. 

μείζων σπίζης, τὸ δ᾽ εἶδος ποικίλον, ἴδια δ᾽ ἔχει τά τε περὶ Τῶν δ᾽ ἐνύδρων ζῴων. τὸ τῶν ἰχθύων γένος ἕν ὠτὲ τῶν 
τὸς δακτύλυς καὶ τὴν γλῶτταν ὁμοίαν τοῖς ὄφεσιν" ἔχει ἄλλων ἀφώριςαι, πολλὰς περιέχον ἰδέας. κεφαλὴν μὲν. 
γὰρ ἐπὶ μῆκος ἔκτασιν καὶ ἐπὶ τέτταρας δακτύλους, καὶ 15 γὰρ ἔχει καὶ τὰ πρανῆ καὶ τὼ ὕπτια, ἐν ᾧ τόπῳ ἡ γαζὴρ 
πάλιν συςέλλεται εἰς ἑαυτήν. ἔτι δὲ περιςρέφει τὸν τρώά- καὶ τὰ σπλάγχγα" καὶ ὀπίσθιον ὑραῖον συνεχὲς ἔχει καὶ 
χῆλον εἰς τὐπίσω τῷ λοιπῷ σώματος ἠρεμῶντος, καθάπερ οἱ ἄσχιςον" τοῦτο δ᾽ οὐ πᾶσιν ὅμοιον. αὐχέα δ᾽ οὐδὲς ἔχε 
ὄφεις. ὄνυχας δ᾽ ἔχει μεγάλες μὲν ὁμοίως μέντοι πεφυκό- ἰχθύς, ὑδὲ κῶλον ἀθέν, ὑδ᾽ ὄρχεις ὅλως, ὕτ᾽ ἐντὸς ὅτ᾽ ἐκτίς, 

τας τοῖς τῶν κολοιῶν᾽ τῇ δὲ φωνῇ τρίζει. ςόμα δ᾽ οἱ ὄρν. ὑδὲ μας ός, τῦτο μὲν ἵν ὅλως δ᾽ ἄλλο ὑϑὲν τῶν μὴ ἴων 
θες ἔχεσι μὲν ἴδιον δέ" ὅτε γὰρ χείλη ὅτ᾽ ὀδόντας ἔχεσιν, 2) τοκύόντων, ὑδὲ τὰ ζῳοτοκῦντα πάντα, ἀλλ᾽ ὅσα εὐθὺς ἃ 
ὠλλὰ ῥύγχος, ὕπ᾽ ὦτα ὅτε μυκτῆρας, ἀλλὰ τὸς πόρας τός αὑτοῖς ζῳοτοκεῖ καὶ μὴ φοτοκεῖ πρῶτον. καὶ γὼρ ὁ διλφὰ 
τῶν τῶν αἰσθήσεων, τῶν μὲν μυκτήρων ἐν τῷ ῥύγχει, τῆς ζῳοτοκεῖ, διὸ ἔχει μαςὸς δύο, ἀκ ἄνω δ᾽ ἀλλὰ πληστίν 
δ᾽ ἀκοῆς ἐν τῇ κεφαλῇ. ὀφθαλμὸς δὲ πάντες καθάπερ καὶ τῶν ἄρθρων. ἔχει δ᾽ ἀχ ὥσπερ τὰ τετραζπροδα ἐπιφανεῖς ἐπ- 
τἄλλα ζῷα δύο, ἄνευ βλεφαρίδων. μύεσι δ᾽ οἱ βαρεῖς τῷ λας, ὠλλ᾽ οἷον ῥύακας δύο, ἑκατέρωθεν ἐκ τῶν πλαγία 

κάτω βλεφάρῳ, σκαρδαμύττοσι δ᾽ ἐκ τῷ κανθὰ δέρματι 25 ἔνα, ἐξ ὧν. τὸ γάλα ῥεῖ’ καὶ θηλάζεται ὑπὸ τῶν τόον! 
ἐπιόντι πάντες, οἱ δὲ γλαυκώδεις τῶν ὀρνίθων καὶ τῷ ἄνω παρακολεθόντων" καὶ τῶτο ὦπται ἤδη ὑπό. τινων φανερῶν. 
βλεφάρῳ. τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο ποῶσι καὶ τὰ φολιδωτά, οἷον οἱ δ᾽ ἰχθύες, ὥσπερ εἴρηται, ἦτε μαςὰς ἔχμσιν ὕτε αἰδοίων 
οἱ σαῦροι καὶ τἄλλα τὼ ὁμοιογενὴ τότοις τῶν ζῴων" μύνσσι «ὅρον ἐκτὸς ὑθένα φανερόν, ἴδιον δ᾽ ἔχεσι τό τε τῶν βραγ- 
γὰρ τῇ κάτω βλεφαρίδι πώντες. ὄ μέσοι σκαρδαμύττουσί χίων, ἧ τὸ ὕδωρ ἀφιᾶσι δεξώμενοι. κωτὰ τὸ φόμα, καὶ τὰ 
γε ὥσπερ οἱ ὄρνιθες. ἔτι δ᾽ ὅτε φολίδας ἅτε τρέχας ἔχεσιν, 3) πτερύγια, οἱ μὲν πλεῖςοι τέτταρα, οἱ δὲ προμήκεις. δι, 
ἀλλὰ πτερά" τὼ δὲ Ἐπ ἔχει καυλὸν ἅπαντα. καὶ ὑρὼν οἷον ἐγχέλυς, ὅ ὄντα πρὸς τὰ ̓ βρώγχια. ὁμοίως δὲ καὶ χε 
μὲν ὑκ ἔχασιν, ὀρροπύγιον δέ, οἱ μὲν μακροσκελεῖς καὶ τὰς φρεῖς, οἷον ἐν ἸΣιφαῖς οἱ ἔν τῇ λίμνῃ, δύο, καὶ ἡ καλυμέν 
γανόποδες βραχύ, οἱ δ᾽ ἐγαντίοι μέγα. καὶ ὅτοι μὲν πρὸς ταινία ὡσαύτως. ἔνια δὲ τῶν πρὸμήκων ὑδὲ πτερύγια ἔχμι, 
τῇ γαςρὶ τὸς πόδας ἔχοντες πέτονται, οἱ δὲ μικρορροπύγιοι οἷον σμύραινα, οὐδὲ τὰ βρώγχια διηρθρωμένα ὁμοίως τοῖς 
ἐκτεταμέυς. καὶ γλῶτταν ἅπαντες, ταύτην δ᾽ ἀνομοίαν" οἷ 35 ἄλλοις ἰχθύσιν.. αὐτῶν δὲ τῶν ἐχόντων βράγχια τὼ μὲ 
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“445, καυλὸν ἔχει Ῥ5. ᾿ πάντα Ὁ 5. [[ 32. δὲ καὶ οἱ Ῥ. }| 34. ἔχυσιν ὅταν πέτωνται «4σ0σ, ἢ μικρεροπύγιοι. ΟΟΥΣ 5, μυιρσυρροπύγιοι 4“ 

μικρὸν ὀρροπύγιον Ῥ. 

3. γένη οπὶ 4“ κ. ἢ} πλατύνλσσα ῬῇΏ". ᾿ὶ 5. διάγει εἰ κατιέναι “4505, 1} 6. πνεύμονα «450, ΠΠ 11. ὅτε γὰρ] ὃ ὅτε ῬΡΏ“.} τὸ- 

μῦς ὉΓ Δ“. ΠΠ 12. τὴν φύσιν οπὶ ᾿Γ 44“. ροβὲ φύσιν 5 ἀριςοτέλυς περὶ ζώων ἱξορίας γ. ΠΟ 18. ἀδ᾽} ὕτε Ρ)5. 49. ἀδὲ] ὕτε Ρ. 1 321. 
καὶ μὴ] μὴ δὲ 6. {1 25, ὧν] ὃ }. ἢ 26. ἤδη ὥπται ῬΏ“. ἢ 80. τέσσαρα ΡΏ“. ἢ 31. ὄντα οχὰ “4505, "] ὃὲ οἵα ῬΏ“. ἴ 32. ἐδ] 

οἱ Ὁ οἵ ργ.45. ΠΠ οἱ] οἷον μ᾽ 445. 11 34, σμύραιναι 445. Π 35. βράγχια] τὰ βρώγχια 6585. 
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ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩᾺ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. 

ἔχει ἐποιαλύμματα τοῖς βρωγχίοις, τὰ δὲ σελάχη πάντα 
ἀκάλυπτα. καὶ τὼ μὲν ἔχοντα καλύμματα πάντα ἐκ 

. πλαγίᾳ ἔχει τὰ βράγχια, τῶν δὲ σελαχῶν τὼ μὲν πλα- 
τέα κάτω ἕν τοῖς ὑπτίοις, οἷον νάρκη καὶ βάτος, τὼ δὲ 
προμήκη ἐν τοῖς πλαγίοις, οἷον πάντα τὰ γαλεώδη. ὁ δὲ 5 
βάτραχος ἐκ πλαγίας μὲν ἔχει, καλυπτάμενα. δ᾽ ὑκ ἀκαν- 
θώδει καλύμματι ὥσπερ οἱ μὴ σελαχώδεις, ἀλλὼ δερμα- 
τώδει. ἔτι δὲ τῶν ἐχόντων βράγχια τῶν μὲν ἁπλᾷ ἐςὶ τὰ 
βράγχια, τῶν δὲ διπλᾶ" τὸ δ᾽ ἔσχατον πρὸς τὸ σῶμα 

δ0ὅ 

σκληρόφθαλμοι ὄντες. ἔναιμον μὲν οὖν ἐξὶν ἅπαν τὸ τῶν 
ἰχθύων γένος, εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οἱ μὲν φοτόκοι οἱ δὲ ζῳοτόκοι, 
οἱ μὲν λεπιδωτοὶ πάντες ῳοτόκοι, τὰ δὲ σελάχη πάγτω 
ζῳοτόκα πλὴν βατράχο. 

Λοιπὸν δὲ τῶν. ῥαίμων ζῴων τὸ τῶν ὄφεων γόος. κι 4 
δὲ κοινὸν ἀμφοῖν" τὸ μὲν γὰρ πλεῖςξον αὐτῶν χερσαῖέν ἐς, 
ὀλίγον δὲ τὸ τῶν ἐνύδρων ἐν τοῖς ποτίμοις ὕδασι διατελεῖ. 
εἰσὶ δὲ καὶ θαλάττιοι ὄφεις, παραπλήσιοι τὴν μορφὴν «τοῖς 

χερσαίοις τἄλλα" πλὴν τὴν κεφαλὴν ἔχεσι γογγροειδὲς ἐ- 
πάντων ἁπλῆν. καὶ πάλιν τὰ μὲν ὀλίγα βράγχια ἔχει, 10 ραν. γώη δὲ πολλὰ τῶν θαλαττίων ὄφεών ἐςι, καὶ χρόαν 

τὰ δὲ πλῆθος βραγχίων" ἴσα δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα πάντες. ἔχει ἔχεσι παντοδαπήν᾽ ὃ γίγνονται δ᾽ ὗτοι ἐν τοῖς σφόδρα βα- 
δ᾽ ὁ ἐλάχιςα ἔχων ὃν ἐφ᾽ ἑκάτερα βρώγχιον, διπλοῦν δὲ θέσιν. ἄποδες δ᾽ εἰσὶν οἱ ὄφεις ὥσπερ τὸ τῶν ἰχθύων γώος. 
τῦτο, οἷον κάπρος" οἱ δὲ δύο ἐφ᾽ ἑκάτερα, τὸ μὲν ἁπλοῦν εἰσὶ δὲ καὶ σκολόπενδραι θαλάττιαι," παραπλήσιαι τὸ εἶδος 
τὸ δὲ διπλοῦν, οἷον γόγγρος καὶ σκάρος" οἱ δὲ τέτταρω ταῖς χερσαίαις, τὸ δὲ μέγεθος μικρῷ ἐλάττες" γίγνονται 
ἐφ᾽ ἑκάτερα ἁπλᾶ, οἷον ἔλλοψ, συνωγρίς, σμύραινα, ἐγ- 18 δὲ περὶ τὸς πετρώδεις τόπους. τὴν δὲ χροιάν εἰσιν ἐρυθρό- 
χέλυς" «οἱ δὲ τέτταρα, μὲν δίςοιχα δὲ πλὴν τῷ ἐσχώτε, οἷον 
κίχλη καὶ πέρκη καὶ γλάνις καὶ κυπρῖνος. ἔχεσι δὲ καὶ οἱ 
γαλεώδεις διπλᾶ. πάντες, καὶ πέντ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα" ὁ δὲ ξι- 
φίας ὀκτὼ διπλᾶ. περὶ μὲν ἦν πλήθες βραγχίων ἐν τοῖς 

τεραι καὶ πολύποδες μᾶλλον καὶ λεπτοσκελέστεραι τῶν 
χερσαίων. ὁ. γίγνονται δ᾽ ὑδ᾽ αὐταί, ὥσπερ ὑδ᾽ οἱ ὄφεις; 
ἐν τοῖς βαθέσι σφόδρα.. ἔςι δ᾽ ἰχϑύδιόν τι τῶν πετραίων, ὃ 

καλῆσί τινες ἐχενηΐϊδα, καὶ χρῶνταί τινες αὐτῷ πρὸς δίκας 
ἰχθύσι τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. ἔτι δὲ πρὸς τἄλλα ζῷα οἱ Ὦ καὶ φίλτρα" ἔςι δὲ ἄβρωτον" τῦτο δ᾽ ἔνιοί φασιν ἔχειν πό- 
ἰχθύες διαφέρασι πρὸς τῇ διαφορᾷ τῇ περὶ τὼ βρώγχια" 
ὅτε γὰρ ὥσπερ τῶν πεζῶν ὅσα ζῳοτόκα ἔχει τρίχως, ὅθ᾽ 
ὥσπερ. ἔνια τῶν ὠοτοκόντων τετραπόδων φολίδας, ὅθ᾽ ὡς τὸ 

δας ὑκ ἔχον, ὠλλὰ φαύεται διὰ τὸ τὼς πτέρυγας ἱρβτε 
ἔχειν ποσίν. : 

Τὰ μὲν ὅν ἔζω μόρια, καὶ "πόσα καὶ ποῖα τῶν ἐναξ, 
τῶν ὀρνέων γένος πτερωτόν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεῖξοι αὐτῶν λε- μῶν ζῴων, καὶ τύας ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράς, εἴρηται. 
αιδωτοί εἰσιν, ὀλίγοι δέ τινες τραχεῖς, ἐλάχιςον δ᾽ ἐξὶ πλῇ- 25 τὰ δ᾽ ἐντὸς πῶς ἔχει, λεκτέον ἐν τοῖς ἐναίμοις ζῴοις πρῶ- 15 
θος αὐτῶν τὸ λεῖον. τῶν μὲν ὄν σελαχῶν τὼ μὲν τραχέα τον" τύτῳ γὰρ διαφέρει τὰ μέγιςα γέη πρὸς τὰ λοιπῷ 
εὦ τὼ δὲ λεῖα, γόγγροι δὲ καὶ ἐγχέλυες καὶ θύννοι τῶν τῶν ἄλλων ζῴων, τῷ τὰ μὲν πῶμα τὰ δ᾽ ἄναιμα εἶναι 

ἴωγ. καρχαρόδοντες δὲ πάντες οἱ ἰχθύες ἔζω τῷ σκάρε" ἔς! δὲ ταῦτα ἄνθρωπός τε καὶ τὼ ζῳοτόκα ὯΝ τετραπόδων, 

κα τώντες ἔχεσιν ὀξεῖς τὸς ὀδόντας καὶ πολυςοίχως, καὶ ἔτι δὲ καὶ τὰ φοτόκα τῶν τετραπόδων καὶ ἢ ὄρνις καὶ. ἰχθὺς 
ἔνιοι ἐν τῇ γλώττῃ. καὶ γλῶτταν σκληρὰν καὶ ἀκανθωδὴ 30 καὶ κῆτος, ΒῚ εἴ τι ἄλλο ἀνώνυμόν γὴν διὰ τὸ μὴ εἶναὶ 

ἔχεσι, καὶ προσπεφυκυῖαν ὕτως ὥς᾽ ἐνίοτε μὴ δυκεῖν ἔχειν, γένος ἀλλ᾽ ὡπλῦν τὸ εἶδος ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςον, οἷαν ὄφις 
τὸ δὲ ςόμα οἱ μὲν ἀνερρωγός, ὥσπερ ἔνια τῶν ζωθτόκων καὶ κροκόδειλος. ὅσα μὲν ἦν ἐςὶ τετράποδα καὶ ζῳοτόκα, 
καὶ τετραπόδων. τῶν δ᾽. αἰσθητηρίων τῶν μὲν ἄλλων οὐθὲν ςόμαχον μὲν καὶ ἀρτηρίαν πάντ᾿ ἔχει, καὶ κείμενα τὸν 
ἔχεσι φανερὸν ὅτ᾽ αὐτὸ ὅτε τὸς πόρος, ὅτ᾽ ἀκοῆς ὅτ᾽ ὀσφρή- αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις" ὁμοίως δὲ καὶ ὅσα 
σεως" ὀφθαλμοὺς δὲ πάντες ἔχουσιν ἄνευ βλεφάρων, οὐ 35 φοτοκεῖ τῶν τετραπόδων, καὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν" ἀλλὰ τοῖς εἴ-᾿ 

1. ἔχει -ο 2. τὰ μὴν οἵὰ }. || 1. ἐπικάλυμμα “4505. ᾿ 8. μὲν οτὰ “45. ἢ 5. προμήκη διαφόρως ἔχει ἐν “4505, [} οἷον οτὰ ἢ, ἢ 
ἀλεύδη Ῥ. [Ϊ 6. βάτος τλαῦρο “5. ἀκ οἷὰ Ὁ. 7. μὴ οτα 50)“. Π 9. τὸ δ᾽] τῶν δ᾽ 5. || 10. ἁπλῦν πάντων. καὶ τὰ ῬΏ»“, κα 
44. τάπες -- 12. ἑκάτερα οἵὰ 05 εἰ ργ.45. Π 13. οἷον ὃ κάπρος ῬΟ.})“. 1 15. ἴλωψ Ῥ. ᾿ σύνωγρις Ῥ|“. 18. γαλιώδεις Ῥ. ἢ 
49. πλῆθος Ῥ. Π ἐν οπι ῬΆ“. [[.22. 0} ἐδ’ Ὁ. 1} 23. φολίδα .4505. 1} ἐδ’ ῬΙ)5. 11 2ὰ. εἰσὶ λεπιδωτοί 445. 1 27. ἡόγγρος 4“. ἢ ἐγν 

χέλυς “415, ἔγχελυς 5. 1 βύττος 45. ἢ 28. ἰκτὸς σκοίρε, ῬΏ“. ἢ 32. οἱ μὲν οτα 1)“. Ἰ{. ζωοτοκύντων “4505. 

4. ὄντες. βλέφαρα δὲ ἐκ ἔχεσιν. ἔναιμον 5. ἅπαν ἐξὶν Ῥ. 1] 3. λεπιδωτοί εἰσι πάντες 4505. ἢ 4. βατμίχων ῬΏ“. ᾿ Ἰ. ποτα» 

μέις ῬΏ“. Ἰ 8. καὶ, οἱ θαλάττιοι 445, 1 υ9.. πλὴν. τὴς κεφαλῆς" ἔχεσι γὰρ αὐτὴν Ὑργηροειδεςέραν Ῥ, { 10. χροιὰν Ὧσ. 1 13. θαλάσσιαι 

“45. 1 τῷ ἔδει ῬΏ“. 1 41. ἐδ ραβὲ δ᾽ οπὰ “4505. ἢ 18. τι πετραῖον ῬΏσ, ἃ 21. ἔχειν ἑμοίας Ῥ. ᾿ 23. ποῖα καὶ πόσα ῬΏ“. 
35. ὡς ΡΏ“. || 26. τῦτο 45. 1 21. τὸ Ῥ. || μὲν λοιπὰ ἔαιμα 4150 5. 1 29. ἔτι δὲ καὶ τὰ φοτόκα τῶν τετραπόδων οπὶ 2)5. 31. 
ἐπὶ] περὶ ρσ 5. ᾿Π. ἕκατα ῬΏ“. ᾿ 33. ὅὰν » ᾿ μὰ} μὲν ἔχυσι, ΟἸηΐ880 τηοχ ἔχει, 25. ! 35. ζωοτρκεῖ 4406, ἢ ἢν ογὰ Ὁ εἰ 
Ῥτ “22. δ Ρ Ὁ Ε . Ξ 
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δεσι τῶν μορίων τότων δια φέρεσιν. ὅλως δὲ πκάώγτα ὅσα τὸν σφόδρα κίων ἢ ὁ ἔλαφος. ἔχει δὲ καὶ ὁ ἐλέφας τὸ ἧπαρ 
ὠέρα δεχόμενα ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ, κάγτ᾽ ἔχει πνεύμονν ἄχολον μέν, τεμνομένε μώτοι περὶ τὸν τόπον Ὁ τοῖς ἔχνσιν 
καὶ ἀρτηρίαν καὶ ςόμαχον, καὶ τὴν θέσιν τῷ ςομάχε καὶ ἐπιφύεται ἡ χολή, ῥεῖ ὑγρότης χρλώδης ἢ πλείων αὶ ἐλάτ- 
τῆς ἀρτηρίας ὁμοίως, ὠλλ᾽ ὑχ ὅμοια, τὸν δὲ πλεύμονα ὅθ᾽ των. τῶν δὲ δεχομένων τὴν θάλατταν καὶ ἐχόντων πλεύ» 
ὅμοιον ἔτε τῇ θέσει ὁμοίως ἔχοντα. ἔτι δὲ καρδίαν ἅπαντ᾽ 5 μονα δελφὶς οὐκ ἔχει χολήν. οἱ δ᾽ ὄρνιθες καὶ οἱ ἰχθύες 
ἔχει ὅσα αἷμα ἔχει, καὶ τὸ διάζωμα, ὃ καλίντωι φρένες" 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μικροῖς διὰ λεπτότητα καὶ σμικρότητα ἃ φαΐ. 
νετωι ὁμοίως, πλὴν ἐν τῇ καρδίᾳ. ἴδιον δ᾽ ἐςὶν ἐπὶ τῶν βοῶν" 
ἔςι γάρ τι γένος βοῶν, ἀλλ᾽ ὁ πάντες, ὃ ἔχει ἐν τῇ καρ- 

πάντες ἔχεσι, καὶ τὰ φοτόκα, καὶ τετράποδα,, καὶ ὡς ἐπέ 
παν εἰκεῖν ἢ πλείω ἢ ἐλάττω" ἀλλ᾽ οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι 

φῶν ἰχθύων, οἷον οἴ τε γαλεώδεις καὶ γλάκις καὶ ῥίνη καὶ 

λειόβατος καὶ γάρκη καὶ τῶν μακρῶν ἐγχέλυς καὶ βελόνη 
δίᾳ ὀςῖν. ἔχει δὲ καὶ ἡ τῶν ἔππων καρδία ὀςῦν. πλεύμονα το καὶ ζύγαινα. ἔχει δὲ καὶ ὁ καλλιώνυμος ἐπὶ τῷ ἥπατι, 
δ᾽ ὁ πάντα,, οἷον ἰχθὺς ὑκ ἔχει, ἐδ᾽ εἴ τι ἄλλο τῶν ζῴων 
ἔχει βράγχια. καὶ ἧπαρ ἅπαντ᾽ ἔχει ὅσαπερ αἷμα. σπλῆ- 
νῷ δὲ τὼ πλεῖζα ἔχει ὅσακερ καὶ αἷμα. τὰ δὲ πολλὰ 

» Ν ’, ᾽ »» ν, Ψ Ν ΜΝ τῶν μὴ ζῳοτόκων ἀλλ᾽ φοτόκων μικρὸν ἔχει τὸν σπλῆνα 

ὅσπερ ἔχει μεγίςην τῶν ἰχθύων ὡς κατὰ μέγεθος. οἱ δὲ πρὸς 
τοῖς ἐντέροις ἔχεφιν, ἀποτεταμένην ἀπὸ τοῦ ἥπατος πόροις 
»» ΄ὔ΄ -», : νι ΨΦ ᾿ ΝΙΝ ἐνίοις πανυ λεπτοῖς. καὶ μὲν ἦν ἀμία παρὰ τὸ ἔντερον παρα- 
τεταμένην ἰσομήκη ἔχει, πολλάκις δὲ καὶ ἐκαναδίπλωμα:" 

ὅτως ὥςε λανθάνειν ὀλίγον τὴν αἴσθησιν, ἔν τε τοῖς ὄρνισι 5 οἱ δ᾽ ἄλλοι πρὸς τοῖς ᾧγτέροις, οἱ μὲν πορρώτερον οἱ δ᾽ ἔγ- 
τοῖς κλείςοις, οἷον ἐν περιςερᾷ καὶ ἰκτήῳ καὶ ἱέρακι καὶ γύτερον, οἷον βάτραχος, ἔλλοψν;, συναγρίς, σμύραινα, ἕε- 
γλαυκί" ὁ δ᾽ αἰγοκέφαλος ὅλως ἀκ ἔχει. καὶ ἐπὶ τῶν ῴο- φίας. πολλάκις δὲ καὶ τὸ αὐτὸ γῴος ἐπ᾿ ἀμφότερα, φα 
τόκων δὲ καὶ τετραπόδων τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει" μικρὸν γὰρ νεται ἔχον, οἷον γόγγροι οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι, οἱ δὲ 
πάμπαν ἔχουσι καὶ ταῦτα, οἷον χελώνη, ἑμύς, φρύγη, κάτω ἀπηρτημέην. ὁμοίως δ᾽ ἔχει τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνί- 
σαῦρος, κροκόδειλος, βάτραχος. χολὴν δὲ τῶν ζῴων τῶ 29 θων' ἔνιοι γὰρ πρὸς τῇ κοιλίᾳ ἔχνσιν, οἱ δὲ πρὸς τοῖς ἐν» 
μὲν ἔχει τὼ δ᾽ οὐκ ἔχει ἐπὶ τῷ ἥπατι. τῶν μὲν ζῳοτόκων τέροις τὴν χολήν, οἷον περιςερώ, κόραξ, ὄρτυξ, χελιδών, 

καὶ τετραπόδων ἔλαφος ὑκ ἔχει δὲ πρόξ, ἔτι δὲ ἵππος, ςρυθός. ἔνιοι δ᾽ ἅμα πρὸς τῷ ὅπατι ἔχοσι καὶ πρὸς τῇ 
ὀρεύς, ὄνος, φώκη καὶ τῶν ὑῶν ἔνιοι. τῶν δ᾽ ἐλάφων αἱ κοιλίῳ, οἷον αἰγοκέφαλος, οἱ δ᾽ ἅμω πρὸς τῷ ἥπατι καὶ 
᾿Αχαΐναι καλύήμεναι δοκῶσιν ἔχειν ἐν τῇ κέρκῳ χρλήν' ἔξι τοῖς ἐντέροις, οἷον ἱέραξ καὶ ἰκτῖνος. νεφρὺς δὲ καὶ κύςπ 16 
δ᾽ ὃ λέγουσι τὸ μὲν χρῶμα ὅμοιον χολῇ, οὐ μέντοι ὅλον 5 τὰ μὲν ζῳοτόκα τῶν τετραπόδων καώντ᾽ ἔχει" ὅσα δὲ ᾧο- 
ὑγρὸν ὕτως, ἀλλ᾽ ὅμοιον τῷ τὸ σπληνὸς τὰ ἐκτός. σκώλη- τοκεῖ, τῶν μὲν ἄλλων ἀθὲν ἔχει, οἷον. ὅτ᾽ ὄρνις ὅτ᾽ ἰχθύς, 
κας μώτοι κάντες ἔχοσιν ἐν τῇ κεφαλῇ ζῶντας" ἐγγύονται τῶν δὲ τετραπόδων μόνη χελώνη ἡ βαλαττίᾳ μόγεθος κα- 
δὲ ὑποκάτω τῷ ὑπογλωττίε ἐν τῷ κοίλῳ καὶ περὶ τὸν σφόν- τὰ λόγον τῶν ἄλλων μορίων. ὁμοΐίες δ᾽ ἔχει τὸς νεφρὲς ἡ 
δυλον, ἧ ἡ κεφαλὴ προσπέφυκε, τὸ μέγεθος ὑκ ἐλάττες θαλαττία χελώνη τοῖς βοείοις" ἔςι δ᾽ ὁ τοῦ βοὸς οἷον ἐκ 

ὄντες τῶν μεγίςων εὐλῶν᾽ ἐγγίνονται δ᾽ ἀθρόοι καὶ συνεχεῖς, 89 πολλῶν μικρῶν εἷς συγκείμενος. ἔχει δὲ καὶ ἁ βόνασος τὰ 
τὸν ἀριθμὸν δ᾽ εἰσὶ μάλιςα περὶ εἴκοσι. χολὴν μὲν οὖν οὐκ ἐντὸς ἅπαντα ὅμοια βοΐ. . 
ἔχυσιν οἱ ἔλαφοι, ὥσπερ εἴρηται" τὸ δ᾽ ἔντερον αὐτῶν ἐςὶ Τῇ δὲ θέσει, ὅσα ἔχει ταῦτα τὰ μόρια, ὁμοίως κεί- 
πικρὸν οὕτως ὥςε. μηδὲ τοὺς κύνας ἐθέλειν ἐσθίειν, ἀν μὴ μενα ἔχει, τήν τε καρδίαν περὶ τὸ μέσον, πλὴν ἐν ἀνθρώ 1] 

4, διαφέρει 444. ἢ] 2. δεχόμενα οτα 5. ἢ ἀ εἰ 10. πνεύμονα “4405. ἢ 5. ἐδὲῬ. ἢ ἔχει πάντα ῬΏ“. || 6. ἔσα αἷμα ἔχει οτὰ .4“. 
καλεῖται ΡΏ 5. ἵ Ἰ. μικρότητα 5. ἃ 8. καρδία ἴδιόν τι ἐξὶν ϑομποίάογαδ. || 10. ἔχει --- ὁς ὃν] Βαθς ροβδὲ 27. γλαυκί ρμοπὶξ ». 
41. πάντα ἔχει οἷον “4405. {1 ἰχθύες (οἱ ἰχθύες 9) ὑκ ἔχνυσιν Ῥσ. Π εἰ οπι “4“6 5, 1 ζώων ὃ ἔχει οοΥν “45. ἢ 12. πώτα ΡῺὮ»“. 

44. ζωοτοκύντων Ὧ“. ἃ ὠστοκώντων ΡῺ“. ἱ 15. ἔν τε οἵαὰ “4405. ἵ 16. ἰν οπι “4“05. ἢ περιςεραῖς Ῥ5. {6 11. ὅλως οαα ΡΒ. ἵ 
48. δὲ οπὶ . [Ϊ γὰρ οτι 05. ᾿ 19. ἐμὺς Ἰηϊεγργοῖος νοῖθγεβ:: οοαΐςεβ μῦς. ἢ 20. σαῦρα “45. σαῦρος δῃϊε 19. φρύνη 224. }} καὶ κρν- 
«κόδειλος καὶ βατράχος Ῥ)ῚῸ“. Π 22. ἔτι δὲ] ἑπτὰ δὲ τάδε ῬΏσ. ᾿ 23. μνῶν Ῥ᾽ οἱ "ς. 45, μνιῶν 2295, 1] οἱ Ῥ. 1} 9ἡ. ἀχακεναὶ ΡΡ“. 
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πῳ" τος δ᾽ ἐν τῷ ὠριςερῷ μᾶλλον μέρει, καθάπερ ἐλέ- 
χθη πρότερον. ἔχει δὲ καὶ τὸ ὀξὺ ἡ καρδία πάντων εἰς τὸ 
πρόσθεν" πλὴν ἐπὶ τῶν ἰχθύων ὧι ὧν δόξειεν" ὁ γὰρ πρὸς 
τὸ ςῆθος ἔχει τὸ ἀξύ, ἀλλὰ πρὸς τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ 

ΙΣΤΟΡΙΩΧ Β. δ07 

τὸν πλεύμονα, ὠπὸ τῷ διαζώματος ἐπὶ τὴν κοιλίαν τὴν με- 

γάλην᾽ αὕτη δ᾽ ἐςὶ τὰ ἔσω τραχεῖα καὶ διειλημμόη. συν- 
ἤρτηται δ᾽ αὐτῇ πλησίον τῆς τῇ ςομάχε προσβολῆς ὁ κω- 

λύμενος κεχρύφαλος ἀπὸ-τῆς ὄψεως" ἔς! γὰρ τὰ μὲν ἔξω- 
ςόμα. ἀνήρτηται δ᾽ αὐτῶν τὸ ἄκρον ἢ συνάπτει τὼ βράγ» ς θὲν ὕμοιος τῇ κοιλίᾳ, τὰ δ᾽ ἐντὸς ὅμοιος τοῖς πλεκτοῖς κα- 
χα ἀλλήλοις τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριςερά, εἰσὶ δὲ καὶ ἄλ- 
Χοι πόροι τεταμέοι ἐξ αὐτὴς εἰς ἕκαςον τῶν βρωγχίων, 
μεῖίζες μὲν τοῖς μείζοσιν, ἐλάττες δὲ τοῖς ἐλάττοσιν" ὁ δ᾽ 
ἐπ᾿ ἄκρας τῆς καρδίας τοῖς μεγάλοις αὐτῶν σφόδρα πα» 

κρυφάλοις" μεγέθει δὲ πολὺ ἐλάττων ἐςὶν ὁ κεκρύφαλος 
τῆς κοιλίας. τότε δ᾽ ἔχεται ὁ ἐχῖνος, τὰ ἐντὸς ὧν τραχὺς 
καὶ πλακώδης, τὸ δὲ μέγεθος παραπλήσιος τῷ κεκρυφάλῳ. 
μετὰ δὲ τῦτον τὸ καλέμενον ἤνυςρόν ἐςι, τῷ μὲν μεγέθει 

χὺς αὐλός ἐςι καὶ λευκός. ςόμαχον δ᾽ ὀλίγοι ἔχεσι τῶν τὸ τῷ ἐχβε μεῖζον, τὸ δὲ σχῆμα προμηκέςερον" ἔχει δ᾽ ἐντὸς 
ἴχθύων, οἷον γόγγρος καὶ ἐγχέλυς, καὶ τοι μιριρόν. καὶ 
τὸ ἧπαρ τοῖς ἔχυσι τοῖς μὲν ἀσχιδὲς ἔχεσιν ἐν τοῖς δὲν 
Ζιοῖς ἐξὶν ὅλον, τοῖς δὲ ἐσχισμένον ἀπ᾿ ἀρχῆς: τὸ μεῖζον 

 Αν, ἐν τοῖς δεξιοῖς. ἐνίοις γὰρ ἑκάτερον τὸ μόριον ἀπήρτηται 

πλάκας πολλὰς καὶ 'μεγάλας καὶ, λείας. ὠπὸ δὲ τότα τὲ 

ἔντερον ἤδη. τὰ μὲν ἕν κερατοφόρα καὶ μὴ ὠμφώδοντα 
τοιαύτην ἔχει τὴν κοιλίαν, διαφέρει δὲ πρὸς ἄλληλα τοῖς 

σχήμασι καὶ τοῖς μεγέθεσι τούτων καὶ τῷ τὸν ςόμωχον 
καὶ ὁ συμπέφυκει ἡ ἀρχή, εἷον τῶν τε ἰχθύων τοῖς γα- 45 εἰς ν ἢ πλαγίαν τείνειν τὴν κοιλίαν. τὰ δ᾽ ἀμφώδοντα, μ᾿ ἀρχή μφ 
λεώδεσι, καὶ δασυκόδων τι γένος ἐςὶ καὶ ἄλλοθι καὶ περὶ 
τὴν λίμνην τὴν Βάλβην ἐν τῇ καλυμόῃ ἸΣυκίῃ, ὃς ἄν τις 

δύξειε δύο ἥπατα ἔχειν διὰ τὸ πόρρω τὸς πόρως συνάπτειν," 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῷ τῶν ὀρνίθων. πλεύμονος. καὶ ὁ σπλὴν δ᾽ 

μίαν ἔχει κοιλίαν, οἷον ἄνθρωπος, ὗς, κύων, ἄρκτος, λέων, 

λύκος. ἔχει δὲ καὶ ὁ θὼς πάντα τὼ ἐντὸς ὅμοια χύμῳ. 
πάντα μὲν ὅν ἔχει μίαν ποιλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ ἔν- 
τερον" ἀλλὰ τὼ μὲν ἔχει μείζω τὴν κοιλίαν, ὥσπερ ὗς 

ἐςὶ πᾶσιν ἐν τοῖς ὠριςεροῖς κατὰ φύσιν, καὶ οἱ νεφροὶ Ὁ καὶ ἄρκτος (καὶ ἥ γε τῆς ὑὸς ὀλέγας ἔχει λείας πλάκας), 
τοῖς ἔχεσι κείμενοι τὸν αὐτὸν τρόπον' ἤδη δὲ διανοιχθέν τι 
τῶν τετραπόδων ἄφθη ἔχον τὸν σπλῆνα ἘΦ ἐν τοῖς δεξιοῖς, 

. τὸ δ᾽ ἧπαρ ἐν τοῖς ὠριςεροῖς' ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὡς τές 

τὰ δὲ πολὺ ἐλάττω καὶ ὁ πολλῷ μείζω τῷ ἐντέρα, καθαΐ» 
περ κύων καὶ λέων καὶ ἄνθρωπος. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τὰ 
εἴδη διόςηκιε πρὸς τὰς τότων κοιλίας". τὰ μὲν γωρ ὑἱ ὁμοίαν 

ρώτα κρίνεται. τείνει δ᾽ ἡ μὲν ἀρτηρία “πτῶσιν εἰς τὸν πλεύ: ἔχει τὰ δὲ κυνί, καὶ τὼ μείζω καὶ τὰ ἐλάττω τῶν ζῴων 
μονα (ὃν δὲ τρόπον, ὥςερον ἐρῶμεν), ὁ δὲ ςόμαχος εἰς τὴν 25 ὡσαύτως. διαφορὰ δὲ καὶ ἕν. τότοις κατὰ τὰ μεγέθη καὶ 

κοιλίαν διὰ τοῦ διαζώματος, ὅσα ἔχει ςόμαχον" οἱ γὰῤ τὰ σχήματα καὶ πάχη καὶ λεπτότητας ὑπαρχεὶ τὰς τὴς 
ἰχθύες, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οἱ πλεῖςοι ὑκ ἔχωσιν, ἀλλ κοιλίας, καὶ κατὼ τῇ ςομάχε τῇ θέσει τὴν σύντρησιν. δὰ,- 

εὐθὺς πρὸς τὸ ςόμα συνάπτει ἡ κοιλία, διὸ πολλάκις ἐνίοις φέρει δὲ καὶ ἡ τῶν ἐντέρων φύσις ἑκατέροις τῶν εἰρημένων 
τῶν μεγάλων διώκυσι τὸς ἐλαττος προπίπτει ἡ κοιλία εἰς ζῴων, τοῖς τε μὴ ὠμφώδεσι καὶ τοῖς ἀμφώδεσι, τῷ με- 
τὸ ςόμα. ἔχει δὲ κοιλίαν πάντα τὼ εἰρημένα; καὶ κειμέι 30 γέθει καὶ πάχει καὶ ταῖς ἐπαναδιπλώσεσιν. πάντα, δὲ μεῖ- 
γῆν ὁμοίως (χεῖται γὰρ ὑπὸ τὸ διάζωμα εὐθύς), καὶ τὸ ἔν» 
τερὸν ἐχόμενον καὶ τελευτῶν πρὸς τὴν ἔξοδον τὴς τροφῆς 
καὶ τὸν καλύμενον. ἀρχόν. ΔΝΜοΙΩς δ᾽ ἔχεσι τὼς κοιλίας. 
πρῶτον μὲν γὰρ τῶν τετραπόδων καὶ, ζῳοτόκων ὅ ὅσα μή ἐς!ν 

ἴω τὼ τῶν μὴ ὠμφωδόντων ἐςίν" καὶ γὰρ αὐτὰ πάντα 
μείζω" μικρὰ μὲν γὰρ ἀλίγα, πάμπαν δὲ μικρὸν οὐδέν 
ἐςιὶ κερατοφόρον. ἔχεσι δ᾽ ἔνια καὶ ἀποφυάδας τῶν ἐντές 
ρων εὐθυύτερον δ᾽ αὐδέν ἐξι μὴ ἀμφώδουν. ὁ δ᾽ ἐλέφας 

ἀμφώδοντα τῶν κερατοφόρων, τέτταρας. ἔχει. τὸς τοιάτος 35 ἔπερον ἔχει συμφύσεις ἔχον, ὥς ε φαλνθκι τέτταρας Ἀοὶὶ 
πόρους" ἃ δὲ καὶ λέγεται μηρυκάζειν. διήκει γὰρ ὁ μὲν λίας ἔχειν. ἐν τότῳ καὶ ἡ τροφὴ ἐγγύεται, χωρὶς δ᾽ ὧς 
ςόμαχος ὠπὸ τῷ ςόματος ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ κάτω παρὰ ἔχει ἀγγεῖον. καὶ τὰ σπλείγχνα ἔχει παρωκλήσια τοῖς ὑεῖ. 

ἀ, καὶ πρὸς τὸ “05. ἢ 5. αὐτῶ 1“, αὐτῆς Ἰαιϊοτρτεῖεδ νείεγεβ, ἢ 5] εἰς ὃ 75, [ΠΟ 6. τὰ ροβὶ 'καὶ οτὰ «4505. ἢ καὶ οτα 
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οἷς, πλὴν τὸ μὲν ἧπαρ τετραπλάσιον τῷ βοείς καὶ τἄλλα; ἰχθύσιν" οἱ μὲν. γὰρ ὕδροι ἐπὶ τῷ ἥπατι ἔχεσιν, οἱ δ᾽ ἄλ- 
τὸν δὲ σπλῆνα ἐλάττω ἢ κατὰ λόγον. τὸν αὐτὸν δὲ τρός λοι πρὸς τοῖς ἐντέροις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. καρχαρόδοντες δὲ 
πὸν ἔχει τὼ περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν πάντες εἰσίν. . πλευρὰς δ᾽ ἔχεσιν ἴσας ταῖς ἐν τῷ μννὶ ἡμέ- 
καὶ τοῖς τετρώκοσι μὲν τῶν ζῴων φοτόκοις δέ, οἷον χελώνῃ ραις" τριάκοντα γὰρ ἔχεσιν. λέγωσι δέ τινες συμβαίνειν περὶ 
χερταίᾳ καὶ χελώνῃ θαλαττίᾳ καὶ σαύρῳ καὶ τοῖς κρο- 5 τὸς ὄφεις τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ περὶ τὸς νεοττὸς τὸς τῶν χελι- 
κοδείλοις ἀμφοῖν καὶ πᾶσιν ὁμοίως τοῖς τοιότοις" ὡπλὴν δόνων᾽ ἐὰν γάρ τις ἐκκεντήσῃ τὰ ὄμματα τῶν ὄφεων, φασὶ 
τε γὰρ ἔχεσι καὶ μίαν τὴν κοιλίαν, καὶ τὰ μὲν ὁμοίαν τῇ᾿ φύεσθαι πώλιν. καὶ αἱ κέρκοι δὲ ἀποτεμνόμεναι τῶν τε 
ὑείῳ, τὰ δὲ τῇ τῷ κυνός. τὸ δὲ τῶν ὄφεων γῴος ὅμοιόν 
ἐςι καὶ ἔχει παραπλήσια σχεδὸν πάντα τῶν πεζῶν καὶ 

σαύρων καὶ τῶν ὄφεων φύονται. ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς ἰχθύ- 
σιν ἔχει τὰ περὶ τὰ ἔντερα καὶ τὴν κοιλίαν" μίαν γὰρ καὶ 

φοτόκων τοῖς σαύροις, εἴ τις μῆκος. αὐτοῖς ὠποδὲς ἀφέλοι 10 ὡπλῆν ἔχεσι, διαφέρεσαν τοῖς σχήμασιν. ἔνιοι γὼρ κάμ- 
τὸς πόδας. φολιδωτόν τε γάρ ἐςι, καὶ τὼ πρανῆ καὶ τὰ 
ὕπτια παραπλήσια τότοις ἔχει" πλὴν ὄρχεις ὑκ ἔχει, ὠλλ᾽ 
ὥσπερ ἰχθὺς δύο πόρες εἰς ἐν συνάπτοντας καὶ τὴν ὑςέραν 

παν ἐντεροειδῇ “ἔχασιν, οἷον ὃν καλῦσι σκαρον, ὃς δὴ καὶ 

δυκεῖ μόνος ἰχθὺς μηρυκαζειν. καὶ τὸ τῷ ἐντέρε δὲ μέγεθος 
ὡπλᾶν, καὶ ἀναδίπλωσιν ἔχει, ὃ ἀναλύεται εἰς ἕν. ἴδιον δὲ 

μακρὰν καὶ δικρόαν. τὼ δ᾽ ἄλλα τὰ ἐντὸς τὰ αὐτὼ τοῖς τῶν ἰχθύων ἐςὶ καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν πλείςων τὸ ἔχειν ἀκο- 
σαύροις, πλὴν ἅπαντα διὰ τὴν ςενότητα καὶ τὸ μῆκος ςε- 15 φυαδας" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὄρνιθες κάτωθεν καὶ ὀλίγας, οἱ δ᾽ 
γὼ καὶ μακρὰ τὰ σπλάγχνα, ὥςε καὶ λανθάνειν διὰ τὴν ἰχθύες ἄνωθεν περὶ τὴν κοιλίαν, καὶ ἔνιοι πολλαΐς, οἷον κω- 

ὁμοιότητα τῶν σχγιμάτων' τήν τέ γάρ. ἀρτηρίαν ἔχει σφό: βιός, γαλεός, πέρκη, σκορπίος, κίθαρος, τρίγλη, σπάρος" 
δρα μακράν, ἔτι δὲ μακρότερον τὸν ςὅόμαχον. ἀρχὴ δὲ τῆς ὁ δὲ κεςρεὺς ἐπὶ μὲν θάτερα τῆς κοιλίας πολλάς, ἐπὶ 
εἰρτηρίας πρὸς αὐτῷ ἐξὶ τῷ ςόματι, ὥςε δυκεῖν ὑπὸ ταύ- δὲ ϑάτερω μίαν. ἔνιοι δ᾽ ἔχουσι "μὲν ὀλέγας δέ, οἷον ἥπατος, 
τὴν εἶναι τὴν γλῶτταν. προέχειν δὲ δυκεῖ τῆς γλώττης ἡ Ὦ γλαῦκος" ἔχει δὲ καὶ ὁ χρύσοφρυς ὀλίγας. διαφέρεσι δὲ 
ἀρτηρία διὰ τὸ συσπᾶσθαι τὴν γλῶτταν καὶ μὴ μόειν ὥσι 
περ τοῖς ἄλλοις. ἔς! δ᾽ ἡ γλῶττα λεπτὴ καὶ μακρὰ καὶ 
μέλαινα, καὶ ἐξέρχεται μέχρι πόρρω. ἴδιον δὲ παρὰ τὼς 
τῶν ἄλλων γλώττας ἔχουσι καὶ οἱ ὄφεις καὶ: οἱ σαῦροι τὸ 

καὶ αὐτοὶ αὑτῶν, οἷον χρύσοφρυς ὁ μὲν πλεῖις ἔχει ὁ δ᾽ 
ἐλάττας. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὅλως ἀκ ἔχμσιν, οἷον οἱ πλεῖς αἱ 
τῶν σελιιχωδῶν" τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ μὲν ὀλίγας, οἱ δὲ καὶ 
πάνυ πολλιίς. «άντες δὲ παρ᾽ αὐτὴν ἔχοσι τὴν κοιλίαν τὼς 

δριρόαν αὐτῶν εἶναι Ἦν γλῶτταν ἄκραν, πολὺ δὲ μάλιςα 25 ἀποφυάδας, οἱ ἰχθύες. οἱ δ᾽ ὄρνιθες ἔχυσι καὶ πρὸς ἀλλή- 
οἱ ὄφεις" τὰ γὰρ ἄκρα αὐτῶν ἐςὶ λεκτὼ ὥσπερ τρίχες. 
ἔχει δὲ καὶ ἡ φώκη ἐσχισμόην τὴν γλῶτταν. τὴν δὲ κοι- 
λίαν ὁ ὄφις ἔχει οἷον ἔντερον εὐρυχωρέςερον, ὁμοίαν τῇ τῷ 
κυνός" εἶτα τὸ ἔντερον μακρὸν καὶ λεπτὸν καὶ μέχρι τῷ τέ- 

λυς καὶ πρὸς τἄλλα ζῷα περὶ τὰ ἐντὸς μέρη διαφοράν." οἱ 
μὲν γὰρ ἔχεσι πρὸ τῆς κοιλίως πρόλοβον, οἷον ἀλεκτρυών, 
φάττα, περιςερά, πέρδιξ" ἔςι δ᾽ ὁ πρόλοβος δέρμα κοῖ- 
λον καὶ μέγα, ἐν ᾧ ἡ τραφὴ πρώτη εἰσῶσα ἄπεκτός ἐς ν, 

λους ἕν. ἐπὶ δὲ τῷ φάρυγγος αὶ καρδία, μικρὼ δὲ καὶ νε- 30 ἔςι δ᾽ αὐτόθι μὲν ὠκὰ τῷ ςομαῖχε ςενώτερος, ἔπειτα εὐρύ- 
φροειδής" διὸ δόξειεν ὧν ἐνίοτε οὐ πρὸς τὸ ςῆθος ἔχειν τὸ 
ὀξύ. εἶθ᾽ ὁ πλεύμων ὡπκλῦς, ἰνώδει πόρῳ διηρθρωμέος καὶ 

τερος, ἧ δὲ καθήκει πάλιν πρὸς τὴν κοιλίαν, λεχτότερος. 
τὴν δὲ κοιλίαν σαρκώδη καὶ ςιφρὰν οἱ πλεῖξοι ἔχυσι, καὶ 

μακρὸς σφόδρα καὶ πολὺ ἀπηρτημένς τῆς καρδίας. καὶ ἔσωθεν δέρμα ἰσχυρὸν ὠφαιρόμενον ἀπὸ τῇ σαρκώδυς. οἱ δὲ 
τὸ ἧπαρ μακρὸν καὶ ὡκλῦν, σπλῆνα δὲ μικρὸν καὶ ςρογ- πράλοβον μὲν ἐκ ἔχεσιν, ἀλλ᾽ ὠντὶ τότε τὸν ςόμαχον εὐρὺν 

᾿ φύλον, ὥσπερ καὶ οἱ σαῦροι. χολὴν δ᾽ ἔχει ὁμοίως τοῖς 35 καὶ πλατύν, ἢ δὲ ὅλου. ἢ τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν τεῖνον, οἷον 
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49. ὀάτερα δὲ ῬΟ525. ἃ ἥπατος καὶ γλαῦκος 224. 1] 20. χρυσόφρυς (5. αὶ 21. ἔχει ὁ μὲν πλείνς 406, 1 28. φάέσσα Ὧ“. ἢ ὃ οι 
(ὥς. ἢ 80. φενοτέρα 45. [Π 31. πάλιν οταὰ 125. ἢ 32. ςρυφνὰν 4405. 1 38. ἔσωθεν ἣν δέρμκ Ῥ.)5. [{ ἰσχυρὸν καὶ ἀφιωρόμων 440». ἢ 
35. τὸ οἷὰ Ὁ“. ΠῚ τείνοιτα “40, 



ΠΕΡῚ ΤΆ ΖΩᾺ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. ΓΤ. 

κολοιὸς καὶ κόραξ καὶ κορώνη. ἔχει δὲ καὶ ὁ ὄρτυξ τῷ ςο- 
μάχε τὸ πλατὺ κάτω, καὶ ὁ αἰγοκέφαλος μικρὸν εὐρύτε- 
Ρὸν τὸ κάτω καὶ ἡ γλαύξ. νῆττα δὲ καὶ χὴν καὶ λάρος 
καὶ καταρράκτης καὶ ὠτὶς τὸν ςόμαχον εὐρὺν καὶ πλατὺν 
ὅλον, καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ὀρνίθων ὁμοίως. ἔνιοι δὲ τῆς 

κοιλίας αὐτῆς τι ἔχεσιν ὅμοιον προλέβῳ., οἷον ἡ κεγχρηῖς. 
ἔςι δὲ ἃ ὑκ ἔχει ὅτε τὸν ςόμωχρον ὅτε τὸν πρόλοβον εὐρύν, 
ἀλλὰ τὴν κοιλίαν μακράν, ὅσα μυιραὰ τῶν ὀρνίθων, οἷον χε- 
λιδὼν καὶ φρεθός. ὀλίγοι δ᾽ ὅτε τὸν πρόλοβον ἔχυσιν ὅτε τὸν 

8098 

γαςέρα, τοῖς δ᾽ ἀφεῖται καθάπερ καὶ οἱ ὄρχεις" πρὸς δὲ 
φὴν γαςέρα συνήρτηται ἄλλως τοῖς τ᾽ ἐμπροσθερητικοῖς καὶ 

τοῖς ἐπισθουρητικοῖς. τῶν μὲν ὧν ἰχθύων ἀθεὶς ὄρχεις ἔχει, 
οὐδ᾽ εἴ τι ἄλλο ἔχει βράγχια, οὐδὲ τὸ τῶν ὄφεων γένος 

5 ἅπαν, ὑδ’ ὅλως ἅπεν ὑδέν, ὅσα μὴ ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς. οἱ 

δ᾽ ὄρνιθες ἔχεσι μὲν ὄρχεις, ἔχεσι δ᾽ ἐντὸς πρὸς τῇ ὀσφυῖ. 
καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα φοτοκεῖ, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον, 
οἷον σαύρα καὶ χελώνη καὶ κροκόδειλος, καὶ τῶν ζῳοτόκων 
ἐχῖνος. τὼ δὲ τῶν ἐντὸς ἐχόντων πρὸς τῇ γαςρὶ ἔχει, οἷον τῶν 

φύμαχων εὐρύν, ἀλλὼ σφόδρα. μακρόν, ὅσοι τὸν αὐχένα 40 ἀπόδων μὲν δελφίς, τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ζῳοτόκων ἐλέ- 
μακρὸν ἔχεσιν, οἷον πορφυρίων". σχεδὸν δ᾽ ὅτοι καὶ τὸ πε- φας" τὼ δ᾽ ἄλλα φανερὸς ἔχει. ἡ δ᾽ ἐξάρτησις ἡ πρὸς τὴν κοι- 
βίττωμα ὑγρότερον τῶν ἄλλων προΐενται πάντες. ὁ δ᾽ ὄρτυξ λίαν καὶ τὸν τόπον τὸν συνεχὴ τίνα διαφορὰν ἔχει, πρότερον 
ἰδίως ἔχει ταῦτα πρὸς τὸς ἄλλες" ἔχει γὼρ καὶ πρόλοβον εἴρηται" τοῖς μὲν γὰρ ἐκ τῷ ὄπισθεν συνεχεῖς καὶ ὑκ ὠπηρ- 
καὶ πρὸ τῆς γαςρὸς τὸν ςόμαχον εὐρὺν καὶ πλάτος ἔχον- τημίνι εἰσίν, οἷον τῷ γένει τῷ τῶν ὑῶν, τοῖς δ᾽ ἀπηρτημέ- 
τα διέχει δ᾽ ὁ πρόλοβος τοῦ πρὸ τῆς γαςρὸς ςομαάΐχου 15 νοι, καθάπερ τοῖς ἀνθρώποις. οἱ μὲν ἦν ἰχθύες ὄρχεις μὲν 
συχνὸν ὡς κατὼ μέγεθος. ἔχοσι δὲ καὶ λεπτὸν τὸ ἔντερον οὐκ ἔχουσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οὐδ᾽ οἱ ὄφεις" πόρους 
οἱ πλεῖςοι καὶ ἁπλοῦν ἀναλυόμενον. τὰς δ᾽ ὠποφυώδας δὲ δύο ἔχεσιν ἀπὸ τῇ ὑποζώματος ἡρτημόους ἐφ᾽ ἑκώτερω 
ἔχεσιν οἷ ὄρνιθες, καθάπερ εἴρηται, ὀλίγας, καὶ ὑκ ἄνωθεν τῆς ῥάχεως, συνάπτοντας εἰς ἔνα πόρον ἄνωθεν τῆς τῷ πε- 

ὥσπερ οἱ ἰχθύες, ἀλλὰ κάτωθεν κατὰ τὴν τοῦ ἐντέρου τε- ριττώματος ἐξόδε" τὸ. δ᾽ ἄνωθεν λέγομεν, τὸ πρὸς τὴν ἄκαν- 
λευτήν. ἔχασι δ᾽ ὁ πάντες ἀλλ᾽ οἱ πλεῖςοι, οἷον ἀλεκτρυών, 20 θαν. ἦτοι δὲ γίνονται περὶ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας θορῇ πλή- 

πέρδιξ, νῆττα, νυκτικόραξ, λόκαλος, ἀσκάλαφος, χον, ρεις, καὶ θλιβομένων ἐξέρχεται τὸ σπέρμα λευκόν. αὐτοὶ 
κύκνος, ὠτίς, γλαύξ. ἔχωσι δὲ καὶ τῶν μικρῶν τινές, ἀλ- δὲ πρὸς αὑτὸς ἣν ἔχεσι διαφοράν, ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν δεῖ 
λὰ μυιρὼ πάμπαν, οἷον ςρυθός.. τς βεωρεῖν καὶ ὕςερον λεχθήσεται ἐν τοῖς περὶ ἕκαςον αὐτῶν 

ἰδίοις ἀκριβέξερον. ὅσα δ᾽ φοτοκεῖ ἢ δίποδα ὄντα ἢ τετρά- 

Γ 25 ποδα, πάντ᾽ ἔχει ὄρχεις πρὸς τῇ ὀσφύϊ κάτωθεν τῷ δὶα- 

᾿ ζώματος, τὼ μὲν λευκοτέρους τὼ δ᾽ ὠχροτέρους, λεπτοῖς 
Πρὶ μὲν ἦν τῶν ἄλλων μορίων τῶν ἐντὸς εἴρηται, καὶ πάμπαν φλεβίοις περιεχομένος. καὶ ἀφ᾽ ἑκατέρα τείνει πό- 

πόσα καὶ ποῖ᾽ ἅττα, καὶ τίνας ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφο- ρος συνάπτων εἰς ἦα, καθώπερ καὶ τοῖς ἰχθύσιν, ὑπὲρ τῆς 
ράς" λοιπὸν δὲ περὶ τῶν εἰς τὴν γένεσιν συντελύντων μορίων τῷ περιττώματος ἐξόδου. τῦτο δ᾽ ἐστὶν αἰδοῖον, ὃ τοῖς μὲν 
εἰπεῦ. ταῦτα γὰρ τοῖς μὲν θήλεσι πᾶσιν ἐντός ἐξι, τὰ δὲ 30 μικροῖς ἄδηλον, ἐν δὲ τοῖς μείζοσιν, οἷον ἐν χρονὶ καὶ τοῖς 
τῶν ἀρρένων διαφορὰς ἔχει πλεΐς. τὰ μὲν γὰρ ὅλως τῶν τηλικότοις, φανερώτερον γίνεται, ὅταν ἡ ὀχεία πρόσφατος 
ἐναίμων ζῴων οὐκ χε ὄρχεις, τὼ δ᾽ ἔχει μὲν ἐντὸς δ᾽ ἥ. οἱ δὲ πόροι καὶ τοῖς ἰχθύσι καὶ τούτοις προσπεφύκασι 
ἔχει, καὶ τῶν ἐντὸς ἐχόντων τὼ μὲν πρὸς τῇ ὀσφύϊ ἔχει πρὸς τῇ ὀσφύϊ ὑποκάτω τῆς κοιλίας καὶ τῶν ἐντέρων, με- 
περὶ τὸν τῶν νεφρῶν τόπον, τὰ δὲ πρὸς τῇ γας ί, τὰ δ᾽ ταζὺ τῆς μεγάλης φλεβός, ἀφ᾽ ἧς τείνεσι πόροι εἰς ἑκά- 

ἐκτός. καὶ τὸ αἰδοῖον τούτων τοῖς μὲν συνήρτηται πρὸς τὴν 35 τερον τῶν ὄρχεων. ὥσπερ δὲ τοῖς ἰχθύσι περὶ μὲν τὴν ὥραν 

2. εὐρύτερος Ῥ. 1 8. γλάρος “45. }} ἃ. καταράκτης Ῥ. {ὅτις ῬΏ“. ἢ 5. τὴν κοιλίαν αὐτὴν ἔχυσιν ὁμοίαν 5 εἰ σον «45. 1} 
6. κεγχρίς ῬΟΞ 5. ̓  9. τὸν ἀτῖθ πρόλοβον οτὰ (5. ἢ 13. ταῦτα ἔχει πρὸς ὅλυς 45. 1} 415. δ᾽] γὰρ 65. 1} 17. ἀποφνάδας ἀπολελυ- 
μένας ἔχυσιν 05, ἀποφνάδας ἀπολεμμένας ἔχεσιν 44. Π 20. οἱ οτα 224..}} 21. λόκαλος οτὰ “45. ἢ 22. κύκνος] κυκλάμινος “4505. ΠΠ ὅτις 

Ῥ} . ̓ὶ τινὰς] ἔνιοι 5. 1 23. σμιιρὰ ῬΏ“. ἢ 26. Τ'.} δ σὴ, ἢ 30. ταῦτα] τοὶ (5. ἢ 31. πολλὰς ἔχει διαφοράς Ῥ.)“. 11 34. περὶ] 
πρὸς Ὁ". 

2. τοῖς ἠωε μον ὑρητικοῖς Ῥ)5. ΠΠ 5. ἐν αὐτοῖς (ἐν ἑαντεῖς Ὁ) ζωντοκεῖ ῬΡο. Ἱ 6. μὲν ἔχνσι Ῥ. ἢ 8. σαῦρα Ῥα:Ο. ! 10, μὲν 
οπαι Ῥ. ἢ! 43. πρὸς τύπισϑεν Ῥ7)5. 1 14, τῷ ἀπίθ τῶν οπὰ .44. {[16. καθάπερ .45. ἢ 18. ἢν 5. {ΠΟ ἄνωθεν δῖος πόρον ροπῖξ (5, οτὰ 
».Ὶ τῆς] ἄχρι τῆς “4205. τῆς τὸ περιττώματος ἐξέδυ ροβὲ 19. ἄκανθαν Ῥ. ἢ 19. τὰ -- τὰ 4605, ἢ λεγόμετον Ῥ. ἢ. 20. ϑόρυ “5 εἰ 

Ῥγ 4“. ἢ 22. θεωρεῖν δεῖ 4405. καὶ 28. ἱκάςι 45. 11 αὐτῶν οτὰ ῬΏ“. ἢ 2Δ. ἰδίως . 1 26. τὸς μὲν λευκοτέρυς τὸς 5. 28. ἕν “1 
05. 1’ καὶ οπὶ 25, ᾿ 30. ἔν ροδβὲ οἷον οχγχὰ σ Ὁ. ἢ 31. ἡ οἵχὰ 05. ἢ 32. ἢ ροδὶ 31. ὅταν Ῥ)5, ἢ 35. τὴν οπλ 4“. 



610 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩᾺΑ ΙΣΤΟΡΙΩΚΝ Γ. 

τῆς ὀχείας θορός τε φαύεται ἐγὼν καὶ οἱ πόροι σφόδρα δῆ- νων τῶν ὄρχεων αὐτῶν ἀνασπῶντωι οἷ πόροι ἄνω, διαφέε,. 

λοι, ὅταν δὲ παρέλθῃ ἡ ὥρα, ἄδηλοι καὶ οἱ πόροι ἐνίοτε, ρεσι δ᾽ οἱ μὲν ἔτι νέων ὄντων τράψει, οἱ δὲ καὶ ὕςερον ἐχ- 
ὕτω καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ ὄρχεις" πρὶν μὲν ὀχεύειν, οἱ μὲν μι- τέμνοντες" συνέθη δ᾽ ἤδη ταῦρον ἐκτμηθότα καὶ εὐθὺς ἐχε 
κρὸς οἱ δὲ πάμπαν ἀδήλες ἔχωσιν, ὅταν δὲ ὀχεύωσι, σφό- βάντα ὑχεῦσαι καὶ γεννῆσαι. τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ὄρχεις 
δρα μεγάλες ἴσχωσιν. ἐπιδηλότατα δὲ τῦτο συμβαύει ταῖς 5 τοῖς ζῴοις τῶτον ἔχει τὸν τρόπον, αἱ δ᾽ ὑςέραι τῶν ἐχόντων 
φάτταις καὶ τοῖς πέρδιξιν, ὦ ὥστ᾽ ἔνιοι οἴονται ὑδ᾽ ἔχειν τοῦ ὑςέρας ζῴων τε τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχεσιν ὅθ᾽ ὅμοιαι χάν- 
χειμῶνος ὄρχεις αὐτά. τῶν δ᾽ ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἐχόντων των εἰσίν, ἀλλὰ διωφέρασι καὶ τῶν Ἰῳοτοκύντων πρὸς ἀλ- 
τὸς ὄρχεις οἱ μὲν ἐντὸς ἔχουσι πρὸς τῇ γαςρί, καθάπερ ληλα καὶ τῶν φοτοκούντων, δίκροαι μὲν ὧν εἰσὶν ἐπαάντιν 

᾿ δελφίς, οἱ δ᾽ ἐκτὸς ἐν τῷ φανερῷ πρὸς τῷ τέλει τῆς γα- τῶν πρὸς τοῖς ἄρθροις ἐχόντων τὰς ὑφέρας, καὶ τὸ μὲν αὖ- 
ςρός. τότοις δὲ τὰ μὺ ἄλλα ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον, δια 0 τῶν ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσι, τὸ δ᾽ ἔ ἕτερον ἐν τοῖς ἀριστιρῆῆ 
φέρσι δὲ ὅτι οἱ μὲν αὐτῶν ἔχουσι καθ᾽ αὑτὸς τὲς ὄρχεις, ἐςό" ἡ δ᾽ ἀρχὴ μία καὶ τὸ ςόμα ἕν, αἷον καυλὸς σαρεῖ 

οἱ δ᾽ ἐν τῇ καλυμέῃ ὀσχέᾳ, ὅσοι ἔξωθεν. αὐτοὶ δ᾽ οἱ ὄρ: δὴς σφόδρα καὶ “χρνδρώδης τοῖς πλείστοις καὶ μεγίστοις, 
χεις ἐν πᾶσι τοῖς πεζοῖς καὶ Ἰωοτόκοις τόνδ᾽ ἔχωσι τὸν τρός καλεῖται δὲ τούτων τὰ μὲν ὑστέρα καὶ δελφύς (ὅδεν κα 
πον. τείνεσιν ἐκ τῆς ἀορτῆς πόροι φλεβικοὶ μέχρι τῆς κε- ἀδελφὸὲς προσαγορεύνσι), μήτρα δ᾽ ὁ καυλὸς καὶ τὸ ςέμρ 
φαλῇς ἑκατέρου τοῦ ὄρχεως, καὶ ἄλλοι ὠπὸ τῶν νεφρῶν 15 τῆς ὑςέρας. ὅσα μὲν ἦν ἐςὶ ζῳοτόκα καὶ δίποδα ἢ τετρέ- 
δύο" εἰσὶ δ᾽ ὅτοι μὲν αἱματώδεις, οἱ δ᾽ ἐκ τῆς ἀορτῆς ἄναι- ποδα, τότων μὲν ἡ ὑςέρω πάντων ἐςὶ κατω τῷ ὑπχοζώμα- 
μοι. ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς πρὸς αὐτῷ τῷ ὄρχει πόρος ἐστὶ τος, οἷον ἀνθρώπῳ καὶ κυνὶ καὶ ὑϊ καὶ ἵππῳ καὶ βοῖ" κὰ 
πυκνότερος ἐκείνα καὶ γευρωδέστερος, ὃς ἀνακάμπτει πάλιν τοῖς κερατοφόροις ὁμοίως ταῦτα γ᾽ ἔχει πᾶσιν. ἐπ᾽ ἄκρων 
τὲν ἑκατέρῳ τῷ ὄρχει πρὸς τὴν κεφαλὴν τῷ ὄρχεως" ἀπὸ δὲ δὲ αἱ ὑςέραι τῶν καλημένων κερατίων εἰλιγμὸν ἔχουσιν αἱ 
τῆς κεφαλῆς ἑκάτεροι πάλιν εἰς ταὐτὸ συνάπτυσιν εἰς τὸ Ὦ τῶν πλείστων. τῶν δ᾽ φοτοκόντων εἰς τὰμφανὲς ἐχ ὑμοίως 

«ρόσϑεν ἐπὶ τὸ αἰδοῖον. οἱ δ᾽ ἐπανακάμπτοντες πόροι καὶ προσ- ἁπαντων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ αἱ μὲν τῶν ὀρνίθων πρὸς τῷ ὑπο 
καθήμενοι τοῖς ὄρχεσιν ὑμένι περιειλημμόοι εἰσὶ τῷ αὐτῷ, ματι, αἱ δὲ τῶν ἰχθύων κάτω, καθάπερ αἱ τῶν ζῳοτοχύν 
ὥςε δυκεῖν να εἶναι πόρον, ἐὰν μὴ διέλῃ τὸν ὑμένα τις. ὁ των διπόδων καὶ τετραπόδων, πλὴν λεπταὶ καὶ ὑμεκόδες 

μὲν ἦν προσκαθήμενος πόρος ἔτι αἱματῶδες ἔχει τὸ ὑγρόν, καὶ μακραί, ὥς᾽ ἐν τοῖς σφόδρα μικροῖς τῶν ἰχθύων δικεῖ 
ἧττον μώτοι τῶν ἄνω τῶν ἐκ τῆς ἀορτῆς" ἐν δὲ τοῖς ἐπανα- 85 ἑκατέραν φὸν εἶναι ἕν, ὡς δύο ἐχόντων ὠὰ τῶν ἰχθύων τί 
καμπτουσιν εἰς τὸν καυλὸν τὸν ἐν τῷ αἰδοίῳ λευκή ἐξιν ἡ ᾿ των, ὅσων λέγεται τὸ ὠὸν εἶναι ψαθυρόν" ἔστι γὰρ ὑχ ὃ 
ὑγρότης. φέρει δὲ καὶ ὠπὸ τῆς κύςεως πόρος, καὶ συνάπ- ἀλλὰ πολλά, διόπερ διαχεῖται εἰς πολλά. ἡ δὲ τῶν ἐμὲ 

τει ἄνωθεν εἰς τὸν καυλόν" περὶ τῦτον δὲ οἷον κέλυφός ἐστι θων ὑστέρα κάτωθεν μὲν ἔχει τὸν καυλὸν σαρκώδα καὶ τε 
τὸ καλύμενον αἰδοῖον. θεωρείσθω δὲ τὼ εἰρημένα ταῦτα ἐκ φρόν, τὰ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι ὑμενῶδες καὶ λιπτὼ 
τῆς ὑπογραφῆς τῆςδε. τῶν πόρων ἰρχὴ τῶν ὠπὸ τῆς ἀρτη- ἢ πάμπαν, ὥστε δόξαι ἂν ἔξω τῆς ὑαστέρως εἶναι τὰ ὠῴ, ὃ 
ρίας, ἐφ᾽ οἷς Α΄ κεφαλαὶ τῶν ὄρχεων καὶ οἱ καθήκοντες μὲν ὅν τοῖς μείζοσι τῶν ὀρνίθων δῆλος ὁ ὑμήν ἐς! μᾶλλον, 
πόροι, ἐφ᾽ οἷς Κ΄ οἱ ἀπὸ τούτων πρὸς τῷ ὄρχει προσ- καὶ φυσώμενος διὰ τῷ καυλῷ αἴρεται καὶ κολπῦται" ἐν ἃ 

καθήμενοι, ἐφ᾽ οἷς τὰ ὩΏ οἱ δ᾽ ἀνακάμπτοντες, ἐν οἷς ἡ τοῖς μικροῖς ἀδηλότερα. πάντα ταῦτα. τὸν αὐτὸν δὲ τρότοι 
ὑγρότης ἡ λευκή, ἐφ᾽ οἷς τὰ ΒΒ" αἰδοῖον Δ, κύστις Ἐ, ἔχει ἡ ὑςέρα καὶ ἐν τας τετράποσι μὲν τῶν ζῴωι ὠοτύκο 
ὄρχεις δ᾽ ἐφ᾽ οἷς τὰ ὙΨ. ἀποτεμνομένων δ᾽ ἢ ἀφαιρεμέ- ἃς δέ, οἷον χελώνῃ καὶ σαύρᾳ καὶ βατράχοις καὶ τοῖς ἄλλοι 

4. θόρος Π“. ἵ 5. ἔχνσιν “4405. ᾿ὶ συμβαίνει τῦτο Ῥ. ἢ 6. οἴονται ἐνίοτε Ῥ. 5. Τ᾿ 10. τὸν αὐτὸν ἔχει “44. ΠΠ 41. αὐτῶν] αὐτὸς 4“Ο' 
42. ἐχεῖα Ῥ. ἢ 13. ἅπασι ῬΏ“. ἢ 15. ἄλλοι δ᾽ ἀπὸ ῬΏ“. ἢ] 20. ἑκατέρας “4405. ἢ 22. ὑμένι] οἱ μὲν 75. 1} 28. εἰς] πρὸς 40.} 

τῖτο ῬΏ“. 1] 29. ἰκ] καὶ ἐκ 22“. 1 30. τῆς δὲ τῶν πόρων ἀρχῆς (5. ἢ ἡ ἀρχὴ “44. 11 τῶν οτὰ 4“65. ἢ 31. Α κεφαλαὶ] ἡὶ χεφαλὴ Ῥ, 

ἡ κεφαλὴ α 125. ᾿ 32. καθήμενοι ρΥ “45. ἢ 34. τὰ οπὶ Ῥ)“. ἢ κύςεις “45. {Π 35. ἐφ᾽ δοβιποίάογυς: οοάϊοςϑ ἐν. 
2. νίων ἔτι Ῥ.).“. 1 καὶ οἵα Ῥ2 5. [Π ἐκτέμνονται “5, ὃ 3. ἤδη οπι Ῥα. ᾿ 5. τῶν ζώων ῬΏ“. 1} 8. ἦν ογαὰ “45. ἴ τάπι! 

ῬΡο. ἢ 14. κἡ δ καὶ τύότων “45. ἢ 13. τὸ 65. καὶ δελφὶς “4504. ἢ 45. ] καὶ 4“. Η 47| καὶ ὕϊ οτι 225. 18. γ᾽ οαα Ῥ“.1 
ἄκρον (6, 1} 49. εἰλνγμὸν 65, ὥλιγμα δ᾽ Ῥ,, εἴλιγμα δ᾽ 5. ἢ 22. αἱ ροβῖ καθάπερ οπι ΡῈ)“. ἢ 24. μεκραί] μικραί ρν.45. ἢ 25. ὧν 

εἰ 26. τὸ ὠὸν εἶναι οαι Ῥ. ἢ 28. ςριφνόν 5, ςεριφόν ““. ἢ 29. τὰ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι ὑμενώδᾳ καὶ λεπτὰ “4505, ἢ! 34. ἔρο ὁ ὑμὴν 

“05. 1 32. κολφῶται 65, κολπῆται ὁ ὑμήν ῬΏσ. || 33. πάντα οπι Ῥσ, ροβὶ ταῦτα ροπὶξ ΛΑ. ἢ 34. ὠστόκων «45. 
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τοῖς τοιότοις" ὁ μὲν γὰρ καυλὸς κάτωθεν εἷς καὶ σαρκωδέ- 
ςερος, ἡ δὲ σχίσις καὶ τὼ φὰ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι. 
ὅσα δὲ τῶν ὠπόδων εἰς τὸ φανερὸν μὲν ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς 
δ᾽ φοτοκεῖ, οἷον οἵ τε γαλεοὶ καὶ τἄλλα τὼ καλόμενα σε- 
λάχῃ (καλεῖται δὲ σέλαχος ὃ ὧν ἄπουν ὃν καὶ βρώγχιω 
ἔχον ζῳοτόκον ἢ), τούτων δὴ δικρόα μὲν ἡ ὑςέρα, ὁμοίως 
δὲ καὶ πρὸς τὸ ὑπόζωμα τείνει, καθάπερ καὶ τῶν ὀρνί- 
θων. ἔτι δὲ διὰ μέσα τῶν δικρόων κάτωθεν ἀρξαμένη μέχρι 

Ν Ν ε ΝΟ ΣΝ Σ» “ ΄ὔ πρὸς τὸ ὑπόζωμα τείνει, καὶ τὼ φὼ ἐνταῦθα γίνεται καὶ 

δι1 

᾿Ν , ᾿ τὰ δὰ ) τὰ ἐντέ ον δ᾽ ὁμ “ τὸν τρόπον, καὶ τὰ ἐχτὸς καὶ τὼ ἐντός, τῶν δ᾽ ὁμοιομερῶν 2 
κοινότατον μὲν ἐςι τὸ αἷμα πᾶσι τοῖς ἐγαΐμοις ζῴοις καὶ τὸ 
μόριον ἐν ᾧ πέφυκεν ἐγγίνεσθαι (τῆτο δὲ καλεῖται φλέψ), 
ΓᾺ δὲ ΝΣ Δ , ΟΝ ᾿"» γδ ΄ ἔπειτα δὲ τὸ ἀνάλογον τότοις, ἰχὼρ καὶ ἶνες, καὶ ὃ μά- 

5 λιςα δή ἐςι τὸ σῶμα τῶν ζῴων, ἡ σὼρξ καὶ τὸ τότῳ ἀνώ- 

λόγον ἐν ἑκαάςξῳ μόριον, ἔτι ὀς οὖν καὶ τὸ ἀνάλογον τούτῳ, 
οἷον ἄκανθα καὶ χόνδρος" ἔτι δὲ δέρμα, ὑμήν, νεῦρα, τρῷ- 

χες, ἦνυχες, καὶ τὰ ὁμολογόμενα τότοις" πρὸς δὲ τότοις 
πιμελή, ςέαρ καὶ τὼ περιττώματα" ταῦτα δ᾽ ἐςὶ κόπρος, 

ἄνω ἐπ' ἀρχὴ τῇ ὑποζώματος" εἶτα προελθόντα εἰς τὴν εὐ- το φλέγμα, χολὴ ξανθὴ καὶ μέλαινα. ἐπεὶ δ᾽ ἀρχῇ ἔοικεν ἡ 
ρυχωρίαν ζῷα γύεται ἐκ τῶν φῶν. αὐτῶν δὲ τότων πρὸς 
ἄλληλά τε καὶ πρὸς τὸς ἄλλες ἰχθῦς ἡ διαφορὰ τῶν ὑςε- 
μῶν ἀκριβέςερον ὧν θεωρηθείη τοῖς σχήμασιν. ἐκ τῶν ἀνατο- 
μῶν. ἔχει δὲ καὶ τὸ τῶν ὄφεων γένος πρός τε ταῦτα καὶ 

τὰ αἵματος" φύσις᾽ καὶ ἡ τῶν φλεβῶν, πρῶτον περὶ τύτων 
Ἀρκτέον, ἄλλως τε ἐπειδὴ καὶ τῶν πρότερον εἰρηκότων τινὲς 
ὑ καλῶς λέγυσιν. αἴτιον δὲ τῆς ἀγνοίας τὸ δυσθεώρητον αὐὖ- 
τῶν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς τεθνεῶσι τῶν ζῴων ἄδηλος ἡ φύσις 

πρὸς ἄλληλα διαφοράν. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα γέη τῶν ὄφεων τα τῶν κυριωτάτων φλεβῶν διὰ τὸ συμπίπτειν εὐθὺς ἐξιόντος 
ᾧοτοκεῖ, ἔχις δὲ ζῳοτοκεῖ μόνον, φοτοκήσας͵ ἐν αὑτῷ πρῶ- τὸ αἴμκατος μάλιςα ταύτας (ὠς τύτων γὰρ ὀεχεῖται ἀθρόον 
τον" δὶὸ παραπλησίως ἔχε τὼ περὶ τὴν ὑφέραν τοῖς σελώ- ὥσπερ ἐξ ἀγγείου" καθ᾽ αὑτὸ γὰρ οὐδὲν ἔχει αἷμα, πλὴν 
χεσιν. ἡ δὲ τῶν ὄφεων ὑςέρα μακρά, καθάχερ τὸ σῶμα, ὀλίγον ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀλλὰ πᾶν ἐςὶν ἐν ταῖς φλεψίν), ἐν δὲ 
τείει κάτωθεν ἀρξαμένη ἀφ᾽ ἑνὸς πόρου συνεχής, ἔνθεν καὶ τοῖς ζῶσιν ἀδύνατόν ἐς θεώσασθα; πῶς ἔχεσιν" ἐντὸς γὰρ 
ἔνθεν τῆς ἀκάνθης, οἷον πόρος ἑκάτερος ὦν, μέχρι πρὸς τὸ Ὁ ἡ φύσις αὐτῶν. ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἐν τεθνεῶσι. καὶ διῃρημένοις τοῖς 
ὑπόζωμα, ἐν ἢ τὰ φὰ κατὼ φοῖχον ἐγγίνεται, καὶ ἐκτίκτει ζῴοις θεωροῦντες τὰς μεγίςας ἀρχὰς ἐκ ἐθεώρουν, οἱ δ᾽ ἐν 
ὁ χαθ᾿ ἐν ἀλλὼ συνεχές. ἔχει δὲ τὴν ὑςέραν, ὅσω μὲν ἴῳο- τοῖς λελεκτυσμέοις σφόδρα ἀνθρώποις ἐκ τῶν τότε ἔξωθεν 
τοχεῖ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ εἷς τόμφανές, ἄνωθεν τῆς κοιλίας, φαινομέων τὼς ἀρχὼς τῶν φλεβῶν διώρισαν, ἸΣυώνεσις μὲν 

ὅσα δ᾽ ὠοτοκεῖ, πάντα κάτωθεν πρὸς τῇ ὀσφύϊ. ὅσα δ᾽ εἰς ὁ Κύπριος ἰατρὸς τόνδε τὸν τρόπον. αἱ φλέβες αἱ παχεῖαι 
τὸ φανερὸν μὲν ζῳοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ᾽ ὠοτοκεῖ, ἐπαμφοτερί- 25 ὧδε πεφύκασιν, ἐκ τῇ ὑμφαλῖ παρὼ τὴν ὀσφὺν διὰ τῷ 
ἕει" τὲ μὲν γὰρ κάτωθεν πρὸς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς μέρος ἐςΐν, νῶτα παρὼ τὸν πλεύμονα ὑπὸ τὸς μαςύς, ἡ μὲν ἐκ τῇ δὲ- 
ἐσ ᾧ τὼ φά,, τὸ δὲ περὶ τὴν ἔξοδον ἐπανω τῶν ἐντέρων. ἔτι ξι εἰς τὰ ἀριςεραῖ, ἡ δ᾽ ἐκ τὸ ἀριςερῶ εἰς τὸ δεξιόν, ἡ μὲν 
δὲ διαφορὰ καὶ ὅδε πρὸς ἀλλήλας ἐςὶ τῶν ὑςερῶν. τὰ μὲν ἔκ τῷ ἀριςερῇ διὰ τῷ ἥπατος εἰς τὸν νεφρὸν καὶ εἰς τὸν ὅρ- 
γὰρ κερατοφόρα καὶ μὴ ἀμφώδοντα ἔχει κοτυληδόνας ἐν χν, ἡ δ᾽ ἐκ τῷ διξῶ εἰς τὸν σπλῆνα καὶ νεφρὸν καὶ ὄρχαν, 
τῇ ὑςέρᾳ, ὅταν ἔχῃ τὸ ἔμβρυον, καὶ τῶν ἀμφωδόντων 8 ἐντεῦθεν δὲ εἰς τὸ αἰδοῖον. Διογέης δὲ ὁ Απολλωνιάτης τά- 

οἷον δασύπες καὶ μῦς καὶ νυκτερίς" τὰ δ᾽ ἄλλα τὰ ἀμ- δὲ λέγει. αἱ δὲ φλέβες ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὧδ᾽ ἔχοσιν. εἰσὶ 
φώδοντα καὶ ζῳοτόκα καὶ ὑπόποδα, πάντα λείαν ἔχει τὴν δύο μέγιςαι" αὗται τείνεσι διὰ τῆς κοιλίας παρὰ τὴν νω- 
ὑςέραν, καὶ ἡ τῶν ἐμβρύων ἐξάρτησις ἐξ αὐτῆς ἐςὶ τῆς τιαίαν ἄκανθαν, ἡ μὲν ἐπὶ δεξιὼ ἡ δ᾽ ἐπ᾿ ἀριςερά, εἰς τὰ 

ὑςέρας, ἀλλ᾽ Ὡκ ἐκ κοτυληδόνος. σκέλη ἑκατέρα τὼ παρ᾽ ἑαυτῇ, καὶ ἄνω εἰς τὴν κεφαλὴν 
Τὰ μὲν ἦν ἀνομοιομερὴ ἐν τοῖς ζῴοις μέρη τῦτον ἔχει 39 παρὼ τὰς κλεῖδας διὰ τῶν σφαγῶν. ὠπὸ δὲ τότων καθ᾽ 

. σαῦρος Ῥ. Ἵ 8. σχίσις «45. 1 8. δ᾽ αὐτοῖς ῬΏΦ. "ἢ 5. δῆ ἄν τι ῬΌ“. ἢ 6. δὴ εἰ 7. δὲ οτι ῬΌ5. Κ᾿ 1. καὶ απῖο τῶν ογὰ 
65. ἢ 10. ροδὶ εἶτα ρσ 16 μοζιπω ἐπ᾽ ἀρχῆ τῷ ὑποζώματος, [1 προσελθόντα Ῥ, |Ϊ 15. διαφέροντα “4505. ἢ 16. ᾿ὠοτοκεῖ πάντα, ὃ δὲ ἔχις 
“«4“05. }} ὠοτακῆσαν Ῥι.440“. ἢ 21. ςοιχεῖον εἰ 22. ἦα 65. ἢ 33. ἄνωθεν] ἄδηλον ΡΥ .4“. ἢ] τῆς κεφαλῆς κοιλίας Ῥ. [1 -25. ἐπαμφοτερίζε- 
ται Ῥ. ᾿ 26. κάτωθεν καὶ πρὸς ῬΏ“. ἢ ἂν ἢ περιττὰ ὠά, τὰ δὲ ῬΙ)5. 1 28. καὶ οἵὰ Ῥ“. ἥδε Ῥ. ἦδε αὐίε ἐς 2.5. 1 ἄλληλω 

“45. 1 29. γὰρ οπὰ 65. ἢ μὴ οπι Ὧν .4“. ἢ 84. τὸ ροβὶ ἄλλα ὁπ ΤΡ": 
4. ὑτὸς καὶ τὰ ἐκτός ῬΏ“. [} 3. δὲ οἵχ ρτ 45. || ἅ. καὶ Βηΐϊθ ὃ οἵὰ (5. [Π 5. τὸ ροβὲ καὶ οχῃ .Ῥ. [|τύτων ῬΟ.Ώ“. Ἰ} 6. τέτω 

ἀνάλογον .45.}} Ἴ. καὶ οτὰ »Ρ. 1 ὄνυχες τρίχες 040)“. ἢ, 10. φλέγμα καὶ χολὴ “49. }} δ᾽ δὲ Ῥ. 1 12. προτέρω 4“. ἢ 138. ἐκ ἀληθῶς 
Ἀ. ᾿"ὶ 19. τοῖς ζῶσ᾽! ζῶτει Ῥ. κ᾿ ς!} ἔναι 4565. 1 22. τότε οτα 1“. 1} 23. συένεσις “45, σνέσησις Ῥ. ἢ 24. τρόπον λέγει. αἱ “4505. ἢ 

85. ἐφθαλμῖ ῬΠ5“: Ἱ ὀφρὺν ῬΟ.Β“ εἱ μὺ “45. }} 26. περὶ ΡΙ.5. ἢ 27. εἰς τὸ δεξιὸν -- 28. ἀριςερῷ οπλὶ Ῥ. 21. μὶν ἕν ἐκ 6“. 

238. τὸ τεφρὸν (45. ἢ} 31. δὲ οπὶ “4405. {{ εἰσὶ δὲ δύο αἱ 5, εἰσὶν αἱ δύο ῬΙ“. ὃ 38. δεξιᾶ οἱ ἀριςερᾶ . {- 84. σκέλη θ᾽ ἑκάτερα 5. ͵ 
τὼ οἵὰ ὦ» εἰ οοτν «45. ἢ 35. πρὸ ... 



812 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ. 

-ὦπαν τὸ σῶμα φλέβες διατεύωσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τότων ἕτεραι. ἕτεραι δ᾽ εἰ εἰσὶν αἱ ἀπὸ ἑκατέρας τείνεσαι διὰ 
τὰ δεξιά, ἀπὸ δὲ τὴς ἀριςερᾶς εἰς τὰ ἀριςερά, μέγιςαι Τῷ νωτιαΐς μυελᾷ εἰς τὸς ὄρχεις, λεπταί. ἕτεραι δ' ὑπὸ τὸ 
μὲν δύο εἰς τὴν καρδίαν περὶ αὐτὴν τὴν νωτιαίαν ἄκανθαν, δέρμα καὶ διὼ τῆς σαρκὸς τείνυσιν εἰς τὰς νεφρός, καὶ τε- 

ἔτεραι δ᾽ ὀλίγον ἀνωτέρω διὰ τῶν φηθῶν ὑπὸ τὴν μασχά- λευτῶσιν εἰς τὸς ὄρχεις τοῖς ἀνδράσι, ταῖς δὲ γυναζὺ εἰς 
λην εἰς ἑκατέραν τὴν χεῖρα τὴν παρ᾽ ἑαυτῇ" καὶ καλεῖται 5. τὰς ὑφέρας. αἱ δὲ φλέβες αἱ μὲν πρῶται ἐχ τῆς κοιλίας 
ἡ μὲν σπληνῖτις, ἡ δὲ ἡπατῖτις, σχίζεται δ᾽ αὐτῶν ἄκρα εὐρύτεραί εἶσιν, ἔπειτα λεπτότεραι γίγνονται, ἕως ἀν᾽ μετα- 

ἑκατέρα, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸν ταρ- βάλωσιν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ὠρις ερὼ καὶ ἐκ τότων εἰς τὰ 
σόν" ἀπὸ δὲ τούτων λεπταὶ καὶ πολύοζοι ἐπὶ τὴν ἄλλην δεξιά" αὗται δὲ σπερματίτιδες καλοῦνται. τὸ δ' αἷμα τὸ 
χεῖρα καὶ δακτύλες. ἕτεραι δὲ λεπτότεραι ἀπὸ τῶν πρώ- μὲν παχύτατον ὑπὸ τῶν σαρκῶν ἐγγύεται" ὑπερβάλλον 
των φλεβῶν τεύεσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὸ ἥπαρ, ἀπὸ το δὲ εἰς τοὺς τόπους τούτους λεχτὸν καὶ θερμὸν καὶ ἀφρῶδες 

᾿ δὲ τῆς ἀριςερᾶς εἰς τὸν σπλῆνα καὶ τὸς νεφρός. αἱ δὲ εἰς γύεται. 

τὰ σκέλη τείνασαι σχίζονται κατὰ τὴν πρόσφυσιν, καὶ δὲ . Ξυένεσις μὸν ὃ ὅν καὶ ρον ἢ ὅτως εἰρήκασιν Πίλυ-ῦ 
παντὸς τῷ μηρῶ τείνεσιν. ἡ δὲ μεγίςη αὐτῶν ὄπισθεν τείνει βος δὲ ὧδε. τὰ δὲ τῶν φλεβῶν τέτταρα ζεύγη ἐς», ἣν μὲ 
τῷ μηρῶ, καὶ ἐκφαίνεται παχεῖα" ἑτέρα δὲ εἴσω τῷ μηρῶ, ἀπὸ τῷ ἐξόπισθεν τῆς κεφαλῆς διὰ τῇ αὐχένος ἔξωθεν παρὰ 
μικρὸν ἧττον παχεῖα ἐκείνης, ἔπειτα παρὰ τὸ γόνυ τείνεσιν 15 τὴν ῥάχιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν μέχρι τῶν ἰσχίων εἰς τὰ σκέλ, 
εἰς τὴν κνήμην τε καὶ τὸν πόδα, καθάπερ καὶ εἰς τὰς χεῖ- ἔπειτα διὰ τῶν κνημῶν εἰς τὸ ἔξω τῶν σφυρῶν καὶ εἰς τὸς 

ρας" καὶ ἐπὶ τὸν ταρσὸν τῇ ποδὸς καθήκυσι, καὶ ἐντεῦθεν πόδας" διὰ καὶ τὼς φλεβοτομίας ποίδνται τῶν περὶ τὸν νῦν» 
ἐπὶ τὸς δακτύλυς διατείσιν. σχίζονται δὲ καὶ ἐπὶ τὴν κοί- τὸν ἀλγημάτων καὶ ἰσχίον ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ τῶν ἔξωθον 

λίαν καὶ τὸ πλευρὸν πολλαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ λεπταὶ φλέ: σφυρῶν. ἕτεραι δὲ φλέβες ἐκ τῆς κεφαλῆς παρὼ τὼ ὦτα 
βες. αἱ δ᾽ εἰς τὴν κεφαλὴν τείνσαι διὰ τῶν σφαγῶν φαΐ- Ὦ διὰ τοῦ αὐχῴώος, αἱ καλοῦνται σφαγίτιδες, ἔνδοθεν ταρὼ 

γονται ἐν τῷ αὐχόώι μεγάλαι" ἀφ᾽ ἑκατέρας δ᾽ αὐτῶν, ἢ τὴν ῥάχιν ἑκάτεραι φέρουσαι παρὰ τὰς ψοιὰς εἰς τὸς ὅρ 
τελευτᾷ, σχίζονται εἰς τὴν κεφαλὴν πολλαί, αἱ μὲν ἐς «κἰς καὶ εἰς τὰς μηρός, καὶ διὰ τῶν ἰγνύων τῷ. ἔνδυϑεν μιν 
τῶν δεξιῶν εἰς" τὰ ἀριςερά, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἀριςερῶν εἰς τὰ ρίου καὶ διὰ τῶν κνημῶν ἐπὶ τὰ σφυρὼ τὰ εἴσω καὶ τοὺς 
δεζιά" τελευτῶσι δὲ παρὰ τὸ ἔς ἑκάτεραι. ἔςι δ᾽ ἑτέα πόδας" διὸ καὶ τὼς φλεβοτομίας ποιοῦνται τῶν περὶ τὰς 
φλὲψ ἐν τῷ τραχήλῳ παρὰ τὴν μεγάλην ἑκατέρωθεν, 25 ψοιὰς καὶ τὸς ὄρχεις ἀλγημάτων ὠπὲ τῶν ἰγνύων καὶ τῶι 
ἐλάττων ἐκείνης ὀλίγον, εἰς ἢν αἱ πλεῖςαι ἐκ τῆς κεφαλῆς σφυρῶν. τὸ δὲ τρίτον ζεῦγος ἐκ τῶν κροτάφων διὰ τὸ αὖ- 
συνέχεσιν αὐτῆς" καὶ αὗται τείνσι διὰ τῶν σφαγῶν εἴσω, χώος ὑπὸ τὼς ὠμοκλάτας εἰς τὸν πλεύμονα ἀφικύφταιν 
καὶ ὠπ’ αὐτῶν ἑκωτέρας ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην τείνεσι καὶ εἰς αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ. ὠριςερὰ ὑπὸ τὸν μαςὸν καὶ 

τὰς χεῖρας. καὶ φαίνονται παρά τε τὴν σπληνῖτιν καὶ τὴν εἷς τὸν συλῆνά τε καὶ εἰς τὸν νεφρόν, αἱ δ᾽ ὠπὸ τῶν ὠριξε 
ἡπατῖτιν ἕτεραι ὀλίγον ἐλάττους, ἂς. ἀποσχῶσιν, ὅταν τι 30 ρῶν εἰς τὸν δεξιὸν ἐκ τοῦ πνεύμονος ὑπὸ τὸν μαςὸὺν καὶ 
ὑπὸ τὸ δέρμα λυπῇ" ἂν δέ τι περὶ τὰν κοιλίαν, τὴν ἥπα- ἧπαρ καὶ εἰς τὸν νεφρόν" ἄμφω δὲ τελευτῶσιν εἰς τὸν ὃ 

τῖτιν καὶ τὴν σπληνῖτιν. τεύεσι δὲ καὶ ὑπὸ τὸς μαςὺς ἀπὸ χιν. αἱ δὲ τέταρται ὠπὸ τῷ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς καὶ 

4. σῶμα αἱ φλέβες ῬΏ“. Ἰ] διατείνυεσαι Ὁ. || εἰς] ἐπὶ Ῥ.445.}} 2. εἰς] ἐπὶ “45.} ἀ. ἄνωθεν “44. 1} ςηθίων ῬΟ 1 6. ἑκατέρα ἄκρα ΡΡ".} 

8. ἀπὸ δὲ] καὶ ἀπὸ Ῥ])“. 1 ὅλην ῬΙ)5. ἢ 10. τείνασαι Ῥ. 1! 11. καὶ εἰς τὸς 4405. ἢ 1ἅ. ἐμφαίνεται 46. 11 ἑτέρα --- 15. παχεῖα οἵα 
5. ἢ ἡ. ἴσν ῬΠ5. " 15. παχεῖα μικρὸν ἧττον 4. { 16. γε. (5, 1] καὶ εἰς] αἱ εἰς 5, οτὰ καὶ “45, Π 17. καθήκυσαμ 4“. ἢ 18..δα- 

τείυσαι Ῥ. ἢ δὲ --- 22, σχίζονται οτὰ (Ῥ.} 18. καὶ οτὰ «45. ῃΠ 19. καὶ ἐπὶ τὸ 4“. ἢ 23. αἱ δ᾽ ἐκ] ἐκ δὲ “45. Π 27. συντείαισῃ ῬῸ». ἢ 
αὐταῖς «4905. ἢ 28. τὸν Ρ 5, τῷ 45, χυὶ ὠμοπλάτη, |] 29. περί 2.5. [ 30. ὀλίγαι. 1)“, ὀλίγον πολλάκις 5,  ἀποσπῶσιν ΤῸ, ἀπισχί- 

ζνσιν αἱ ὑπερέχεσαι (5, ὑποσχίζυσιν αἱ ὑπερέχυσαι 445. 1 ὅταν ὑποδράμη λύπη “4505. 34. ἄν] αἱ “455, ἰῶν Ῥ. 1 δ᾽ ἔτι καὶ πεὴ 45, 

δέ τι καὶ περὶ 5. ἢ 32. τὴν οι (2) 5. ἢ ὑπὸ] εἰς Ῥ5. 

4, ἑκάτεραι 6. ἢ} αἱ -- τείνυσι “45, 1} διὰ] ἃ δὴ . 1} 6. ἔπειτα ἔτι λεπτότεραι 4505. 1} μεταβάλλωσιν ῬΏ 5, καὶ 1. τἀριςερὰ ΟΝ. 
8. σπερματίδες 45. ἢ 9. σαρκωδῶν ῬΩ50)5. ἢ ἰκκύεται ῬΏ“..ὄ ἵ 12. σνένεσις “45. ἢ πολύβιος. 45. 13. γϑη 125. ἢ 14... ἐξόπισθε 
Οα. ἢ πεὶ ΟΦ“. ἢ 16. κημῶν ἐκ τῶν σφυρῶν εἴς τ᾽ ἔξω καὶ. 450. 11 εἰς ογα ῬΏ“. ἢ 17. καὶ ογχὰ “1“0 5, Ἀ 18. ἰσχίων “05 ; 

σφυρῶν τῶν ἔξωθεν 105, τῶν σφυρῶν ἔξωθεν “44. Π 19. πεὶ. 5. 1} 20. αἱ] καὶ. 4404. 1] σφυσίτιδες ΡΓ 445. 1} πε “4405. ἢ 21. φίοντι 

ῬΏ“. ᾿ὶ περὶ “45. } ψύας 44, ψνάς 0. ἢ 22. εἰς οτα “4505. 1 καὶ διὰ] ἤδη, ΠΠ ἔνδοθεν τῇ Ῥ)“. 25. ψνὼς καὶ ὄρχεις 40". ἴ 
τὸς 4“. {Π{- ὠμσπλατίας Ῥ. [1 30. ὑπὸ] εἰς 1)». 11 31. καὶ εἰς τὲν γεφρόν οπι “450 “..}} ἀρχόν 450“. 



ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΓΙ 

τῶν ὀφθαλμῶν ὑπὸ τὸν ᾿αὐχώα καὶ τὰς κλεῖς' ἐντεῦθεν 
δὲ τείνισι διὰ τῶν βραχιόνων ἄνωθεν εἰς τὰς καμπάς, εἶτα 

διὰ τῶν πήχεων ἐπὶ τοὺς καρποὺς καὶ τὼς συγκαμπάς, 
καὶ διὰ τῶν βραχιόνων τῷ κάτωθεν μορίε εἰς τὼς μασχά- 
λας, καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἄνωθεν, ἕως ἡ μὲν ἐπὶ τὸν 5 

σπλῆνα ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἧπαρ ἀφίκηται" εἶθ᾽ ὑπὲρ τῆς γαςρὸς 
εἰς τὸ αἰδοῖον ἄμφω τελευτῶσιν. 

Τὼ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων εἰρημένα σχεδὸν ταῦτ᾽ 
ἐςίν" εἰσὶ δὲ καὶ τῶν περὶ φύσιν οἵ τοιαύτην μὲν ὑκ ἐπρα- 

δ13 

πόρων πλὴν μιᾶς. ἡ μὲν ἦν μεγάλη φλὲψ ἐκ τῆς μεγί- 
ςξῆς ἤρτηται κοίλιας τῆς ἄγω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς, εἶτα διὰ 
τὸ κοίλυν τῷ μέσε τείεται πάλιν φλέψ, ὡς ὅσης τῆς κοι- 
λίας μορίε τῆς φλεβὸς ἐν ᾧ λιμνάζει τὸ αἷμα. ἡ δὲ ἀορτὴ 
ἀπὸ τῆς μέσης" πλὴν ὑχ ὕτως ἀλλὰ κατὰ ςενωτέραν σύ- 

ριγγα πολλῷ κοινωνεῖ. καὶ ἡ μὲν φλὲψ διὰ τῆς καρδίας, 
εἰς δὲ τὴν ἀορτὴν ἀπὸ τῆς καρδίας τεύει. καὶ ἔςιν ἡ μὲν 
μεγάλη φλὲψ ὑμενώδης καὶ δερματώδης, ἡ δ᾽ ἀορτὴ ςε- 
γωτέρα, μὲν ταύτης, σφόδρα δὲ νευρώδης" καὶ ἀποτεινο- 

γματεύθησαν ἀκριβολογίαν περὶ τὰς φλέβας, πάντες δ᾽ (ὃ μένη πορρω πρός τε τὴν κεφαλὴν καὶ πρὸς τὰ κάτω μό- 
ὁμοίως τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἐγκε- ρια ςενή τε γύεται καὶ νευρώδης πάμπαν. τεύει δὲ πρῶ- 
φάλι ποίῶσι, λέγοντες ὦ καλῶς. χαλεκῆς δ᾽ ἔσης, ὥσπερ τὸν μὲν ἄνω ἀπὸ τῆς καρδίας τῆς μεγάλης φλεβὸς μό- 
εἴρηται, τῆς θεωρίας ἐν μόνοις τοῖς ὠποπεκνιγμένοις τῶν ριον πρὸς τὸν πλεύμονω καὶ τὴν σύναψιν τῆς ἀορτῆς, ἄσχι- 
ζῴων προλεκτυνθεῖσιν ἔςιν ἱκαγῶς καταμαθεῖν, εἴ τινι περὶ ςος καὶ μεγάλη σα φλέψ. σχίζεται δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς μό- 
τῶν τοιούτων ἐπιμελές. ἔχει δὲ τοῦτον τὸν “τρόπον ἡ τῶν ἰδρια δύο, τὸ μὲν ἐπὶ τὸν πλεύμονα, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὴν ῥάχιν 
φλεβῶν φύσις. δύο φλέβες εἰσὶν ἐν τῷ θώρακι κατὰ τὴν καὶ τὸν ὕςατον τῷ τραχήλι σφόνδυλον. ἡ μὲν ὅν ἐπὶ τὸν 
ῥάχιν ἐντός, ἔξι δὲ κειμόη αὐτῶν ἡ μὲν μείζων ἐν τοῖς πλεύμονα τεύυσα φλὲψ εἰς διμερῇ ὄντ᾽ αὐτὸν διχῇ σχέξ 
ἔμπροσθεν, ἡ δ᾽ ἐλάττων ὄπισθεν ταύτης, καὶ ἡ μὲν μεί. ἵεται πρῶτον, εἶτα παρ᾽ ἑκαΐςν σύριγγα καὶ ἕκαςον τρῇ- 
ζων Ἃ τοῖς δεξιοῖς μᾶλλον, ἡ δ᾽ ἐλάττων ἐν τοῖς ἀριςε- μα τείνει, μείζων μὲν ταρὼ τὰ μείζω, ἐλάττων δὲ παρὰ 
ροῖς, ἣν καλῦσί τις ἀορτὴ ἐκ τῷ τεθεῶσθαι καὶ ἐν τοῖς Ὁ τὰ ἐλάττω, ὕτως ὥςε μηδὲν εἶναι μόριον λαβεῖν ἐν ᾧ ὁ 

τεθνεῶσι τὸ νευρῶδες αὐτῆς μόριον. αὗται δ᾽ ἔχουσι τὼς τρῆμά τ᾽ ἔνεςι καὶ φλήβιον" τὰ γὼρ τελευταῖα τῷ ἀτὴς 
ἀρχὼς ἀπὸ τῆς καρδίας" διὰ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων σπλάγ- θει ἄδηλα διὰ τὴν μικρότηταί ἐσιν, ἀλλὼ πᾶς ὁ πλεύμων 
ἄγων, ἧ τυγχάνουσι τεΐουσαι, ὅλαι δὶ αὐτῶν διέρχονται φαίνεται μεςὸς ὧν αἴματος. ἐπάνω δ᾽ οἱ ἀπὸ τῆς φλεβός 
σωζόμεναι καὶ οὖσαι φλέβες, ἡ δὲ καρδία ὥσπερ μόριον εἰσι πόροι τῶν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας συρίγγων τεινυσῶν. ἡ δ᾽ 
αὐτῶν ἐςΐί, καὶ μᾶλλον τῆς ἐμπροσθίας καὶ μείζονος, διὰ 25 ἐπὶ τὸν σφόνδυλον τῷ τραχρίλι τεύασα φλὲψ καὶ τὴν ῥά- 
τὸ ἄνω μὲν καὶ κάτω τὰς φλέβας εἶναι ταύτας, ἐν μέσῳ 
δ᾽ αὐτῶν τὴν καρδίαν. ἔχαεσι δ᾽ αἱ καρδίαι πᾶσαι μὲν κοι- 
λίας ἐν αὐταῖς, ἀλλ᾽ αἱ μὲν τῶν σφόδρα, μικρῶν ζῴων 
μόλις φανερὰν τὴν μεγίςην ἔχυσι, τὼ δὲ μέσα τῷ μεγέ- 

χιν πάλιν παρὰ τὴν ῥάχιν τείνει" ἣν καὶ Ὅμηρος ἐν τοῖξ 
ἔπεσιν εἴρηκε ποιήσας “ὠπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἕκερσεν, ἥ 
τ᾿ ἀνὰ νῶτα θέμσα διαμπερὲς αὐχέν᾽ ἱκάνει." ἀπὸ δὲ ταύ- 

τῆς τείεσι παρά τε τὴν πλευρὰν ἑκάςην φλέβια καὶ πρὸς 

θει τῶν ζῴων καὶ τὴν ἑτέραν, τὼ δὲ μέγιςα, τὰς τρεῖς. ἧςι 30 ἔκαςον τὸν σφόνδυλον, κατὼ δὲ τὸν ὑπὲρ τῶν νεφρῶν σφόν- 
δὲ τῆς καρδίας τὸ ὑξὺ ἐχούσης εἰς τὸ πρόσθεν, καθώπερ 
εἴρηται πρότερον, ἡ μεγίςη μὲν κοιλία ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ 
ἀνωτάτω αὐτῆς, ἡ δ᾽ ἐλαχίςη ἐν τοῖς ὠριςεροῖς, ἡ δὲ μέση 
μεγέθει τότων ἐν τῷ μέσῳ ἀμφοῖν" ἀμφότεραι δὲ πολλῷ 

δυλον σχίζεται διχῇ. ταῦτα μὲν οὖν τὰ μόρια ἀπὸ τῆς 
μεγάλης φλεβὸς τοῦτον ἔσχιςωι τὸν τρόπον' ὑπεράνω δὲ 
τούτων ὠπὸ τῆς ἐκ τῆς καρδίας τεταμέης πάλιν ἡ ὅλη 

σχΐζεται εἰς δύο τόπες. αἱ μὲν γὰρ φέρυσιν εἰς τὰ πλά- 
ἐλάττας εἰσὶ τῆς μεγίςης. συντέτρηνται μώτοι πᾶσαι αὖ- 35 για καὶ τὼς κλεῖδας, κἄπειτα διὰ τῶν μασχαλῶν τοῖς 
ται πρὸς τὸν πλεύμονα, ἀλλ᾽ ἄδηλοι διὰ σμικρότητα τῶν μὲν ἀνθρώποις εἰς τοὺς βραχίονας, τοῖς δὲ τετρώποσιν εἰς 
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τὰ πρόσθια σκέλοι τείνουσι, τοῖς δὲ ὄρνισιν εἰς τὼς πτέρυ- 
γας, τοῖς δ᾽ ἰχβύσιν εἰς τὰ πτερύγια τὰ πρανῆ. αἱ δ᾽ ἀρ- 
χαὶ τότων τῶν φλεβῶν, ἢ σχίζονται τὸ πρῶτον, καλῦν- 
ται σφαγίτιδες" ἢ δὲ σχίζονται εἰς τὸν αὐχένα ἀπὸ τῆς 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. 

χίοννα τὸν διζιὸν συμβάλλει ταῖς ἑτέραις φλεψὶ κατὰ τὴν 
ἐντὸς καμπήν᾽ διὸ ἀποσχαϊζόντων τῶν ἰατρῶν ταύτην ἀτο- 
λύονται τινῶν πόνων περὶ τὸ ἧπαρ. ἐκ δὲ τῶν ἀριςερῶν 

» “ Ν Ἁ -“Ἤ Α » δ -“ αὐτῆς μικρὼ μὲν παχεῖα δὲ φλὲψ τείνει εἰς τὸν σελῆνε, 
μεγάλης φλεβός, παρὰ τὴν ἀρτηρίαν τείνεσι τὴν τῷ πλεύ- 5 καὶ ἀφανίζεται τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς φλέβια εἰς τῆτον. ἕτερον 
μόνος ὧν ἐπιλαμβανομένων ἐνίοτε ἔξωθεν ἄνευ πνιγμοῦ 
καταπίχτουσιν οἱ ἄνθρωποι μετ᾽ ἀναισθησίας, τὰ βλέφαρα 
συμβεβληκότες. ὕτω δὲ τεύνσαι, καὶ μεταξὺ λαμβάνυ- 
σαι τὴν ὠρτηρίαν, φέρυσι μέχρι τῶν ὦτων, ἢ συμβάλλυ- 

δὲ μέρος ἀπὸ τῶν ἀριςερῶν τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀτο- 
Υ Ν ΥΝ ,ὕ ᾽ ,ὕ Β ν,»ν Υ 

σχισθὲν τὸν αὐτὸν τρόπον ἀναβαίνει εἰς τὸν ἀρις ρὸν βρα- 

χίονα" πλὴν ἐκείνη μὲν ἡ διὰ τοῦ ἥπατός ἐςιν, αὔτη δ᾽ 

ἑτέρα τῆς εἰς τὸν σπλῆνα τείνεσης. ἔτι δ᾽ ἄλλαι ἀπὸ τῆς 

σιν αἱ γέυες τῆς κεφαλῆς. πάλιν δ᾽ ἐντεῦθεν εἰς τέτταρας 10 μεγάλης φλεβὸς ὠποσχίζονται, ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἐπίπλουν, 
σχίζονται φλέβας, ὧν μία μὲν ἐπανακάμψασα κατα- ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ καλόμενον πάγκρεας. ἀπὸ δὲ ταύτης πολλαὶ 
βαίνει διὰ τῷ τραχήλι καὶ τῷ ὦμν, καὶ συμβάλλει τῇ φλέβες διὰ τῷ μεσεντερίε τείνεσιν, πᾶσαι δ᾽ αὗται εἰς μίω 
πρόφερον ἀπκοσχίσει τῆς φλεβὸς κατὼ τὴν τοῦ βραχίονες φλέβα τελευτῶσι μεγάλην, παρὰ πᾶν τὸ ἔντερον καὶ τῷ 
καμκήν, τὸ δ᾽ ἕτερον μόριον εἰς τὴν χεῖρα τελευτῷ καὶ τὸς κοιλίαν μέχρι τῷ ςομάχε τεταμόην. καὶ περὶ ταῦτα τὲ 
δακτύλυς" μία δ᾽ ἑτέρα ἀφ᾽ ἑκατέρα τῷ τόπε τῷ περὶ τὼ 15 μόρια πολλαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν σχίζονται φλέβες. μέχρι μὲν ἦν 
ὦτα ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον τείνει, καὶ σχίζεται εἰς πολλὰ τῶν νεφρῶν μία ὕσα ἑκατέρα τείνει, καὶ ἡ ἀορτὴ καὶ ἡ με 
καὶ λεπτὼ φλέβια εἰς τὴν καλυμένην μήνιγγα τὴν περὶ γάλη φλέψ᾽ ἐνταῦθα δὲ πρός τε τὴν ῥαΐχιν μᾶλλον προδ- 

τὸν ἐγκέφαλον. αὐτὸς δ᾽ ὁ ἐγκέφαλος ἄναιμος πάντων ἐςί, πεφύκασι, καὶ σχίζονται εἰς δύο ὡσπερεὶ λάβδα ἑκάτερα, 
καὶ ὅτε μικρὸν ὅτε μέγα φλέβιον τελευτᾷ εἰς αὐτόν. τῶν καὶ γίνεται εἰς τύπισθεν μᾶλλον αὶ μεγάλη φλὲψ τῆς ἐδ 
δὲ λοιπῶν τῶν ἀπὸ τῆς φλεβὸς ταύτης σχισθεισῶν φλε- Ὁ τῆς. προσπέφυκε δ᾽ ἡ ἀορτὴ μάλιςα τῇ ῥάχει πε τὴ 
βῶν αἱ μὲν τὴν κεφαλὴν κύκλῳ περιλαμβάνουσιν, αἱ δ᾽ καρδίαν" ἡ δὲ πρόσφυσίς ἐςι φλεβίοις νευρώδεσι καὶ "μι- 
εἰς τὼ αἰσθητήρια ἀποτελευτῶσι καὶ τὸς ὀδόντας λεπτοῖς 

ἀπάμπαν φλεβίοις. τὸν δ᾽ αὐτὸν τρόπον καὶ τὼ τῆς ἐλάτ- 
τόνος φλεβός, καλυμένης δ᾽ ἀορτῆς, ἔσχιςαι μέρη, συμ- 

κροῖς, ἔς δ᾽ ἡ ἀορτὴ ἀπὸ μὲν τῆς καρδίας ὠγομέν ὦ μά- 
λα κοίλη, προϊοῦσα δ᾽ ἐπιςενωτέρα καὶ νευρωδεςέρα. τε 
γεσι δὲ καὶ ὠπὸ τῆς ἀορτῆς εἰς τὸ μεσεντέριον φλέβες ὅτ᾽ 

παρακολνθῶντα τοῖς τῆς μεγάλης" πλὴν ἐλάττυς οἱ πόροι 25 περ αἱ ὠπὸ τῆς μεγάλης φλεβός, πλὴν. πολλῷ λειπόμσαι 
καὶ τὰ φλέβια πολλῷ ἐλάττω ταῦτ᾽ ἐςὶ τῶν τῆς μεγά- 
λης φλεβός. 

Τὰ μὲν ὄν ἄνωθεν τῆς καρδίας τῦτον ἔχωσι τὸν τρό- 
πον αἱ φλέβες" τὸ δ᾽ ὑποκάτω τῆς καρδίας μέρος τῆς με- 

τῷ μεγέθει" ςεναὶ γάρ εἰσι καὶ ἰγώδεις" λεπτοῖς γὰρ καὶ 
κοίλοις καὶ ἰνώδεσι τελευτῶσι φλεβίοις. εἰς δὲ τὸ ἧπαρ καὶ 

τὸν σπλῆνα οὐδεμία τείνει ἀπὸ τῆς ἀορτὴς φλέψ. αἱ ἃ 
σχίσεις ἑκατέρας τῆς φλεβὸς τείνουσιν εἰς τὸ ἰσχίον ἐκ 

γάλης φλεβὸς τείνει μετέωρον διὰ τοῦ ὑποζώματος, συν- 30 τερον, καὶ καθάπτυσιν εἰς τὸ ὀςῦν ἀμφότεραι. φέσι ἃ 
έχεται δὲ καὶ πρὸς τὴν ἀορτὴν καὶ πρὸς τὴν ῥάχιν πόροις 
ὑμενώδεσι καὶ χαλαροῖς. τείνει δ᾽ ὠπ᾽ αὐτῆς μία μὲν διὰ 
τὸ ἥπατος φλέψ, βραχεῖα μὲν πλατεῖα δέ, ἀφ᾽ ἧς πολ- 

καὶ εἰς τὸς νεφρὺς ὠπό τε τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τὴ! 
ἀορτῆς φλέβες" πλὴν ὑκ εἰς τὸ κοῖλον ὠλλ᾽ εἰς τὸ σῶμά 
καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν. ὠπὸ μὲν ὅν τῆς ἀορτῆς ἄλλοι 

λαὶ καὶ λεπταὶ εἰς τὸ ἧπαρ ὠποτεύνσαι ἀφανίζονται. δύο δύο πόροι φέρυσιν εἰς τὴν κύςιν, ἰσχυροὶ καὶ συνεχεῖς, καὶ 
᾿ δ᾽ ὠπὸ τῆς διὰ τῷ ἥπατος φλεβὸς ἀποσχίσεις εἰσίν, ὧν ἡ 35 ἄλλοι ἐκ τῷ κοίλν τῶν νεφρῶν, ὑδὲν κοινωνῆντες τῇ μεγάλῃ 
μὲν εἰς τὸ ὑπόζωμα τελευτᾷ καὶ τὰς καλυμώας φρένας, φλεβί. ἐκ μέσυ δὲ τῶν νεφρῶν ἑκατέρε φλὲψ, κοίλη καὶ 
ἡ δὲ πάλιν ἐπανελθῦσα διὰ τῆς μασχάλης εἰς τὸν βρα- νευρώδης ἐξήρτηται, τείνυσα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ῥάχιν διὼ τῶν 
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ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ἹΣΤΟΡΙΩΝ Γ΄ 

φλεβῶν" εἶτα εἰς ἑκάτερον τὸ ἰσχίον ἀφανίζεται ἑκατέρα 
“πρῶτον, ἔπειτα δῆλαι γίγνονται πάλιν διατεταμέναι πρὸς 

ν») ’ὔ ’ὔ ΝῚ Ν ᾿ ,ὔ Ν Δα ΑῚ τὸ ἰσχίον. καθάπτοσι δὲ πρὸς τὴν κύςιν καὶ τὸ αἰδοῖον τὰ 
πέρατα αὐτῶν ἐν τοῖς ἄρρεσιν, ἐν δὲ τοῖς θήλεσι πρὸς τὰς 

δ18 

ὕτως ὥς᾽ ἐν τοῖς σφόδρα λελεπτυσμένοις πάντα τὸν ὄγκον 
φαΐεσθαι πλήρη φλεβίων (γύεται γὰρ ὁ αὐτὸς τόπος λε- 
πτῶν μὲν ὄντων φλέβια, παχυνθένττων δὲ σάρκες), τὼ δὲ 

γεῦρα διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα καὶ τὰς τῶν ὀςῶν ἐςὶ 
ὑςέρας. τείνει δ᾽ ὠπὸ μὲν τῆς μεγάλης φλεβὸς ὑδεμία εἰς ς κάμψεις. εἰ δ᾽ ἤν συνεχὴς ἡ φύσις αὐτῶν, ἐν τοῖς λελε- 
τὰς ὑςέρας, ἀπὸ δὲ τῆς ἀορτὴς πολλαὶ καὶ πυκναί, τεύυσι πτυσμένοις ὧν καταφανὴς ἐγήετο ἡ συνέχεια πάντων. μέ- 
δ᾽ ἀπὸ τῆς ἀορτῆς καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς ὠπὸ τῶν σχι- γιςα δὲ μέρη τῶν νεύρων τό τε περὶ τὸ μόριον τὸ τῆς ἅλ- 
ζομέων καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἐπὶ τὸς βεβῶνας πρῶτον μεγώ- σεως κύριον (καλεῖται δὲ τῦτο ἰγνύα), καὶ ἕτερον νεῦρον δὲ- 

λαι καὶ κοῖλαι, ἔκειτα διὰ τῶν σκελῶν τελευτῶσιν εἰς τὸὸ πτυχές, ὁ τένων, καὶ τὰ πρὸς τὴν ἰσιχρὺν βοηθητικα,, ἐπί 

αόδας καὶ τὸς δακτύλες" καὶ πάλιν ἕτεραι διὰ τῶν βεβώ- 10 τονός τε καὶ ὠμιαία. τὼ δ᾽ ἀνώνυμα, περὶ τὴν τῶν ὀςῶν ἐςὶ 
κων καὶ τῶν μηρῶν φέρεσιν ἐναλλάξ, ἡ μὲν ἐκ τῶν ἀριξε- κάμψιν" πάντα γὰρ τὼ ὀςῶ, ὅσα ἁπτόμενα πρὸς ἄλληλα 
ρῶν εἰς τὰ δεξιαί, ἡ δ᾽ εἰς τὰ ἀριςερὰ ἐκ τῶν δεξιῶν" καὶ σύγκεινται, συνδέδενται νεύροις, καὶ περὶ πάντα ἐςὶ τὰ ὀς ὦ 
συνώπτυσι περὶ τὼς ἰγνύας ταῖς ἑτέρως φλεψύ. πλῆθος νεύρων. πλὴν ἐν τῇ κεφαλῇ οὐκ ἔςιν οὐδέν, ἀλλ᾽ αἱ 

ὃον μὲν ὅν τρόπον ἔχεσιν αἱ φλέβες καὶ πόθεν ἤρτην- ῥαφαὶ αὐταὶ τῶν ὑς ὧν συνέχχσιν αὐτήν. ἔς δ᾽ ἡ τῷ νεύρε 
ται τὰς ἀρχάς, φανερὸν ἐκ τούτων. ἔχει͵ δ᾽ ἐν ἅπασι μὲν 15 φύσις σχιςὴ κατὰ μῆκος, κατὼ δὲ πλάτος ἄσχιςος καὶ 
ὕτω τοῖς ἐναίμοις ζῴοις τὼ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς μεγές τάσιν ἔχασα πολλήν. ὑγρότης δὲ περὶ ταῦτα μυζώδης γί- 
ςας φλέβας (τὸ γὼρ ἄλλο πλῆθος τῶν φλεβῶν οὐχ; ὡσ- 
αὕτως ἔχει πᾶσιν" ἐδὲ γὰρ τὼ μέρη τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχν- 

» »“» ὔ ᾽» ν γἢὦὃ"» ε 77 )» ἡ ΄ 

σι, ἀδὲ ταῦτα πάντα ἔχεσιν), ὁ μὴν ὑδ᾽ ὁμοίως ἐν ἅπασί 

νεται, λευκὴ καὶ κολλώδης, ἢ τρέφεται καὶ ἐξ ἧς γιγνό- 
μενα φαύεται. ἡ μὲν ἔν φλὲψ δύναται πυροῦσθαι, νεῦρον 
δὲ πᾶν φθείρεται πυρωθέν᾽ κἂν διακοπῇ, ὁ συμφύεται πά- 

ἐς: φανερόν, ὠλλὰ μάλιςα, ἐν τοῖς μάλιςα πολυαίμοις ἢ λιν. ὁ λαμβάνει δ᾽ ὑδὲ νάρκη, ὅπυ μὴ νεῦρόν ἐςι τῷ σώ- 

καὶ μεγίςοις. ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς καὶ μὴ πολυαίμοις ἢ 
διὰ φύσιν ἢ διὰ πιότητα τῇ σώματος ἀχ, ὁμοίως ἔςι κατα- 
μαθεῖν" τῶν μὲν γὼρ αἱ πόροι συγκεχυμώοι καθάπερ ὑχε- 
τοί τινες ὑπὸ πολλῆς ἰλύος εἰσίν, οἱ δ᾽ ὀλίγας καὶ ταύτας 

ματος. πλεῖςα δ᾽ ἐςὶ νεῦρα περὶ τὸς πόδας καὶ τὰς χεῖ- 

ρας καὶ πλευρὰς καὶ ὠμοπλάτας. καὶ περὶ τὸν αὐχένα καὶ 
τὸς βραχίονας. ἔχει δὲ τεῦρα. πάντα ὅσα ὄχει αἷμα" ἀλλ᾽ 
ἐν οἷς μή εἰσι καμααὶ ἀλλ᾽ ἄποδα καὶ ὠχειρώ ἐςι, λεπτὰ 

νας ἀντὶ φλεβῶν ἔχεσιν. ἡ δὲ μεγάλη φλὲψ ἐν πᾶσι μά- 25 καὶ ἄδηλα" διὸ τῶν ἰχθύων μάλις ὦ ἐςι δῆλα πρὸς τοῖς 
λιςα διώδηλος, καὶ τοῖς μικροῖς. ατερυγίοις. 

τὰ δὲ νεῦρα το ζῴοις ἔχει τάνδε τὰν τρόπον. ἡ μὲ Αἱ δὲ δές εἰσι μεταξὺ γεύρυ καὶ φλεβός. ἔνιαι δ᾽ αὐ- 6 
ἀρχὴ καὶ τούτων ἰσὶν ἐχ τῆς Ἐαρδίαι' καὶ γὰρ ἐν αὑτῇ ἡ τῶν ἔχυσιν ὑγρότητα τὴν τὸ ἰχῶρος, καὶ διέρεσιν ὠπό τε 

καρδία ἔχει νεῦρα ἐν τῇ μεγίξῃ κοιλίᾳ, καὶ ἡ ἐκ λυυμίη τῶν “νεύρων πρὸς τὼς φλέβας καὶ ἀπ᾿ ἐκείων πρὸς τὼ νεῦ- 
ἀορτὴ νευρώδες ἐςὶ φλέψ, τὰ μὲν τελευταῖα καὶ παντε- 30 ρα. ἔςι δὲ καὶ ἄλλο γένος ἰνῶν, ὃ γύεται μὲν ἐν αἴματι, 
λῶς αὐτῆς" ἄκοιλα γάρ ἐςι, καὶ τάσιν ἔχει τοιαύτην οἷαν ὑχ ἐν ἅπαντος δὲ ζῴε αἴματι' ὧν ἐξαιρυμένων ἐκ τῷ αἷμα- 
σερ τὼ νεῦρα, ἣ τελευτᾷ πρὰς τὼς καμτὰς τῶν ὀςῶν. οὐ τος ὑ πήγνυται τὸ αἷμα, ἐὰν δὲ μὴ ἐξαιρεθῶσι, πήγνυται. 
μὲν ἀλλ᾽ ὑκ ἔςι συνεχὴς ἡ τῶν νεύρων φύσις ἀπὲ μιᾶς ἀρ. ἐν μὲν οὖν τῷ τῶν πλείςων αἵματι ζῴων ἔνεισιν, ἐν δὲ τῷ 
χἂς, ὥσπερ αἱ φλέβες. αἱ μὲν γὰρ φλέβες, ὥσπρ ἐν τοῖς τῆς ἐλάφυ καὶ προκὸς καὶ βυβαλίδος καὶ ἄλλων τινῶν ὑκ 
Ὑραφομέροις ἀρῶν, τὸ τῷ σώματος ἔχυσι σχῆμα παντὸς 35 ἔνεισιν ἶνες" διὸ καὶ ὁ τ πὐγῆδαι αὐτῶν τὸ αἷμα ὁμοίως τοῖς 

4. γευρῶν “45. 1 2. γίγνονται δῆλαι 5. 1 3. δὲ πάλιν πρὸς Ῥ)5. [Π 5. τῆς φλεβὸς τῆς μεγάλης 1)“. ἢ 7. ἀπό τε τῆς ΡΏ“. ἢ 

ἀπὸ τῶν σχ.] ἀποσχιζομένυν ἰπϊογργεῖεβ υείεσγεβ. 8. αἱ οἷλ ῬΌ“. || 10. καὶ εἰς τὸς “1405. }} 11. εἰς τὰ δεξιὰ ἐκ τῶν ἀριςερῶν (5, ἐκ 
τῶι διξιῶν εἰς τὰ ἀριςερά .44. 1{ 12. ἔπε τῶν ἀριςερῶν εἰς τὰ δεξιώ «45. 11 17. τὸ μὶν γὰρ Ὡς. ΠΠ 19. τὰ αὐτὰ πάντα (5, πάντα τῶ αὐτὰ 
»ῃο. ἢ ζ ὑἐδὲ ταῦτα .45, ἐδὲ ῬΏ“. 1 μὴν οπι Ῥ.)“. ἢ πᾶσιν ῬΙ“. 1 20. μάλιςα ροδὶ τοῖς οτα 25. ᾿ 22. ποιότητα Ῥ. || 34. δὲ 
οἱ ῬΡοσ. 1 27. τόνδε] τῦτον 1)“. 28. ἐκ] ἀπὸ 4405. ἢ ἡ καρδία νεῦρα ἔχει 4“, ἔχει νεῦρα καὶ ΒΘ ῬΙ5. 11 31. ἀκοιλία (5. 1} 82. 
ἢ 445. || 35. καράβοις 440“. 

1. λεπτυγομένοις «4405. ἵ 6. ἐγένετο Ῥ. ΠΠ 8. νεῦρον] νεῦρον ἐςι “45, τὸ νεῦρον (5. 1} 9. ὁ τένων οτὰ 5. 1} 10. ὠμιδία (5. 11. ἅπτον- 
ται ἢ πρὸς Ῥ“. ᾿ὶ 12. συνδίδεται “445. 1 18. πλὴν ἐν] ἐν δὲ 44“ 5. }} 14. αὐταὶ] αὐτῶν ΡΩ5)“. ἢ 15. κατὰ τὸ μ. κατὰ δὲ τὸ πλ. 

“4405. ἢ 16. αὐτὰ “4505. }} 18. πυρρῶσθαι “45, ἢ 21. περί τε τὸς 45. ἢ 22. καὶ πλευρὰ “45, οπὶ Ῥῇ“. ἢ 23. τὶς] περὶ τὸς 4450“. ἢ 
ὅσαπερ ἔχει (4. [1 24, ἰςι καὶ λιπτὰ 15. 1 25. ἰχθύων καὶ μάλιςά Ῥ)“, 1 33. ζώων αἴματι 125. 1 33 εἰ 35, εἰσὶν ῬΏ)“. 

Τιι2 



δι6 

ἄλλοις, ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν ἐλώφων παραπλησίως τῷ τῶν 
δασυπόδων (ἔς. δ᾽ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἡ πῆξις οὐ ςιφρά, 
καθάπερ ἡ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πλαδῶσα, καθάπερ ἡ τῇ γώ- 
λακτος, ὧν τις εἰς αὐτὸ τὸ πῆγμα μὴ ἐμβάλλυ), τὸ δὲ τῆς 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩᾺΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ. 

ν ὔ , Ἁ λῦγται κωλῆνες, ὧν μέρος τὰ σφυρά, καὶ τότων τὰ καλύ- 
» ἈΚ Νοτα σι δ κα ΝΥ 

μϑα πλῆκτρα ἐν τοῖς ἔχοσι σφυρόν" καὶ τότοις συνεχῇ τὰ 
᾽ ., 7 - - 4 ΨΦΨ »Ἥ , ὔ Ὶ -» Ἱ ἐν τοῖς ποσίν. ὅσα μὲν ὄν τῶν ἐναίμων καὶ πεζῶν ζῳοτόκα 

ἐςίν, ὁ πολὺ διαφέρει τὰ ὁὀςᾷ, ἀλλὰ κατ᾽ ἀναλογίαν μό- 

βυβαλίδος πήγνυται μᾶλλον" παραπλησίως γὰρ συνίςξαται 5 νον σκληρότητι καὶ μωλακότητι καὶ μεγέθει. ἔτι δὲ τὰ μὲν 
ἢ μικρῷ ἧττον τῷ τῶν προβάτων. 

Περὶ μὲν ἦν φλεβὸς καὶ νεύρε καὶ ἰνὸς τῶτον ἔχει τὸν 
Ἴτρόκον. τὰ δ᾽ ὁςἃ τοῖς ζῴοις ἀφ᾽ ἑνὸς πάντα συνηρτημένα 
ἐςὶ καὶ συνεχὴ ἀλλήλοις ὥσπερ αἱ φλέβες" αὐτὸ δὲ καθ᾽ 

ἔχει μυελὸν τὰ δ᾽ οὐκ ἔχει' τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ζῴῳ ἐςῶν, 
ἔνια δὲ ζῷα ἀδ᾽ ἂν ἔχειν δόξειεν ὅλως μυελὸν ἐν τοῖς ὑςεῖς, 
οἷον λέων, διὰ τὸ πώμπαν ἔχειν μικρὸν καὶ λεπτὸν καὶ ἐν 
"4 γ " ᾽ «᾿ », ’ ΝΙΝ ὀλίγοις" ἔχει γὰρ ἐν τοῖς μηροῖς καὶ βραχίοσιν. ςερεὼ δὲ 

αὑτὸ οὐδὲν ἐςιν ὀςοῦν. ἀρχὴ δὲ ἡ ῥώχις ἐςὶν ἐν πᾶσι τοῖς τὸ πάντων μάλιςα ὁ λέων ἔχει τὰ ὀς ὦ ὕτω γάρ ἐςι σκληρὰ 
. ἔχουσιν ὁὀςᾶ. σύγκειται δ᾽ ἡ ῥάχις ἐκ σφονδύλων, τείνει δ᾽ 
ἀπὸ τὴς κεφαλῆς μέχρι πρὸς τὰ ἰσχία. οἱ μὲν οὖν σφόν- 
δυλοι πάντες τετρημένι εἰσίν, ἄνω δὲ τὸ τῆς κεφαλῆς ὀς ὃν 
συνεχές ἐς! τοῖς ἐσχάτοις σφονδύλοις, ὃ καλεῖται κρανίον. 

ὥςε συντριβομέωων ὥσπερ ἐκ λίθων ἐκλάμκτειν πῦρ. ἔχει 
καὶ ὁ δελφὶς ὀςῶ, ἀλλ᾽ οὐκ ἄκανθαν. τὰ δὲ τῶν ἄλλων 
ζῴων τῶν ἐναίμων τὰ μὲν μικρὸν παραλλάττει, οἷον τὰ 

,, ν ἡ“ Ν “ν᾿ ἢ, ΄ » ΡΒ ὦ ἣν. ᾿ - 
τῶν ὀρνίθων, τὰ δὲ τῷ ἀναλογόν ἐς ταὐταῖ, οἷον ἐν τοῖς 

τότε δὲ τὸ πριονωτὸν μέρος ῥαφή. ἔς! δὲ οὐ πᾶσιν ὁμοίως 15 ἰχθύσι" τούτων γὰρ τὰ μὲν ζῳοτοκᾶντα «“χονδράκανθά ἐςῃ, 
ἔχον τοῦτο τοῖς ζῴοις" τὰ μὲν γὰρ ἔχει μονόςεον τὸ κρα- 
, [4 ΄, Ν δὲ ΓΑ - ἵγϑ Ὶ γίον, ὥσπερ κύων, τὰ δὲ συγκείμενον, ὥσπερ ἄνθρωπος, καὶ 

τότε τὸ μὲν θῆλυ κύκλῳ ἔχει τὴν ῥαφήν, τὸ δ᾽ ἄρρεν τρεῖς 
ῥαφὰς ἄνωθεν συναπτόσας, τριγωνοειδεῖς" ἤδη δ᾽ ὥφθη καὶ 

οἷον τὰ καλέμενα σελάχη, τὼ δ᾽ φοτοκᾶντα ἄκανθαν ἔχει, 

ἥ ἐςιν ὥσπερ τοῖς τετράποσιν ἡ ῥάχις. ἴδιον δὲ ἐν τιῖ 

ἰχθύσιν, ὅτι ἐν ἐνίοις εἰσὶ κατὼ τὴν σάρκα κεχωρισμύα 

ἀκάνθια λεπτά. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ὄφις ἔχει τοῖς ἰχβύειν" 
ἀνδρὸς κεφαλὴ ὧκ ἔχεσα ῥαφάς. σύγκειται δ᾽ ἡ κεφαλὴ 20 ἀκανθώδης γὰρ ἡ ῥάχις αὐτῷ ἐςίν. τὰ δὲ τῶν τετρατόδων 
οὐκ ἐκ τεττάρων ὀςῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ἔξ" ἔς δὲ δύο τότων περὶ 
τὼ ὦτα, μικρὰ πρὸς τὰ λοιπά. ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς αἱ 
σιωγόνες τείνουσιν ὀς ἃ. κινεῖται δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ζῴοις 
ἅπασιν ἡ κάτωθεν σιαγών" ὁ δὲ κροκόδειλος ὁ ποτώμιος 
μόνος τῶν ζῴων κινεῖ τὴν σιαγόνα τὴν ἄνωθεν. 
σιαγόσιν δεςι τὸ τῶν ὀδόντων γένος, ὀς οὖν τῇ μὲν ἄτρητον 
τῇ δὲ τρητόν, καὶ ἀδύνατον γλύφεσθαι τῶν ὀςῶν μόνον. 
ἀπὸ δὲ τῆς ῥάχεως ἥ τε περόνη ἐςὶ καὶ αἱ κλεῖς καὶ αἱ 

πλευραί. ἔςι δὲ καὶ τὸ ςῆθος ἐπὶ πλευραῖς κείμενον" ἀλλ᾽ 
,΄ ᾿ ΄ Ν αὗται μὲν συνάπτουσιν, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἀσύναπτοι" οὐδὲν γὰρ 30 

ἔχει ζῷον ὀςὃν περὶ τὴν κοιλίαν. ἔτι δὲ τά τ᾽ ἐν τοῖς ὥμοις 
32. Ὁ « ΄ ᾽ 4 ᾿ ᾿ » ᾽ς ὑςῶ, καὶ αἱ καλέμεναι ὠμοπλάται, καὶ τὰ τῶν βραχιό- 

ὦ ᾿ ΄ Ἄν », ,ἷ σ γων ἐχόμενα, καὶ τούτων τὰ ἐν ταῖς χερσίν. ὅσα δ᾽ ἔχει 
σκέλη πρόσθια, καὶ ἐν τότοις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. κάτω 

μὲν οτοκύντων δὲ τῶν μὲν μειζόνων ὀς ὡδές ρά ἐςι, τῶι 
δ᾽ ἐλαττόνων ἀκανθωδέςερα. παντα δὲ τὰ ζῷα ὅσα ἔα» 
μά ἐςιν, ἔχει ῥάχιν ἢ ὀςώδη ἢ ἀκανθώδη" τὼ δ᾽ ἄλλα 
μόρια, τῶν ὑςῶν ἐγίοις μέν ἐς ιν, ἐνίοις δ᾽ ὑκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ὡς 

“Ἄ , 
ἐν δὲ ταῖς 25 ὑπάρχει τῷ ἔχειν τὰ μόρια, ὅτω καὶ τῷ ἔχειν τὰ ἦν τὸ 

τοις ὀςῶ. ὅσα γὰρ μὴ ἔχει σκέλη καὶ βραχίονας, εὐὴ 
κωλῆνας ἔχει, ἀδ᾽ ὅσα “αὐτὰ μὲν ἔχει μόρια, μὴ μι 

δέ" καὶ γὰρ ἐν τότοις ἢ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον διαφέρει ἢ 
τῷ ἀνάλογον. 

Τὼ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν ὑςῶν φύσιν τῦτον ἔχει τὸ 

τρόπον τοῖς ζῴοις" ἔςι δὲ καὶ ὁ χόνδρος τῆς αὐτῆς φ8 

σεως τοῖς ὀστοῖς, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον διαφέρει καὶ ἧττον. 
καὶ ὥσπερ ὑδ᾽ ὑςὺν ἀδ' ὁ χόνδρος αὐξάνεται, ὧν ὠποκυτῇ. 

εἰσὶ δ᾽ ἐν μὲν τοῖς χερσαίοις καὶ ζῳοτόκοις τῶν ἐναίμων 
δ᾽ ἧ περαίνει, μετὰ τὸ ἰσχίον ἡ κοτυληδών ἐςὶ καὶ τὰ τῶν 35 ἄτρητοι οἱ χόνδροι, καὶ ὁ γίνεται ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ὃν τοῖς 

σκελῶν ἤδη ὁςᾶ, τά τ᾽ ἐν τοῖς μηροῖς καὶ κνήμαις, οἱ κα- ὁςοῖς μυελός" ἐν δὲ τοῖς σελάχεσιν (ταῦτα γάρ ἐςι χῊν 

͵ 

4. μὴ] μὲν τὸ . 2. φρυφνὰ “45, ςρυφρὰ ὅσ. ΠΠ 3. ἡ αἀπίθ τῷ οπχ 65. 1 4. μὴ] αἷμα ΡῈ εἷ οοττ' «45. 1 ἐμβάλη 5. 
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οτὰ 5. 1] 18. ἐν εἰ 19. ἑ οχλ Ῥ΄ῇῇ“. ᾿ 22. ἀκανθ. ἐςί, πάντα .«4“. 11 23. ἡ οπὶ 65. 11 24. ἐς. ἐν ἐνίοις μέν ἐςὶν ἐν ἐνίοις 440“. 88 εἰ 

29. τὸ Ῥ. 11 80. τὴν οἰ φύσιν οπὶ Ῥ΄“. 1 32. τὸ Ῥ. 1] 35. οἷ καὶ οἱ 1)9, ἢ ὥσπερ] οἷον 4505, 1} 836. σελαχώδεει “4505. 
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δράκανθα) ἕνεςιν αὐτῶν ἐν τοῖς πλατέσι τὸ κατὰ τὴν ῥά- ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ γαμψώνυχα, ὥσπερ καὶ τῶν πε- 
χιν ἀνώλογον τοῖς ὀςοῖς χονδρῶδες, ἐν οἷς ὑπάρχει ὑγρό- . ζῶν λέων καὶ τῶν πτηνῶν ἀετός. 
τὴς μυελώδης. τῶν Ἰῳοτοκόντων δὲ πεζῶν περί τε τὰ ὦτα Περὶ δὲ τριχῶν καὶ τῶν ἀνάλογον καὶ δέρματος τόνδ᾽ 10 
χόνδροι εἰσὶ καὶ τοὺς μυκτῆρας καὶ περὶ ἔνια ἀκρωτήριω ἔχει τὸν τρόπον. τρίχας μὲν ἔχει τῶν ζῴων ὅσα πεζὰ καὶ 
τῶν ὀςῶν. 5 ζῳοτόκα, φολίδας δ᾽ ὅσα πεζὰ καὶ φοτόκα, λεπίδας δ᾽ 

9 Ἔτι δ᾽ ἐξὶν ἄλλα γόη μορίων, ὅτε τὴν αὐτὴν ἔχον- ἰχθύες μόνοι, ὅσοι φοτοκῦσι τὸ ψαθυρὸν ᾧόν' τῶν γὼρ μω- 
τὰ φύσιν τότοις ὅτε πόρρω τότων, οἷον ὕνυχές τε καὶ ὁπλαὶ κρῶν γόγγρος μὲν ὁ τοίστον ἔχει ᾧόν, ὑδ᾽ ἡ μύραινα, ἐγ- 
καὶ χηλαὶ καὶ κέρατα, καὶ ἔτι παρα ταῦτα ῥύγχος, οἷον χέλυς δ᾽ ὅλως ὑκ ἔχει. τὰ δὲ πάχη τῶν τριχῶν καὶ αἱ 
ἔχουσιν οἱ ὄρνιθες, ἐν οἷς ὑπάρχει ταῦτα τὰ μόρια τῶν λεπτότητες καὶ τὼ μεγέθη διαφέρύσι κατὰ τὸς τόπες, ἐν 
ζῴων. ταῦτα μὲν γὰρ καὶ καμπτὰ καὶ σχις, ὀς ὃν δ᾽ 10 οἷς ἂν ὦσι τῶν μερῶν, καὶ ὁποῖον ἂν ἢ τὸ δέρμα" ὡς γάρι 
ὑδὲν καμπτὸν ὑδὲ σχιςόν, ἀλλὰ θραυςόν. καὶ τὰ χρώ- 
ματα τῶν κεράτων καὶ τῶν ὀνύχων καὶ χηλῆς καὶ ὁπλῆς 
κατὼ τὴν τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν ἀκολουθεῖ χρόαν. 
τῶν τε γὰρ μελανοδερμάτων μέλανα τὼ κέρατω καὶ αἱ 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς παχυτέροις δέρμασι σκληρότεραι αἱ 
τρίχες καὶ παχύτεραι, πλείες δὲ καὶ μακρότεραι ἐν τοῖς 
κοιλοτέροις καὶ ὑγροτέροις, ἄνπερ ὁ τόπος ἢ τοίδτος οἷος ἔχειν 
τρίχας. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λεπιδωτῶν ἔχει καὶ τῶν 

χρλαὶ καὶ αἱ ὁπλαί, ὅσα χηλὰς ἔχει, καὶ τῶν λευκῶν 15 φολιδωτῶν. ὅσα μὲν οὖν μαλακας ἔχει τὼς τρίχας, εὖὐ- 
λευκά, μεταξὺ δὲ τὰ τῶν ἀνὰ μέσον. ἔχει δὲ καὶ περ βοσίῳ χρώμενα σκληροτέρας ἴσχει, ὅσα δὲ σκληράς, μια- 
τὸς ἔγυχας τὸν αὐτὸν τρόπον. οἱ δὲ ὀδόντες κατὰ τὴν τῶν λακωτέρας καὶ ἐλάττυς. διαφέρυσι δὲ καὶ κατὰ τὸς τόπες 
ὁς ὧν εἰσὶ φύσιν. διόπερ τῶν μελάνων ἀνθρώπων, ὥσπερ Αἰ- τὸς θερμοτέρες καὶ ψυχροτέρες, οἷον αἱ τῶν ἀνθρώπων τρίς 
θιόπων καὶ τῶν τοιάτων, οἱ μὲν ὀδόντες λευκοὶ καὶ τὰ ὀςξῶ, χες ἔν μὲν τοῖς θερμοῖς σκληραί, ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς μα- 

οἱ δ᾽ ὄνυχες μέλανες, ὥσπερ καὶ τὸ πᾶν δέρμα. τῶν δὲ 29 λακαί, εἰσὶ δ᾽ αὖ αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλωκαί, αἱ δὲ κεκαμ- 

κεράτων τὰ μὲν πλεῖξα κοῖλά ἐςιν ἀπὸ τῆς προσφύσεως μέναι σκληραί, ἡ δὲ φύσις τῆς τριχός ἐςι σχιςή. τῷ μᾶλ- 11 
«περὶ τὸ ἐντὸς ἐκπκεφυκὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑςῖν, ἐπ᾿ ἄκρες λον δὲ καὶ ἧττον διαφέρεσι πρὸς ἀλλήλας. ἔνιαι δὲ τῇ 
δ᾽ ἔχει τὸ ςερεόν, καὶ ἔςιν ἁπλᾶ" τὼ δὲ τῶν ἐλάφων μόνω σκληρότητι μεταβαύεσαι κατὰ μικρὸν ὑκέτι θριξὶν ἐοίκαν- 
δι᾿ ὅλου ςερεὰ καὶ πολυσχιδῆ. καὶ τῶν μὲν ἄλλων τῶν σιν ἀλλ᾽ ἀκανθαις, οἷον αἱ τῶν ἐχῴων τῶν χερσαίων, παρω- 

ἐχόντων κέρας οὐδὲν ἀποβάλλει τὼ κέρατα, ἔλαφος. δὲ 15 πλησίως τοῖς ὄγυξιν᾽ καὶ γὰρ τὸ τῶν ὀνύχων γένος ἐν ἐνίοις 
μόνον καθ᾽ ἔκαςον ἔτος, ἐὰν μὴ ἐκτμηθῇ" περὶ δὲ τῶν ἔκ- τῶν ζῴων οὐδὲν διαφέρει διὰ τὴν σκληρότητα τῶν ὀς ὧν. 
τετμημένων ἐν τοῖς ὕςερον λεχθήσεται. τὰ δὲ κέρατα προσ- 
πέφυκε μᾶλλον τῷ δέρματι ἢ τῷ ὀςῶ" διὸ καὶ ἐν ᾧρυ- 
γίᾳ εἰσὶ βόες καὶ ἄλλοθι κινοῦσαι τὰ κῴατα ὥσπερ τὼ 

δέρμα δὲ πάντων λεπτότατον ἄνθρωπος ἔχει κατὼ λόγον 
τὰ μεγέθες. ἔδεςι δ᾽ ἐν τοῖς δέρμασι πᾶσι γλισχρότης μυ- 
ξώδης, εν μὲν τοῖς ἐλάττων ἐγ δὲ τοῖς πλείων, οἷον ἐγ τοῖς 

ὦτα. τῶν δ᾽ ἐχόντων ὄνυχας (ἔχει δ᾽ ὕνυχας ἅπαντω ὅσαπερ 30 τῶν βοῶν, ἐξ ἧς ποιοῦσι τὴν κόλλαν". ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἐξ 
δακτύλες, δακτύλες δ᾽ ὅσα πόδας, πλὴν ἐλέφας" ὅτος δὲ 

καὶ δακτύλες ἀσχίςυς καὶ ἠρέμα διηρθρωμέες καὶ ὄνυχας 

ἰχθύων ποίζσι κόλλαν. ἀναίσθητον δὲ τὸ δέρμα τεμνόμε- 
νόν ἐςὶ καθ’ αὑτό" μάλιςα δὲ τοίῦτον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, 

ὅλως οὐκ ἔχει) τῶν δ᾽ ἐχόντων τὰ μέν ἐςιν εὐθυώνυχα, διὼ τὸ τὸ μεταξὺ ἀσαρκότατον εἶναι πρὸς τὸ ὀςῦν. ὅπα δ᾽ 
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πὰ καὶ μεταξὺ “4505. 11 τὰ οπι Ῥ. ΠΠ 20, περ ὁπι Ῥ)5. || 21. κοῖλόν Ῥ. Ἰ ἐςι τὸ ἀπὸ ῬΠ“. 23. τὰ ςερεὰ “45. 1 24. πολυ- 
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μεῖον τῶν μελλόντων. αἱ δ᾽ ἄλλφι γίγνονται μέν, ἐλάττες 
δέ, γίγνονται δὲ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐκ γινετῆς δὰ 

ἂν ἢ καθ᾽ αὑτὸ δέρμα, ὧν διακοπῇ, οὐ συμφύεται, οἷον 
γνάθε τὸ λεπτὸν καὶ ἀκροποσθίω καὶ βλεφαρίς. τῶν συν- 
εχῶν δὲ τὸ δέρμα ἐν ἁπασὶ τοῖς ζῴοις, καὶ ταύτῃ δια- εἷς τῶν ὑςερογενῶν τριχῶν ἅμα καὶ ἄγονοι, ὅσοιπερ ἂν κιὴ 
λείπει ἢ καὶ οἱ κατὰ φύσιν πόροι ἐξικμάζονται, καὶ κατὰ ἅβης φερηθῶσιν. αἱ μὲν οὖν ἄλλαι. τρίχες αὔξονται κατὰ 
τὸ ςόμα καὶ ἔνυχας. δέρμα μὲν ἔν πάντ᾽ ἔχει τὰ ἔναιμα « λόγον ἢ πλέον ἢ ἔλαττον, μάλιςα μὲν αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ, 

ζῷα, τρίχας δ᾽ οὐ πάντα, ὠλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται πρότερον. εἶτα πώγωνι, καὶ οἱ λεκτότριχοι μάλιςα, δασώνωνται δί 
μεταβάλλυσι δὲ τὰς χρόας γηρασκόντων καὶ λευκαίνονται τισι καὶ αἱ ὀφρύες γινομένοις πρεσβυτέροις, ὕτως ὥς᾽ ἀτο- 

ἐν ἀνθρώπῳ" τοῖς δ᾽ ἄλλοις γύεται μέν, οὐκ ἐπιδήλως δὲ κείρετθαι, διὼ τὸ ἐπὶ συμφύσει ὑςῶν κεῖσθαι, ἃ γηρε- 
σφόδρα, πλὴν ἐν ἵππῳ. λευκαύεται δὲ καὶ ἀπ᾽ ἄκρας ἡ σκόντων διις μενα διίησι πλείω ὑγρότητα. αἱ δ᾽ ἐν ταὶ 

θρίξ. αἱ δὲ πλεῖξαι εὐθὺς φύονται λευκαὶ τῶν πολιῶν. ἧ 10 βλεφαρίτιν ἐκ αὔξονται, ῥένσι δέ, ὅταν ἀφροδισιάζεν ἐρ- 
καὶ δῆλον ὅτι ὁχ αὐότης ἐςὶν ἡ πολιότης, ὥσπερ τις φα- ἔωνται, καὶ μᾶλλον τοῖς μᾶλλον ἀφροδισιαςικαῖς" πολίνε 
σιν" ἀδὲν γὰρ φύεται εὐθὺς αὖον. ἐν δὲ τῷ ἐξαυθήματι ἃ ταῖ δὲ βραδύτατα αὗται. ἐκτιλλόμενωι δ᾽ αἱ τρίχες μέχμ 
καλεῖται λεύκη, πᾶσαι πολιαὶ γίγνονται" ἤδη δέ τισι κά- τῆς ἀκμῆς ἀναφύονται, εἶτα οὐκέτι. ἔχει δὲ πᾶσα ἐᾷ 
μνόσι μὲν πολιαὶ ἐγένοντο, ὑγιασθεῖσι δὲ ἀπορρυεισῶν μές ὑγρότητα πρὸς τῇ ῥίζῃ γλίσχραν, καὶ ὥνκει εὐθὺς ἰχτὸὰς 
λαίναι ἀνεφύησαν. γίονταί τε μᾶλλον πολιαὶ σκεπαζομέ- 15 θεῖσα τὰ κξέφα θιγγάνεσᾳ. ὅσα δὲ πηιείλα τῶν ζῴων κατὰ 
γῶν τῶν τριχῶν ἢ διαπνεομένων.. πρῶτον δὲ πολιῦνται οἱ κρό- 

» » ἤ ᾿ ᾿ , » »γ ἤτον 
ταῷοι τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρόσθια πρότερω τῶν ὀπισθίων 
τελευταῖον δ᾽ ἡ ἥβη. εἰσὶ δὲ τῶν τρυχὼν αἱ μὲν συγγοεῖξ, 

ς Ψ Ἁ δ « ὔ ᾽ ᾽ 2 ν ΄ αἱ δ᾽ ὕςξερον κατὰ τὰς ἡλικίας γινόμεναι ἐν ἀνθρώπῳ μόνῳ 

τὼς τρίχας, τότως καὶ ἐν τῷ δώματι προὐπάρχει ἡ τοὶ 
κιλία. καὶ ἐν τῷ τὰς γλωττης δέρματι. περὶ δὲ τὸ γύπα 
τὰξ μὲν συμβαίνει καὶ τὴν ὑπήνην καὶ τὰ γόεμν δαισὶ 
ἔχειν, τοῖς δὲ ταῦτα μὲν λεῖα τὰς σιαγόνας δὲ δασείαε" 

τῶν ζῴων, συγγενεῖς μὲν αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ταῖς βλε- ἢ) ἧττον δὲ γίγνονται φωλακραὶ οἱ μαδκγένειοι. αὔξεται δ᾽ 
φαρίσι καὶ ταῖς ἀφρύαιν, ὑςερογενεῖς δὲ αἱ ἐπὶ τῆς ἤβης 
πρῶτον, ἔποτα αἱ ἐπὶ τῆς μασχάλης, τρίται ἃ᾿ αἱ ἐπὶ τῇ 
γενείε" ἴσοι γὰρ οἱ τόποι εἰσὶν ἐν οἷς αἱ τρίχες ἐγγίνονται 
αἴ τε συγγενεῖς καὶ αἱ ὑς ρογενεῖς, λείπεσι δὲ καὶ ῥέωσι 
κατὼ τὴν ἡ 
πρῶται. τότων δὲ αἱ ἔμπροσθεν μόναι" τὰ γὰρ ὄπισϑεν ὑ- 
δὲς γίεται φαλακρός. ἡ μὲν οὖν κατὰ κορυφὴν λειότης 
φαλακρότης καλεῖται, ἡ δὲ κατὰ τὰς ὀφρῦς ἀναφαλαν- 
τίασις" ἀδέτερον δὲ τότων συμβαύει ὁδειὶ πρὶν ἢ ἀφραδ'- 

φἱ τρίχες ἔν τε νόσοις τισίν, οἷον ἐν ταῖς φθίσεσι μᾶλλα, 

καὶ ἐν γήρῳ καὶ τεθνεώτων, καὶ σκληρότεραι γίγνωνται ἀπὶ 
μαλακῶν" πὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα συμβαύει καὶ περὶ τὸς ἦν» 
χας. ῥώσι δὲ μᾶλλον αἱ τρίχες τοῖς ἀφροδισιαςικε; αἱ 

τὴν ἡλικίαν αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ μάλιςα καὶ 25 συγγενεῖς" αἱ δ᾽ ὑςερογειεῖξ γύονται θῶττον. οἱ δ᾽ ἴξίῳ 
ἔχοντες ἧττον φαλαχρῖνται, κἂν ὄντες φαλακροὶ λάβωνν, 

ἔνιοι δασύτονται. ἐκ. αὐξάνεται δὲ θρὶξ ἀποτμηϑεῖτα, ἀλλὰ 
κάτωθεν ἀναφυομόη γύεται μείζων. καὶ αἱ λεκίδες δὲ τῶ 
ἰχθύσι σκλπρότερωαι γόονται καὶ παχύτεραι, τοῖς δὲ λεττν 

σιάζειν ἄρξηται. ὦ γύεται δ᾽ ὕτε παῖς φαλακρὸς ὅτε γυνὴ 30 νομώαις καὶ τοῖς γηράσκεσι σκληρότεραι. καὶ τῶν τεῖραν 
ὅτε οἱ ἐκτετμημένοι" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἐκτμηθὴ πρὸ ἥβης, οὐ 

φύογται αἱ ὑςερογενεῖς, ἐὼν δ᾽ ὕςερον, αὗται μόναι ἐκρέ-. 
᾿ »ν σα Ν μα: » 7, ᾿ “ 

πσι, πλὴν τῆς ἥβης. γυνὰ ἂὲ τὰς ἐπὶ τῷ γεγείῳ οὐ φύει 

πόδων δὲ γινομόώων πρεσίβυτέρων τῶν μὲν αἱ τρίχες τῶ! ἃ 
τὰ ἔρια βαθύτερα μὲν γύεται, ἐλάττω δὲ τῷ πλήβω"' καὶ 
τῶν μὲν αἱ ὁπλαὶ τῶν δ᾽ αἱ χηλαὶ γίονται γηρασκόπαι 

Η 
Η »“ 2 τ 

τρίχας" πλὴν ἐνίαις γίγνονται ὀλίγαι, ὅταν τὰ καταμήνια μείζους, καὶ τὰ ῥύγχη τῶν. ὀρνίθων. αὔξονται δὲ καὶ αἱ 
ςἢ, καὶ οἷην ἐν Καρίᾳ ταῖς ἱερείαις, ὃ δοκεῖ συμβαίνειν ση- 385 χηλαΐ, ὥσπερ καὶ οἱ ὄνυχες. περὶ δὲ τὰ πτερωτὰ το Ἱ 
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ζῴων, οἷον τὸς ὄρνιθας, κατὰ μὲν τὰς ἡλιείας ὑδὲν μετά- 
βάλλει, πλὴν γέρανοφ᾽ αὕτη δ᾽ ὅσα τεφρὼ μελαντέρα γη» 
ρώσκεσα τὰ πτερὰ ἴσχει" διὰ δὲ τὰ πάθη τὼ γιγνόμενά 

᾿ κατὰ τὰς ὥρας, οἷον ὅταν ψύχη γίγνηται μῶλλον, ἐνίοτε 
Ὑδεται τῶν μονοχρόων ἐκ μελάνων τε καὶ μελαντέρων λευ- 
κού, οἷον κόραξ τε καὶ ςρουδὸς καὶ χελιδόνες" ἐκ δὲ τῶν 
λευκῶν γενῶν ὑκ ὦπται εἰς μέλαν μεταβάλλον. καὶ κατὰ 
τὰς ὥρας δὲ οἱ πολλοὶ τῶν ὀρνίθων μεταβάλλυσι τὰς χρόας, 
ὥςε λαϑεῖν ἂν τὸν μὴ συνήθη. μεϊαβάλλυσι δ᾽ ὕϊια τῶν 

δι 

ἄδηλοι ἐν τοῖς ἐλάττοσι διὰ τὸ κάμπαν εἶναι λεπτοὶ καὶ 

μικροί, μέγιςοι δὲ τῶν ὑμένων εἰσὶν οἵ τε περὶ τὸν ἐγκέφα- 
λον δύο, ὧν ὁ περὶ τὸ ὑςὃν ἰσχυρότερος καὶ παχύτερος τῷ 
περὶ τὸν ἐγκέφαλον, ἔπειθ᾽ ὁ περὶ τὴν καρδίαν ὑμήν. δια 

"5 κοπεὶς δὲ ὁ συμφύεται Ψιλὸς ὑμήν, ψιλόμενά τε τὰ ὀς ἃ 
τῶν ὑμένων σφακελίζι εἰ. 

ος Ἐξι δὲ καὶ τὸ ἐπίπλυν ὑμήν. ἔχει δ᾽ ἐπίπλεν πάντα 14 
τὼ ἔναιμα" ἀλλὰ τοῖς μὲν πῖον τοῖς δ᾽ ἀπίμελόν ἐστιν. 
ἔχει δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἐξάρτησιν ἐ ἐν τοῖς ζῳοτόκοις 

ζῴων τὰς χρόας. τῶν τριχῶν κατὰ τὰς τῶν ὑδάτων μετα- ιὸ καὶ ἀμφώδουσιν ἐκ μέσης τῆς κοιλίας, ἧ ἐςὶν οἷον ῥαφή 
βολάς" ἔνϑα μὲν γὰρ λευκῶὼ γίγνονται, ἔνθα δὲ μέλανα τις αὐτῆς" καὶ τοῖς μὴ ἀμφώδουσι δὲ ἐκ τῆς μεγώλης 

ταὐτά. καὶ περὶ τὰς ὀχείας δ᾽ ἐςὶν ὕδατα πολλαχῇ τοι κοιλίας. ὡσαύτως. 
αὔτα, ἃ πιόντα καὶ ὀχεύσαντα μετὰ τὴν πόσιν τὰ πρό- Ἔςι δὲ καὶ ἡ κύςις ὑμένοειδὴς μέν, ἄλλο δὲ γένος 15 
βατα μέλανας γεννῶσι τοὺς ἄρνας, οἷον καὶ ἐν τῇ Χαλκι- ὑμώνος" ἔχει δὲ χύςιν οὐ πώντα, ἀλλὰ τὼ μὲν ζῳοτόκα, 
διῇ τῇ ἐπὶ τῆς Θρῴκης ἐ ἐν τῇ ̓Ασσυρίτιδι ἐποίει ὁ καλού- 15 πάντα, τῶν δ᾽ φοτόκων ἡ χελώνη μόνον. διακοπεῖσω δὲ 

μενος ποταμὸς Ψυχρός. καὶ ἐν τῇ ̓ Αντανδρίᾳ δὲ δύο ποτα- 
μοί εἰσιν, ὧν ὁ μὲν λευκὰ ὁ δὲ. μέλανα ποιεῖ τὰ πρόβατα. 
δυκεῖ δὲ καὶ ὁ Σκάμανδρος ποταμὸς ξανθὰ τὰ πρόβατα 
αοιεῖν᾽ διὸ καὶ τὸν “Ὅμηρόν φασιν ἀντὶ Ἰξκαμάνδρυ. Ξάνθον 

ὑδ᾽ ἡ κύστις δυμιφύεται ἀλλ᾽ ἢ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὠρχὴν τῷ 
ὑρητῆρος, εἰ μή τὶ πάμπαν σπάνιον" γέγονε γάρ τι ἤδη τον» 

ὅτον. τεθνεώτων μὲν ἦν ὑδὲν διόισιν ὑγρόν, ἐν δὲ τοῖς ζῶσι 
καὶ ξηρὼς ουςάσεις, ἐξ ὧν οἱ λίθοι γέγνονται τοῖς καίμνου» 

Ἀροσαγορεύειν αὐτον. τὼ μὲν ἦν ἄλλω ζῷα ὅτ᾽ ἐντὸς ἔχει 29 σιν. ἐνίοις δ᾽ ἤδη καὶ τοιαῦτα συνέςη ἐγ τῇ κύςει ὥςε μη- 

τρίχας, τῶν τ᾽ ἀκρωτηρίων ἐν τοῖς πρανέσιν ἀλλ᾽ ὑκ ἐν τοῖξ δὲν δυκεῖν. διαφέρειν κογχυλίων. 
ὑπτίοις" ὁ δὲ δασύτους Μόνος. καὶ ἐντὸς ἔχεν τῶν “γνάθων Πρὶ μὲν ἔν φλεβὸ καὶ νεύρυ καὶ δέρματος, "᾿ περὶ 
τρίχας καὶ ὑπὸ τοῖς ποσίν. ἔτι δὲ καὶ ὁ μῦς τὸ κῆτος ὀδόξι ἰνῶν καὶ ὑμένων, ἔτι δὲ᾽ καὶ. περὶ τριῶν καὶ ὀνύχων καὶ 
τας μὲν ἐν τῷ ςόματι οὐκ ἔχει, τρίχας δὲ ὁμοίας ὑείαις.. χηλῆς καὶ ὁπλῆς καὶ κεράτων καὶ ὀδόντων καὶ ῥύγχους 
αἱ αἱ μνὗ ἶν τρίς αὐξάνονται ὠποτμηθεῖσαι κάτωθεν, ἄνωθεν 25 καὶ χόνδρου καὶ ὀςῶν καὶ τῶν ἀνάλογον τέτοις τῦτον ἔχει 
δ᾽ ἦ' τὰ δὲ πτερὰ ὅτ᾽ ἄνωθεν ἔτε κάτωθεν, ἀλλ᾽ ἐκπίπτει. τὸν τρόπον. σὰρξ δὲ καὶ τὸ παραπλησίαν ἔχον τὴν φύσιν 16 
ἐκ ἀναφύεται δὲ ἐκτιλθὲν ὅτε τῶν μελιπτῶν τὸ πτερὸν ὅθ᾽ τῇ σαρκὶ ἐ ἐν τοῖς ἐναίριοις πῶσίν ἐστι μετἀξὺ τῇ δέρματος 
ὅσα ἄλλα ἔχει ἄσχιςον τὸ πτερόν' οὐδὲ τὸ κώτρον, ὅταν καὶ τῇ ὀςῦ καὶ τῶν ἀνάλογον τοῖς ὀςοῖν' ὡς γὰρ ἡ ἄκαν. 
ἀποβάλλῃ ἡ μέλιττα, ἀλλὰ θνήσκει. θα ἔχει πρὸς τὸ ὀστῶν, ὕτω καὶ τὸ σαρκῶδες πρὸς τὼς 

Εἰσὶ δὲ καὶ ὑμέες ἐν τοῖς ζῴοις ἅπασι τοῖς ἐναίμοις. 30 σάρκας ἔχει τῶν ἐχόντων ὀστῷ καὶ ὄκανθαν. ἔστι δὲ δια» 

ὅμοιος δ᾽ ἐστὶν ὁ ὑμὴν δέρματι πυκνῷ καὶ λεπτῷ, ἔστι δὲ ρετὴ ἡ σὰρξ πάντῃ, καὶ ἐχ ὥσπερ τὰ νεῦρα καὶ αἱ φλέ- 
τὸ γένος ἕτερον" ὅτε γαρ ἐξι σχιστὸν ὅτε τατόν. περὶ ἕκαα. ες ἐπὶ μῆκος μόνον. λεπτυνομέώνων μὲν ἂν τῶν ζῴων ἀφα»- 

στον δὲ τῶν ὀςῶν καὶ περὶ ἕκαστον τῶν σπλάγχνων ὁ ὑμήν γΐζονται, καὶ, γίγνονται φλέβια" καὶ δες" εὐβοσίᾳ δὲ πλεῖ- 
ἐστι καὶ ἐν τοῖς μείζοσι καὶ ἐν τοῖς ἐλώττοσι ζῴοις" ἀλλ᾽ ονι χρωμένων πιμελὴ ἀντὶ σαρκῶν. εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν ἔχουσι 

12 

4. τῆς ἡλικίας ἐδὲ ργ .45. 1 2. σα τίφρα .4505, ὡς τεθεώρηται ῬῚ)“. 1} ἀ. γύεται Ῥ)Ώ“. [Π 5. μελαδῶν “45. ἢ μελανυτέρων “4505, 

μελαντέρων ἢ λευκοτέρων Ὠ 5. ἢ λευκά] καὶ Ῥ. ΠΠ 8. μεταβάλλυσιν απῖα οἱ ΡΏ“. ἢ 9. δέ τινα 4405, 1} 10. κατὰ] καὶ Ρ᾽ 4“, καὶ κα- 
τιᾷὲ σοῖτ. ἢ 114. γύεται ῬΏ“. 1 μέλανα 445. 1 12. καὶ] δὲ (5, δὲ καὶ Ώ“. Τ᾿ δ᾽ οπὰὶ 05 }) εἴ ΡΥ .4“σ. 1 εἰσιν ὅδατα (ὅσ, ὕδατα εἰσι 
“44. 1 πολλαχῆ .45. ἢ 13. τὰ πρόβατα οπι 4505“. 1 14. τὰς ργ “45. ἢ! καὶ οπὲ 1)“: ᾿ 15. τῇ ἐπὶ οι Ῥ2.. 1 ἀσυρίδιδν “45, ἀσνρ- 
ρίτιδι 05, ἀσσηρίτιδι Ῥ. 11 16. ψυχρὸς ποταμός 44. Π τῇ οπι Ὁ. [[- ἀτανδρία. 45, ἀνταδρία 7). 1} 23. καὶ ὑπὸ τοῖς ποσῦ οτχ ΠΏ“. ᾿ 
μανστόκητος Ῥ45)}»“. | 26. κάτωθεν ὅτε ἄνωθεν ῬΏ“. 1 27. ἐδὲ ῬΏ“. 1 ἐδ’ 25. ἢ 28. ἀλλὰ τοισῦτα ἄσχιςσν ἔχει ῬΏ“. 29. ἀλλ᾽ 

ἔκτοτε ἀποθήσκει Ῥ])5. ἢ 31. ὅμοιόν ἐςν ΡΥ “45. ἢ λεπτῷ καὶ πυκνῷ 12“. ἢ 32. τιλτόν ῬΏ»“. 33. ὃ εἰ 84. καὶ Ροβὲ ἐς οπι 2.4, 

4. ἄδηλα 65. 1} 2. μέγιςοι] καὶ μέγιςοι Ῥ. ἢ ἀ. ὑμήν οτα Ῥ.22“. Π 7. ἐπίπλοον αόχυς Ἰοοο Ῥ})5, ἔπιπλυς ὁ ῥγίοτε (5, {| ἅπαντα 

“450». 1 9. καὶ ροβὶ δὲ οπὶ 5. { 10. ὅ. .45..} 16. ὅτε Ῥη. 1} 17. ἤδη οπι .45.. 1} 18. δίεισιν 445. 19. ξηρὰ σύξασις “05, ἢ 
20. μηδὲ ρν 444. 1 23. καὶ ροβὲ δὲ οπχ «4405. 1} 25. τέτοις ἔχει τόνδε τὸν 445, τῦτον ἔχει τὸν ῬΠ5. || 26. φύσιν ἐν τῇ Ῥ. ἡ 27. πᾶ- 

σοΐ ἐν πᾶσιν ῬΑ “0225. ἢ τῷ τε δέρματος “45. 1 32. μὲν οχὰ .44}024. ἢ 33. εὐοσία “5. 
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. τὰς σάρκας πολλὰς αἱ φλέβες ἐλάττες καὶ τὸ αἷμα ἐρυ- σίαν, οἷον τῆς Σικελίας περὶ Λεοντίνες" διὸ καὶ ἐζελαύνετιν 

θρότερον καὶ τὰ σπλάγχνα καὶ κοιλία μυερά" τοῖς δὲ τὰς ὑψὲ τὼ πρόβατα τῆς ἡμέρας, ὅπως ἐλάττω λάβωσι τὴ 
φλέβας ἔχουτι μεγάλας καὶ τὸ αἷμα μελάντερον καὶ τροφήν. πάντων δὲ τῶν ζῴων κοινόν ἐςι τὸ περὶ τὴν κόρην! 
σπλάγχνα μεγάλα καὶ κοιλία μεγάλη, αἱ δὲ σάρκες ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς" ἔχουσι γὰρ τῦτο τὸ μόριον στιατῶδις 
ἐλάττους. γίνονται δὲ κατὰ σάρκα πίονα τὰ τὼς κοιλίας 5 πάντα ὅσᾳ ἔχεσι τὸ τοίῶτον μόριον ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ 

1 ἔχοντα μικράς. πιμελὴ δὲ καὶ ςέαρ διαφέρεσιν ἀλλήλων. μή εἰσι σκληρόφθαλμα. ἔστι δ᾽ ὠγονώτερα᾽ τὰ πιμελώδι 
τὸ μὲν γὰρ ςέαρ ἐςὶ θραυςὸν πάντῃ καὶ πήγνυται ψυχό- καὶ ἄρρενα καὶ θήλεα. πιαίνεται δὲ πάντα πρεσβύτερα 
μένον, ἡ δὲ πιμελὴ χυτὸν καὶ ὦπηκτον" καὶ οἱ μὲν ζωμοὴὺ μᾶλλον ἢ νεώτερα ὄντα, μάλιστα δ᾽ ὅταν καὶ τὸ πλάτος 
οἱ τῶν πιόνων οὐ πήγνυνται, οἷον ἵππου καὶ ὑός, οἱ δὲ τῶν καὶ τὸ μῆκος ἔχῃ τῷ μεγέθας καὶ εἰς βάθος αὐξάνηται. 
ςέαρ ἐχόντων πήγνυνται, οἷον προβάτε καὶ αἰγός. διαφέ- τὸ Περὶ δὲ αἴματος ὧδε ἔχει" τοῦτο γὰρ πᾶσιν νων 13 
ρύσι δὲ καὶ τοῖς τόποις" ἡ μὲν γὰρ πιμελὴ γίνεται με- καιότατον καὶ κοινότατον τοῖς ἐναίμοις, καὶ οὐκ ἐπίκτητη, 

ταζὺ δέρματος καὶ σαρκός, ςέαρ δ᾽ ἡ γίνεται ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ ἀλλ᾽ ὑπάρχει πᾶσι τοῖς μὴ φθειρομένοις. πᾶν δ᾽ αἷμά 
τέλει τῶν σαρκῶν. γίγνεται δὲ καὶ τὸ ἐπίπλοον τοῖς μὲν ἐς!ν ἐν ὠγγείῳ, ἐν ταῖς. καλυμέναις φλεψίν, ἐν ἄλλῳ ἃ 
σιμελώδεςι πιμελῶδες, τοῖς δὲ ςεατώδεσι ςεατῶδες. ἔχει οὐδενὶ πλὴν ἐν τῇ καρδίᾳ μόνον. οὐκ ἔχει δὲ αἴσθησο τὴ 

δὲ τὰ μὲν ἀμφώδοντα πιμελήν, τὰ δὲ μὴ ὠμφώδοντα «5 αἷμα ἁπτομένων ἐν ὑδενὶ τῶν ζῴων, ὥσπερ ἀδ᾽ ἡ τείπω- 
ςέαρ. τῶν δὲ σπλάγχνων τὸ ἧπαρ ἐν ἐνίοις τῶν ζῴων γίνε- σις ἡ ἐν τῇ κοιλίᾳ" ἐδὲ δὴ ὁ ἐγκέφαλος ὑδ' ὁ μυιλὸς ἐκ 
τῶι πιμελῶδες, οἷον τῶν ἰχθύων ἐν τοῖς σελάχεσιν" ποῦσι ἔχει αἴσθησιν ἁπτομένων. ὅπε δ᾽ ὧν τις διέλῃ τὴν σάρκα, 
γὰρ ἔλαιον ἀπ᾽ αὐτῶν, ὃ γύεται τηκομένων" αὐτὰ δὲ τὰ γίνεται αἷμα ἐν ζῶντι, ἐὼν μὴ ἢ διεφθαρμώη ἡ σάρξ, ἔσι 
σελάχρι ἐστὶν ὠπιμελώτατα καὶ κατὼ σάρκα καὶ κατὰ δὲ τὴν φύσιν τὸ αἷμα τόν τε χυμὸν ἔχον γλυκύν, ἐδ 
κοιλίαν κεχωρισμέῃ πιμελῇ. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἰχθύων τυ περ ὑγιὲς ἧ, καὶ τὸ χρῶμα ἐρυθρόν" τὸ δὲ χεῖρον ἢ φί' 
ςέαρ πιμελῶδες, καὶ ὁ πήγνυται. πάντα δὲ τὰ ζῷα τὰ σει ἢ νόσῳ μελάντερον. καὶ ὅτε λίαν παχὺ ὕτε λίαν λε- 
μὲν κατὰ σάρκα ἐστὶ πίονα τὼ δὲ ἀφωρισμώως. ὅσα δὲ πτὸν τὸ βέλτιςον, ἐὼν μὴ χεῖρον ἦ διὰ φύσιν ἃ διὰ ν 

μὴ ἔχει κεχωρισμένην τὴν. πιότητα, ἧττόν ἐξι πίονα κατὰ σον. καὶ ἐν μὲν τῷ ζῴῳ ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἀεί, ἐζιὸ ἃ 
κοιλίαν καὶ ἐπίπλοον, οἷον ἐγχέλυς" ὀλίγον γὰρ ςέαρ ἔχεσι ἔξω πήγνυται πάντων πλὴν ἐλάφου καὶ προκὸς καὶ ἐἶ τι 
περὶ τὸ ἐπίπλοον. τὰ δὲ πλεῖστα γίνεται πίονα κατὼ τὴν 25 ἄλλο τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν" τὸ δ᾽ ἄλλο αἷμα τήγν" 
γαςέρα, καὶ μάλιςα τὰ μὴ ἐν κινήσει ὄντα τῶν ζῴων. οἱ ται, ἐὰν μὴ ἐξαιρεθῶσιν αἱ ἤες. τάχρςα δὲ πήγνυται τὶ 
δ᾽ ἐγκέφαλοι τῶν μὲν πιμελωδῶν. λιπαροί, οἷον ὑός, τῶν τῷ ταύρου αἷμα πάντων. ἔστι δὲ τῶν ἐναίμων ταῦτα τι. 

δὲ στεατωδῶν αὐχμηροί, τῶν δὲ. σπλαΐγγχνων περὶ τοὺς γεν λυαιμότερα τὼ καὶ ἐν αὑτοῖς καὶ ἔξω ζῳοτόκα [καὶ] τῷ 
φρὺς μάλιστα πίονα γύεται τὰ ζῷα" ἔστι δ᾽ ἀεὶ ὁ δεξιὸς ἐναίμων μὲν φοτοκύντων δύ. τὰ δὲ εὖ ἔχοντα ἢ φύτει ἢ ᾧ 
ἀπιμελώτερος, κἀν σφόδρα πίονες ὦσιν, ἐλλείπει τι ἀεὶ 30 ὑγιαίνειν ὅτε πολὺ λίαν ἔχει, ὥσπερ τὼ πεπωκότα τίμα 

κατὰ τὸ μέσον. περίνεφρω δὲ γίνεται τὰ ςεατώδη μᾶλλον, πρόσφατον, οὗτ᾽ ὀλίγον, ὥσπερ τὰ πίονα λίαν' τὰ γῷ 
καὶ μάλιςα τῶν ζῴων πρόβατον" τῦτο γὰρ ἀποθνήσκει τῶν πίονα καθαρὸν μὲν ἔχει ὀλίγον δὲ τὸ αἷμα, καὶ γύειαι 
νεφρῶν πάντῃ καλυφθένων. γίεται δὲ περίνεφρα, δι εὐβον πιότερα γινόμενα ἀναιμότερα" ἄναιμον γὼρ τὸ πῖον. 

1. τὰς οἵχ “1505. ἢ αἱ καὶ Ῥ. || 2. τὰ οπλ ῬΟ΄Ὦ“. [[ καὶ κοιλία μικρά οὔχ 25. 11 ἀἁ. κοιλίαν μεγάλην “415..1} 5. γίγνεται δὲ χὰ 
τὰ σαρκία πίονα 4505, ἢ] τῆς “5. 11 9. οἷον το 10. πήγνννται οτλ 65. 1 10. πήγνυται .49.. 1} 12. αὶ οτχ ργ “45. 1 13 εἰ 24 εἱ 25. ἐπί 

αλοιον 4505. } - 16. τὸ ἧπαρ οπι . || ἐν οπὶ ΡΟ". ! 19. ἀπιμέλωτα ΡΏ5. ἃ 20. πιμελή “4409, 1} καὶ ογὰ ,. ᾿ἰ 24. ςἐαρ] γς 
“45. ἢ πάντα] καὶ πώτα ῬΏ“. ἢ 23. πιότητα] πιμελήν ῬῚ)5. 11 24. οἷον 'αἱ ἐγχέλυς Οκ. 1 ὀλέγον] ὅλαι Ῥ. Π γὰρ οπι “4. ᾿ 25. 
αἰονα] πλείονα «44. ἢ 21. δ᾽ δέ γε 46. } 28. φεατικῶν «45, φαθητῶν 65. 1 29. ὁ διξιὸς ἀὰ Ὧσ, 1 34. τὸ οἵα ῬῬΟ5Ὸ“ ἢ τιατῦδι 
μᾶλλον) ὀςεώδη .«4“. 33. πάντη τῶν καλυφθέντων Ῥ. ἰϊ εὐοσίαγ “4. ἥ 

ο 9. ὑψέ ποτε τὰ «4405. 1] τὴν τρ.] τῆς τροφῆς «4405. 1 ἀ, γὰρ ἔχυσι ῬΩ“. Π] 5. τὸ τοιῦτον] τῦτο τὸ (50. } 6. ἁτονώτερα Ρ1 

τὰ] πάντα τὰ “4505. ἃ Ἴ. θήλεια 4“. ἢ πρεσβύτερα οτὰ . ᾿ 8. ὅταν καὶ] ὄντα “4405. 1 9. ἔχει ΡΑ90σ5. ᾿ὶ αὐξάνεται Ο" αὐξίται 

4. 1 10. δὲ] δὲ τῦ 225. 1} ἅπασιν 65 εἰ ροϑὶ 11. ἐναίμοις 225. 1} 13. ἐν δῃῖε ἄλλῳ οπι Ὦ“. ἢ 14. τὸ αἷμα αἴσθησιν (5. ᾿ὶ 15. τὸ 

ρίττωσις τῶν ζῴων ἡ ῬΏ“. 16. ἐν τῇ κοιλίᾳ] τῆς κοιλίας “505. ἵ ὁ οπι 2“. ' ὁ οχὰ ῬΟσΏ“. ἴ ἀκ οαχ »ΆΏ“. {ΓΟ 17. τὴν οὶ 

“444..} 18. ἦ ροβῖ σάρξ «4405. "1 22. ἢ διὰ φύσιν ἢ διὰ νόσον ἧἥ. καὶ ΡῈ“. || 23. θερμὸν καὶ ὑγρὲν “45. 1} 26. τάχα .«4“. 11 21. τῷῇ 
τῶν μὲν 5. 1} 28. τὰ] ἀ 65. ] 29. φύσεως “45, } 33. ἐναιμότερα Ῥ. 
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τὸ μὲν: στὰν ἀἄσηκηον, «τὸ δ᾽ αἷμὼ καὶ Τὼ ὄναιμα τώχκιςα ταχὺ τὸ. τῶν “γερόχων, κἂν ἐν τῷ δώματι ὅ΄ ἐπιπολῇφ, 
σήπεται, καὶ τότων τὰ περὶ τὼ ὁς ῶ, ἔχει δὲ λεπτότωτον τοῖς δὲ γέοις δ᾽ γύεται τῦτρ. ἰχὼρ δ᾽ ἐστὶν ἄπεπτον. αἷμᾳ., 
μὲν αἷμα καὶ καθαρώτατον ἄιθρωπός, παχύτατον δὲ καὶ ἢ τῷ μήπω πεκέφθαι ἢ τῷ διωρρῶσθαι.. 
Ῥμελαίντατων. τῶν ζῳοτόξῳων. ταῦρὸς. «καὶ- ὅς: καὶ ἐν, τοῖς. Περὶ δὲ μυελοῦ". καὶ γὰρ τοῦτο ἂν τῶν ἀὐρῶ υἀίῳρ 20 
κάτω δὲ. μορίρις. ἃ ὦ ἐγ ποῖρ᾿ ἄνω. »παχρύτερεν.: τὸ αἷμαᾳ γίᾳ- 5 τῶν ἐναίμων. ὑπάρχει ζῴων. πάντα δὲ ὅλα φύσει ὑπάρ- 

. ζαι: καὶ μεχάντερον.. σφύζει; δὲ πὸ αἷμᾳ: ἐν ἐν ταῖς. φλεν χει ὑγρὰ ἐν. τῷ σώματι; ἐν ὠγγείοις ὑπάρχει, -ὥσπερ καὶ 

ἐν. ἄχὰσι καντῃ ἅμα, τεῖς ζῴοις, καὶ ἔςι τῶν ὑγρῶν μά- αἷμα ἐν φλεψὶ καὶ μῳελὸς ἐχ ὀςοῖς, τὰ δὲ ἐν ὑμενώδεσι, 
γον χαθ᾽ ἅπαν τε τὸ σῶμα τοῖς ζῴοις καὶ ἀεί, ἕως ὧν καὶ δέρμασι καὶ κοιλίαις. γίνεται “δὲ ἐν μὲν τοῖς νέοις αἷ- 
ζῇ, τὲ αἷμα μόνον. πρῶτον δὲ γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῇ καρ ματώδης πάμπαν ὁ μυελός, πρεσβυτέρων δὲ γενόμένων. ἐν 
δίᾳ τοῖς ζῴοις, καὶ πρὶ ὅλον διηρθρῶσθαι τὸ σῶμα. -ς6- 10 μὲγ τοῖς πιμελώδεσι πιμελώδης, ἐν δὲ τοῖς στεατῴδεξι 
ῥιφκαμών δ᾽ αὐτῷ καὶ ὠφιεμῴου ἔξω. πλείονος “μὲν. ἐκθνή- στεατώφης. οὐ πάντα δ᾽ ἔχει τὰ ὑστᾶ μνεχόν, ἐλλὰ τὼ 
ὅπκουσι, “πολλῇ. δ᾽ ἄγαν ὠποβνήσκουόσν. οἐξνγραινεμέμν δὲ κοῖλα, καὶ, τρίτων ἐνίοις οὐκ ἔνεστιν" τῷ γάρ. τοῦ. , Χέοντος 

λίαν νοσῦσιν᾽ γύεται γὰρ ἰχωροριδέφ, καὶ διορροῦται ὕτως ὀςᾷ τὰ 'μὲν ὑκ ἔχει, τὰ δ᾽ ἔχει. πάμπαν μιράν,. διόπερ 
ὅς: ἤδη τινὲς ἴδισαν ,οἱματῴδη ἱδρῶτα. καὶ ἐξιὸν ἐνίοις ᾧ ἔνιοι φασρ ὅλως ἔραειν μυελὲν τοὺς λέοντας, ὥστερ 'εἶ- 

πήγνυται παχτελῶς. ἢ διωρισμόως καὶ χωρίς. τοῖς δὲ κατ 45 βηται, πρότερον. καὶ ἐν τοῖς. ὑείοις δ᾽ ὀστοῖς. ἐλάττων ἐστίν, 
θεύδουσιν. ἐν τοῖς. ἐκτὸς μέρει. ἔλαττον γίνετάι. τὴ, αἷμα; ἀμώις δ᾽ αὐτῶν πάμπαν. ἀκ ὄεφω. Σ ἄλος να 
ὥςε καὶ κετομέων᾽ μὰ δέ ὁμοίως, γύεται δὲ. πεττόμενον ᾿" Ταῦτα μὲν οὖν τὰ, ὑγρὰ σιχεδὲὴν. ἀεὶ φύμφυτά. ἐῤτι 
ἐξ ὶ ἰχῶρος. μὲν αὗμκα, ἐξ. αἡμάτος δὲ. πιμελή" γεροσυριότος τοῖς ζῴοις, ὑς ερογενῆ. δὲ γάλα τε καὶ γονή;.. τότων βῥὲ᾽ τὸ 

δ᾽ αἵματος αἱμορρος" ἤ ἥ τ᾽ ἐν ταῖς ῥισὶ καὶ ἡ πρὶ τὴν μὲν ἀποκεκριμένον ἅπασιν, ὅταν. ἐνῇ, ἔνεςι, τὸ γάλα" ἡ δὲ 
ἕδραν, καὶ ἴξί, σηπόμενον δὲ γύεται τὸ αἷμα ἐν. τῷ σώ- Ὁ γονὴ οὐ πῶσιν ἀλλ᾽ ἐνίοις οἱ καλύμοενοι θοροὶ τοῖς ἰχθύσιν. 

ματι. σίον; ἐκ δὲ τῷ πύν. πῶρος.. τὸ δὲ τῶν΄ θιλειῶν πρὸς ἔχει δέ, ὅσα ἔχει τὸ γῴλα, ἐν. τοῖς ῬΑ ρος, μαςὰς δ᾽ ἔχε 
τὸ τῶν ἀρρένων διαφέρει". ᾿παχύτερόν. τε. γὰρ καὶ μελείω- ὅσα. ζφοτοκεῖ καὶ ἐν αὑτοῖς. καὶ. ἔξω, οἷον ὅσα. τε τρίχας 
φερόν ἐςιν ὁμιοίως. ἐχόντων. πρὸς ὑγίειαν ναὶ ἡλφκίαν ἐν τοῖς ἔχει, ὥ ὥσπερ. ἄνθρωπος καὶ ἴ ἵππος, καὶ τὰ “κήτη, ὁδῶν δλα᾿ 
ϑήλεσιν, καὶ ἐξιπολῆς μὲν ἔλαττον ἐγ τοῖς θήλεσμ, ἐντὸν φὶς καὶ φώκη. καὶ φάλαινα", καὶ γὰρ ταῦτα μαστὲς. ἔχει 
δὲ πολυαιμότερον. -μάλιςα δὲ καὶ τῶν θηλέων ζῴων γυνὴ 25 καὶ γάλα. ὅσα δ᾽ ἔξω. ζῳοτοκεῖ μόνον ἢ φοτοκεῖ, ὑκ ἔχαι 
πολύαιμον, καὶ -τὰ καλύμενα καταμήνια γὐεῖαι «λεῖςα ὅτε μαςὺς ὅτε γάλα; οἷον ἰχθὺς καὶ ὄρνις: πᾶν, δὲ γάλω 
τῶν ζῴων ἐκ ταῖς γυναιξί. νεγοσηκὸς δὲ τῦτε, τὸ αἷμα κατ ἔχε ἰ ἰχῶρᾳ ὑδατώδη, ὃ ὃ καλεῖται ὑρρός, καὶ σωματῶ: 
λεῖται ῥῆς, τῶν δ᾽ ἄλλων τῶγ νοσηματὸκῶν ἧττον. μετέχο- δὲς, ὃ καλεῖται τυρός". ἔχει δὲ, πλείω τυρὸν τὸ ταχύτερον 
σιν αἱ γυναῖκας. ὀλίγαις δὲ. γίφται ἔα καὶ αἰδεοῤροὺς τῶν γαλάκτων. τὸ μὲν ὃ ἦν τῶν “μὴ ἀμφωδόγτων γάλα πής 

καὶ ἐκ ῥινῶν ῥύσις" ἐὰν δέ τι συμβαῤῃ τύτων; τὰ καὶα- 30 ται. (δὸ καὶ τυρεύεται τῶν. ἡμέρων), τῶν δ᾽ ὠμφωδόν- 
μήνια χείρω γίμται.. διαφέρει δὲ καὶ κατὰ τὰς ἡλιρείας τὼν ἃ πήγνυται, ὥσπερ ἀδ᾽ ἡ πιμελής καὶ ἔςι λεπτὸν καὶ 
πλήθει καὶ εἴδει τὸ αἷμα" ἐν μὲν γὼρ τοῖς, πάμπαν νέοις γλυκύ, ἔστι δὲ λεπτότατον ᾿" γώλα καμήλου, ούτε 
ἰχωῤοειδές᾽ ἐ ἐστι καὶ. πλεῖον, ἐγ δὲ, τοῖς. γέρουσι παχ. καὶ δ᾽ ἵσπε, τρίτον δὲ. ὄχε" παχύτατον δὲ τὸ βόειν. ὑπὸ μὲν 

μέλαν καὶ ὀλίγον, ἐν ἀκμαζεσι δὲ μέσως" καὶ πήγνυται ἦν τῇ ψυχρῶ ὁ πήγνυται τὸ γάλα, ἀλλὰ διορρῦται μᾶλ- 
ΔΛ 

ἊΝ 

4. ς τὰ μὲν πίονα ἄσηπτον τὸ αἷμα, ἔμ" τὸ ῬΡ“. “ἢ δ᾽ ἘΝ ΓῚ Ι Δ. δά, ». Ἵ . ἰν ὁπ 40. Ἵ ̓τῷῇ. δὲ κῶν ῬΡο. " μδνοῇ 
μὲν 6. ἢ 9. ν τοῖς ζώοις ἐν τῇ καρδία “44. ᾿ 10. πριγὴ Ῥ}5. 1 -:11. μὲν οὐ θυήκουσι 4505. 13. διοροῦται Ῥ“, διορθοῦται τγ «45. ἢ 
41. πεττομέγων ῬΟΩ4})5. | 18. ἰχώρων Ῥ.5. 1Π} νενοσηρκάτα «45. ἢ 49. παρὼ Ῥ. ᾿|,20. ἰξύα Ῥ. 1] σηπτόμενον 45. 1] δὲ οτι “4405. ἢ} 
21. πύος Ῥ.)5. ἵ πόρος ῬΩ.Ώ “5, σπόρος .45, ᾿. θηλειζν αἷμα πρὸς 45: 22. παχύτατον Ἰὰρ. 4“. 1. 23. ἔςιν οπὶ Ὁ. ἢ ὑγεῖαν “45. 1} 

ταῖς Αι 1} 24. πὶ πολλοῖς Ὁ“. 11 .ν], μὲν ἐν Ῥ0(5).. }}- ταῖς “45. Π 25. θηλειῶν 44“. 11 ζώων καὶ γυὺὴ 1)". ἢ. 271. ἢν οἵὰ «440 “. 

80. τίσι 5.1 γίγνεται χείρω τὰ καταμήνια ,15. ἢ 31. καὶ οπι «45. ἢ 38. ἴχθω ἀφροειδές ἐςι πλεῖον. Ῥ. ἢ πλέον “1440. 
4.. παχὺ ῬΟ' εἰ ρὲ 44“. ᾿ 2. τοῦτον 4505, 1} 3, διορῶσθαι Ῥ])5, διωρίσθαι 44“ 5. 1} 6. ἐν τῷ σώματι. ὑγρά ἹῬΡο.}" 8. ἘΞ 

καὶ κοιλία “45, ᾿[ 9. Ὑμομένων “445.. } 11. τὰ ἐςᾶ οπι }. || 12. τύτων ἐν ἐνίοις “506. } 13. ἔχει!) ἔχει πάμπαν «4505. ἢ ἔχει ογταὰ 

.ῬΏ“. ᾿ 14. εἴρηται καὶ πρότερον Ῥυά“, 1] 15. ἐςίν, ἐν ἐνίοις (55. ἢ] 417. σύμφυλλα “45..} τοῖς ζώοις ἐςί ῬΟ.}“, ἢ 18. τε οἵὴ 450ο. {] 

49. μὶν καὶ ἀποκεκριμένον ῬΡο. ἢ ἰσι σ5. 1 τὸ οἷχ 419. 120. ἐνίοις οἷον οἱ κ΄. 8. ἐν ἰχθύσιν ῬΙ)5. ἢ 22. ζωοτόκα . ᾿Ϊ ἔχει τρίχας 
Ῥ}ο.} 23. ὥσπερ] οἷον 12“. 11 25. γάλα] τἄλλα Α' Ὁ ἢ 26. ἰχθύες. καὶ ἘΠΡ Ῥ)0“..}} 21. «ἀρός 65. ἢ 80. ὙΜΉΝ οἱ .314..0] γάς, 
λα ἐ Ρ, ᾿ὶ 838, χαχύτερον.Β})5. ἢ 84, διφρῦται » "ἃ οὐ τιν δ ἐς οκυγονέιλοναν, πὰς οὐρα ΟΝ ΠΝ ΦΑΝ, 

ὕπαα 



Ῥ22 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩ͂ ὙΣΤΟΡΙΩ͂ΝΕΤ, 

ον" ὑπὸ δὲ τῷ πυρὸς πήγνυται καὶ πᾶ χονεταν.: οὐ: γϑεται ρον τοὺς 'δυοῖν. ὑδενὸς υγὰρι τότων ὅτε “αὐτῆθός. ἐς χάχοκτα 
δὲ γάλαν πρὶν ἢ ἔγκουν γέπται, ̓ἀδιηὶ τῶν Ὦῴων ὡς ἐπὶ τὸ ὅτε τορεύεται τὸ γάλα. πήγνυσι δὲ. τὸ γοῖχω ὑπές τε συχῆς 
πολύ. ὅταν δ᾽ ἔγκυον ἥν γὔπται μέν, ἄχρηςον δὲ τὸ πρῶ- καὶ πυετία. ὁ μὲν ἦν ὀκὸς εἰς ἔριον ἐξονεσθες, ὅταν ἐκπλυδῇ 

ἐν τον «καὶ ὅ ὕξερον. μὴ ἐγκύοις δ᾽ ὕσαις ὀλίγον μὲν ἀπ᾽ ἐδὲσ--ὀ πολιν τὸ “ὅριον εἰς γάχατἐλίγδν" τῦτα. Ὑρ χεβανΑλμκενον ὑπῆν 
Ῥάτων τινῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βδαλλομέαις ἤδη πρεσι- 5 γνασικ, ἡ δὲ πυετία γάχα. ἐφίν'". πῶν. γὰρ ἔτι θηλαζόντων 
βυτέραις πρῆλθε, καὶ τραῦτον ἤδη. τισὶν ᾧ ὅετ᾽ ̓̓ἐκτιτθεῦσαι ἐςὶν ἐν τῇ κοιλίᾳ, ᾿ψὐεταὶ ἦν ἡ πυντία γάλα. ἔχου ἐξ αυτῦ!! 

“αιδίον. καὶ οἱ περὶ τὴν Οἴτην δέ, ὅσαι ὧν μὴ ἡ ὑπομόωσι τυβόν" ἧς δὲ «τῆς τῷ ζῴ: θερμότητος πεττομόν. τῇ ἡδλωσα 

τὴν ὀχείαν τῶν αἰγῶν, λαμβάνοντες κνίδην τρίβεσι τὰ οὖ- γύίεται. ἔχει δὲ πυετίαν τὰ μὲν μηρυκάζοντα πάντα, τῶι 

ϑατα βίᾳ διὰ τὸ ἀλγεινὸν εἶναι" τὸ μὲν ὃν πρῶτον αἱματῶ- δ᾽ ἀμφωδόντων δασύπες. βελτίων δ᾽ ἐςὴν ἡ. πυετία ἴσῳ ὦ 
δὲς ἀμέλγονται, εἶθ᾽ ὑπόπυον, τὸ δὲ τελευταῖον, γάλα ἤδη 10 ἢ. ἦ πλδιονέρα" συμφέρει 'ψῶὼρ πρὸς φὰς διαῤῥροίας ἡ. τοῦ. 
ῥδὲν ἔλαττον τῶν ὀχευομόνων: τῶν δ᾽ ἀρρένων ἔν τε τοῖς ἄλ- ὦ μαλιστὰ. καὶ ἡὶ τῇ δασύκοδος": ἀρίντη" δὲ πυετία ἡ τῷ 
λοις ζῴοις καὶ ἐν τἀνθρῴπῳ ἐν ὑδενὶ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ "βρῆ. διαφίει "δὲ «τὸ “πλόον ἐμῶσθαι γαΐλα: ἢ ἔχατην τῶν 

Ὑδεται γάλα, ὅμῶς δὲ γύεται ἕν τισι, ἐπεὶ καὶ ἐν Λήμνῳ ἐχόντων γώλα ζῴων κατά τε τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων καὶ 
αἷξ ἐκ τῶν μαςῶν, ὃς ἔχει δύο ὁ ἄρρην παρὰ τὸ αἰδοῖον, τὰς τῶν ἐδεσμάτων. διαφοράς, . οἷον. ἐν ᾿ϑάσει μέ ἐςι βῴ 
γάλα ἡμέλγετο τοσοῦτον ὥστε γύεσθαι τροφαλίδα, καὶ 15 δια μεικρὼ ὧν. ἕκαστον βδάλλεται γάλα πολύ, αἱ δ' 

πάλιν ἐχεύσαντος τῷ ἐκ τούτοὐ γενομένῳ συνέβαινε πταὐ- ᾿Ηπεϊρωτικαὶ βόε; αἱ μεγάλαι βδάλλονται. δκάστη ἀμφν 
᾿ πόγ; ἀλλα τὼ μὲν τοιαῦτα ὡς ἐημεῖα ὑπολαμβάνωσιν, ἐπὲ ρέα καὶ τύτα τὸ: ἥμισυ κατὰ τὸς δύο Μαφύζ" ὁ δ᾽ δὲ βδλῶ» 
καὶ τῷ ἐν λήμνῳ ἀνεῖλεν ὁ θεὰς μαγτευσαμένῳ “ἐπίκτησιν λῶν ὀῤθὲς ἔξ ηνοεν, ᾿μικρὸν ἐπιούπτωνι. δια τὸ μὴ δύνασίαι 
ἔσεσθαι χρημυάτων. ἐν. δὲ τοῖς ἀνδράσι μεθ᾽ ἥβην ἐνίοις ἐκ- ἂν ἐφικέσθαι. καθήμενος. γύεται δ᾽ ἔξω ὅνον καὶ τἄλλε 
ϑλίβεται ὀλέγον' βδαλλομέροις δὲ καὶ πολὺ ἤδη τισὶ προ- 2) μεγάλα ἐν τῇ Ηπείρῳ τετράποδα, μέγιςοι δ᾽ οἱ βύες κὼ 
ἄλθεν. ὑπάρχει δ᾽ ἐν τῷ γάλακτι. λιπαρότης, ἢ καὶ ἐν᾿ τοῖς οἱ Χύνες," ομῆς «δὲ δέονται: ὮΝ μεγώλα: -πλείνὸς: ἀλλ᾿. ἔχῃ 

᾿πεχηγόσι γύσται ἐλαιοίδης. εἰς δὲ τὸ τροβάτειν᾽ ἐ ἐν ἽΣικε- πολλὴν ἡ χώρα; τοιαύτην εὐβυσίανν καὶ καϑ᾽ ἑμάΐςυν ν ἦο 

"“λίῳ, καὶ ὅπι πλεῖν ἀΐγειον -μευγνύυσιν. "πήγνυται δὲ- μάν ἐπιτηδείς τόπους. μέγιφτοι δ᾽ οἷ τε βόες εἰσὶ καὶ τὰ τῷ 
λιςα, ὁ μόνον τὸ τυρὸν ἔχον πλεῖξον, ἀλλὰ καὶ τὸ αὐχμη: βατα τὼ καλύμιενὰ Πυρρικά,, τὴν ἐπωνυμίαν ἔχοντα ταῦ 

Ῥότερον ἔχον. τὰ μὲν οὖν πλέον ἔχει γάλα ἢ ὅσον εἶς τὴν 25 τὴν ὠπὸ Πύρῥου σῷ βασιλέως. τῆς δὲ τροφῆς ἡ μὲν σβί- 
ἐκτροφὴν τῶν τόνων, καὶ χρήσιμον εἰς τύρευσιν καὶ ἐκέθε- γυσι τὸ 7" οἷδν ἡ Μηδικὴ πόα, καὶ μάλιστα τοῖς μῈ 
νἹν, μείλιστα μὲν τὸ προβάζτειον. καὶ τὸ αἴγειον, ἔπειτα τὸ Ρυκαζουσι " ηδιεῖ δὲ πολὺ ἕτερα, οἷον υκότισος καὶ ἦριβον 
βόειον τὸ δ᾽ ἵππειον καὶ τὸ ὄνειον βμέγνυται εἰς τὸν Φρύγιον πλὲν κύτισὸς μὲν δ΄ ἀνθῶν ὁ συμφέρει -{ “ἰυυπρησι γάρ), εἱ 
τυρόν, ἔγες ̓  δὲ τυρὸς πλείων ἐν τῷ ᾧ βυείῳ ἢ ἔν τῷ ἀἰγείῳ" γε δὲ ὅροβοι ταῖς κυύδαὶς ὦ ̓ϑυμφῶνοι. "(σδιτουσι γὰρ χαλὲ 
σϑαι γάρ: φασιν οἱ νομεῖς ἐκ "ἂν! ἀμφορέως αἰγείε γώλακτοὲ 30 τὐύτερον)Σ ὅλως δὲ τὼ φαγεν δυναμενὰ τῶν τετρατίδα, 
τροφαλίδας ὀβολιαίας μιᾶς δεούσης πξεεῦν;; ἐκ δὲ βοείου ὥσπερ καὶ πρὸς τὴν κύησιν συμφέρει, "καὶ βδάλλεϊαι τὸ 
τριάκοντα, τὰ δ᾽ ὅσον τοῖς τέκνοις ὁκανόν, πλῆθος δ᾽ οὐδὲδ λὺ τροφὴν. ἔχοντα. ποιεῖ δὲ γάλα. μαὶ τῶν φυσωδῶν ἔπωο 
οὔτε χρήσιμον. εἰς ΓΉΉΝ ΡΝ, οἷον πάντα τὰ πλείους τε ἘΜΈΨΟΝΝΝ ἡ οἷον τι Ἔα ἘΠῚ: ἐδκαὶ τ καὶ βὰ 

᾿ ι Ν Ξ 

2. 5] μὴ 405. ἢ} τὸ οἵα «44. 11 3. τὸ οπ! ΡΏ“. ἢ ἀ, ἐλήα ῬΑ425. ἢ 5. βαλλομέναις Ῥ. Π 6. ἐχτιθεῦσαι .4“. ΠΤ 1. τὸ ταν 

δίον «4405: ἢ οἱ οἵ ῬΩ5.:} τὴν οἵη 225. ἰ Οἴτην οσὰ Ὁ. ἢ ὑπομείωδι ὅτ᾿ 8: κυείδην Ῥ. ᾿ 11. ἀρσίγων ῬΏ“. ἢ 12. ἐν ὑδεὴ μὲν ἐς μὴ 

τὸ πολὺ] ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ 5. Ὦ 13: ὅμως -- τισι] ἔν τισι δὲ γίγνεται 4. 1 ἐᾷ. αὐὰ Ὁ. Π μασθῶν 5. }} 15. τρφαλῆας 
ῬΒ" εἰ οοτν 4“. ΠΠ 17. ὑπολαμβάνει ρτ᾽ 45, 1 18. μαντευομένω ἐς 19: κτημάτων 42.065. .1 21. ὃ 05. ἢ} 22. ἐλωῦδες 45. 1 23. τὶν 
“4405. Ἐ δὲ οπι 5. ἢ μάλιςα τὸ, ὈΠιΐ880. μόνον, 44“. 1 21.) αὐχμηρότατον Ῥ, ᾿αὐχμηρότατον ἩΡὰ 5. ἢ 55: «λὲν ῬΟ. 

οπι Ῥὼ ἢ εἰς τροφὴν ΒΙ0». ἢ" 27. προβάτειον ἔπειτα δὲ τὸ ω “450. Ϊ 28. τὸ" ᾿ΡοϑΙ. καὶ πὶ ῬΑ4-. 29. δῶ “446-. ' 30. οἱ στὴ 

Ῥ. ἢ ἀμφορέος .4“. Ἔ 81. ἐβελίαίας μιᾶς δὲ ἔσας Ῥι ᾿ ' 
ες ὡς τε οτν 5. 1" 3: ἔρια" 460. {{6. ἐφ)»] τῦτο Ὑὰρ ῬΡ: ἢ αὑτῷ πῦρ τὰ τῆς ῬΏ)». ἢ 9. βίὐτιον δα, ' ὅσον ΤΡ" ' 44. 

Ροϑὶ πυετία οἵα (5. Ἱ 12. τῷ 005. ἢ). πλεῖον .45})5. 11 μ. ἡ. ἢ ἡ δ} ἔλαττον βδάλχεσϑαι γάλα Ρ“. ἢ 13. καὶ] κατα “44. ΠΠ 414. ἰδεσμάτν] 

σώματων ῬΓῚ φάδι Ῥ. Ὃ βοίδα Ῥ΄4“05. 1 16. αἱ μεγάλαι οἵὰ «4405. ἢ βδάλλεται ΡΠ“, 1} ἕκαςος Ῥ. ἢ 47. τὸ οτὰ “4405. 1 18. 

ἔξηκεν ἢ μοιρὸν ΒΔ». ἢ 19. ἐφικνεῖσθαι Μ.0.. ἢ “δ᾽ Ἱξν ὄνου} δὲ ζῶα ὃ ΡὮ". Ἱ 20. οἱ οτὰ Ῥ.- ἢ 22. ἡ τοιαύτη χώρα εὐοσίαν 4 Ἶ 

23. μεςιὶ Ρ. τ “Ἀ: “πὑρϊκαὰ 44. 1 τὴ] τὸ τὴν ΡΠ... ἢ Ὁ8. "μὲν ὁχὰ Ῥ) 5. ἢ 29. ταῖς} καὶ ἰταῖς. Ῥ»". ᾿ 3}. καὶ τὰ πρὸς “45. ἢ χ'- 

τιν 45, κτῆσιν ῬΏ5. ἢ πολλὴν 440“. 1} 32. πολὺ δὲ γάλα ποιεῖ ῬΏ“. ᾿ καὶ οτχ "440 5.:} 38. θη οἷον δὶ ὅσ, ᾿ὀλέγεν. δὶ ῬΏ5." 
12 
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ΠΕΡῚ ΤΑ ΦΩΛΔΕΙΣΤΌΒΙΩΝ Εν Δ. δᾷ 

καὶ μυμαΐρᾳ" “αἴ γὰρ καθιέναι. τὰ ἄθαρ. σημεῖον, δὰ τοῦ πρότερον"- περὶ δὲ τῶν. ἀγαΐμων ζῴων νυνὶ λεκτών. ἔστι δὴ 
γάλι πλεῖον γενήσεσθαι, ὅταν πρὸ τῷ τόκε τὰ ὕθαρ βλέπῃ γώη πλείω, ἣν μὲν τὸ τῶν καλουμόων μαλακίων" ταῦτα 
κώτω.. γδεται. δὲ ποχὺν χρόνον γάλα πᾶσι. ταῖς ἔχεσιν, ἄν δ᾽ ἐςὶν ὅσα ἄναιμα ὄντα ἐκτὸς ἔχει τὸ σαρκῶδες, ἐντὸς δ᾽ 

ἀνόνχευτα. διουτελῇ νκαὶτ πὰ ἐπιτήδεια ἔχωσι, “μάλιστα δὲ εἴ τι ἔχει ςερεόν, καθώπερ καὶ τὰ ἔναιμα, οἷον τὸ τῶν. σῃ- 
τῶν τετραπόδων πρόβαϊζον. ἀμέχγεται “γὰρ. μῆνας -ὀκτώ. 5 πὶῶν γόος, ἣν δὲ; τὸ τῶν μαλώριοςρώκων" ταῦτα. δ᾽ ἐστὶν 
ὅλωρ δὲ ἐνὶ -μηρυκαζωτα. γάλα. Χοχὰ καὶ χρήσιμον εἰς τυ. ἴσων ἐκτὸς. τὸ ςερεόν, ἐντὸς. δὲ τὸ μωλακὸν καὶ σαρκῶδιε" 
βείων: ἀρελγεζάι. παρὰ δὲ Τορώνην ᾿αἱ βόες ἀλέγαξ' ἡμέρας τὸ-δὰ δκλαρὸν αὐτῶν ἐςὶν ὁ θραυςὸν ἀλλὰ θλαςόν, οἷν ἐξ 
πρὸ τῷ τόχε διαλείτυσι, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον πάντα ἔχωσι τά τε τῶν. καράβων γένος καὶ τὸ τῶν καρκίνων. ἔτι δὲ τὰ 
γάχα. τῶν δὲ «γυναικῶν τὸ πελιδγότερον γώλω βέλτιον τῷ ᾿ ὀστρακόδερμα." τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶν ὧν ἐντὸς μὲν τὸ σαρκῶδές 
Ἀευκῇ. Φοἷδ τιτθευομέτως". καὶ αἱ ῥέλαιναι φῶν λευκῶν ὑγι- (0 ἐξτν, ἐκτὰς.- δὲ τὰ ςερεόν, θραυστὸν ὃν καὶ κατακτόν, ἀχλι 

πρότερον, ἄχμασι, Ξροφιμίάτατον. μὲν ὗν. τὰ. ̓πλεῖξὸν ὄχον" τὺ οὐ: θλάστόν": τριοῦτον. δὲ τὸ τῶν κοχλιῶν. "γένος. καὶ. τὸ ττῶγ 
μόν: Ὥρα Ἀν τοῖς παιδίοις. "τὸ τὄλαττον.. . 0 τ0ὕὦ.(ὅ.: ἀςρέων ἀςέν, τέρωρτον᾽ δὲ ντὸ τῶν Ῥτόμων, ὃ πολλὰ καὶ ἐἰνός 

22΄: Σπέρμα “δὲ "προΐενται: παγτα τὰ ὄχωτα: αἷμα. τί δὲ βοια περεληφε εἴδη ζῴων. ἔςι δ᾽ ὅτομα ὅσα καϊὰὼ τύνομα 
συμβείλλετα, εἰς. τὴν γῴεσιο καὶ πῶςγ ἐν ἄλλοι χεχθήσεται, ἐςὶν ἐγτομὰς ἔχοντα ἢ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἢ ἐν τοῖς πρανέσιν ἃ 

πλαϊξιονυἂδ κατὰ τὸ σῶμα. ἄνθρωπος «προΐεται. ἔςι δὲ τῶν κ5 ἐι ὠμεοῦ; καὶ ὅτε ὀξῶδες ἔχαι ὃν κεχωρισμένον ὅτε σαρε 
μὲν: ἐχάντων: τρύῴας: γλίσχρον, τῶν' δ᾽. ἄλλων. ζῴων ἀκ ἔχει κῶδες, ἀλλὰ μέσον ἀμφοῖν". τὸ σῶμα γὰρ. ὁμοίως καὶ 
φλυσχρόπησα. λευκὸν δὲ; ἠώττων" ἀλλ᾽ ̓ Ηρόδατοςιδιέψεθς, ἔσῳ καὶ ἔζω σκληρόν. ἐς ιν αὐτῶν. ἔς ε δ᾽ ἔντομα, καὶ ἀπτορὰ, 
φράχψας τὰς Αἰθίοπας. προϊεάθαι μέλαιναν τὴν. γονῴν. τὸ δὲ οἷον ἕλος καὶ σκολόχενδρα, καὶ. πτερωτά, οἷον μέλεττα καὶ 
σπέρμα ἐξέρχεται μὲν. Χευκὸν. καὶ 'παχϑ, ἂν ἦ ὑγιεινόῖδ, μηλολόνθη καὶ σφήξ' καὶ ταὐτὸ δὲ γένος ἐςὶ καὶ πτερωτὸν 
θύραζε δ᾽, ἐλθὸν λεπτὸν γίνεται καὶ μέλαν. ἐν δὲ τοῖς πά- Ὁ καὶ ἄπτερον, οἷον μύρμηκές εἰσι καὶ πτερωτοὶ καὶ ἄπτεροι, 
ῴοις -Ὁυσήγνυτας, ὠλλὼ «γύεται πάμπαν. λεκτὸν καὶ ὑδα- καὶ αἱκαλέμεναι πυγολαμτίδες. τῶν. μὲν ἦν μαλακίων καλυ- 
τῶδες καὶ τὸ. χρῶμα καὶ τὸ πάχος" ὑπὲ δὲ: τῷ ϑερμῶ. πή: μέγωντὰ μὲν. ἔξῳ. μόριω τάδ᾽ ἐς, ἐν μὲν. οἱ ὀνομαζόμεναι πό- 
φνυταλ καὶ τωχρνεται. καὶ ὅταν ἐξίῃ χρονίσαν. ἐν τῇ, ὑστέε δὲς, δεύτερον δὲ τότων ἔχρμόη ἡ κεφαλή, τρίτον. δὲ τὸ κύτας; 
βίᾳ. παχύτερον ἐξέρχεται, ἐοτε. δὲ ξηρὸν καὶ συνεστραμε ἃ περιέχει τἀντός, καὶ καλοῦσιν αὐτὸ κεφαλήν τινες, οὐκ 
μένον... καὶ τὸ μὲν γόνιμιον ἐγ τῷ ὕδατι Ζωρεῖ κάτω, τὸ δ᾽ γ5 ἀρθῶς καλοῦντες" ἔτι δὲ πτερύγια κύκλῳ περὶ τὸ κύτος. 
ἄγονον διαχεῖται. ψωδὲς δ᾽ ἐςὶ. καὶ ὃ ἘΠΕ ώρια συμβαίνει δ᾽ ἐν πᾶσι τοῖξ μαλακίοις μεταζὺ τῶν ποδῶν 
δὰ τῆς γονῆς. τῶν. ἡράρν ε,  ὰ ἔρον, καὶ τῆς. γαστρὸς εἶναι τὴχ κεφαλήν. τόδας μὲν οὖν ὀχτὼ 

᾿ : ΞΕ ἔτι Ὁ πάντ᾽ ἔχει, καὶ τέτες δικοτύλες ποτα, πλὴν ἑνὸς γένους 

ΤῊ " δ Ἵ Δ στ τὸν πολυπόδων. ἰδίᾳ δ᾽ ἔχουσιν αἷ τε σηπία: καὶ. αἱ τευθίδες 
ἀὐονι Δ ΡΣΣ ἀνα ΤΡ ΟΣ ὡς 80 καὶ οἱ τεῦθοι δύο προβοσκίδας μακρὰς ἐπ᾽ ἄκρων, τραχύε 
Πρὶ μὲν ὄν τῶν ἐναίμων ζῴων, ὅσω τε κοινὰ ἔχουσι τητὰ ἐχόσας δικότυλον, αἷς προσάγονταί τε καὶ λαμβά- 

μέρη καὶ ὅσα ἴδια, ἔκαστον γένος, καὶ τῶν ὠνομοιομερῶν νεσιν εἰς τὸ στόμα τὴν τροφήν, καὶ ὅταν χειμὼν ἧ, βαλ- 
καὶ τῶν ὁμοιομερῶν; καὶ ὅσα ἐντὸς καὶ ὅφα: ἐκτός, εἴρηται λόμεναι πρός τὴα. πέτραν ὥσπερ ὠγκύρας ἀποσῳλεύουσιν. 

4. σημεῖον -- 2. ὅβαρ οἵα. ἢ 2. πλέον᾽ Ὦ.. Ὁ ἱμήσασβαι “4405. βδάλλῃ Ῥ. ἢ 8. γάλα ροβὲ ἔχυσιν “4405. }} πᾶσι] παρὰ Ῥ 
Ὅ“, οἵὰ Ὦ“. ||.5. πρόβατα !Ῥ, τὰ πρόβατα 12“. 11 γὰρ μῆνας] μᾶῆκις καὶ 05. ἢ 6. ὅμως .45. ἢ] Ἴ. οἱ “45. ἢ 9. δὲ οἵα .4“. 1 πελιώ» 
τερον 4505, 1} 10. τιθενομένοις ᾿Υ 4“. ἢ} μέλανες Ῥ5. 1 11. τροφιμώτερον (5, τρόφιμον 45. ἢ 13. ἅπαντα τὰ ἔχοντα αἷμα (5, τὰ ἔχ. 
αἶμα ἃ ἅπαντα “45. 1 14, ὅπως Ῥ“. 18. τὴν οπι..4405. ἢ -19. λεπτὸν .45. 11 ὑγιαῖνον 4405. 1 22. τῇ θερμῦ δὶ. 5. ἃ 26. 8] ἃ 

ὁ «4505, ὅπερ 2“. 1.30. Δ] εὐ΄. 5. 1:33. ἐκτὸς. καὶ ὅσα ἱγτός «150». 
1, ζώων οἵα «“{“0 5. .}} νῦν. 4405, ἢ 2. γα, ταῦτα πλείω “45, γδη αὐτῶν πλείω. 05. ἢ ἀ4. ὅτι ἕκα 65, ἔχει τὸ Ρ,, τὰ .»».-. Ι ἴνωμα 

τῶν ζώων οἷον καὶ τὸ «450 “. 1] 5. ἣν δὲ τῶν. μαλακοςράκων Ῥ. τὼ δὲ μαλακόςρακα “4“6“. ᾿ 6. ὅδα. τὸ μὶν (μὲν τὸ }) ςερεὸν ἐκτὸς ἔχυσὶν 

Ῥ}4. 1 τὸ οπι “4505... 1. εἰ: 14. φλαςέν 105, φλαυφόν Β. 1 8. τε ογὴ .45.  χαρκίνων γίνος καὶ τὸ τῶν καράβων Ῥἢ)“. ἢ ἂν δὲ τῶν 

ἐφρακοδέρμων ῬῚ)“. 1 10. ἔξιν πὶ ὅσ. 11.411. δὴ Ὁ“. ἢ τὸ] καὶ τὸ 44“, τό τε ΡΙ“.  κόχλων καὶ τὸ τῶν ἐςρέων γένος 5)“. 18. εἴδη 

περιείληφε ῬῺ“. ἢ 15. Ὁ] ἐγ ῬΏ“, οτι “4505. ἃ 16. ἀμφοῖν ἔχει. τὸ ΙΗ“. | 19. μηλολόνθα “45. ἢ] καὶ ροδὶ σφήξ οτὰ 5. ᾿ἱ γίνος αὐτῶν 
ἐξι “4405. ἢ 21. πυη.] πτερόποδις ῬΏ“. 32. ταῦτα ΡΠ)“. " 23. ἡ οπχ «4“05. 1 21. τὼ ἱντὸς 445, πᾶν τὸ σῶμα Ῥ.)“. ᾿] κίφαλόν 

29“. ἃ 25. ἔςι ῬΙ5. ᾿ 38) πάντα] πάντας 45, πανία 125, οτὰ (Ῥ. ἵ 29. ἢ τε σηπία 15. ᾿ διρεν τευθίδες τὸ .45 δοκεῖ εἶται τὰ κα’ 
λαμάρια. ἢ 30. τευθοὶ Ῥ1)“. 1} προβ. καὶ μ. . ἢ 32. χειμῶνι, ογαῖδδο ἢ, Ῥ. |] βαλλόμενα «45. [[ 38. ἄγκυραν ΡῺ».. ᾿ 

ὕυυ 2 



δὰ 

τοῖς. δ᾽ ὥσπερ πτερυγίοις, οἷς ἔχωσι περὶ τὸ κύτος,, νέουσιι 
ἐπὶ δὲ τῶν ποδῶν αἱ κοτυληδόνες ἅπασιν εἰσίν. ὁ μὲν οὖν 
πολύπυς καὶ ὡς ποσὶ καὶ ὡς χερσὶ χρῆται ταῖς πλεκτώ» 
γαῖς. προσάγεται μὲν ὧν ταῖς δυσὶ ταῖς ὑπὲρ τὸ στόματος: 

ΚΕΡῚ Τὰ ΖΩᾺ ΣΤΌΡΙΩΧΝ Δ’: 

φὼν ἐν μέσῳ τῶν. ποδῶν πῶν κἀλεμίαιν ᾿κλεκτακῶν. ταύτης 
δὲ τὸ μέν ἐςι ςόμα, ἐν ᾧ εἰσὶ δύο: ὀδόντες“ ὑπὲρ δὲ τότωη 

ὀφθαλμοὶ μεγάλοι δύο, ὧν τὸ μεταξὺ μικρὸς χόνδχυς. ἔχων 
ἐγκέφαλον ᾿μυιρόν, ἐν. δὲ τῷ. ζόματί ἀξι μικρὸλ σαρκῷδειι 

τῷ δ᾽ ἐσχάτῃ τῶν πλεκτανῶν, ἥ ἐςιν ὀξυτάτη τε καὶ μόνῃ 6 γχῶτταν δ᾽ νῶς ἔχει αὐτῶν ὑδέν; -ἀχλῶ. σὐτῳ τχρῦται ἀπὶ 

παράλευκος αὐτῶν καὶ ἐξ -ἄκρου δικρόα (ἔστι δ᾽ αὕτη ἐπὶ 
τῇ ῥάχει" καλεῖται δὲ ῥάχις τὸ λεῖον, ὃ πρόσω αἱ κοτὺΞ 
ληδόνες εἰσί), ταύτῃ δὲ τῇ πλεκτάνῃ χρῆται ἐν ταῖς ὀχεί- 

ὅυις.. πρὸ τῇ κύτους δ᾽ ὑπὲρ τῶν πλεκτανῶν ἔχουσι κοῖλον 

γλώττης. μετὰ τδὲ τῦτο. ἔξωθεν. μὲν. ἔς!ν ἰδεῖν τὸ ἐφ αἰνόμοοι 
κύτος. ἔςξι δ᾽ αὐτῷ ἡ σὼρξ σχίξη, ὁκ εἰς εὐθὺ μότοι ἀλλὰ 

κύμλῳ᾽ δέρμα δ᾽ ἔχασι πάντα τὰ "μαλάκια περὶ ταύτι, 
μετὰ δὲ τὸ ςόμα, ἔχασιν οἰσοφαΐγον μακρὸν" καὶ ςεχόν, ἐχῥ 

αὐλόν, ᾧ τὴν θάλατταν ἀφιῶσι δεξαίμενοι τῷ. »ὐτει, ὅταν 10 μενον δὲ τότε. πρόλοβον “μέγαν. καὶ' περιφερῆ. ἐρτιθώδη." τίτι 
τι τῷ. ςόμωτι. λαμβαγωσιν. μεταβάλλει δὲ τῦτον ὁτὲ. μὲν 
εἰς τὰ δεξιὰ ὁτὲ δὲ εἰς τὰ εὐώνυμα". ἀφιᾶσι δὲ καὶ τὸν 
θόλον ταύτη. νεῖ δὲ πλάγιος, ἐπὶ τὴν καλουμένην κεφαλὴν 
ἐκτεύων τοὺς πόδας" οὕτω δὲ νέοντι συμβαίνει προορᾶν μὲ 

δ᾽ ἔχεται ἡ κοιχία οἷον ἤγυς ρον" πὸ: δὲ σχῆμα ὅμοιον τῇ ὃ 
τοῖς κήρυξιν ἑλίκῃ.. ὠπὸ- δὲ. ταύτης ἄγω πάλ ιφέρᾳι τρὸὴ 

τὸ ςόμα ἔντερον. λεπτόν" παχύτερον δ᾽ ἐξὶ ἀν φυμάχρυ τὲ" 

ἔντερον. σπλάγχνον δ᾽ ἐδὲν ἔχει τῶν μεαδιακίων,, ἀλλ' ἢ᾽ χαν 
εἰς τὸ ὃ -πρόσθεν (ἐπάνω γάρ «ἶειν οἱ ὀφθαλμοί); τὸ δὲ στό- 16 λῦσι μύτιν, καὶ ἐπὶ. ταύτῃ. θολόν; τῶτον :δὲ"τλεῖςον. αὐτῶ 
μα ἔχει ὄπισθεν. τὴν δὲ κεφαλήν, ἕως ἀν Ὧὰ, σχλορὰν 

ἔχει καθώπερ ἐμπεφυσημώην, ἅπτεται δὲ καὶ κατέχει 
ταῖς πλεκτάναις ὑπτίαις, καὶ δ᾽ μεταξὺ τῶν ποδῶν ὑμὴν 

διατέταται πᾶς" ἐᾶν δ᾽ εἰς τὴν ἄμμον ἐμπέσῃ, ὑκέτι "δύ- 

καὶ. μέγιστον ἡ ἡ σηπία ἔχε: ἀφίκετ᾽ βὰν: ἢ ἦν ἅπαιτα,. τα 

φοβηθῇ, Ἱμιέλισται δὲ ἀ: σηπία. ἡ μὲν ἦε: βύτις χεῖται ὑπ 
τὸ ξύμα,. καὶ δι᾿ αὐτὴς τείνει ὁ - ̓ φόμαχερε: ὃ δὲ πὸ ὅπῃ 
ἐνατείει, κάτωθεν ὁ θολός, καὶ τῷ αὐτῷ ῷ ὑμέι περιεχόμενν 

Ἢ γαται κατέχοιν. ἔχουσι δὲ διαφορὰν οἵ τε πολύποδες καὶ 2) ἔχει τὸν πόρον τῷ ἐντέρῳ, καὶ ὠἀφίησι. κωτὼ ταὐτὸὲν τὸν τ 

τὰ εἰρημένα τῶν μαλακίων" τῶν μὲν γὼρ πολυπόδων «τὸ 
μὲν κύτος: μικρόν, οἱ δὲ πόδες μακροί εἰσι, τῶν δὲ πὸ μὲν 
κύτος μέγα, οἱ δὲ. πόδες βραχεῖς, ὥςε μὴ πορεύεσθαι. ἐπὶ 

᾽ν," "ΔΝ Ν ἘΔ ΕΝ ω ΄ δ νΣ ἐ αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ πρὸς αὑταί, τὸ μὲν μακρότερόν ἐς! ἡ 

θολὸν καὶ τὸ περίττωμα" ἔχροσι δὲ καὶ τριχώξῃ. ἅττα ἢ 
τῷ σώματι:. τῇ. μὲν' ἦν σηπέᾳ καὶ τῇ τευθίδγ. καὶ τῷ τεῦ 
ἐντός. ἐξι τὰ στερεὰ" ἐν τῷ πρανεῖ τῇ σώματος, ἃ καλιῦῃι 

τὸ μὲν σήπιον τὸ δὲ ξίφος... διαφέρει :δέ' τὸ μὲν γὰρ τῷ 
τευθίς, ἡ δὲ σηπία πλατύτεροι. τῶν δὲ τευθίδων οἱ τεῦθοι 25 πιου ἰσχυρὸν καὶ πλατύ ἐστι, μεταξὺ ἀκάνθης: καὶ ὑστῶ, 

καλέμενοι ἐπὶ πολὺ μείζους" γίγνονται γὼρ καὶ πώτε πή» 
χων τὸ μέγεθος. γίγνονται δὲ καὶ σηπίαι ἔπαι διπήχεις, 
καὶ πολυπόδων πλφιτάναι τηλικαῦται καὶ μείζους ἔτι τὸ 
μέγεθος. ἔς. δὲ τὸ γέσος ὀλίγον τῶν τεύϑων. διαφέρουσι δὲ 

ἔχον ἐν αὑτῷ ψαθυρότητα σομφήν, τὸ. δὲ τῶν τε 
λεπτὸν καὶ χονδρωδέςερον. τῷ δὲ -σγγάκιατι. διαφέροσα ὦ» 
λήλων ὥσπερ καὶ τὰ κύτη. οἱ δὲ πολύποδες οὐκ ἔχοντ 
ἔσω στερεὸν τοῦτον ὁδέν, ἀλλὼ περὶ τον κεφαλὴν χονδῶ» 

τῷ σχήματι τῶν τευθίδων οἱ τεῦθοι" πλατύτερον γάρ ἐστι 30 δὲς, ὃ γίνεται, ἐάν τις αὐτῶν παλαιωῤῇ,, σκληρόν. τὰ ἃ 
τὸ ἐξὺ 'τῶν τεύθων, ἔτι δὲ τὸ κύκλῳ πτερύγιον περὶ ἅπαν θήλεα τῶν ἀρρένων διαφέρυσιν" οἱ μὲν γὰρ ἄρρενες ἔχοι 
ἐςὶ τὸ κύτος" τῇ δὲ τευθίδι ἐλλείπει. ἔς: δὲ πελάγιον, ὥς- πόρον ὑπὸ τὸν στόμαχον, ἀπὸ τὸ ἐγκεφάλου τείνοντα τρὸ 
περ καὶ ἡ τευθίς, μετὼ δὲ τὸς πόδας ἡ κεφαλή ἐςιν ὦπάν- τὰ κάτω τοῦ κύτους" ἔστι δὲ πρὸς ὃ τεῆει, ὅμοιον μαστῷ! 

1ς δὲ πτερυγίοις ἃ ΡΏσ, ἢ παρὰ Ῥ. [! 8. ποσὶ καὶ χερσὶ , χερὶ καὶ ποὺ Ὦ“. ἢ ἀ. προσώμι ΡΏ“. ἢ μὲν ζῆ δὲ 4405} 
δ. περίλευκος “4405. ἢ αὕτη ἡ ἐπὶ Ῥ. ἢ 8. δὴ 125, οἵα «4“05. ἢ 10. θάλασσαν ῬΏ5. Π διξάμεα «45. } 14. λάβωσι 4“. 1 τη ἢ 
4. }} 12. ἀριφερά 440“. 1 ἀφίησι “45. ἢ} δ᾽ ἕκαφον θορὸν «4404. | 13. πλαγίως 05, πελαγίως “45. 14. ἱκτεῖκον «45. ἢ 15. ἐμτρσία 

“«49.}ξΓ᾿18. τῶν οὐὰ 225. ἢ 19. πίση ῬΏ“. ᾿ 20. διαφορὰς “45..} 21. μαλακίων τὰ τῶν πολυποδίων" τῶν Ὦ. 1! 22. μὲν οπι . [ χύτα 

μὲν... 1 23. ἐν αὐτοῖς τώτοις. αὐτῶν Α40ο, || 24. μακρότατόν (5. “ ἰςιν οἷον ἡ }Ῥ. 1 254. τιφθίς 4“. 1 26. ἕτι πολὺ (", τολλῇ 

»(ο. ἢ γίγνεται «45. 1} -καὶ οαχ ». ἢ 28. ἔτι] ἐπὶ ῬΏσ. ἢ 29. τὸ οπι 125. ἢ διαφέρει δὲ τὸ σχῆμα τῶν τ. ὃ «τεῦθος «4405. ἢ 31. τῖν 

1 5.} 32. ἐλλείπει] ἔλασσον ῬΏ“. [ πλάγιον “4“0 5, 1} 33. χαὶ οἵα ῬΏ“. ἢ ἐςιν οι «49. 

2. ἔνεισι “4505. ἢ 8. δύο μεγάλοι ῬΏ“. ἢ 6. ἕξιν οἷα 25. ᾿ 1. τοι οαι Ῥ. [| 9. σῶμα ». Ἰ τειὸν καὶ μακρόν ΠΡΡ» "1. 
παρεμφερῆ ὄρνιθι ῬΙ)5. 1] 11. ἑμοία ῬΏ)5. ᾿ 12. ἔλικι 4405. 1} 13. ἐφὴ οἵα Ῥ. Π| 15. μύςιν εἰ 17. μύςις “45. 11 15 εἰ 21. θόλον Ὁ. 

θορόν “460, || 15. τῶτο ῬΌο. ἢ δ᾽ ἐπὶ πλεῖξον 5. 1} αὐτῶ Ῥ. ᾿Π 18. διὰ ταύτης «4“0 5, 1} δὲ εἰς τὸ ῬΏ“, τὸ 6. { ἕτερον Ῥ. ἢ 19. 

θορός 4505, θόλος 225. 1 κρὸ τὰ 5. 1 20. θορόν “4505. ᾿ τὼ αὐτὰ ῬΏ“. ᾿ 24. σηκίειον 5105, σηπύτιον 45 αἰτόοαις ἰοοο. Ἰ δ» 

φέρει γὰρ ὅτι τὸ μὲν σ. ῬΏ“. 11 25. ἐςι καὶ μ. }. ἢ 26. ψαδυρότητα ῬΩ“. ἢ 29. εἴσω «4505. ἢ τοιῶτον Ομ ὍΣ Ι 30. ἅν.» 0.1} 

33. τὰ] τὸ 45, 1}. ἅμ᾽ οἵα “6. ᾿ . 



! 

Ξ τ ΠΈΡΙ ΖΩᾺ ἸΣΤΟΡΊΩΝ ἂς 526 

ἀνδὲ ταῖς ᾿ϑηλαίατφυδύο ἀξ ταῦτ᾽ ἐξὶ καὶ ὦπα: ἀρεφοτέροις δῶν. ἐστὶ νοχὶ τῶν καρκήρων, τῶν μὲν. καρίδων αἴ τε κυφαὶ 

δ' ὑπὸ ταῦτα ἐρυθρὼ ἄττα ζωμαάτια πρόσεστιν. τὸ δ᾽ φὲν ὁ καὶ αἱ κριώγγονες “καὶ τὸ μιχρὸν γώος (αὗται γὰρ ὁ γῆον- 
μὲν. πολύκυς ὃν καὶ ἀνώμαλον ἔξωθεν καὶ μέγα ἴσχει" σώ ται μείζας), τῶν δὲ καρκίνων παντοδαπώτερον τὸ γόος καὶ 

δὲ τὸ ὑγρόν, ὁμόχρον ἅπαν καὶ Χεῖον, χρῶμα -δὲ λευκόν: ὑκ. εὐαρίθμητον. μέγιστον μὲν οὖν ἐστὶν ἂς καλῦσι μαίας, 
τὸ δὲ “πλῆθος 'τῶς ὠρῦ τοσῦτον -ὥστε: πληρὸν ἀγγεῖον -μεῖζον 5. δεύτερον. δὲ “οἵ τε πάγυροι καὶ οἱ “Ηρακλεωτικοὶ καρκίνοις 
τῆς τὸ πολύχοδος κεφαλῆς: ἡ. δὲ σηπία “δύα τε τὸ “κότῃ ἔτι. δ᾽ οἱ ποτώμιαι" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐλάττας καὶ ὠνωνυμώτεροι. 

κκὶ πολλιὸ ῴιὶ ἐν τὅτοις, χαλάζαις ὅμοια λευκαῖς, ἔκαςι, αερὶ δὲ τὴν ᾧοινύκην᾽ γύονται ἐν τῷ αἰγιαλῷ οὺς καλῦσιν 
δὲ τότωτ ὡς κεῖται τῶν. μορίων, θεωῤείσθω ἐκ τῆς ἐν ταῖς ἱππεῖς διὰ τὸ ὅτως ταχέως θεῖν ὥςε μὴ ῥᾷδιον εἶναι κατα- 

δνατομαῖς διωγραφῆς. πάντα δὲ τὰ. ἄρρινα. ταῦτα τῶν θη.- Χαβεῖν" ἀνοιχθώτες δὲ κενοὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν νομήν. ἔς: δὲ 
Ἀειῶν. διαφέρει, «καὶ μωστα ἡ σηπίκ᾽ τά πε “δὲρ πρανῆ 10 καὶ ἕτέρον γέρος μικρὸν. "μὲν ὦ ὥσαερ οἱ παρκίοι,᾿ τὸ δὲ εἶδος 
εξ. υεύτας πιάτα μελάντερα: τῶν ὑπτίων τραχύτερε. τε ἄχει ὅμιοιον τοῖς ὠἀστακαῖς. πάντων" μὲν ἦν ταῦτα; καθάπερ εἴρη: 
ὁ ὦ ἄρρο τῆς θηλείας, "καὶ διαποίκιλα: ῥάβδοις, καὶ τὰ ἐρ- ται πρότερον,. «τὸ μὲν. στερεὸν. καὶ ὀστρακῶδες ἐ ἐκτὸς ἔχει ἦν 
Ρρυπύγων᾽ ὀξύτερον. ἔστι δὲ ἃ γέη πλείω πολυκόδων, ἕν. μὲν τὴ χρόρῳ τῇ τὸ δέρματος, τὸ δ σαρκῶδες ὦ ἐντός, τὰ δ᾽. ἐν 
φὸ. μάλιστ᾽ ἐπιπρλάζον. καὶ μέγιστον: αὐτῶν ( εἰσὶ δὲ πολὺ τοῖς ὑπτίοις πλακωδέξερα, εἰς ἃ καὶ ἐκτύετυσιν αἱ θήλειαι 
μείζους. οἱ πρόφγειοι τῶν πελαγίων), ἔτι δ᾽ ἄλλοι μικροΐ, κ5 πόδας δ᾽ οἱ μὲν κάραβοι ἐφ᾽ ἑκάτεραι ἔχεσι πέντε σὺν ταῖς 
«οικίλσι,: ὃ ἐκ. ἐσθώνται. ἄλλα τε.δύο, τε χαλῳυμέη ἐσχοίταις : -χριλαῖο: ̓ ὁμοίως δὲ. καὶ οἱ καρκίνοι δέκα τὸς 

ἐλεδώνη, μήκει τε. δια ψέρυσω τῷ τῶγ. ποδῶν παὶ τῷ μονος πάντας σὺν ταῖς χηλαῖς. τῶν δὲ καρίδων αἱ μὲν κυφαὶ 
κὄτολο» εἶνάτ μόνῃ τῶν μαχακίων (τὰ γὰρ ἄλλα πώνα πότε μὲν ἐφ᾽ ἑκώτερα ἔχεσιν; ὀξεῖς τὸς πρὸς τῇ κεφαλῇ, 
δικότυλα ἐςιὸ; καὶ ἣν καλῦσιν οἱ μὲν βολίταναν οἱ δ᾽ ὅζο» ἄλλους δὲ πότε ἐφ᾽ ἑκάτερα κατὼ τὴν γαςέρα, τὰ ἄκρα 
λιν. ἔτι, δ᾽ ἄλλον δύο ἐκ ὀςρείοις, ὅ τε καλόμενος ὑπό τινων ὦ ἔχοντας πλατέα" πλάκας δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις ὑκ ἔχεσι, τὰ 

γαυτίλος καὶ. ποντίλος,: ὑπ᾽ ἐνίων. δ᾽ φὲν πολύποδος". τὸ δ' δ᾽ ἐν τοῖς πρανέσιν ὅμοια τοῖς καράβοις. ἡ δὲ χραγγων τὸ 
ἔς ρακον ὐὴόΖ ἐςὴν ιοδον κατεὺς: καὶ χοὸς καὶ ὁ ̓ συμιφνής. οὗτος ἀνώπαλιν' τὸς 'πρώτες γὰρ᾽ ἔχει. τέτταρας ἐφ᾽ ἑκάτερα, εἶτ' 

νέμεται. πολχάκις παρὼ: τὰν γῆν; εἶθ᾽ ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐκ. ἄχλους ἐχομώσυς χεχτὸς τρεῖς ἐφ᾽ ἑκάτερα, τὸ δὲ λοιπὸν 
κχύζεται εἰς τὸ ξηρόν, καὶ περιπεσόντος τὰς ὀξρέορ ἀλίσκεν πλεῖον μόριον τοῦ. σώματος ἄπουν ἐστ. κώμκπτονται δ᾽ οἱ 

σαὶ καὶ ἐν τῇ. γῇ ἀποθνήσκει. εἰσὶ δ᾽ ὅτοι μικροί, τὸ εἶδος Ω5 μὲν πόδες παντων εἰς τὸ πλάγιον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐντό- 
ὅμοιοι ταῖς. βολιταίναις. καὶ ἄλλος ἐν ὀστράκῳ οἷον κὸν» μων, αἱ δὲ χηλαί, ὅσα ἔχει χηλάς, εἰς τὸ ἐντός. ἔχει 
“λίμς, ὃ ὑμ ἐξέρχεται, ἄχ τῷ ὀξρείκου, -ἀλλ ἕνεςιν. ὥσχερ δὲ ὁ κάραβος. καὶ κέρκον, πτερύγια δὲ πέντε" καὶ ἡ καρὶς 

ἐςκοχλίας, καὶ ἔξω. ἐνατε τὼς πλεκτάνας παρ ϑδορ ἡ ἀυφὴ τὴν οὐρὰν καὶ πτερύγια τέτταρα. ἔχει δὲ καὶ ἡ 
μὸν ἔν: τῶν μαλακίων ἐρπαις" πο : κραγγων πψερύγια. ἐφ᾽ ἑκάτερα ἐν τῇ ἐρᾷ᾽ τὸ δὲ μέσον αὐὖ- 

2- τῶν δὲ. μαλακοστρείκων ἔν ἘΠῚ ἐς! γα: τὸ τῶν πα- 3 τῶν: ἐμφύτεραι ἀκανθῶδες, πλὴν αὗται μὲν πλατύ, ἡ δὲ 
ράβων, καὶ τούτῳ παραπλήσιον ἕτερον τὸ τῶν καλουμένων κυφὴ ἀξύ. ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν τοιότων ἀνορροπύγιον" 

ἀστακῶν" τοι δὲ διαφέρυσι τῶν καράβων τῷ ὄχαιν χηλὰς καὶ τὸ σῶμα τὸ μὲν τῶν καρίδων καὶ τῶν καράβων πρό- 
καὶ ἄλλας τινὼς διαφορὰς οὐ πολλάς: ἕν δὲ τὸ τῶν καρές. μηκες, τὸ δὲ τῶν καρκίωκ στρογγύλον. - διαφέρει δ᾽ ὁ κά- 
δὼν, καὶ ἄλλο τὸ τῶν καρκύων. γέη δὲ πλείω τῶν καρξς. ραβος ὁ ἄρρην τῆς θηλείας" τῆς μὲν γὰρ θηλείας ὁ πρῶτος 

4. ἵν δὲ ταῖς] ταῖς δὲ 05. ἢ τε οπι «45. ἢ! ἀμφ. καὶ ἀμφ. 65. Π 2. ἅττα] δὲ τὰ 6. ἢ σώματα Ῥ. ἢ 3. ἴξω δὲ καὶ Ῥ“. ἢ 
ἔχει 25. Τ Δ. ὁμέχροον «45, δμίχροον 65. ἢ δὲ οτ ῬΙὴ5. ἢ 5. πληρῦν τὸ ἀγγεῖον Ῥ. ἡ 6. πολύπου Ῥ)5. ἢ σηπυία “45. 1} 7. ἕκα- 
φον (5. ἢ 11. πάντα] ὅντα “4505. 1 τι] τε πάντα Ὁ“, οτὰ Ῥ. ἰὶ 12. ὑροπύγιον «44. 1 138. πλείω τῶν πολ. ῬΏ“. ἢ 16. ἄλλοι ὶ ἄλλο 

1“. [Τ᾿ τε δι] δὲ 7)“. 1 11. ἑλεαύνη 65, ἐλετόνη «45. Π τῷ τῶν οταὰ “4505. ἢ" 18. μόνον 47)“. 19. ἐς] εἶναι Ῥ. 1 21. ταυτί 
(5, 11 ποντίλος] ναντικὸς ῬῚ ὁ ναυτικὸς 125. ἢ δ᾽ φὸν πολύποδος] ἕςι δ᾽ οἷον πολύπους «4505. [ἢ 22. κοῖλον καὶ ἀσυμφυές 4“. 1} 23. νίμε- 

ται δὲ πολλάκις ΡΏ)“. || 24. παραπεσόντες }.“. ΐ 25. ἀποθνήσκουσιν 4“. [ αὐτὸ (5. 1 τῷ δὲ εἴδει 7)“. 217. ἔςιν 450“, 1 28. προ- 

τείει τὼς πλεκτάνας «45. 1} 30. ἐς! τὸ γένος τὸ Ῥ})“. ἃ 31. τύτων Ῥ.)“. || 34. πλείω τὸ τῶν «45. 

4. μὺ] μὲν γὰρ 7)“. Π κῆφαι 445. 1 2. κραγόνες 5. ΠΠ 3. τὸ οτι “45. ἢ ἀ. «καλῦμεν “415. Π 5. οἱ οα Ρ["“. 1 8. ἵππνς Ρ 
«4905. 1 ἕται ταχίως κατ. ῬΏ 5. ἵ 10. οἱ οπι “4566, ἢ 11. τοῖς οἵὰ 2“. 15. ἔχνσιν ἐφ᾽ ἑκάτερα 124. 1} 19, τάκρα Ῥ. ᾿ 21 εἰ 29. 

κράγγη 25. 11 21. τὸ οπι «4505. ἢ 23. ἐχόμενα “45. 1] 25. τὸ οτι .«4“.ὄ 26. χηλαὶ δὲ 72“. 27. πτ. δὲ] καὶ στ. Ρ5. 1 28. 
κύφη 25. ἢ καὶ οι «4405. ἵ τέσσαρα. ῬΙ“. 30. ἀκανθῶδες ἀμφότεραι 7)“. ἵ αὖται ἄμφω μὲν “4505. }} 31. ἀνουροπύγιον “45, ἀνερ- 

ροπύγιον (5, ἂν ὑρροπύγιον Ῥ, 1] 82. τὸ μὲν τῶν] τῶν μὲν Ῥ, ΠΠ καράβων καὶ καρίδων ῬΏ. 11 84, τῆς θήλεος “45. 



δ26 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΔλΊΊΣΤΟΡΙΩΝΙΔιΙι 

αὺς δίκρυς ἐς ί͵ τῷ: δ᾽ ἄρρενος. μῶνωξ, καὶ τὼ πτερύγίω τὰ λεττότερα, τάτων δ' ἐπάγω: τὸς ἀφθαλμῶρ. μειβὸς χαὶ βρα» 

ἐν τῷ ὑπτίῳ ἡ μὲν ϑήλειᾳ μεγάλα ἔχαι καὶ ἐπαλλάττονα κεῖς, οὐχ; ὥσπερ ὁ κάραβος “μεγάλους: τὴ Ἀ δ᾽ ἐκάνα τῶ 
αρὸς τῷ τραχήλῳ, ὁ δ᾽ ἄρρην ἐλάττω καὶ ὧι ἐπαλλάτ- ὀφθαλμῶν ὀξὺ καὶ τραχμ, καθαπερανὲὶ μέτωτοι, μεῖζη 
τοντα ἔτι τῷ μὲν ἄρρενος ἐν τοῖς τελευταίοις ποσὶ μεγάλα ἢ ὁ κάραβος, ὅλως δὲ. τὸ μὲν πρόσωπον ὀξύτερον; τὸν ἃ 

καὶ ὀξέα ἐςξὶν ὥσπερ πλῆκτρα, τῆς δὲ θηλείας ταῦτα μι- 5 θώρακα εὐρύτερον ἔχει: πολὺ τὰ καράβε,,. χιαὶ τὸ. ὅλον σῶν 
κρὰ καὶ λεῖα. ὁμοίως δ᾽ ἔχυσιν ἀμφότερα κεραίας δύα πρὸ μιὼ σαρκωδέςαρον καὶ᾿ μαλακώτερον. .. τῶν δὶ ὀμτὼ ποδῶν καὶ 
τῶν ὀφθαλμῶν μεγώλας καὶ τραχείας, καὶ ἄλλα κεράτιω μὲν τέτταρες ἐξ ἄκρε -δίκροοί, εἰσιν, αἷτϑὲ τέτεωρες ὗ, τὸ ἃ 
μικρὰ ὑποκάτω λεῖα. τὰ δ᾽ ὄμματα πάντων τούτων ἐςὶ περὶ τὸν τράχλιλον καλόμενον διήρηται μὲν ἔξωθεν πενταχῇ 
σκληρόφθαλμα, καὶ κινεῖται καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς καὶ εἰς καὶ ἕκτον ἐςὶ τὸ πλατὺ καὶ ἔσχατοι, πώτε πλάκας ἔχιν" 

τὸ πλάγιον" ὁμοίως. δὲ καὶ τοῖς καρκίνοις τοῖς πλείςοις, 10 τὰ. δ᾽ ἐντός, εἰς, ἃ προεντίκτοσιν αἱ ϑήλειαι, δασέα τέτταρα, 
καὶ ἔτι μᾶλλον. ὁ δ᾽ ἀςακὸς τὸ μὲν ὅλον ὑπόλευκον ἔχει καθ᾽ ἔκαφαεν δὲ. τῷν εἰρημένων -πρὸς. τὼ τἔξω «ἀκανθω ἔχα 
τὸ χρῶμα, μέλανι δὲ διαπεπασμένον. ἔχαι δὲ τοὺς μὲν βῥαχεῖάν καὶ. ὀρθήν, τὸ δ᾽ ὅλον σῶμα καὶ τὼ. περὶ τὼ δὴ 
ὑποκάτω πόδας τοὺς ἄχρι τῶν μεγάλων ὀκτώ, μετὰ δὲ ρακα λεῖα ἔχει, οὐχ. ὥσπερ ὁ κάραβος. τραχύς". ἐλιὰ 

φαῦτα τὶς μεγάλες πολλῷ μείζες καὶ ἐξ ἄκρε πλατυτέ. τοῖς μεγάλοις ποσὶ τὰ ἔξωθεν ἀκάνθας. ἔχει. μεῖζες. τ 
ρυς ἢ ὁ κάραβος, ἀνωμώλες δ᾽ αὐτάς" ὁ μὲν γὼρ δεξιὸς τὸ 16 δὲ θηλείας πρὸς τὸν ἄρρενα οὐδεμία διαφορὰ φαώτται! 
πλατὺ τὸ ἔσχατον πρόμηκες ἔχει καὶ χεπτόν, ὁ δ᾽ ἀριςε: καὶ γὰρ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλεια ὁποτέραν ἀν: τύχῃ τῶν χε 
ρὺς παχὺ καὶ ςρογγύλον. ἐξ ἄκρε δ᾽ ἑκάτερος ἐσχισμέος λῶν ἔχεσι ᾿μεΐζω, ἴσας: μότοι ἀμψοτέρως οὐδέτερος οὐδὲ 
ὥσπερ σιαγὼν ὀδόντας ἔχων καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, πλὴν ποτε. τὸν δὲ θάλατταν δέχονται μὲν παρὰ τὸ ςόμα τῶν 
ὁ μὲν δεξιὸς μικρὸς ἅπαντας καὶ καρχαρόδοντας, ὁ δ᾽ ὠρε- τα τὼ τοιαῦτα, ἀφιῶσι δ᾽ ἐπιλαμβάζχοντα. μυιρὸν τότε μόν 
ςερὸς ἐξ ἄκρε μὲν καρχαρόδοντας, τὸς δ᾽ ἐντὸς ὥσπερ γομν- 20 ριον οἱ καρκίνοι, οἱ δὲ κάραβοι καρὰ τὰ βραγχρμεδ" 
φίες, ἐκ μὲν τῷ κάτω μέρες τέτταρας καὶ συνεχεῖς, ἄνω- ἔχωσι δὲ τὰ βρωγχχοειδῆ, πολλὼ οὗ καΐραβοι." κουὺν δὲ τώ» 
θεν δὲ τρεῖς καὶ ὁ συνεχεῖς. κινέσι δὲ τὸ ἄνω μέρος ὠμφό: τῶν τούτων ἐςίν" ὀδόντας τει κάντ᾽ ἔχει δύο "(καὶ γὰρ εἰ 
τερθι, καὶ προσπιέζουσι πρὸς τὰ κάτω" βλαισοὶ δ᾽ ὠμφό- κάραβοι τὸς πρώτας. δύο. ἔχασι) καὶ τὸ ςόμω «ταρκωδέςε: 
τεροι τῇ «θέσει, καθάπερ πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ πιέσαι πεφυ- ρον ἀντὶ “γλιόστης, εἶτα" κοιλίαν. τῷ ς ἅμώτας ἐχρμέον τὰ 
κότες. ἐπάνω δὲ τῶν μεγάλων ἄλλοι δύο δασεῖς, μεικρὸν 25 θύς, πλὴν οἱ κάραβοι μικρὸν. ςόμαχκον πρὸ τῆς κοιλίας, 
ὑποκάτω τῷ ςόματος, καὶ ὑποκάτω τύτων τὰ βραγχιώδη εἶτ᾽ ἐκ ταύτης ἔντερον εὐθύ. τελευτᾷ δὲ τῦτο τοῖς μὲν κά- 
τὰ περὶ τὸ ςόμα, δασέα καὶ παλλώ. ταῦτα δ᾽ ἀεὶ δια- ραβοειδέσι. καὶ ἀαρίσι κατ᾽ εὐθυωρίαν. πρὸς τὴν ἐράϊ, Ὶ 

τελεῖ κινῶν: κάμπτει δὲ καὶ προσώγεται τοὺς ἂύο: πόδας περίττωμα. ἀφιᾶσι καὶ τὰ φὰ ἐκτίκτουσα, ταῖς δὲ καρεξ 
πρὸς τὸ ςόμα τὸς δασεῖς. ἔχπαι δὲ καὶ παραφυάδας λε: νοις, ἣ τὸ ἐπίπτυγμα ἔχουσι, κιωτὰ μέσον. τὰ ἐκίπτυγμῶ 
πτὰς οἱ πρὸς τῷ ςάματι πόδες. ὀδόντας δ᾽ ἔχει. δύο καθ ὃ ἐκτὸς δὲ καὶ τος, ἢ τὰ φὼ ἐιτίκταυσον. ἔτι τὰ θήλια αὐ": 
περ ὁ κάραβος, ἐπάνω δὲ τύτων τὰ κέρατα μακρά, βρα- τῶν παρὰ τὸ ἕτερον τὴν τὸν ὠῶν χώραν ἔχουσιν, καὶ τὸ 
χύτερα δὲ καὶ λεπτότερα πολὺ ἢ ὁ κάραβος, καὶ ὥλλα καλευμέην δὲ μύτιν ἢ μήκωνα πλείω ἢ ἐλάττω πάντ᾽ ἔχ 
τέτταρα τὴν. μὲν μορφὴν ὅμοια. τούτοις, βραχμτερα δὲ καὶ ταῦτα. τὼς δὲ ἰδίας ἤδη διαφορὼς καθ᾽ ἕκαστον δεῖ με 

1. μονώνυξ ῬΟ5})5. 11 2. καὶ ἐπ’ ἔλαττον τὰ πρὸς ῬΟΦΏ“. [[ 3. ἐπαλλ.] ἐπ’ ἐλάττονα 5. ἢ 5. μικρὰ ταῦτα καὶ λεῖα 5, μοιρὰ καὶ 

ταῦτα λεῖκ Ῥ. ᾿ 6. ὅμως 5. 1} Ἰ. κέρατα «4406. ἢ) 8. τέτων ἁπάντων Ῥ“. ἢ 9. ἐκτὸς καὶ ἐντὲς «4“0 5. 1} καὶ οἵχ «45. ἢ 11. ὑπόλεαα] 
λαμπρὸν ῬΏ“. ἢ 12. διαπεπλασμένον “4505. ἢ 15. ἀνώμαλος ὃὲ αὐτοῖς 5. ἢ] 16. πλατὺ καὶ τὸ 66. {Π 18. καὶ ροεῖ ἔχων οἵὰ 6" ἢ 

19. “καρχαρόδες ῬΏ“. | 20. καρχαρόδις Ρ΄4“})5 εἰ σοττ Ο5. 1 δ᾽ ἐντὸς] δὲ μέσυς «4505. 1 241. κάτωθεν ῬΙ5. 1] 2ἀ. τῇ κάτω μ᾽ 

ῬΡο. ᾿ὶ πρὸς τὸ λαβεῖν] προτείνειν. 6. [ 25. δύο ἄλλοι ῬΩ“. {| 26. σώματος “44. ᾿] καὶ μικρὸν ὑποκάτω 5“. ἢ βραγκία δὲ ΡΒ". 1 

28. προσάγεται τὸ λεῖχον τὸς “45. Π 29. τὸς δασεῖς πρὸς τὸ ςόμα ΡΏ“. ἢ 31. μακρά ἰπίογρτοῖες γείεγεβ, μικρά “4“05, πᾶ ἈΠ’ 

οτὰ. ἢ 32. δὲ οι 5. πολὺ ἡ] ἃ 125, ἀπολύει σοΥγ Ὁ. ἰἰ- 33. λεπτότερα δὲ καὶ βραχύτερα Ρ". 
1. παχεῖς ῬΏ“. 1} 3. καθαπερὰ «4505. ἰ μείζων ΡΖ“. ἢ ἀ. ἢ Ῥ..}} 7. εἰσίν οἵα «4505. Π τὸ 65. ἢ 8. διήρηνται Ὧ“. ἢ τάττα καὶ 

ἐκτός ΡΏ“. || 4. καὶ ἔσχ.] τὸ ἔσχ. «440 “.}} 10. ἐκτὸς 5. 1] προσεντίκτυσιν 125. 1 τέσσαρα Ῥ 5. | 13. λεῶν 2“. ἢ] ἔχει οπὶ «4“0". : 

τραχύ Ρ“..  1᾿. τὰ] τὰς Ῥσ. ἢ 16. ἂν οα; ῬΙ“. ᾿ 11. ἀδίποτε ἀὑδίτερος 25. [ 18. τῷ ςόματι ῬὈΙ)5. 1] 19. ἀφίησι »Ρο!} 

ἐπιλαμβάνοντα κατὰ μικρὸν “505. ἢ 20. βράγχια δᾷ Ῥ, βραγχοειδὴ 450“. ἃ 21. βραγχροειδὴ “4505. }} 22. πάντ᾽ ἔχειν δο 45, ἔχει 

δύο πάντα 225. ἢ 23. τὸ ςόμα] ἐν τῶ ςόματι Ῥ)5. ἢ 24, ςύματος δα: οοάΐςεβ ςομάχνυ. [ 26. εὐθὺς ἔντερον Ὁ“. ᾿ὶ 29. ἐπίπνγμε 

5 υἱτορίχας. ἢΠ τὲ ἐπίπτυγμα οτῃ «4405. }} 30. δὲ οτὰ }. || 32. μύτην Ρὶ, μύξιν 444, || μήκονα ΡΏ“. ἢ ἔχει πώτα . ᾿" 33. κδη ὁπὶ.4΄. 



ΠΕΡῚ ΤΑΘΟΖΟΩΑ ἹΣΈΟΦΙΩΣΝ Δι 621 

ρϑῶς. οἱ Ἢ μὲν: εἶγ κάραβοι," ὥσπερ: εἴρηται ̓ὸῦο ἔχασα ὁδόν: ᾿ς Συμβέθηεε δὲ “τῶν "μὲν ῥαίπων. τὰ ἐντὸς μόρια ὀνό- ὃ 
ξφας μεγάλους καὶ ἀὐελ α ἐν. εἷς ἔνεστι χυμὸς ὅμοιος τῇ ματα ἔχειν". πάντα “γὰρ σπλάγχνα ἔχει τὰ ἔσωθεν" τῶν 
μύτιδι, μεταξὺ δὲ τῶν ὀδόντων σαρχίαν γλωτφοειδές. ἀπὸ δὶ ὠπείμων, ὑδέν, ἀλλὰ κοινὸν τότοις καὶ ἐκείοις πᾶσι κοι- 
ἃ. το τεύματος. ἔχει ἀτρώμι βραχὺν: παλι κοιλίαν τόέτου λία καὶ ςόμαχος καὶ ἔντερον. οἱ δὲ καρκόσις περὶ μὲν τῶν 
ἀχόμένην ὑμενώδη, ἧς «ρὸς τῷ στόματι ὀδόντες εἰσὶ. τρεῖς, ὃ χρλῶν καὶ τῶν ποδῶν, ὅτι ἔχωσι καὶ πῶς ἔχεσιν, εἕσπταὶ 
ἐν μὲν δύν κατ' ὀλχάλως, ὁ δὲ ὡς ὑπωρότω: τῆς δὲ κοὶ 
λας ἐκ τὸ “πλαγίου ἔντερόν' ἐςτε ἁπλὺν καὶ ἰσσκα;χὲς. δὲ 
ὕλου μέχρι πρὸς τὴν. ἔξοδον τὸ περιττώματος. ταῦτα μὲν 
εὖν χώντα. ἔχουσι μαὶ οἱ κάραβοι. καὶ αἱ καρίδες καὶ οἱ 

πρότερον" ὡς. δ᾽ ἐπὶ τὸ. πολὺ πάντες. τὴκ δεξιὰν ἔχεσι μεῖ- 
ζω: χολὴν καὶ ἰσχυροτέραν. εἴρηται δὲ αρότερον καὶ περὶ 
ὀφθαλμῶν, ὅτι εἰς τὸ πλάγιον βλέπυσιν οἱ πλεῖςοι. τὸ δὲ 
κύτος τῷ σώματος ἕν ἐςιν ἀδιόριςον, ἔτι δὲ κεφαλή, καὶ 

καρκίνοι": καὶ ιψὰρ ὀδόντας δύο ἔχουσιν τοἷ τοαρκίνοι,. ἔτι. δ᾽ τ εξ:τι ἄλλο: μόρισε." ἔχεσι δ᾽ ὀφθαλμὸς οἱ μὲν ἐκ τὸ πλα- 
οἷ γε. κιίραβοι: πόρον. ἔχουσι ἀπὸ τῷὸ ιςήθες ἠρτημιόνον μέ» 
χρὶ πρὸς τὸν ἔξοδον τῷ: περατώματας" ὕτος δ᾽. ἐξὶ τῇ ̓μὲν 

δηλείᾳ ὑςεροιός, τῷ «δ᾽ ἄρρενι θορικός.. ἔςι δ᾽ ὁ, πόρος ὅτος 
. φρὸς τῷ κοίλῳ τῆς σαρκός, ὥςε μεταξὺ εἶναι τὴν σάρκα" 

ηίου ἄνω ὑπὸ τὸ "πρανὲς εὐθὺς πολαὺ διεςῶτας, ἔνιοι δ᾽ ὦ 
μέσῳ "καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων, οἷον οἱ Ηρακλεωτικοὶ καὶ αἱ 
μαῖαι. ὑποκάτω δὲ τὸ ςόμα τῶν. ὀφθαλμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ 
ὀδόντας δύο ὥσπερ ὁ κάραβος, πλὴν οὐ φρογγύλοι οὗτοι 

τὸ μὲν γαρ ἔντερογ πρὸς τῷ κυρτῷ. ἐςίν, δ΄ δὲ, κόρος πρὸς τ ἀλλὰ. μακροί, . καὶ ἐπὶ τότων ἐπικἀλύμματά ἐςι δύο, ὧν 
φῷ. κούχῳ, ὁμοίως ἔχντα ταῦτα ὥσπερ τοῖς πετρεέποσιν, 
διαφέρει “δ᾽ οὐθὲν ὁ τοῦ ἄρρενος ἢ τῆς θηλείαφ' ἀμφότεραι 
“γάρ: εἶσι λεπτοὶ καὶ λουκοὶ καὶ ὑγρότητα ἔχοντες ἐν αὖ» 
τοῖς ὠχράν, ἔτι δ᾽ ἠρτημόοι ὠμφότεροι ἐκ τοῦ στήθους. 

μεῖαζύ ἐ ἐφ οἷπερ ὃ κάραβος ἔχει πρὸς τοῖς ὀδῶσιν. δέχ» 
ταὶ μὲν οὖν. τὸ ὕδωρ παρὰ τὸ ςόμα, ἀπωϑθῶν τοῖς ἐπικα; 
λύμμασι, ἀφίησι «δὲ κατὰ τὸς ἄνω πόρους τοῦ ςόματος, 
ἐπιλαμβάνων τοῖς ἐπικαλύμμασιν, ἧ εἰσῆλθεν" τοι δ᾽ εἰ» 

ἔχυσι δ᾽ οὕτω τὸ φὸν καὶ αἱ καρίδες καὶ τὰς ἑλίκας. ἴδια Ὦ σὶν εὐθὺς ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμούς" καὶ ὅταν δέξηται τὸ ὕδωρ, 
δ᾽ ἔχει. ὁ «ἄρρην πρὸς. τὴν θήλειαν. ἐν τῇ σαρκὶ κατὼ τὸ ἐκιλαμβώνι τὸ ςόμα. τοῖς ἐπικαλύμμασιν ἀμφοτέροις, 
στῆθος δύο λεύκ ἄττα καθ᾽ αὐταί, ὅμοια τὸ χρῶμα. καὶ ἔπειθ᾽ ὕτως ἀποπυτίζει. τὴν θάλατταν. ἐχόμενος δὲ τῶν ὀδόν- 
Ῥὴν σύστασιν ταῖς τῆς :σηπίας -προβοσκίσιν" εἰλιγμώα δ' τὼν ὁ ςξόμαχος. βραχὺς πάμπας, ὥς ε «δοκεῖν εὐθὺς εἶναι 
ἐςξὶ ταῦτα ὥσπερ ἡ τὸ κήρυκος μήκων. ἡ δ᾽ ἀρχὴ τούτων μετὼ τὸ ςόμα τὴν κοιλίαν. καὶ. κοιλία τούτου ἐχομένη δ.» 
ἐστὶν ὠπὸ τῶν κοτυληδόνων, αἵ εἰσιν ὑποκάτω τῶν ἐσχι- Ὁ κρόα, ἧς ἐκ μέσης μὲν τὸ ἔντερόν ἐςὶν ἁπλοῦν καὶ λεπτόν" 
τῶν ποδῶν, ἔχει δὲ καὶ ἐν τούτῳ. σάρκα ἐρυθρὰν καὶ α΄ τελευτᾷ δὲ τὸ ἔντερον ὑπὸ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἔξω, ὥσπερ 
ματώδῃη “τὴν χρόαν, τῇ δ᾽ ὠφῇ γλίγχραν Ναὶ ὑχ ὁμοίαν εἴρηται καὶ, πρότερον. ἔχει δὲ τὸ μεταξὺ τῶν ἐπιιαλυμμα- 
τῇ σαρκί. ἀπὸ δὲ τοῦ περὶ τὰ στήθη. "ηρυνιύδους ἄλλος των, οἷπερ ὁ κάραβος, πρὸς τοῖς ὀδῶσιν. ἐν δὲ τῷ κύτει 
ἐξὸν ἑλιγμός, ὥσπερ ὡρπεδένη τὸ πάχος" ὧν ὑποκάτω δύο ἔσω  χυμός ἐςιν “ὠχρός, καὶ μόιρ᾽ ὦττα προμήκη λευκά, 
ἅττα ψαθυράι ἐξι προσηρτημένα τῷ ἐντέρῳ. θορικά. ταῦτᾳ Ὁ καὶ ἄλλα πυρρὰὼ διαπεπασμένα. διαφέρει δ᾽ ὁ ἄρρην τῆς 
μὸν οὖν ὁ ἄρρην ἔχει" ἡ δὲ θήλεια ὰ ἴσχει τὸ χρῶμα θηλείας τῷ μεγέθει καὶ τῷ πλάτει καὶ τῷ ἑπικαλύμματι" 
ἐρυθρά, ὧν ἡ. πρόσ φυσίς ἐστὶ πρὸς τῇ κοιλίᾳ ναὶ τοῦ ἐν: μεῖζον γὰρ τοῦτο ἔχει ἡ θήλεια, καὶ πλέον ὠἀφεςηκὸς καὶ 
τίρε ἑκατέρωθι μέχρι εἰς τὰ 'σώρκώδη, ὑμέόι χεπτῷ περι. δυνηρεφέςερον, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν καράβων. . 
εχόμενα. τὰ μὲν οὖν μόρια ὅσα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἔχουσι, Τὰ μὲν οὖν τῶν μαλακοςράκων μόρια τῦτον ἔχει τὸν 
ταῦτά ἐςιν.. ᾿ " βστρόπον. τὼ δ᾽ ὀςρακόδερμα τῶν ζῴων, οἷον οἷ τε κοχλίαι ἀ 

2. κριλίας 5, κοιλίαν Ῥ. ἢ 3. μύςιδι (405. ἢ 6. καταλλήλως “34. ἢ 7. ἔξιν δα ἔντερον 15“, οἵὰ “4505. ἢ ἰσόκαχες ῬῬ. 1 8. 

ταῦτα -- 12. περιττώματος οἵπι-Ῥ,.᾿ 9. πάντες 525. Ἵ 10. καὶ γὰρ -- καρκίνοι οἵα 2“. ἢ 41, γε οἱ 5. ᾿ ἔχυσιν οπι 7582. ἢ 

42. τῆς μὲν δηλείας ὑςερικὸς τῷ δ᾽ ἄρρενος ΘΠ". ἢ. 17. τῆς οπιὶ 65. 1] 20. ὗτοι «4405. 1} ἕλικας, ἰδία 445. 21. τῇ ον “45. ἢ 23, ταῖς] 

τῇ «45. ἢ προβοσκήσει οοτν “45. ΠΠ 27. τὴν δ᾽ ἁφὴν 1)5. ἢ 28. τοῦῦ τότν “465. ἢ κηρυκώδης (5. ᾿ὶ 29. ὧν 5. ᾿ 30. ψαδυρά Ρσ. 
81. ὠὸὲν Ὦσ“. ἢ ἴχει “05. γν 32. ἐρυθρόν ῬΌ “5. 11 33. ἑκατέρα “4505. ἢ μέχρις 25. ἢ τὸ σαρκῶδες “ί50». 

4. μὲν σῃι 1)“. ἢ μόρια καὶ ἐκτὸς ὀνόμ. ῬΡ-. [ 2. γὰρ τὰ σπλ. 2“. ἢ ἔχειν 44“. 1] 3. κοινὰ ,)5. } ἀ. ὕτερον ἴςιν. οἱ Ῥ“. 1 
5. τῶν οἵὰ (5. ἢ 6. μείζω ἔχνσι τὴν δεξιὰν ῬΡῬΩδ αὶ 9. ἦν ̓ς] ἔνεςιν ςοάϊοεπ. ἢ ἔτι δὲ] ὅ τε Ῥ25. 1 10. εἴ τι οπὰ 5. ᾿ 11. πολλὰ 

Ῥ. ἢ διεςῶτάς πως. ἔνιοι θ5. } 12. οἱ οτι ργ .45. }] 17. περὶ τὸ ςόμα ἀπωθὲν Αἴ“, 1 18. ἀφίησι --- 19. ἢ οἵαν ργ .4“. ἢ 420. εὐθὺς 
πὶ. Ὁ“. ἢ 21. ἐπιιαλ. ἐςιν ἀμφ. 45, 0. 22. ἀπσπτύει 4905. 1 23. βραχὺ 65... 24. τὸ στὰ (5. 1] τὴν κοιλίαν δῃῖα μετὰ 25. ᾿ 27. 
καὶ οπὶ Β7.5. ᾿] τὰ 5, οἵὰ ῬΏν. ἢ 28. παρὰ “4405. 1 29. λεπτὰ 5). ἢ 30. πυρὰ .45725. 1] διωχεπλασμένα “4405. 1} τῆς οὐχ Ῥ. ἢ 
81. τῷ τε μεη. ῬΟ5} 5. ἢ πάχει 4422“. 1 32. ἔχει τῦτο 5“. ἢ 33. συνηρρεφέςερον (5. [Π 3.5. οἷον ογὰ Ῥ. ᾿ϊ κόχλοι καὶ οἱ κοχλίαι ῬΏ“. 
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καὶ οἱ κόχλοι καὶ πάντα τὰ καλούμενω ὄςρεω, ἔτι: δὲ τὸ 
σῶν ἐχῥων γένος, τὸ μὲν σαρκῶδες, ὅσα σώρκας ἔχει, 
ὁμοίως ἔχει τοῖς μαλακοςράκοις (ἐντὸς γὼρ ἔχει), τὸ δ᾽ 

ὕςρακον ἐκτός, ἐντὸς δ᾽ οὐδὲν σκληρόν. αὐτὼ δὲ πρὸς αὐτὰ 

ΠΕΡῚ ΤΆ ΖΘΑ ἘΣΈΟΡΤΩΝΙ Δα 

κινεῖται καὶ ἔρπει!. νέμεται. δ΄. ἀπολυομένη καὶ κή 'λετάς, 
κοινὸν δὲ καὶ ταύτων καὶ τῶν ἄλλων. τῶν σκληροςράκων τὸ 
λεῖον εἶναι ἐντὸς τὸ ὄςρακον. τὸ δὲ σωρκῶδες τοῖς μὲν μον- 
θύροις καὶ. διθύροις προσπέφυκε τοῖς ὀςράκοιν, ὥστε βίᾳ 

διαφορὼς ἔχει πολλὰς καὶ κατὰ τὰ ὄςρακα καὶ κατὼ τὴν 6 ἀποσπᾶσθαι; «ταῖρι: δὺ ςρομβωώϑεσιν -ὠπολέλυται μᾶλλο, 
, Ἁ 2 ,’ὔ δΐς δ }Ὶ ) “«, 2 Β4 Ἂ ’ὔ ὁδὶ σάρκω τὴν ἐντός. τὼ. μὲν γὰρ «αὐτῶν. οὐκ ἔχει σάρκα οὐἀδὲ- 

μίαν, οἷον ἐχῖνος, τὰ δ᾽ ἔχει μέν, ἐντὸς δ᾽ ἔχει τὴν σάρκᾳ 
ἀφανὴ πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, οἷον οἵ τε χερσαῖοι κο- 

ἴδιον “δὲ -Τούτρις. κατὰ τὸ ὄφράκον ὑκάρχει πῶσι τὸ δίκῃ 
χεῖν τὸ. ὅςρακον" τὸ τὸν ὠπὸ τῆς κεφαλῆς. ἔτι δ᾽ ἐπί 

,ὔ στυγμω πάντ᾿ ἔχει ἐκ. γενετῆς.. ἔτι δὲ πάντα τὼ ςρομβωὴ 

χλίαι καὶ τὰ καλόμενα ὑπό τινων κοκάλια καὶ τῶν ἐν τῇ τῶν ὀςρακοδέρμων δεξιά, καὶ κεῖται οὐκ ἐπὶ τὴν ἑλίκηι 
θαλάττῃ αἴ τε πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες καὶ ὁ κόχροος. καὶ τ ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ κατάντικρύ. τὰ μὲν ἦν ἔξωθεν μφόρια τόσων τῶι 

σἄλλα τὰ ςρομβώδη. τῶν δ᾽ ἄλλων τὰ μέν ἐςὶ δίθυρω ζῴων τοιαύτας ἔχει. τὼς διαφοράς" τῶν δ᾽ ἐντὸς τρόπον μὲ 

τὰ δὲ μονόθυρα" λόγω. δὲ δίθυρα τὰ δυσὶν ὀξίραϑιοις πὲρι- τινα “παραπλήσιος ἡ φύσις ἐςὶ πάντων, καὶ μάλιςα τῶ 
έχομενα, μονόθυρα δὲ τὰ ἑνί" τὸ δὲ σαρκῶδες ἐπιπολῆς, ςρομβωδῶν (μεγέθει γὼρ ἀλλήλων διαφέρει καὶ τοῖς καδ' 
οἷον ἡ λεκάς. τῶν δὲ διθύρων τὰ μόν ἐςιὶν ἀνώπτυχα, οἷον ὑπεροχὴν πάθεσιν), οὐ πολὺ δὲ διαφέρει ἀδὲ τὰ μονόθυρα 
οἱ κτένες καὶ οἱ μύες" ἅπαντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῇ μὲν 15 καὶ. δίθυρα, συγκλεις ἃ δέ διαφορὰν γὰρ ἔχει πρὸς ἀλ- 
συμπέφυκε τῇ δὲ διαλέλυται, ὥςε συγκλείεσθαι καὶ ἀνο- ληλα μὲν μεκροίν, πρὸς δὲ τὰ ἀκίνητα πριείον. τῦτο δ᾽ ἔαι 
γεσθαι. τὼ δὲ δίθυρα μέν ἐςιν, ὁμοίως δὲ σὺ ἰξαὰ φανερὸν ἐκ τῶν ὕςερον μᾶλλον. ἡ δὲ φύσις τῶν ςρομβοεν 
ἐπ᾿ ἀμφότερα, οἷον οἱ σωλῆνες. ἔς! δ᾽ ἃ ὅλα περιέχεται δῶν ὡπαντων ὁμοίως ἔχει, διαφέρει δ᾽ ὥσπερ εἴρηται, καϑ' 
τῷ ὀςρώκῳ καὶ οὐδὲν τῆς σαρκὸς ἔχει εἰς τὸ ἔξω γυμνόν, ὑπεροχήν (τὰ μὲν γὰρ μείζω μέρη καὶ ἐνδηλότερα ἔχῃ 
οἷον τὰ καλούμενα τήθυα. ἔτι δ᾽ αὐτῶν τῶν ὀςρώκων δια- Ὦ αὐτῶν, τὰ δ᾽ ἐλώττω τἀναντίον), ἔτι δὲ σκληρότητι καὶ μα- 

φοραὶ πρὸς ἀλληλά εἶσιν. τὰ μὲν γὰρ λειόςιρακώ ἐς ιν, ὥσ- 

περ “σωλὴν καὶ μύες καὶ: κόγχαι ἔιαὶ αἱ καλούμεναι: ὑπό 
τινων γάλακες, τὰ δὲ τραχυόςρακα, οἷον τὼ λιμνόςρεῳ 
καὶ πύνα καὶ γέν κόγχων ἔνιω καὶ κήρυκες" καὶ τούτων 

λακότητι καὶ. τοῖς ἄλλοις τοῖς τριέτοις πάθεσιν. ἔχει γὼ 
... 7 Ν ν ΟΣ -“- ΄ “"ν ΄ὔ , πώντα τὴν μὲν ἐξωτάτω ἐν τῷ ςόματι. τοῦ ὑςράκου τάβκά 
ςιφράν, τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ᾽ ἧττον... ἐκ μέσο δὲ τότε ἡ 
κεφαλὴ καὶ κεράτια δύο" ταῦτα δ᾽ ἐν μὲν τοῖς μείζοσι 

τὰ μὲν ῥαβδωτά ἐςιν, οἷον κτεὶς καὶ κόγχων τι γώος, τὰ 25 μεγάλα, ἐν δὲ τοῖς ἐλάττοσι πάμπαν μριρά ἐςν. ἡ ἃ 
δ᾽ ἀρράβδωτα, οἷον αἴ τε πύναι καὶ κόγχων τι γένος. καὶ κεφαλὴ ἐξέρχεται πᾶσι τὸν αὐτὸν τρόπον" κἄν τι φυβηῆν 
πάχει δὲ καὶ λεπτότητι τῶν ὀςρώκων διαφέρυσιν, ὅλων τε συσπᾶται πάλιν εἰς τὸ ἐντός. ἔχει. δὲ ςόμα καὶ ὀδύποι 
τῶν ὀςραάκων καὶ κατὰ μέρος, οἷον περὶ τὰ χείλη" τὰ μὲν ἔνια, οἷον ὁ κοχλίας, ὀξεῖς καὶ μικρὰς καὶ λεπτές. ἔχε 
γὰρ λεπτοχειλῆ ἐςΐν, ὀΐον οἱ μύες, τὰ δὲ παχυχειλῆ, οἷον δὲ καὶ προβοσκίδως, ὥσπερ καὶ αἱ μυῖαι" τοῦτο δ᾽ ἐὶ 
τὰ λιμνόςρεα. ἔτι τὰ μὲν κινητικὰ αὑτῶν ἐςίν, οἷον ὁ κτεῖς 80 γλωττοειδές, ἔχασι δὲ καὶ οἱ κήρυκες τῦτο καὶ αἱ πορφύ 
(διοι γὰρ καὶ πέτεσθαι λέγασι τὸς κτώας, ἐπεὶ καὶ ἐκ τὸ ραι ςιφρόν, καὶ ὥσπερ οἱ μύωπες "καὶ οἱ οἷςροι τὼ δέ 
ὀργάνε ᾧ θηρεύοντωι ἐξάλλονται πολλάκις), τὰ δ᾽ ὠκύητα ματα διατρυπῶσι τῶν τετραπόδων, ὅτι τὴν ἰσχὺν τοῦτ᾽ Κὶ 
ἐκ τῆς προσφυῆς, οἷον ἡ πύνα, τὰ δὲ ςρομβώδη πώντα σφοδρότατον" τῶν γὰρ δελεάζων τὰ ὄςρακῳ διωτρυτῶτο, 

ἀ. ἑαυτὰ “45. Ἰ 5. ὀςᾶ “44, ὁςὰ 6. ἢ κατὰ οπὶ 25. ἢ 7. οἷον ὁ ἐχῖνος «45. Π] 9. κοκκάλια 5, κωδάλια 10“. ἢ 12. μονόθυρα 

δίθυρα οπὶ ΡΓ 4505. ἢ 13. τὰ δὲ σαρκώδη ΡΏ“. ᾿ ἐπὶ πολλῆς “445. 1 14. λοπὰς “4405. ᾿] ἐξὶ τὰ μὲν ῬΙ5. ᾿ἱ ἀνάπτυκτα 4.1 

45. οἵ τε κτένες “0. 11 16. διαλύεται ῬΙ65. ᾿ 20. τήθεα 04. τίθεα 45. ῃἰ 21. λειόσαρκά Ῥ. [|Ϊ ἐςι δηῖθ Δ. “4405. ἢ 23. γαλάδε 

ΡΡο. ᾿ τραχέα ΡΠ). {Π λημνόςρεα «45, λιμόςρεα ῬΏ». ἢ 24. πῖναι 6. ᾿ 25, ἔξιν οὰ ῬΏσ. ἢ τὼ --- 26. γόος οπι ῬΑ“. ᾿.-29.λ» 
πτόχελα ΡΏ“. ᾿ὶ οἱ οπι . |ἰ παχύχειλα ΡΙ)5. ἢ 30. λειμόςρεα “4505, λιμόςρεκ' Ῥ“. 1" ἐξιν αὐτῶν ΡῬ)5. " δ΄ οαα Ῥ}5. οἱ χπὶς 

“5.}} 31. πετᾶσθαι “4505, πέττεσθαι ΡΏ“. || 833. ἐχ] ἐςιν ἐκ “2405, ἢ προσφύσεως Ῥ225. || -πίση .44“0», 
1. λοπάς “4405. ΠΠ| 2. καὶ ροϑὶ δὲ οπιὶ “45. ΠΠ σκληροσάρκων.Ρ Ὦ“..} 1. ἱπίπνγμα “45. 1}. 8. ἔχει πώτα. 5. ἢ 9. δεξιᾶ κοίύπτω 

ΡΡο. ᾿ 10. ἐπὶ τὴν ἀντικρύ 15. [{ μόρια] τῶν μορίων 44“ 5. ἢ 42. παραπλησία ἐξὶν ἡ φύσις αὐτῶν καὶ Ρ΄Όσ, 1 13. φρομίξβοτιδῶν ΡΡο 
15. συγκλεῖςὰ] τὰ πλεῖςα 440“. ΠΠ γὰρ} μὲν 66. 1} 16. μὲν οπι 65. { 18. εἴρηται καὶ καθ᾿ ὑπεροχήν 05, εἴρηται καθάπερ ὁ χήν ΟἹ 
49. μόρια “450 σ. 1} 20. σκληρότατον καὶ μαλακώτατον 45, Π 22. τὸ μὲν ἐξώτατον 4“. 1] 23. ςρυφτὴν “45, ςρυφνὰν 65. 1 24. χίρατε 

““.,ὮἩἷ 25. ἐλάττοσι] μυιροῖς «4405. ἢ] πάντα μικρά, ἡ }. ἢ 36. κἂν τῇ καὶ ὅταν ῬΙ).“. 1 28. καὶ ροδὲ ὀξεῖς οἱ 29. ροεῖ ὥστῃ οἵ 
ῬΡΏ». ὶ 80. οἱ οτχ ᾧγ «45. Π}Π 31. φυφρόν 2.5, ςρυφνόν 4505, 1 οἷςροι καὶ οἱ μύωπες Ὧ“. ἃ 32. ὅτι] ἔτι “05. {Π 88. σφοδρότερον 

«490». , : 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ. 

Ν' δὲ ςόματος ἔχεται εὐθὺς ἡ κοιλία. ὁμοία δ᾽ ἐςὶν ἡ κοι» 
λία προλόβῳ ὄρνιθος ἡ τῶν κόχλων. κάτω δ᾽ ἔχει δύο 
λευκὰ ςιφρώ, ὅμοια. μαςοῖς, οἷα ἐγγίνεται καὶ ἐγ ταῖς 
σηχίαις, πλὴν ςιφρὰ ταῦτα μᾶλλον. ἀπὸ δὲ τῆς κοιλίας 
ςόμωχος ὡπκλὺς μακρὸς μέχρι τῆς μήκωνος, 
κυθμέι. ταῦτα μὲν οὖν δῆλα. καὶ ἐπὶ τῶν πορφυρῶν καὶ 
τῶν κηρύκων ἐςὶν ἐν τῇ ἑλίκη τῷ ὀςράκε. τῷ δὲ ςομάχπε τὸ 
ἐχόμενόν ἐςιν ἔντερον" συνεχὲς δὲ ὅ τε ςόμαχρος καὶ τὸ 
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τότοις, οἷον καὶ τοῖς κτεσίν. καὶ τὸ λεγόμενον φὸν τοῖς ἔχε- 
μῃ " “» ΄ ΄ “ 

σιν, ὅταν ἔχωσιν, ἐν τῷ ἐπὶ θάτερα κύκλῳ τῆς περιφε- 

ρείας ἐςΐν, ὥσπερ καὶ τὸ λευκὸν τοῖς κόχλοις" καὶ γὼρ 
,2,. », “ ΄ : Η Ἁ ΄' ΑΙ “« 
ἐκείνοις τοῦτο ὅμοιον ὑπάρχει. ἀλλὰ πώτα τὰ τοιαῦτα 

ἥ ἐςὶν ἐν τῷ 5 μόρια, ὥσπερ εἴρηται, ἐν μὲν τοῖς μεγάλοις δῆλα ἐς!ν, ἐν 

δὲ τοῖς μικροῖς ἢ ἀδὲν ἢ μόλις. διὸ μάλιςα ἐν τοῖς μεγά- 
λοις κτεσὶ φανερά ἐςιν' οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ τὴν ἑτέραν θυρίδα 
πλατεῖαν ἔχοντες, οἷον ἐπίθεμα. ἡ δὲ τοῦ περιττώματος 

ἔντερον, καὶ ἅπαν ὡπλῦν μέχρι τῆς ἐξόδι. ἡ δ᾽ ἀρχὴ τὸ ἔξοδος τοῖς μὲν ἄλλοις ἐςὶν ἐκ πλαγίου". ἔςι γὰρ πόρος ἣ 
ἐντέρα περὶ τὴν ἑλίκην τῆς μήκωνος, καὶ ταύτῃ ἐςὶν. εὐρύτε- 10 πορεύεται ἔξω" ἡ γὰρ μήκων, ὥσπερ εἴρηται, περίττωμώ 
ρὸν (ἔςξι γὰρ ἡ μήκων οἱονεὶ περίττωμα πᾶσι τοῖς ἐςρακη- ἐς! πᾶσιν ἐν ὑμένι. τὸ δὲ καλόμενον φὸν οὐκ ἔχει πόρον ἐν 
ροῖς τὸ πολὺ αὐτῇς), εἶτα ἐπικάμψαν ἄνω φέρεται πώλιν ἐθενί, ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς σαρκὸς ἐπαγοιδεῖ" ἔς τ δ᾽ ὑκ ἐπὶ ταὐ- 
«ρὸς τὸ σαρκῶδες, καὶ ἡ τελευτὴ τὸ ἐντέρυ παρὼ τὴν κε- τὸν τῷ ἐγτέρῳ, ἀλλὰ τὸ μὲν φὸν ἐν τοῖς δεξιοῖς, τὸ δ᾽ ἕν- 
φαλήν ἐςιν, ἢ ἀφιᾶσι τὸ περίττωμα, πῶσιν ὁμοίως τοῖς τερον ἐν τοῖς ὠριςεροῖς. τοῖς μὲ ὅν ἄλλοις τοιαύτη ἡ ἔξο- 
φρομβώδεσι καὶ τοῖς. χερσαίοις, καὶ τοῖς θαλαττίοις. παρύ- 15 δὸς τῆς περιττώσεως, τῇ δ᾽ ἀγρίᾳ λεπάδι, ἥν τινες καλῦσι 
φανται. δ᾽ ἀπὸ τῆς κοιλίας τῷ ςομάχῳ ἐν τοῖς μεγάλοις ϑαλάττιον ὃς, ὑποκάτω τῷ ὀς ράκε ἡ περίττωσις ἐξέρχεται" 
κόχλοις συνεχόμενος. ὑμενίῳ μακρὸς πόρος καὶ λευκός, τετρύπηται γὰρ τὸ ὅςρακον. φανερὼ δὲ καὶ ἡ κοιλία μετὰ ' 
ὅμοιος τὴν χρόαν τοῖς ἄνω μαςοειδέσιν" ἔχει δ᾽ ἐντομὰς τὸ ςόμα οὖσα ἐν ταύτῃ καὶ τὰ φοειδῆ. πάντα δὲ ταῦτα 
ὥσπερ τὸ ἐν τῷ καράβῳ ᾧόν, πλὴν τὴν χρόαν τὸ μὲν λευ- τίνα τρόπον τῇ θέσει ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρείσθω. τὸ 

κόν, ἐκεῖνο δ᾽ ἐρυθρόν. ἔχει δ᾽ ὑδεμίαν ἔξοδον τῦτο ἀδὲ πό- 20 δὲ καλούμενον καρκίνιον τρόπον τινὰ κοινόν ἐςὶ τῶν τε μα;- 
ρον, ἀλλ᾽ ἐν ὑμένι ἐξὶ λεπτῷ, κοιλότητα ἔχον ἐν αὑτῷ ςε- λακοςράκων καὶ τῶν ὁςρακοδέρμων. αὐτὸ μὲν γὰρ τὴν φύ- 
νήν. ὠπὸ δὲ τὰ ἐντέρε κάτω “παρατείνει μέλανα καὶ τραχέα σιν ὅμοιον τοῖς καραβοειδέσι, καὶ γύεται αὐτὸ καθ᾽ αὐτό, 
συνεχῆ, οἷα καὶ ἐν ταῖς χελώναις, πλὴν ἧττον μέλανα. τῷ δ᾽ εἰσδύεσθαι καὶ ζῆν ἐν ὀςράκῳ ὅμοιον τοῖς ὀςρακοδέρ- 
ἔχεσι δὲ καὶ οἱ θαλάττιοι κόχλοι ταῦτα καὶ τὰ λευκά, μοις, ὥςε διὰ ταῦτα ἔοικεν ἐπαμφοτερίζειν. τὴν δὲ μορ- 
αλὴν ἐλάττω οἱ ἐλάττους. τὼ δὲ μονόθυρα καὶ δίθυρα τῇ 25 φὴν ὡς μὲν ἁπλῶς εἰπεῖν ὅμοιόν ἐς! τοῖς ἀράχναις, πλὴν 
μὲν ὁμοίως ἔχει τότοις τῇ" δ᾽ ἑτέρως. κεφαλὴν μὲν γὰρ καὶ τὸ κάτω τῆς κεφαλῆς καὶ τῷ θώρακος μεῖζον ἔχει ἐκείνα. 
κερώτιω καὶ ςόμω ἔχυσι καὶ τὸ γλωττοειδές ἀλλ᾽ ἐν μὲν ἔχει δὲ κεράτια δύο λεκτὰ πυρρώ, καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπο- 
τοῖς ἐλάττοσι διὰ. μευιρότητα αὐτῶν ἄδηλα, τὰ δὲ καὶ ἐν κάτω σύτων δύο μακρές, ὑκ εἰσδυομένος ὑδὲ ἡμέρως διὸ 

τεθνεῶσιν ἢ μὴ κρεμέροις οὐ δῆλα. τὴν δὲ μήκωνα παΐντα γους ὥσπερ οἱ τῶν καρκίνων ἀλλ᾽ ὀρθός,. ὑποκάτω δὲ τότωχ 
ἔχει, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ οὐδὲ ἴσην οὐδ᾽ ὁ ὁμοίως φανερά, 30 τὸ ςόμα καὶ περὶ αὐτὸ καθαπερεὶ τριχώδη ἅττα πλείω, 

ἀλλ᾽ αἱ μὲν λεπάδες κάτω ἐν τῷ βάθει, τὼ δὰ δίθυρα ἐν τότων δ᾽ ἐχομένες δύο πόδας δικρόες, οἷς προσάγεται, καὶ 
τῷ γιγγλυμώδει. καὶ τὼ τριχώδη πᾶσιν ὑπάρχει κύκλῳ ἄλλες ἐφ᾽ ἑκάτερα δύο, καὶ τρίτον. μικρόν. τὸ δὲ κάτω τὸ 

, 

᾿ς εὐθὺς ἔχεται ἡ Ρ5, ἔχεται εὐθὺς καὶ ἡ 45. 12. ἡ] ἢ 445, ὁμοία ἴσα ῬΏΌ“. 1 8 εἰ ἅ. φριφνὰ 05, ςρυφνὰ «44. ἢ 3. ὅμοια -- 
ἃ. ςιφρὰ οτι Ῥ. || 5. δικλῦς ΡΏ“. ᾿ὶ 5 οἱ 10. μήκονος 25. ᾿ἱ 6. ἦν ἰςξὶ δῆλα 44“. ἢ 7. τῶν] ἐπὶ τῶν . [1 τῇ ἔλικι 65, τῶ ἔλικι “45. ἢ 

8. συνεχὴς --- 9. ἔντερον ογχ “4405. 10. ταύτης “4405. Π141.. οἱονεὶ} οἷον κοιλίας 4“ 5. ἢ 12. εἶτα) ἢ δ᾽ 50“, ᾿ 18. παρὰ] πεὴ “4505. ἢ 
14. ἀφίησι τὸ π. π΄. ὁμοίως καὶ τοῖς ῬΙ)5. ᾿ὶ 15. ςρομβοειδέσι 4505. ᾿ὶ θαλᾳσσίοις Ὧ“. ἢ 16. τῷ ςομάχυ (5. τῷ ςομάχῳ ροβὶ 17. κόχ, 
λοις ΡΏ“. ἢ 17. ὑμένι ὦ Ῥὶ ὑμὴν ὦ 125. 1 καὶ λευκὸς πόρος ῬΏ“. 21. ἐν οπι .45. 1Π λεπτῶ καὶ κοιλότητα Ρ.450 5. [ ἑαυτῶ 4440“. ἢ 
22. κατατείνει 4404, ᾿ὶ μέλαινα καὶ τραχεῖα, “45. 23. μέλαινα, 4“. ᾿ὶ 24. θαλάσσιοι (5, ἄλλοι ῬΙ“. ᾿ καὶ οπι 125. [Π 25 εἰ 26. 
πῇ ΡΠ“. ᾿ὶ 26. τύτυς ρν.45. Π} 28. σμικρότητα ,44.} 29. ὁ δῆλα] εὔδηλα ῬΙ“ εἰ, οὐ .45. || μήκονα ῬΙ5. 1 πάντα οτὰ «4405. 
80. ταὐτῶ }. ἵ 31. λεπίδες “45. 1] 32. γιγλυμώδει ῬΠ“ εἰ τὸ “445, γυγυμώδει ΡΥ .4“. 

1 617. κτεισί “05. ἢ 2, ἔχυσιν 45. 11 τῷ κύκλω τῆς περιφερείας τῶ ἐπὶ θάτερα. 5.1 3. καὶ δηΐα τὸ οτὰ 65. ἢ Δ. ἐκεῖνο τύτοις 
ὁμοίως “4505. ἢ πάντα οἵα Ὅσ“. [| 8. ἐπίδημα 4505. ἢ] 9. ἐξὶν οτι .«4“0 5. 1] πόρος ἢ] πρὸς ἢ «45, πρὸς ὧι 05. ΠΠ 12. ὑκ ἐπὶ] ὑκέτι 
2“. 1] ταὐτὸ “4505. 1} 13. ἔντερον] ἕτερον “45, οτὰ Ρ“. ᾿ 14. ἡὶ οπι Ῥ451)“. ἃ 15. λοπάδι εἰ 16, κάτω “4505. |} 117. φανερῶς 
4“. } 19. ἔχει τῇ φύσει 4405. } 20. τρόπον μέν τια “4405. ἢ 34. γὰρ τὴν φύσιν οπι 225. 1 22. ἑαυτό ΡΏ“. 28. τὸ Ὠ“. ἢ 
ὀςράκοις 45, }1} 25, ταῖς “4.05. ἢ]: 26. ὑχεῖνος (5. 28. δίο οπὰὶ “4505. [[ καταχλειομέγυς ῬΙ)5. 

; ᾿ Χχχ 
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θώρανος: μαλακὸν ἅπαν ἐξὶ καὶ διογγόβιεενον ὠχρὸν. ἔνδοθεν; σῶν. ἔχύων, ἣν μὲν τὰ ἐσθιόμένον". τῶτο δ᾽ ἐςὶν ἐν ὦ τὰ κα» 
ἀπὸ δὲ τοῦ ςόματος πόρος εἷς ἄχρι τῆς κοιλίας" τῆς δὲ λύμενο ὠὰ μεγάλα ἐγγίνεται καὶ ἐδώδιμα,, ὁμόίως ἐν μεί. 
ἀχεριττώφεως οὐ δῆλυς ὁ πόρος. οἱ δὲ πόδες καὶ ὁ θώραξ ἴοσι καὶ ἐλάττοσιν" καὶ γὰρ εὐθὺς ἔτι μικροὶ ὄντες ἔχευει 
σκληρὰ μέ, ἧττον δ' ἢ τῶν καρκίνων. πρόσφυσιν δ᾽ ὑκ ἔχει ταῦτα. ἄλλα δὲ δύο γῴη τά τε τῶν ὁπατάγγων καὶ τὶ 
πρὸς τὼ ἔφραναι ὥσπερ αἱ πορφύραι καὶ οἱ κάρυχες, ἐλλ᾽ 5 τῶν ,αλουμέων βρύσσων" γύονται δ᾽ οὗτοι. τελάγιοι καὶ 
εὐαπόλυτόν ἐς ιν. προμπκέςερα, δ᾽ ἐςὶ τὰ ἐν τοῖς ςρόρβοις σπαΐγιοι, ἔτι αἱ ἐχινομῆτραι καλούμεναι, μεγέθει. πάστωι 
τῶν ἐν τοῖς νηρείταις.. ἕτερον δὲ γύς ἐςὶ τὸ τῶν νηρειτῶνγ μέγις αι. πρὸς δὲ «τούτοις ἄλλο γόος μιεγέθει μὲν μικρέν, 
τὰ μὲν ἄλλα καραπλήσιον,. τῶν δὲ δικρόων ποδῶν τὸν μὲν ἀκάνθας δὲ μεγώλας ἔχει καὶ σπληροίς, γύεται δ᾽ ἐκ τῆς 
δεξιὸν ἔχει μικρὸν τὸν δ᾽ ἀριςερὸν μέγαν, καὶ ποιῆται τὸν θαλάττης ἐν πολλαῖς ὑργυποῖς, ᾧ χρῶνται πρὸς τὰς ςραγ» 
βάδισιν μᾶλλον ἐκὶ τούτῳ. Ἀλαμβανεται δὲ καὶ ἐν ταῖς τὸ γυρίας ταέφ. περὶ δὲ Τορώνην εἰσὶν ἐχῦνοι λευκοὶ θαλάττιη 
κόγχαις τοῖτον, ὧν ἐςὴν ἡ κρόσφυσις παραπλησία, καὶ ἐν καὶ τὼ ὄςρακα καὶ τὰς ὠκιύϑας καὶ τὰ φκεί, μείζους δὰ 
σοῖς ἄλλοις. τοῦτον δὲ καλοῦσι κύλλαρον. ὁ δὲ ὑηρείτης τὸ τῶν ἄλλων εἰς μῆκος" ἡ δ᾽ ἄκανθα ὁ μεγάλη ὑδὲ ἰσχνρὰ 
Βὲν ὕςρακον ἔχει λεῖὸν καὶ μέγα καὶ. ςρογγύλον, τὴν δ ἀλλὰ -μαλακωτέρα, τὰ δὲ μέλκωνα τὰ ὠκὸ τῷ φέματο 
μορφὴν παραπλησίαν τοῖς κήρυξι, πλὴν οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνοι πλείω, καὶ πρὸς μὲν τὸν ἔζω πόρον συνάπτοντα πρὸς ἑαυ- 
τὴν μήκωνα μέλαιναν ἄλλ᾽ ἐρυθράγ' προσπέφυκε δὲ νεανι. κς τὼ δὲ ἀσύταπτα" τύτοις δ᾽ ὥσπερ διειλημμώες. ἐξύ. κι» 
κῶς κατὰ τὸ μέσον. ἐν μὲν οὖν ταῖς εὐδίαις ἀποχυόμενα ται δὲ μάλιξα καὶ πλεις άκις υἱ ἐδώδιμοι αὐτῶν' καὶ τ» 
νέμεται ταῦτα, ἀνευμάίτων δ᾽ ὄντων τὰ μὲν καρκύια ἡσυς μεῶν δέ τι ἔχωσιν ἐπὶ ταῖς ἀκάνθαις. ἔχεσι μὲν ἦν. ἅπαν 
χαάζει πρὸς “τοῖς λίθοις, οἱ δὲ νηρεῖται προσέχονται καθάΞ τες ὡα, ἀλλ᾽ ἔνιοι πάμπαν γιιπρὰ καὶ ἐκ ἐδώδιμα. τυ» 
περ αἱ λεχάδες" ὡσαύτως δὲ καὶ κὶ κὶμορροῖδες καὶ κἂν βαδει δὲ τὴν μὲν λεγομέον κεφαλοὴὶν. καὶ τὸ φόμα τὸ ἐχβ 
τὸ Τοίῶτον γόος. προσφύογται δὲ ταῖς πέτραις, ὅταν ἀπο- 2 νον καάτω ἔχειν, ἢ δ᾽ ἀφώισι τὸ περίττωμα, ἄνω. ταὐτὸ 
κλίωσι τὸ ἐπικάλυμμα" τῦτο γὰβ ἔοικεν εἶναι ὥσχερ κῶ- δὲ τοῦτο συμβία τοῖς τὸ φρυμβιώδεσι πᾶσι καὶ τεὰ 
μα" ὃ γὰρ τοῖς διθύροις ἄμφω, τᾶτο τοῖς φρομβιδεδι τὸ λεπέσιν᾽ κἡὶ γὼρ νομιὴ δὲ τῶν καίτωθεν, ὥςε τὸ μὲν ςόμα 
ἕτερον μέρος, τὸ δ᾽ ἐντὸς Φαρκῶδές ἐςι, καὶ ἐν τότῳ τὸ ςὅ- πρὸς τῇ νομῇ, τὸ. δὲ περίττωμῳ ἄνω πρὸς τοῖς κρκνόν ἢ 
μα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει ταῖς αἱμορροῖσι καὶ τα ἐςξραχυ. ἔχει δ᾽ ὁ ἐχῖνος ὀδόντας. κέγτε ποίλυς. ἔνδοθο, ὃ 
πορφύραις καὶ πᾶσι τοῖς τοίότοις. ὅσα δ᾽ ἔχει μείζω τὸν ὃς μίσῳ δὲ τύτων σῶμα σαρκῶδες ἀντὶ γλώττης. τότε δ᾽ ἐχρ 
ἀὠριςερὸν πόδα, ταῦτα ἐν μὲν τοῖς ςρόμιβοις ὑκ ἐγγίνεται, ται ὁ ζύμαχος, εἶτα ἡ κοιχία εἰς πέντε μέρη διιρημέην 
ἐν δὲ τοῖς νηρείναις ἐγγίνεται, εἰσὶ δέ τινες κόχλοι οἱ ἔχοσιν 
ἐν αὑτοῖς ὅμοια ζῷα τοῖς ἀς᾿ακοῖς τοῖς μικροῖς, οἱ γίνονται 
καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς" διαφέρουσι δ᾽ αὐτῶν τῷ Μαλακὸν 

πλήρης. παριττιώματοξ' τονέχουσι :δὲ πείντες οἱ κόλποι αὐτῆς 
εἰς ἣν πρὸς τὴν ἔξοδον τῆς τερττώσφως, ἥ τετρύενπει τὶ 
ὅξρανον, ὑπὸ δὲ τὸν κοιλίαν ἐν ἄλλῳ ὑμένι τὰ ὶ καλύμεο 

ἔχειν τὸ ἔσω τοῦ ὑςράκου. τὴν δ᾽ ἰδέων οἷσί εἰσὶν, ἐκ τῶν 80 φώ ἔξὶν, ἴσα τὸν ἀριθμὴν ὅντα ἐν πᾶσ᾽" πέντε γάρ ἐ ἰριῃ 
ἀνατομῶν δπορεννώναν: πλῆθος. καὶ πριτοί. ἄνω. δὲ τὼ μέλανα ἀπὸ τῆς ἐργᾷ 

Οἱ δ᾽ ἐχῖνοι τὸ μὲν σαρκῶδες. οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἴδον τῶν ὀδόντων ἤρτηται, ἃ ἐςε πριρὰ Χαὶ ὁ ἀκ ὀδιώδιμια. ἦν πολ 
αὐτῶν τῦτ᾽ ἐςίν" ἐςέρηνται γὰρ πάντες, καὶ ὑκ ἔχυσι σάρκα λοῖς δὲ τῶν ζῴων τὸ τοῖζτόν ἐςὶν ἢ τὸ ἀνώλογον' καὶ γὼ 
ἐντὸς οὐδεμίαν" τὰ δὲ μέλανα πάντες. ἔςι δὲ γόη πλείω ἐν ταῖς χελώναις καὶ ἐν φρύναις καὶ ἐν βατράχρις καὶ ἐν 

4. ἔνδοθεν ὠχρόν ἔφιν “4505, 1] 3. σὐ δῆλοι] εὔδηλος 4. ἃ. ἣ σπι Ῥ. 1 5. ὥσπερ καὶ αἱ Ῥ. Π 6. εὐωκόδυτόν Ῥ. ἃ 1 «ἱ 21. 

ριρίταις, Ἴ. γηριτῶν, 12, τηρίτης, 18. τηρῖται 5. ἢ 8. δέιρων Ῥ. Π ΞΟ. τότν ». ᾿Π καὶ οὐχ. .45. ἢ 11. κρόκαις τύτων ὧν ἔτι τρ. 4’ 

65. Τὶ 12. δὲ καὶ καλ, “4405. ἢ] σχύλλαρον 9“. 1] 13. μέλαν “4405. }"} 15. μήκονκα 7). ἢ 18. προσέρχανται 5 εἴ τγ Α΄“, προέχει 
εν 5. Ἱ 19. λοπάδις “65. Ἢ ὡσκύτως δὲ καὶ αἱ αἰμ.} καὶ αἱ ᾿ἀπορραῖδες ῬΏ“. ἢ 21. ὡσπερὰ “05. ἢ πόμα “445. κὶ 82.} Ῥὴ 

οἷον 5. 11 φρομβοειδίσι “14, }} 23. ἐξι οἷχ 4“, {| 24. ἀπορραῖσι ῬΏ 5. ἃ 21. κοχλίαι ,(40α, ἢ 48. ἃ ὍΖΩο. ἢ 830. τὸ αὦ ΒΡ’ 
83Δ., πλείω τῶν ἔχων γένη ῬΏ». 

2. γίεται ΡΠ“. 1 μείζονι καὶ ἰλάσσ(ττ ὅπ)ονι 4405. 1] 3. ἔτ καὶ Ῥὶ ὁτὲ 25.ὄ Π 4. δὲ οἵη ρν «45. ἢ τῶν ὁσὰ Ῥ. ἢ ὀτετε- 
γίων «4405. ἢ τὸ οτὰ «4. ἴ 5. βυρσῶν “45, βυρσσῶν 65. ἢ 6. χηνομήτραι Ῥτ “5. Π Ἴ΄ μεγίθος μὲν 5, οἴα Ἤ“. ᾿ 8. ἐκένθως ὃν 
μεγάλας ῬΏ“. ᾿ 11. συτάπτοτται 4“, ΠΠ 47. τι τι ἂν Ρ, τι ἐὰ Ὧ“. 1 ὗν οπὶ 44“. |}| 18. ὑκ εἰ 19. μὲν οπὴ “45. ἢ 20. ταὐτὸ ᾿ 

Οο. ἢ 22. λοπάσιν “05. ἱ 23. τὴν νομὴν 5. 28. εἰς Ἐν ὅτα 25. ΠΠ ἔξωθεν ρτ “45. 1 τὸ οτκα Ῥ. ἢ 80. τῷ ἀριδμῶ ΡΡ.!} 
ἅπασι 4565. 1} πότε] πάντα . [ τὸ πλῆθος οπὶ “5. ἢ 31. καὶ οπὶ 0. ἀπὸ δὲ τῆς 225. 1 33, δῶν ΡΠ“. ἢ ἔςι τὸ τοῦτ 85} 

81. ἐν δεουπάδμη οἱ ἰεγίίδπι οτὰ «4405. 1 φρύνοις “ἴα. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΘΑ ἸΣΈΟΡΙΩΝ ᾿ὅι ὅ84 

τοῖς. σρομιβῴδεσι καὶ τοῖς μαλακίοις" ἀλλὰ τῷ χρῴώματε τὸ τῶμᾳ τῶι ἐσὶχ αὐτῆς, αἰσϑάνεταμ δὲ καὶ συναρπάζει 
διφ φέρει, καὶ ἀβρωτᾷ ἐςιν ἐν πᾶσι τὰ τοιαῦτα ἡ πώμπαν προσφερομέγης τῆς χειρὸς. καὶ πρεσέχᾳται, καθάπερ ὁ πο- 
ἃ μῶλλεν. κατὼ μὲν οὖν τὴν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν συνεχὲς λύπες ταῖς πλεκτάναις, οὕτως ὥςε τὴν σάρκα ἐπανοιδεῖν. 

τὲ φῷμα, τῷ ἐχίμι ἐςΐ, κατὰ δὲ τὰν. ἐκιφάνειαν ᾧ συχὲς ἔχει δὲ τὲ φόμα ἐκ μέσῳ, καὶ ζῇ ἀπὸ τῆς πέτρῳς ὥσπερ 

ἀλλ᾽ ὅμοιον λαματῆρι μὴ ἔχοντι τὸ κύκλῳ δῴμᾳ. ταῖς δ᾽ ς ἀπ᾽ ἐςρέν. κἂν τι πρισαέσῃ τῶν μικρῶν ἰχθυδίων, ἀνσέχε- 
ἀκάγθαις ὁ ἐχῖνος χρῆται ὡς, ποσίν" ταύταις γὰρ ἀπερειδόχ ται ὥσπερ τῆς χρρός" οὕτω κἄν τι προσπέφῃ αὐτῇ ἐδώδι- 
μόνος καὶ κινόμενος μεταβάλλει τὸν τόπον. μόν, κατεσϑίει, καὶ ἀπολύεται δὲ γῴος τι αὐτῶν, 8 ὃ ἐάν τι 

6. ᾿ Τὼ δὲ κῳλύμενῳ τήῤνα τότων τάττων ἔχει τὴν φύσῳ προστέσῃ κατεσθίει καὶ ἐχύους καὶ κτέας. περίττωμα δὲ 
περιττοτάταν. κέκρυπται. γὰρ φὐτῷν μόνων τὸ φῶμα, ἐν τῷ ὑδὲν παντελῶς φεύεται ἔ ἔχεσα, ἀλλ᾽ ὁμοίᾳ κατὰ τῦτρ τοῖς 
ἐφρακῳ: πῶν, τὸ δ᾽ ἑφρακόι ἐ ἐς: μεταζὺ δῴματος, καὶ ὀςρώ- ιη ᾧντοῖς ἐςίν. "γέ δὲ. τῶν ἀκαληφῷν ἐςὶ δύο, αἱ μὲν ἐλάτ- 

χον, διὲ καὶ τέμνεται ὥκπερ βύρσα σχχηρά. προσπέφυκε τὰς καὶ ἐδώδιμοι μᾶλλον, αἱ δὲ μεγάλαι καὶ σκληραί, 
μὲν οὖν ταῖς πέτρκις τῷ ἐφράκῳ, ὃύς δ᾽ ἔχει πόρους ἀπ. οἷκι γύογται καὶ περὶ Χαλκίδα. τοῦ μὲν οὖν "χειμῶνος τὴν 
ἔχοντας ἀπ᾿ ἀλλήλων, πάμπαν μυιρὸς καὶ αὶ ῥᾳδίες ἰδεῖν, σάρκα ςιφρὼν ἔχεσι (διὸ καὶ θηρεϑογται καὶ ἐδιύδιμοί εἰσὺ, 
ἦ ἐφίσι καὶ δέχεται τὸ ὑγρόν" περίττωμα γὰρ ὑδὲν ἔχεε τῷ δὲ θέρες ἀπόλλυνται" γίκονταμ γὰρ μαδαραί, καὶ ἄν τις 
φανερόν, ὥςπερ τῶν ἄλλῳν ὀςρίων τὰ μὲν ὥσπερ ἔχϊιρςιι5 θίγῃ, διᾳσπῶνται ταχέως καὶ ὅλαι οὐ δύναγται ἀφαιρεῖ: 
τὸ ὃλ. τὸν καλυμόαν- μήκωνφ. ἀνουχθέντα δ᾽ ἔσωδεν πρῶτον σθαι, τονοῦσαί τε ταῖς ἀλέαις εἰς τὰς πέτρας εἰσδύονται 

μὲν ὑμώα ἔχει νευρώδη περὶ τὰ ὀςξρακῶδες" ἐν δὲ τούτῳ μᾶλλογι 

ἀὐτά. ἐῳ τὸ σαρκῶδες Ἰφ τηθύμ, ὀδεγὶ ὕμριον τῶν ἄλλων". Βοὶ μὲν οὖγ τῶν μὐναῦν καὶ τῶν “μαλακοςράκων 
αὐτὰ μῴτοι ἡ ̓ σὰρξ πᾷσιν ὁμοία. προσπέφυκε δὲ τοῦτε καὶ. τῶν  ἐφραριοξέρμων, ὅ ὅσα τε ἔχμοιν ἐκτὸς μέρη καὶ ὅσα 
κατ δύα τότυς τῷ ὑμένι καὶ τῷ δέρμνατι ἐκ πλαγίχ" καὶ 29 ἐντός, εἴρηται" περὶ δὲ τῶν ἐγτόμωγ λεκτέον τὸν αὐτὸν τρό- Ἴ 

ἢ προσπέφνκε, ταύτῃ ἐςὶ ςενώτερην ἐφ᾽ ἑκάτερα, οἷς τείξι πρι,. ἔςι δὲ τὸ γώας τοῦτο πολλὰ ἔχων εἴδῃ ἐν αὑτῷ, καὶ 

πρὸς τὸς πόῤες τὸς ἔξω διὰ τῷ ἐςράμα φέροντας, ἢ ἀφίητε ἐνίοις πρὸς ὄὥλληλο “συγγενικοῖς σιν ὡς ἐπέζευκται κ κοινὸν 
καὶ: δέχεται. τὴν τροφὰν. καὶ τὸ ὑγρόν, ὡς ἀν εἰ τὸ μὲν ὄνεμᾳ οὐδέν, οἷον. ἐπὶ μελίττῳῃ καὶ ὠνθρήνῃ καὶ σφυρὰ καὶ 
σάμα δι, φὸ δὲ τῇ περιτφώσει ἔξοδος" καὶ ἔςιν αὐτῶν τὲ τοῖς τειύτοις, καὶ πάλρ' ὅτα τὸ πτερὸν ἔχει ἐ ἐν κολεῷ, οἷον 
μὲν ταχύτερον τὸ δὴ λεπτότερον. ἔσῳ δὲ κοῖλον, ἐφ᾽ ἑκώ- 3 μοβιολήνθη καὶ κείραβος καὶ κανθαρὴς. καὶ ὅσᾳ τοιαῦτα. 
τερα, καὶ διείργει μικρόν τι φυνεχέρ" ἐν θατέρῳ δὲ τῶι τάγτων ὲν ὄν κρινὼ μέρῃ ἐτὶ τρίᾳ, κεφαλή τε καὶ τὸ δ περὶ 
χοίλων ἡ ὑγρότης ἐγγήσται. ἄλλο δ᾽ ὑδὺν ἔχει. μόρμν ὅτε τΆν. κοιχίαγ κύτος καὶ τρίτον τὸ μεταξὺ τούτων, "αἷον τοῖς 
ἀργάνικὼν ὅτε αἰσθητήριον, ὅτε, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερόν ἐν Τὴν τὸ φῆθος καὶ τὸ νῷτρῳ ἐφίν. τῆτο δὲ τοῖς μὲν πολ- 

ταῖς. ἄλλοις, τὸ χεριττωματικόν. χρῶμω δὲ τῷ. τηθύα ἐξὶ λρῖς ἦν ἐςρ' ὅσω. δὲ μακρὰ καὶ πολύποδα, σχεδὸν ἴσα 
τὸ μὰν ὠχρὸν τὸ δ᾽ ἐρυθρόν. 80 ταῖς ἐγτομαῖς ἔχει τὼ μεταξύ. πάντα δ᾽ ἔχει διαιρούμενα 

Ἕςςι δὲ καὶ τὸ τῶν ἀκαληφῶν γῴος ἴδιον" προσπέ- ζωὴν τὼ ἔντομα, πλὴν ὅσᾳ ἢ λίαν κατέψυκται ἢ διὰ μι- 
ᾧυχε μὲν γὰρ ταῖς. εὐῤιυ ὥσπερ, ἔνια -τῶν τ ααύαν τ: μή: ἢ ΤῸ νηλρ θὰ ἐδ ἢ ἐπεὶ καὶ ( φφδαην. δίφιρε- 

1. καὶ τοῖς] καὶ ἐν τοῖς. 75, χαλ 444. }} μαλακοῖς ῬΏ“. ἃ ἀλλ᾽ ἐν τῷ “4150 5. 2. ἐν πᾶσι οτχ Ὁ“. ᾿ 8. τὴν γτὰ Ῥ. 1] ἀ. τὸ σῶμα 
ἐκὶ τῷ ἐχ. 25, τὸ ἔχ. τὸ τόμα ἰςί «4405. "ὶ δὲ ογχα τγ «4΄. 6. χρῆται ὁ ἐχῖνος “4505. ἢ ἐπερειδόμενος 4. 1 8, δὲ οχι 05. {1 τήθεα 

πιώτων ἔχει τὴν φύσιν τύτων 4505, ἢ 13. τὸ ὀςρακῶδες .4“0 5. 1 δ᾽ ογτὰ (5. ἢ 13. ἀπ᾽ οτχ .4“. " 1λΔ. ἀφίασι 44, 15. μὴ] μὲν ὗν 

᾿ς “45. }} 11. παρὰ “45. 1 18. ἐξὶν αὐτὸ Ρῇ)“. ἢ 18 εἰ 29. τηθίν 455. 1} 18. ὑδεὴ δ᾽ ἐξὶν ὅμοιον 15. 19. αὕτη μώτοι ἡ σὰρξ πᾶσα 
“4405. 11 20. ὑχ τὸ πλαγία “4405. 1}. 24. «πότερον, αὐ βοἰεῖ, “445. ἡ 23. χαὶ οῃῖε τὸ οχῃ 05. 26. ἑκάτερον 4505. ἃ 26. δὲ] γὰρ 

“4405. }} 31. ἀκαλύφων 5, ἀκαλίφυν Ῥ. || 32. μὲν γὰρ] δὲ “4505. 1] 338. ἀπολύονται “4505. 
. ἅ. σῶμα πῶ] «ύμα “4565. } ἃ. προσδέχεται “45, προσέρχεται (55. 1} 8. ὕτως} ὅτε μγ «5. Ἵ 5. ἀκὸ. φξερεῦ “4505. || καὶ ἂν 

ῬΡ" ἢ ἰχθύων 12“. 1} 6. ὥσπερ] γὰρ ὥσπερ καὶ “4405, 1} τι ηὰ ῬΏ“. ᾿ Ἰ. κατεσθίει οτὰ “4505. Ι ἂν ὈΠ5. 1 9. παντελῶς ὀδὶν 0", 
φαιτερὸν ἀδὲν «45. ᾿ 10. ἔςι δὲ γέη ῬΙ5. 1| ἀκαλίφων 225, ἀκαλύφων Ῥ, ἢ ἰξὶ οχχλ 5. ᾿ 18. αἱ 4505. 1 13. ςρυφνὰν «45, ςριφνὰν 
(5. }} 15. ὅλα .45, ὕλως Ῥ2)5. ἢ ἀφαιρεῖσθαι ἃ δύνανται 4505. ἢ 16. ἀλεκῖς “45. ἵ ἐνδύονται ῬΙ)5. 1 18. τῶν ροβὶ καὶ οπι Ῥ5. ἢ} 
419. τὸ οαἱ 9ΆΆ5. ἢ μέρη ἐτὰς 4405, 21. τῦτο τὸ γένος πολλὰ εἴδη ἔχον «4505, ἢ ἑαυτῶ ὅσ. ἢ 22, γινικοῖς 45, 1} 23. ἀνδρήη Ὁ“, 

ἀρθρόη (05..} ῶλ, τοῖς] πᾶσι τοῖς “4945. } 25. κάνθαρος ὅ35. 1] τοιαῦτα ἄλλα. πάντων “405. 1 27. κοιλ.] κεφαλὴν Ῥ. 28. τὸ ροδὲ καὶ ογα 
“45“0». ἢ! ἰςίν οπι ὅσ. ἢ} 29. ἔνεςιν" ὅσα δὲ μικρὰ “415, }} 30. τὸ 4“. }} 31. ζσα] ἃ ῬΆ“. ᾿| 32. ψύχεται 44. Ἱ 38. καὶ ροκὶ μέσν οἵη «450». 
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κοιλίᾳ Τῇ, ἄνευ' δὲ τότε ἡ κεφαλὴ οὐ ζῇ. ὅσα δὲ μακρὰ ὑςῆν ὅθ᾽ οἷον σήπιον οὔτε κύκλῳ ὕςρακον' αὐτὸ γὰρ αὐκὶ 
καὶ πολύποδα ἐςι, πολὺν χρόνον ζῇ διαιρόμενα, καὶ κινεῖ- τὸ σῶμα διὰ τὴν σκληρότητα σώζει, καὶ ὁ προύδεῖται ἑτέ- 

ται τὸ ὠποτμηϑὲν ἐπ᾿ ἀμφότερα τὰ ἔσχατα" καὶ γὰρ ἐπὶ ρου ἐρείσματος. δέρμα δ᾽ ἔχουσι μέν, πάμπαν δὲ τοῦτο 
τὴν τομὴν πορεύεται καὶ ἐπὶ τὴν οὐράν, οἷον ἡ καλουμένη λεκτόν. τὰ μὲν ὄν ἔξωθεν αὐτῶν μόρια ταῦτα καὶ τοιαῦτ᾽ 
σκολόπενδρα. ἔχει δ᾽ ὀφθαλμὲς μὲν ἅπαντα, ἄλλο δ᾽ αἷ- 5 ἐς, ἐντὸς δὲ εὐθὺς μετὼ τὸ φόμα ἔντερον τοῖς μὲν πλεῖ 
σθητήριον ὑδὲν φανερόν, πλὴν ἔνια οἷον γλῶτταν" ἣν καὶ τὰ στοις εὐθὺ καὶ ὡπλοῦν μέχρι. τῆς ἐξόδου ἐς ν, ὀλίγοις δ᾽ 
ὀςρακόδερμα ἔχει πάντα, ἧ καὶ γεύεται καὶ εἰς αὐτὸ τὴν ἑλιγμὸν ἔχει. σπλαΐγχανον δ᾽ οὐδὲν ἔχει τῶν τοιότων οὐδὲ 
τροφὴν ἀνασπᾷ. τῦτο δὲ τοῖς μὲν μαλακόν ἐς!, τοῖς δ᾽ ἔχει πιμελήν, ὥσπερ ἀδ᾿ ἄλλο τῶν ἀναίμων ὑδέν. ἔνιω δ᾽ ἔχει 
ἰσχὺν πολλήν, ὥσπερ ταῖς πορφύραις. καὶ οἱ μύωπες δὲ καὶ κοιλίαν, καὶ ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον ἢ ἁπλοῦν ἢ 
καὶ οἱ οἷςροι ἰσιχυρὸν τοῦτ᾽ ἔχουσι, καὶ τἄλλα σχεδὸν τὼ ι0 εἱλιγμένον, ὥσπερ αἱ ἀκρίδες. ὁ δὲ τέττιξ μόνον τῶν τον 
αλεῖξα" ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς μὴ ὑπισθοκώτροις τοῦτο ὥσπερ οὕτων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ςόμα οὐκ ἔχει, ἀλλ᾽ οἷον τοῖς 
ὅπλον ἔχει ἕκαστον. ὅσα δ᾽ ἔχει τῦτο, ὀδόντας οὐκ ἔχει, ὀπισθοκέντροις τὸ γλωττοειδές, τοῦτο μακρὸν καὶ συμφυὶς 

ἔξω ὀλέγων τινῶν, ἐπεὶ καὶ αἱ μυῖαι τότῳ θιγγάνυσαι αἷς καὶ ἀδιάσχιςον, δὲ ὃ τῇ δρόσῳ τρέφεται μόνον" ἐν δὲ τῇ 
ματίζασι καὶ οἱ κώνωπες τύτῳ κεντῦσιν. ἔχασι δ᾽ ἔνια τῶν κοιλίᾳ ὑκ ἴσχει περίττωμα. ἔςι δ' αὐτῶν πλείω εἴδη, καὶ 
ὑτόμων καὶ κέντρα. τὸ δὲ κέντρον τὰ μὲν ἔχει ἐν αὑτοῖς, 15 διαφέρυσι μεγέθει καὶ μικρότητι καὶ τῷ τὸς μὲν καλου- 
οἷον αἱ μέλιτται καὶ οἱ σφῆκες, τὰ δ᾽ ἐκτός, οἷον σκορ- μόυς ἀχέτας ὑ ὑπὸ τὸ διάζωμα διηρῆσθαι καὶ ἔχειν ὑμόα 
πίος᾽ καὶ μόνον δὴ τῶν ἐντόμων τοῦτο μακρόκεντρόν ἐστιν. φανερόν, τὰ δὲ τεττιγόνια μὴ ἔχειν. 

ἔτι δὲ χηλὰς ἔχει τοῦτό τε καὶ τὸ ἐν τοῖς βιβλίοις γινό- Ἔςι δ᾽ δια ζῷα περιττὰ καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ, ἃ διὰ 

μένον σκορπιῶδες, τὰ δὲ πτηνὰ αὐτῶν πρὸς τοῖς ἄλλοις τὸ σπάνια εἶναι ὑκ ἔςι θεῖναι εἰς γένος. ἤδη γάρ φασί τι 
μορίοις καὶ πτερὼ ἔχει. ἔστι δὲ τὼ μὲν δίπτερω αὐτῶν, 20 νες τῶν ἐμπειρικῶν ὡλιέων οἱ μὲν ἑωρακέναι ἐν τῇ θαλάτ- 
ὥσπερ αἱ μυῖαι, τὼ δὲ τετράπτερα, ὥσπερ αἱ μέλιτται" τῃ ὅμοια δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα τε καὶ ἰσυταχῆ' 
ὑθὲν δ᾽ ἐςὶν ὀπισθόκεντρον δίπτερον μόνον. ἔτι δὲ τὼ μὲν ἔχει ἕτερα δὲ καὶ ὠσπίσιν ὅμοια, τὸ μὲν “χρῶμα ἐρυθρώ, ττε 
τῶν πτηνῶν ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς, ὥσπερ ἡ μηλολόνθη, τὰ ρύγια δ᾽ ἔχοντα πυκνά" καὶ ἄλλα ὅμοια αἰδοίῳ ἀνδρὸς τί 
δ᾽ ἀνέλυτρά ἐστιν, ὥσπερ ἡ μέλιττα' ἀνορροπύγιος δὲ ἡ τε εἶδος καὶ τὸ μέγεθος, πλὴν ἀντὶ τῶν ὄρχεων πτερύγια 
πτῆσις αὐτῶν πάντων ἐςί, καὶ τὸ πτερὸν ὑκ ἔχει καυλὸν 25 ἔχειν δύο, καὶ λαβέσθαι ποτὲ τοιοῦτον τῷ πολυαγκίστρν 
ἐδὲ σχίσιν. ἔτι κεραίας πρὸ τῶν ὀμμάτων ἔχει ἔνια, οἷον τῷ ἄκρῳ." 
αἵ τε ψυχαὶ καὶ οἱ κάραβοι. ὅσα δὲ πηδητικὼ αὐτῶν Τὰ μὲν οὖν μέρη τῶν Ἰῴων πάντων τά τ᾽ ὑτὸς καὶ 

᾿ ἐστί, τότων τὰ μὲν ἔχει τὰ ὄπισθεν σκέλη μείζω, τὼ δὲ τὰ ἐκτὸς περὶ ἕκαςον γόος καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τῦτον ἔχε 
πηδάλια καμπτόμενα εἰς τοὔπισθεν ὥσπερ τὰ τῶν τετρα- τὸν τρόπον. περὶ δὲ τῶν αἰσθήσεων γῦν λεκτέον" ἀ γὰρ ὁτϑ 
πόδων σκέλη. πάντα δ᾽ ἔχει τὰ πρανῆ πρὸς τὰ ὕπτια δια,- 3) μοίως πᾶσιν ὑπάρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν πᾶσαι τοῖς δ᾽ 
φορα, ὥσπερ καὶ τῶλλα ζῷα. ἡ δὲ τοῦ σώματος σὰρξ ἐλάττας. εἰσὶ δ᾽ αἱ πλεῖξαι, καὶ παρ᾽ ἃς ὑδεμία φαύεται 
ὕτε ὀςρακώδης ἐςὶν ὅθ᾽ οἷον τὸ ἐντὸς τῶν ὀςρακωδῶν, ὕτω ἴδιος ἑτέρα, πώτε τὸν ἀριθμόν, ὄψις, ὠκοή, ὄσφρησις, γῶν» 

σαρκώδης, ἀλλὰ μεταξύ. διὸ καὶ ὅτ᾽ ἄκανθαν ἔχυσιν ἔτ᾽ σις, ὠφή. ἄνθρωπος μὲν οὖν καὶ τὰ ζῳοτόκα καὶ πιζό, 

1. οὐ οπὶ ρν «45. Π 2. ἔςι καὶ πολὺν . 1 5. σκολόπεδρα “44. Π 6. οἷον οι ῬΏ 5. Π γλῶττα 4405, ἢ 1. ἔχει οπι 5. ἢ ὗ 

05. 1 καὶ δπίϑ εἰς οπι .4“. ἢΠ αὐτὴν “45. {Πϊ 8. ἐς! οἱ 9. δὲ ὁπι ΡΏ“. ἢ 11. ἅπασι ΡΏ“. ἢ 13. ἐξ Ῥ. 1} τῶτο Ῥ. 11 16. σκορτίν 
δὴ σκορπίος 65. ἃ 17. τῶτο τῶν ἐντόμων “4405. ΠΠμακρόκερκόν Ῥ. || 18. ὅτι τε “45. 1 τε οτὰ “415. }} 22. ἰξὶ οἵ “4405. 1} δίκτερον ἐπ᾿ 

σϑόκεντρον, Οπιῖ880 μόνον, Ρ“. 23. ἡ] καὶ 12)“. Π 21. ἀνυροχύγιος “45, ἀνυρροπύγιος 5. Π 35. ἁπάντων “4405. ἢ 26. ὀλυμάτων Ρ. ἴ 
ἔχει οπι ΡΟ}. ἢ 27. οἢ αἱ 5“. ἢ 30. διαφορά “45, διαφοράν 5, διαφοράς ῬΏ“. ἢ 31. τὰ ἄλλα ΡΏ“. Π 32. ὕτω σαρκώδη] ὑπ 

σαρκῶδες 41“0 “5, "ἃ 33. καὶ οπι “45. 
1. σηπίειον (5. ἢ 2. ἀδὶν δεῖται “4505. ἢ ἀ. μόρια αὐτῶν Ὅσ, ἢ ταῦτα καὶ τῦτον ἔχνσι τὸν τρόπον. ἱντὸς δὲ τῷ κύτυς μετὰ ἀθι ̓  

5. ὕστερόν ἐς! τοῖς 154. 1 6. ἰςίν ογα 25. ἢ 7. ἐλ. ἔχον “45. ͵}:ἷῈ 9. κοιλίας Ῥ ἢ ἢ αἱτυπιαὰς οπὶ “4404. } 10. ἐλνγμέστεν 44} 

οἵὰ «45. 1 411. ἄλλων δὲ ζώων “5. ἢ .12. ἔμπροσθεν κέντροις 445) 5. 1 15. μεγ.Ἷ καὶ μεγ. 124. Π σμικρότητι “44. ἢ} -16. ΗΜ 

“45.. }} ὑπόζωμα ῬΡΏ“. ἢ} 49. τινές φασι τῶν ἐμπορικῶν ῬΙ)5. ἢ 21. δοκοῖς Ὁ“. δοκίοις -- 22. ὅμοια οἵα Ῥ. ἢ 21. ἀμέλανα 65. τῇ 

δὲ “4405. 1 22. καὶ οπι Ῥ5. ἢ 24. πτέρνγας ΡΏ“. [ 25. ἔχει .4“. ἢ τοιῦτον οπὶ «4505. ἢ 26. ἄκρω] ἄκρω αὐτῷ “4405. ἢ 37. ὦ- 
πάντων τά τ᾽ ἐκτὸς καὶ τὰ ἐντὸς καὶ περὶ ἕκαςον γένος ἰδία 1405. ἢ} 30, ἅπασιν 65. ἢ ὑπάρχει “44. ἢ 31. ἐλάττυς εἰσίν. εἰσὶ ὦ“. 1 αἱ 
οπὶ ΡΒ». ᾿ 
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πρὸφ δὲ τότοις καὶ ὅσα δαιμα καὶ Ὠῳοτόκα, πάντα φαξξ 
γεται ἔχοντα ταύτας πάσας, πλὴν εἴ τι πεπήρωται γόος 

-“ Ω ᾿ Υ 
ὦν, οἷον τὸ τῶν ἀσκαλάκων. τῦτο γὰρ ὄψιν οὐκ ἔχει" ὁ- 
φθαλμὺς γὰρ ἐν- μὲν τῷ φανερῷ οὐκ ἔχει, ἀφαιρεθέτος 

838 

ὀσφρήσεως οὐδὲν ὄχουσι φανερὸν αἰσθητήριον" ὃ γὼρ ἄν 
τισὶν εἶναι δόξειε κατὼ τὸς τόπες τῶν μυκτήρων, ἀδὲν πε- 
ραΐνει πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ τὰ μὲν τυφλά, τὰ δὲ 
φέρει μέχρι τῶν βραγχίων. ὅτι δὲ καὶ ἀκούουσι καὶ ἐσ- 

δὲ τῷ δέμάτος ὁ ὄντος. παχέος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν 5 φραύονται, φανερόν: τός τε γὰρ ψύφες Φεύγοντα͵ φαΐε- 

χρόραν τὴν ἔξω τῶν ὀμμάτων ἔσωθό᾽ εἰσιν. οἱ. ὀφθαλμοὶ 
διεφθαρμέροι, 'παντ᾽ ἔχοντες ταὐτὼ «τὰ μέρη τοῖς ἀληθι- 
νεῖν" ἔχονσι γὼρ τό τε μέλαν καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ μέλανος, 

τὴν καλουμένην κόρην, καὶ τὸ κυχλώπιον, ἐλάττω μέντοι 

ται τοὺς μεγάλους, οἷον τὼς εἰρεσίας τῶν τριήρων, ὥστε 
λαμβάνεσθαι ῥᾳδίῳς ἐν ταῖς βαλάμαις" καὶ γὰρ ὧν μι- 
κρὸς ἢ ὁ ἔξω ψόφος, ὅμως τοῖς ἐν τῷ ὑγρῷ τὴν ἀκοὴν 
ἔχεσι χαλεπὸς καὶ μέγας καὶ βαρὺς φαίνεται πᾶσιν. ὃ 

ταῦτα πάντα «τῶν φανερῶν ὀφθαλμῶν. εἰς δὲ τὸ ἔξω. ὑδὲν τὸ συμβαύει καὶ ἐπὶ τῆς τῶν δελφώων θήρας" ὅταν γὰρ ὠ- 
σημαύνει τότων διὼ τὸ τῷ δέρματος πάχος, ὡς ἐν τῇ γε- 
γέσει πηρυμέης τῆς φύσεως" εἰσὶ γὰρ ἀπὸ τὸ ἐγκεφάλε, 
ἢ συναπτει τῷ μυελῷ, -δύο πόροι νευρώδεις καὶ ἰσχυροὶ 
παρ᾽ αὐτὰς τείνοντες -τὸς -ἔδρας. τῶν. ὀφθαλμῶν, τελευτῶν- 
τες δ᾽ εἰς τοὺς ἄνω Χχαυλιόδοντας.. τὼ. δ᾽ ἄλλα 

χρωμάτων αἴσθησιν ἔχει καὶ τῶν ψόφων, ἔτι δ᾽ ὑσμᾶς 
καὶ χυμῶν. τὴν δὴ πέμπτην αἴσθησιν τὴν ὠὡφὴν καλουμέ- 

γὴν καὶ τἄλλα πώντ᾽ ἔχει -ζῷα. «ἐν μὲν οὖν. ἐνίοις καὶ τὰ 
αἰσθητήρια φανερώτατα ἐστί, τὰ μὲν τῶν ὀμμάτων καὶ 

θρόως περικυκλώσωσι τοῖς μονοξύλοις, ψοφοῦντες ἐξ αὐ- 
τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ ἀθρόας ποιοῦσιν ἐζοκέλλειν φεύγοντας 
εἰς τὴν γὴν, καὶ λαμβάνεσιν ὑπὸ τῷ ψόφε καρηβαρῖντας. 

͵ὕ 32» ς » -“ ,, “ν΄ Υἱ ν΄ Ψ ; 
καίτοι ἀδ᾽ οἱ δελφῖνες. τῆς ἀκοῆς ὑδὲν φανερὸν ἔχουσιν αν 

καὶ τῶν 15 σθητήριον. ἔτι δ᾽ ἐν ταῖς θήραις τῶν ἰχθύων ὅτι μάλιστω 
εὐλαβῶνται ψόφον ποιεῖν ἢ κώπης ἢ δικτύων οἱ περὶ τὴν 

ὕ ΄ γ Ω γ “, ΓᾺ θήραν ταύτην ὄντες" ὠλλ᾽ ὅταν κατανοήσωσιν ἔν τινι τόπῳ 
Ἁ ᾽ ,ὔ Υ 2 , ΄ τὶ πολλὺς ὠθρόους ὄντας, ἐκ τοσύτε τόπυ τεκμαιρόμενοι κα 

θιᾶσι τὼ δίκτυα, ὅπως μήτε κώπης μήτε τῆς ῥύμης τῆς 

μᾶλλον. διωρισμένον γὰρ ἔχει τὸν τόπον τῶν ὀφθαλμῶν Ὁ ἁλιάδος ἀφίκηται πρὸς τὸν τόπον ἐκεῖνον ὁ ψόφος" παρ- 
καὶ τὸν τῆς ἀκοῆς" ἔνια μὲν γὰρ ὦτα ἔχει, ἔνια δὲ τοὺς αγγέλλεσί τε πᾶσι τοῖς ναύταις ὅτι μάλιςα σιγῇ πλεῖν, 
πόρυς φανερούς. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ. ὀσφρήσεως" τὰ μὲν μέχρι πέρ ὧν συγκυκλώσωνται. ἐνίοτε δ᾽ ὅταν βούλωνται 
γὰρ ἔχει μυκτῆρας, τὰ «δὲ τὸς πέρες τὸς τῆς ὀσφρήσεως, συνδραμεῖν, ταὐτὸν. ποιῶσιν ὅπερ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θή- 
οἷον τὸ τῶν ὀρνίθων γένος. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τῶν χυμῶν ρας ψοφοῦσι γὼρ λίθοις, ἶναω φοβηθώτες συνθέωσιν εἰς 
αἰσθητήριον τὴν γλῶτταν. ἐν δὲ τοῖς ἐνύδροις, καλουμώοις 5 ταὐτὸ καὶ τοῖς δικτύοις ὕτω περιβάλλωνται. καὶ πρὶν μὲν 

δὲ ἰχθύσι, τὸ μὲν τῶν χυμῶν αἰσθητήριον, τὴν γλῶτταν, συγκλεῖσαι, καθάπερ εἴρηται, κωλύουσι ψοφεῖν, ὅταν δὲ 
ἔχνσι μώ, ἔχεσι δ᾽ ἀμυδρῶς" ὀστώδη γὰρ καὶ ὑκ ἀπο- κυκλώσωσι, κελεύυσιν ἤδη βοᾶν καὶ ψοφεῖν" τὸν γὰρ ψό- 
λελυμένην ἔχουσιν... ἀλλ᾽ ἐνίοις τῶγ ἰχθύων ὃ ὑρανός ἐστι 
σαρκώδης, οἷον τῶν ποταμίων ἐν τοῖς κυπρίνοις, ὥς:ε τοῖς. 

ᾧφον καὶ τὸν θόρυβον ἀκούοντες ἐμπίπτουσι δια τὸν φόβον. 
ἔτι δ᾽ ὅταν ἴδωδιν οἱ ὡλιεῖς ἐκ πάνυ πολλοῦ νεμομένους 

μὴ σκοπυμώοις ὠκριβῶς δοκεῖν ταύτην εἶναι γλῶτταν. ὅτι 30 ἀθρόας πολλὲς ἐν ταῖς γαλήναις καὶ εὐδίαις ἐπιπολαΐζον- 
δ᾽ αἰσθάγονται γευόμενα, φανερόν" ἰδίοις τε γὰρ πολλὼ 
χαίρει χυμοῖς, καὶ τὸ τῆς ὠμίας λαμβάνουσι μάλιστα 

τας, καὶ βυληθῶσιν ἰδεῖν τὰ μεγέθη καὶ τί τὸ γώος αὐ- 

τῶν, ἂν μὲν ὠψοφητὶ προσπλεύσωσι, λανθάνουσι καὶ κατ΄ 
ταλαμβάνουσιν ἐπιπολάζοντας ἔτι, ἐὰν δέ τις τύχῃ ψο- δέλεαρ καὶ τὸ τῶν πιόνων ἰχθύων, ὡς χαίροντες ἐ τῇ γεύ- 
φήσας πρότερον, φανεροί εἰσι φεύγοντες. ἔτι δ᾽ ἐν τοῖς πο- σει καὶ ἐδωδὴ τοῖς τοιότοις δελέασιν. τῆς δ᾽ ἀκοῆς καὶ τῆς 

1. πρὸς δὲ] καὶ ἔτι πρὸς ῬΏ“σ. [ 3. ἕν οτα 9“. ἢ ἀ. μὲν γὰρ ἐν 5. 6. ἔξωθεν Ῥ5. ΠΠ εἶσιν ἔσωθεν 1). 1} Ἴ. πάντες ἔχοντες 
σαῦτα 415. Π 10. πάντα οἵχ 5. ᾿ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν φανερῶν “45, ἢ ἔξωθεν 450 5.. }} τότων ἀδὶν σημαίνει 125. ἢ 11. ἐν οπι «4505. 1} 

12. πυρυμένης Ῥ, πληρυμένης 4505, 1 13. μυελῷ] νεύρω ῬΏ“. ᾿ 15. χαυλιώδοντας 5, ᾿ὶ 16. δ᾽] δὲ καὶ ῬΏ “5. ̓ 18. καὶ αηἴα τῶλλα 
οὐὰ 125. ἢ 19. εἰσί Ρ“. ᾿ὶ 21. τὸν οαὶ Ῥῆ“. ἱ 23. τὸς δβῃϊα τῆς ογη “4“05. ᾿ 25. ηλῶτταν ἔχνυσιν. ἐν »ῬΏ“. || 26. τὴν γλῶτταν 

οἷα «4505. ᾿ 27. γὰρ} τε γὰρ Ῥ“. Π 28, ἔχεσιν ολ 2)“. ὁ οπὰ . ἢ 29. κυπρίοις 4“05. ἢ 30. μὴ μὲν 44})»5. 1 εἶναι 
ταύτην Ὧσ. ἢ 31, πολλοῖς 05, πολλὰ τα «45. ἢ 82, μᾶλλον 65. ἢ 33. τὸ πῖον τῶν ἰχθύων ῬΏ 5. ἢ ἐν οἵα ῬΏ5. ἢ 84. καὶ ἐν τῇ 
δωδῇ 2“. 

4. ἃ γὸρ ἂν τις (5, ἃ γάρ τις (5, 1} 5. φαύπται φεύγοντα Ὧ“. ἢ 8. ὁμοίως Ῥ])“. ἢ 10. ἀθρόυς 04, ἀθρόον ῬΙ)5. ἢ 12. ἰξοκεί- 
εν (5, ἱξωκείλειν 444..Ὦῃἢ 13, καρηβαρῶντας 44“ 5, καρηβαρῦντες Ῥ ᾿ 1λ, φανερὸν απὶο ὑδὲν “4905, ροβὶ ἔχυσι 4. ἢ 18. τὼ δίκτνα κα- 

θιῶσιν 4405. ἢ 19. τῆς ροβὶ μήτε οα ῬΏ“. [|.22. κυκλώσωσιν «4505. 1] 23. ταυτὸ (5, [[ 24. ψοφῶσι ῬΏ 5. Ἰ λίθυς Α5..}} 25. περ-- 

βάλλονται Ῥ. 1 26. ἐπὲν ῬΠ)5. ἢ 80. εὐδίας μ᾽ 45. ἢ 33. ψοφήσας τύχη Ῥ1)“. ᾿ 34. φανερὸν Ῥ. [1 φεύγοντές εἰσιν ῬΆ. 



δ8ἃ ΠΕΡΙ ΤΑ ΣᾺ ἸΧΤΟΡΙΩΝ ὧν 

ταμεῖς. εἰσὶν" ἰχθύδια ἀττώ ἃ καλῶσί Ὥνες χόττυφ᾽ ταῦτα ὀρ ὀσφραίεξαί φάξα αὐαφῖς" ἀῇλάν δὲ παρῦει φεί. 
θκρεύοσί τινες διὰ τὸ ὑπὸ. ταῖς πέτραις ὑποδεδικέναι κό- γοντες. καὶ ἐκτοπίζοντες μακρῴν, ὅταν γένηται αἷμα ἰχθύων, 
τοῦτες τὰς πέτρας λίθοις" τὼ δ᾽ ἐκκίχτει παραφεράμενα καὶ ὕλως δὲ ἐὰν μὲν σαπρῷ τὶς διλέασι δελεάσῃ, τὸν κύρν 
ὡς ἀκούωτα καὶ καρηβαρῆντα, ὑπὸ τῷ ψόφε.. ὅτι μὲν ἦν τοῦ; οὐκ ἐθέλωσιν εἰσδύνων. ἀδὰν πλαισιάζει, - ἐὸν δὲ γεωρῷ 

ἀκόσσιν, ἐκ τῶν τοιύτων ἐςὶ φανερόν: εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι 4 δελέατι καὶ κοινισωμένῳ, εὐθὺς. φερόμενψι “πόρρωθῃ ὠφδύν 
καὶ μάλιστα ὀξυνρκόες εἶναι τῶν ζῴων͵ τὸς ἰχθῦς, 'ϑε τοῦ τσιν. μάλισα δὲ: φαγερόν ἐστὶ περὶ. τῶν -εἰρημόων ἐπὶ τῶ 
διατρίβοντας περὶ "τὴν θάλασταν ἐντυγχίνειν τοιύτοις πολ: δελφίνων" ὧτοι γὰρ -τῆς ὠκοῆς αἰσθητήριεν μὲν ἐδὲν ἔχει 
λοῖς. μάλιςα δ᾽ εἰσὶ τῶν ἰχθύων ὀξυήκοοι κεςρεύς, χρέμψψ, φανερόν, ὠλίσκονται δὲ. διὰ τὴ καρηβαρεῖν ὑκὴὶ τὸ ψόφε, 
λάβραξ, σάλπη, χρομίς, καὶ ὅσοι ἄλλοι τοιοῦτοι τῶν κχαθώπερ εἴρηται πρότερον. ὑδὲ δὴ τῆς ὀεφρήσεως. αἰρόπῃ: 
ὑχθύων" οἱ. δ᾽ ἄλλοι τούτων ἥττον, διὸ. μᾶλλον πρὸς τῷ το ριον’ ὑδὲν ἔχει φάνρόν, ὀφφραζιετὰι δ᾽ ὀξέων... 
ἐδώφει τὴς θαλάττης ποιῶνται τὰς διωγωγάς. ὁμοίῳς δὲ . - Ὅτι μὲν οὖν πάσας τὰς ἀὐσθήσᾳς ταῦτα τα τὸ 

καὶ περὶ ὀσφρήσεως ἔχει. τῷ τε γὰρ μὴ προσφάτου ἂὲ- ἴῷα, ᾧανερόκ᾽ τὼ δὲ λωπὰ γώη τῶν ζῴων ἔςι μὸ τέο- 
χέατος ὡς ἐθέλυσιν ἅπτεσθαι οἱ πλεῖςοι τῶν ἰχϑύων, τοῖς ταρα διηρημένα εἰς γέρι, ἃ περιέχει τὸ «λῆθος τῶν λοι 
τε δελέασιν ὁ τοῖς αὐτοῖς ἁλίσκονται πάντες ἀλλὼ ἰδίοις, πῶν. ζῴων, τί τε μαλάχιω καὶ τὰ μαλακόςρακα καὶ τὰ 

διαγινώσκοντες τῷ ὀσφραίνεαθαι" ἔμπα. γὰρ δελεάζεται τοῖς 15 ὀφρακόδερμα καὶ ἔτι τὰ ἔντομα, τότων δὲ τὼ μὸν. μαλά: 
δυσώδεαιν,. ὥσπερ ἡ σάλπη τῇ κόπρῳ. ἔτι ὅδ᾽ πολλοὶ τῶν χα “κρὼ τὼ. 'μαλαιόξακα. καὶ σὰ. ὄτομα ἔχε τάφας τὸς 
ἰχθύων. διατρίβυσω ἐ ἐν σπηλαίοις, ὃς. ἐπειδὰν βέλωνται τρο- αἰσθήσεις! κἀὶ γάρ ὄψιν. ἔχει: καὶ ὄσφρησιν χαὶ γύπα 
καλέσασθαι. πρὸς τὴν θήραν οἱ ἁλιεῖς, τὸ -ςόμα τὸ σπηῃ- τά τε: γὰρ. ἔντομα. ὄντα: πόρρω συναίσθαΐνεται, καὶ; τὰ ττο 
λαΐίν περιαλείφυσι ταριχηραῖς ὀσμαῖς, πρὸς ἃς ἐξέρχονται ῥωτὼ καὶ τὰ ἄπτερα, οἷνν- αἱ μέωτται καὶ οἱ οἵχις τῶ 
ταχέως. ἁλίσκεται δὲ καὶ ἡ ἔγχελυς τοῦτον τὸν τρόπον' Ὦ μέλατος᾽ ἐκ πολλοῦ γὰρ. αἰσθάνονται. ὡς τῇ ἐσμῇ γον 

τιθέασι γὰρ τῶν ταριρχχηρῶν τι κεραμίων, ἐνθέντες. εἰς τὸ σκοντω. καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ θείου. ὀσμῆς πολλὰ ἀπόλλυται, 
φόμα τῇ κεραμῖς τὸν καλύμενον. ἠθμεόν.. καὶ ὅλως δὲ. πρὸς ἔτι. δ΄. οἱ μύρμηκας ὑπ ἀριγάκου. καὶ θαίου περιπαττομέω 
τὰ κυισώδη πάντες φέρονται μᾶλλων, καὶ τῶν σηπιῶν δὰ λείων ἐχλείπεζξε τὰς μυρμιρίας, καὶ ἐλαφᾷείς κέρατος ὃν 
τὰ σαρκία, ςεθεύσαντες ἕνεκα τῆς ὀσμῆς δελεώζεσι τότοι' μιωμέν τὰ πλεῖςα. φεύγει. τῶν τοιύτων" μάλιςα δ ψε- 
προσέρχονται γὰρ μᾶλλον. τὸς δὲ. πολύπυς φασὶν ὀπτή 25 γουσι θυμιωμόε τῇ ςύρακος, αἴ τε σηπίαι καὶ οἱ πολύ» 
σαντες εἰς τὸς κύρτες ἐντιθόωι ἀδενὸς ὦλλι χχίριν ἃ τῆς τοδὲς καὶ οἱ κάραβοι τοῖς δελέασιν ἁλίσκονται" καὶ εἶ γι 
κυίσης. ἔτι δ᾽ οἱ ῥυάδες ἐχθύες, ὅταν. ἐκχυθῇ τὸ πλύμα. πολύποδες οὕτω “μὰν προσέχῥνται ὥστε "μὴ ἀτοσκώσαι 
τῶν ἰχθύων, ἢ, τῆς ἀντλίας ἐκχυθείσης, φεύγουσιν:ὡς ὁσ-. ἀλλ᾽ ὑπερεένειν τεμνάμεγοι, ἐὰν δέ τὶς -κόνυζαν πρισιέγ» 
φραινόρυενοι τῆς ὀσμῆς αὐτῶν. καὶ τῷ αὐτῶν δὲ -αἴμαιτος κα, ὠφιῶσιν εὐθέως. ὀσμεώμενοι: : ὁμοίως δὲ καὶ πρὶ γεν 

4, ἅττα] ὑπὸ ταῖς πέτραις ῬΏ". ΠΠ κοίτος καὶ ταῦτα 1)“. ἢ 2. κόμπτοντες ταῖς πέτραις “45, ἢ 3. ἐσπίστει 9, ἐμπίστει Ῥ. ἢ τιν 
φερόμενα «45. ἢ" 6. ἐξυκόυς 15, ὀξηκόνς δοττ “45. 11 ἰχϑύας; λέγειν δὲ τῶτο τὸς διατρίβοντας περὶ τὴν θάλατταν διὰ τὸ ἐνρυγχώνειν ῬΘΑ ὃ 
8.: τῶν᾽ ἐχόύων" εἰσὶν 4405. 1} χρὸὼψ ὉῬ, δυι 4405. 9. σάρκα «44. 1 “χρίᾳις "(δι χρεὰς 05. 1.40. μάλιςα ν4“..1} 412. ἔχει οπν 460. ἢ 
411. ὁ θίλυσιν 0. Ξῶν ἰχθύων δἱ πλᾶξω 15. δάάμυὶ 4905 οἱ. δ΄. ἄλλαι δότω ὃ ἥτγον, Ἢ 44. ̓ δελέααί τε Ὁ“. ! 15. διλεάζ ται 

“4.1 16.. οἱ σάλποι ῬΏ“. ᾿ τῶν ἰχβύων οι. Π΄ 17. προκαλέσασθαι φοττ “46: οεἰοτὶ προσκαλέσασθαι. ἢ 18. πρὸς τὴν θήραν] ἐς ἐν 
ραν 6)“. 1 οἱ οὐὰ ργ «45. 1Πὀ 19. ἐξέρχεται ΡΏ“. 1 20. δὲ] τε . 1] 21. γὰρ] δὲ 4“. 1} 22. ἰθμόν Ὠ“, ἰσθμόν (5, 1 23. φέροπαι 

“. θᾶττον 4“05, " σηαύων «45. ἢ δὲ οπὰ ζ΄. 1 25, προσέρχομαι ,“[5, 1 ὀπτήσωτας Ῥ'450,4.}} 86. τῆς ουχ “Ὁ. 21]. πήλυσμα ΡΒ" 

πόλισμα γ9ᾳ “45. Π- 38. ὡς οπα 65. }} 29. αὐτῶν -- 536} 30. γένος] Βαδο Ῥοδὲ 539 ὁ (. κρινωνίως ροηἱξ 5, ροϑὲ ἄρρενας 1; 49. 
μο 4θ6ο -- 411», Ὠοη, υἱ ρὰγ εγαῖ, 101 γ, υδὶ ἧπ πιαυρέαα ἐλλείτε; ἐχραῦδα, ἑὼ φύλλα ὃ. ζήτει, τὸ ἰλλεῖτον μετὰ φύλλα ἵξ, ὑπε 
σημεῖον, ἰἱ δὴ {505 : 

ες τς τἄχιςα ἀπο. 1 2. αἷμα γένηται 4405, 1}. 8. μὲν ἰὼν ῬΏ»." τὸν εἰς τὸν ῬΖό. ἢ 5. ἘΠ ΡῈ Ῥ, ΒΟ Ἴ. γὰρ πὶ τῆς 4. 
δ᾽. ἃ δ. δὲ κῶν 2. 11. 9. ἀδὲν αἰσδητήριον (05, ἀδὲ αἰσθητήριον 44, ἢ 41. ταύτας ..}} ἔχει παῖς τὼς 225, αἴδο ταῦτα “4405. 12. ἐπὶ 

ἐπὶ Ῥ)5. ᾿1} 13. διμρημένα εἰσὶν εἰς γένη ἅπερ ἔχει τὸ ᾿Ώ». " 14. καὶ τὰ ὀςρακόδερμα --- 15. μαλακόςρακα οἵα (Ὁ. [ΠΟ 415. τύτων -- 46. 

ὅτομα οπι σ45..ἢ 17. καὶ γεῦσιν οπὶ «450». Π 18. ὅντα) πεζὰ ὄντα «4405. ἢ 19. τὰ ομὰ Ὁ“. ἢ αἢ «εἴ τε ῬΙ“. ᾿ αἱ Ῥ. Ἱ 29. «; 
σϑάνεται “4α, ἢ 24τοῦ οι 65. 1 ἀπόλλυνται 12)“. } 23. λέξων τὰ 5. 1] τὸς μυρμηχυίας “45. 1} 28 οἱ 25. ὡμωμένι κσ. 1 25. «ἐμ 

κος 66. ᾿ αἴ τῇ ἔτι δὲ αἱ “4505. ΠΠ σηπυῖαι “445. ἢ 27. προσέχονται ἰμιεγνρτεβ γεῖυβ: οοάίοεβ προσέρχοιτα,, ἢ ἀποσπκασόδναι ῬΡ΄. 
28. ἀποτεμνόμενοι 5. ἰ κόρυζαν..«(5. ἢ 29. ἀφιᾶσιν εὐθέως ὀσμώμενοι] ὡς φασιν εὐθὺς ὀσφραινέμειοι ἀφιᾶσιν 2)“. 



ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΟῸᾺ ΑΣΧΤΟΡΙΩΝ Δ, ὅδ 

γεντ" τύ πε γὰρ ἐμοϑὴν ἑτέραν διώκουσι; καὶ ἃ τοῖς οὐὖ- γλῶττα καὶ τὼ χείλη" ἸΣ ὧν ἡ διάλεκτός ἐς», διὲ ὅσα, 
τοῖς πάντα. ρκαΐρει χυμοῖς, οἷον ἡ μώωττα πρὸς ὁδὲν προδ- γλῶτταν μυὴ ἔχει ἢ μὴ ἀπολελυμύην, ὗ ὅτε φωνεῖ ὕτε δὶα- 
Χάνει σαπρὸν ἀλλιὰ πρὸς τὰ γλυκέα, ὁ δὲ κώωψ πρὸς λέγεται" ψοφεῖν δ᾽ ἔςι καὶ ἄλλοις μορίοις. τὰ μὲν οὖν 
ὑδὲν γὙλιβοὺ ᾿ὠλλὼὰ. πρὸς τὰ -ἀξέα.: τὸ δὲ τῇ ἀφῇ αὐγθώνες ἔντομα ὅτε φωνεῖ ἔτε διαλέγεται, ψοφεῖ. δὲ τῷ ἔσω. πνεύ- 
σόκι, ὅπερ καὶ πρότερόν: εἴρηται, πᾶσιν ὑπάρχει ποῖς ζῴοις. 5 ματι, οὐ τῷ θώραζε" οὐθὲν γὰρ. ἀνωπνεῖ αὐτῶν, ἀλλὰ τὸ 

᾿ὀςρωκόδερμιι ὄσφρηδιν μὲν καὶ γεῦσιν. ἔχει, φανεν μὲν βυμβεῖ, οἶον. μέλωττα καὶ τὰ πτηνὸ αὐτῶν, τὰ δ᾽ ἄδειν 
μὲν δ᾽ ἐκ τῶν δελεασμῶν, οἷον ἐπὶ τῆς πορφύραν’ αὕτη γὰρ λέγεται, οἷον οἱ τέττιγεξ. - ταγτα δὲ ταῦτα ψοφεῖ τῷ ὑμέν 
δελεάζεται. τοῖς σαπροῖς, καὶ πρεσέρχεται. πρὸς τὸ τοῦτον τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, ὅ ὅσων διήρηται, οἷον. τῶν τεττίγων τι 

᾿ δέλεαρ ὡς αἴσθησιν ἔχυσα πόρρωδει. καὶ τῶν χυμῶν δὲ ὅτι ἐμέο τῇ τρήρει τοῦ πνεύματος. καὶ αἱ μυῖωι δὲ καὶ αἱ 
αἴσθηειν ἔχει, φανερὸν. ἐκ τῶν αὐτῶκ' πρὸς ὧ: γὰρ διὰ τὼς ἐὸ μέλιτται. καὶ τἄλλα παγτα, τῇ πτήσει αἴροντα καὶ συςέλ- 
ἐσμὼς -προσῴχεται κρίνοντα, τότων χαίρει καὶ τοῖς χνμοῖς λοντα" ὁ γάρ. ψόφος τρέψις ἐςὶ τῷ ἔσω πυεΐμακος, αἱ δ᾽ 
ἔκκςα. ὅτι δὲ ὅσα ἔχει φόρια, χαίρει: καὶ λυκεῖται τῇ τῶν ὠκρίδες. τοῖς πηδαλίοις τρίβεσαι ποῶσι τὸν ψόφον. ὑδὲ δὴ 
Ἰχυμῶν ἅψει. περὶ δ᾽ ὄψεως καὶ ἀκοῆς βέβαιον μὲν δέν τῶν μαλακίων ἐδὲν ἔτε φθέγγεται. ὅτε ψοφεῖ ὑδώκ φυσε- 
ἐςτν οὐδὲ λίαν φανερόν, δυκοῦσι δ᾽ οἵ τε σωλῆνες, ἄν τις κὸν ψόφον, ὑδὲ τῶν μαλακος ράκων. οἱ δ΄ ἰχθύες ἄφωνοι μόν 
ψοφήση, καταδύεσβαι,. καὶ. φεύγειν κωτωτέρω, ὅταν αἴ- ι5 εἰσιν (ἅτε “γὰρ: πνεύμονα ὅτε ὠρτηρίαν καὶ φάρυγγω ἔχεσῃ), 
σθωνται τὸ σιδήριον προσιόν ζὑπερέχει: γὰρ αὐτῶν μικρόν, ψόφους δέ τινας ἀφιᾶσι καὶ τριγμὸς οὖς λέγυσι φωνεῖν, 
τὸ δ᾽ ἄλλο ὥσπερ ἐν θαλάμῃ ἐς 6). καὶ οἱ κτένες, ἐάν τις οἷον λύρα καὶ χρομιίς (ὅτοι γὰρ ὠφιῶσιν ὥσπερ γρυλασμιδν) 
προσφέρῃ, τὸν δκτολον, χάσκυσι κἀὶ συμμεύυσιν. ὡς ὁρῶν» καὶ ὁ κάπρος ὁ ἐν τῷ ᾿Αχελῴῳ, ἔπ δὲ χαλκὶς καὶ κόν- 
“ες. καὶ τὸς νηρείτας δ᾽ οἱ θηρεύοντες ἃ κατὰ πτεὔμω προσ. κυξ᾽ ἡ μὲν γὰρ ψοφεῖ οἷον συριγμοόν, ὁ δὲ παραπλήσιον 
ὄντες θηρεύνσιν, ὅταν θηρεύσωσιν αὐτὸς εἰς τὸ δέλεαρ, ἐδὲ Ὁ τῷ κόκκυγι ψόφον, ὅθεν καὶ τὄνομα ἔχει. παΐγτα δὲ ταῦτα 
φθεγγόμενοι ἀλλὰ σιωπῶντες ὡς ἐσφρατιομῴωκ καὶ ἀκω- τὸν δοχῦσαν φωνὴν ἀφιῶσι τὰ μὲν τῇ τράψει τῶν βραγ- 
ὄντων ἐὰν δὲ φθέγγωντιι,, φωεὶν ὑποφεύγειν αὐτός. ὅρωθ.- 'χίων (ἀκανθώδεις “χὼρ οἱ τόποι), τὼ δὲ τοῖς ἐντὸς τοῖς περὶ 
ςα δὲ τὴν ὄσφρησιν τῶν ὑςραιισδέρροουν φαύτται ἔχειν τῶε τὴν. καιλίαν’ πνεῦμια γὰρ ἔχει τούτων ἕκως ον, Ὁ προστρί- 
μὲν πορεντικῶν ἐχῖνος, τῶν δ᾽ ἜΗΙ πήθνα καὶ βώ- βοντα καὶ χινῶντα “ποιεῖ τὸς “ψόφυς. καὶ τῶν σελαχῶν δ᾽ 

λάνοι. Ὁ εἰ 5ς ἔκια δυκεῖ τρίζειν. ὠλλὰ ταῦτα φωνῶν μὲν ὑκ ὀρθῶς ἄχει 
Περὶ μὲν οὖν τῶν, αἰσθετηρίων. τοῦτον χω φὸν τρόπον φάναι, ψοφεῖ δέ. κω γὰρ οἱ κτένες ὅταν φέρεται ἰ ὠπερει- 

9 τοῖς ζῴοις πᾶσιν, περὶ δὲ φωνῆς τῶν ζῴων ὧδ᾽ ἔσχει. φωνὴ δόμενοι τῷ ὑγρῷ, ὃ κωλῦσι πέτεσθαι, ῥοιζσι, καὶ αἱ χε- 

καὶ ψόφος ἕτερόν. ἐςι, καὶ τρίτον τότων διάλεκτος. πῤρδε λεδόνες αἱ θαλάττιαι: ὁμοίως" “καὶ γὰρ αὗται πέτονται με- 
μὲν ἦν ὑδενὶ τῶν ἄλλων μορίων. ἐδὲν πλὴν τῷ “φάρυγγι τέωροι, οὐχ, ὡπτόμεναι τῆς βαχώττης" τὰ γὼρ πτερύγιῳ 
δὸ ὃ ὅσα μὴ ἔχει πνεύμονα, ἀδὲ φθέγγεται" διώλεκτας δ᾽ ἢ ἔχυσι 'τλατέα καὶ μακρά. ὥσπερ ὧν τῶν ὀρεθων πετομένων 
ἡ τῆς φωνῆς ἐςὶ τῇ γλωώττη διώρθρωσις. τὰ μὲν ὄν φω- ὁ γρόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος ὁ φωνή ἐς», ὕτως ὑδὲ τῶν 
πὰ ἡ φωνὴ καὶ ὁ χαρυγξ ἀφίησιν. τὰ δ᾽ ἄφωνα ἡ τοιέτων ὑδεκός. ὠφέίισι δὲ καὶ ὁ δελαῥὶς -τριγμὸν καὶ μύζει, 

Ἅ, τήν τε γὰρ] τόν τευ", ἐνίογε γὰρ τήν τε Ὁ“. ἢ 2. πρροτρέχει σαπρὸν ἀλλὰ πρὸς λυκία, οἱ δὲ κώνωπες Ὁ“. ἢ 5. ὥσπερ 45 
5. ἢ 6. ἔχει καὶ γεῦσιν 4. ἢ 1. δθιοασμάτων 06 εἱ ποῦν Ξ'. ἤ 10. ἐκ] διὰ } 2225. 4 11. προσέρχονται «40». ἢ κρίαντα 44“. 1} κὼ 
τὰ .{4. ἡ 12. ἕκαφον 4. ιφόματα 46», ἢ 14. τμῦ τι “4405. ἢ 416. πρατφερόμεναν Ῥ5. 1 ὑπάρχει 5. ἢ 18. ὡς] προσ 44. 
49. νειρείτιις .45, νιρίτας Ἔ4. ΠΠ προσιόντας 4440». ἢ 20. θηρεύσωσηεϊ ϑηρεύωσιν Ὁ“, θηρεύυσι,ν “4404. 11 δὰ} ὑ 5. ἢ 21. ὡς οἱὰ «45 

6’. 1 28. φκύετκι τῶν ἐφρακοδέρμων “4405. αὶ 24. τήθεκ “420 5, οἷον τὸ τήϑυω 5, {Π καὶ εἰ βάλκιοι 5. ἢ 86. ἦν οτχ «45, ἢ 27. 
φωνὴ δὲ καὶ ΡΠ)“. ἢ 28. τύτων ἀπία τρίτον 455, ὉΠᾺ ». " 29. ἕν οἵὰ ΕἸ: ᾿ 30. πνεῦμα 4. ἢ ὠδὶν ῬΟ.Ό“. δ: 31. τῇ γλώττῃ] 
μοὶ ἡ τῆς ᾿ηλώτνης «ἔα. 11 38. τὰ ὅσα 92“. ἢ 

Ὦ. ἢ Ὃὁπὰ 2 “.. Π ὅτε φωνεῖ «- ἅ ὕπομα πὶ «444. || .6. βομβεῦν ῬΩν». “. ἥ. οἵααα 3)5. 8. ιδασν 4442“. ἸΝ. οἵαν τὸ τῶν τεττίγων 

δος Ἐ7)9.. ΠΠ 9. αἱ δηῖα μυῖαι οἵα Ῥ. ἢ 10. πτήσε] τρᾶψει 14. 1] αἴρονται καὶ συφέλλονται “158. ἱ 11. ἕξι ροβῖ πνεύματος 4540“. ἢ 
42. δὴ ὁ γὰρ τ 5, ὅτω οοἱτ' “{“, ὕτω Ὁ, ὅτε 95. 1] δὲ 5. ἢ 16. τρισμὺς 7“. Π φωνὴν “45. ἢ 11. χρῶμις 445.. Ὑρλλισμὸν 
2.5, τρυλλισμὸν «4505. {ΠΡ 418. καὶ ὁ κ. Ῥ 5. δ 19. ὁ 5. ἢ ττριγμὸν 5 εἰ οοὐτ' “45, ςρειγμὸς Ὁ. ἢ δὲ οἵα ᾿ς υ{΄. 23. ὧι 6“. 1 
Ὧ 5. μὲν φωνὴν (15. ἢ .26, 'φαωπται 1095. ἢ ἀπερειδόμενοι «44. ( 27]. πίέττισθω 45. 128. ὁμοίως οτὰ ῬΟ52“. 1 80. πετ.Ἷ τῶν πετ. 445 
σ-. ἴὰϑ 81. ταῖς πτέρυξι οπχ .4“. 11 φωνεῖ .415..}} ἔσιν οι 4505, ΠΠ 32. ἐδὶν 5, ὑδινὸς ὦ ἀφίησιν (Ὁ. - 
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ὅταν ἐξέλθη, ἐν τῷ ἀέρι, ὁχ ὁμοίως δὲ τοῖς εἰρημένοις" ἔς: 

γὰρ τούτῳ φωνή" ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα καὶ ὠρτηρίαν, τῦτ᾽ ἀνθρώπι ἐςΐν" ὅσα μὲν γὰρ διάλεκτον ἔχει, καὶ φωνὴν 
ὠλλὰ τὴν γλῶτταν ἐκ ὠπολελυμόην οὐδὲ χείλη ὥςε ἄρ- ἔχει, ὅσα δὲ φωνήν, οὐ πάντα “διάλεκτον.. ὅσοι δὲ κωφὰ 
ϑρον τι τῆς φωνῆς ποιεῖν. τῶν δ᾽ ἐχόντων γλῶτταν καὶ πλεύ- γίνονται ἐκ γενετῆς, πάντες καὶ ἐγεοὶ γίνονται" φωνὴν μὲν 
μονα ὅσα μὲν φοτόκα ἐςὶ καὶ τετράποδα, ἀφίησι μὲν φω- 5 ἦν. ἀφιᾶσι, διάλεκτον. δ᾽ ἐδεμίαν. τὰ δὲ παιδία, ὥσπερ καὶ 
γήν, ἀσθενῆ μέντοι, καὶ τὰ μὲν συριγμόν, ὥσπερ οἱ ὄφεις, τῶν ἄλλων μορίων ἀκ ἐγκρατῇ ἐς ν, ὕτως ὑδὲ τῆς γλώττης 
τὰ δὲ λεπτὴν καὶ ἀσϑενῇ φωνήν, τὰ δὲ σιγμὸν μικρόν, ὥσ- τὸ πρῶτον, καὶ ἔξιν ἀτελῆ, καὶ ὠπολύεται ὀψιαίτερον, ὥςι 

περ αἱ χελῶναι. ὁ δὲ βάτραχος ἰδίαν ἔχει τὴν γλῶτταν. ψελλίζεσι καὶ τραυλίζεσι τὰ πολλά. διαφέρυσι δὲ κατὰ - 
τὸ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν προσπέφυκεν ἰχθυωδῶς, ὃ τοῖς ἀλ- τόπυς καὶ αἱ φωναὶ καὶ αἱ διαάλεκτοι. ἡ. μὲν ἦν φωνὴ ἰζύ. 
λοις ἀπολέλυται, τὸ δὲ πρὸς τὸν φάρυγγα ἀπολέλυται καὶ 10 τητι καὶ βαρύτητι μάλιςα ἐπίδηλος, τὸ δ᾽ εἶδος ὑδὲν δια- 

πέπτυκται, ᾧ τὴν ἰδίαν ἀφίησι φωνήν. καὶ τὴν ὀλολυγόνα, φέρει τῶν. αὐτῶν γενῶν" ἡ δ᾽ ἐν τοῖς ἄρθροις, ἣν ἄν τις ὧσ. 

δὲ τὴν γινομένην ἐν τῷ ὕδατι οἱ βάτραχοι οἱ ἄρρενες ποῖῶ- περ διάλεκτον. εἴπειεν, καὶ τῶν ἄλλων ζῴων διαφέρει κα 
σιν, ὅταν ἀνακαλῶνται τὼς θηλείας πρὸς τὴν ὀχείαν' εἰσὶ τῶν ἐν ταὐτῷ γένει ζῴων κατὰ τόπες, οἷον. τῶν περδίκων εἰ 
γὰρ ἑκάςοοις τῶν ζῴων ἴδιαι φωναὶ πρὸς τὴν ὁμιλίαν καὶ μὲν κακκαβίζεσιν οἱ δὲ τρίζασιν. καὶ τῶν μικρῶν ὑρπδίων 
τὸν πλησιασμόν, οἷον καὶ ὑσὶ καὶ τράγοις καὶ προβάτοις. 15 ἔγια αὶ τὴν αὐτὴν ἀφίησι φωνὴν ἐν. τῷ ἄδειν τοῖς γεννήσασιν 
ποιεῖ δὲ τὴν ὀλολυγόνα, ὅταν ἰσοχειλῆ τὴν κάτω σιαγόνω ὧν ὠπότροφα γέωνται καὶ ἄλλων ἀκέαωσιν ὀρνίθων ἀδόν- 
ποιήσας ἐπὶ τῷ ὕδατι περιτείνῃ τὴν ἄνω. δοκεῖ δὲ διαλαμ- των. ἤδη δ᾽ ὦπται καὶ. ἀηδὼν νεοττὸν προδιδάσκυσα, ὡς ἐχ 
πυσῶν τῶν σιαγόνων ἐκ τῆς ἐπιτάσεως ὥσπερ λύχνοι φαίς ὁμοίας φύσει τῆς διαλέιτου ὕσης καὶ τῆς φωνῆς, ἀλλ ἐν 
νεσθαι οἱ ὀφθαλμοί" ἡ γὰρ ὑχεία τὰ πολλὼ γίγνεται νύ- δεχόμενον πλάττεσθαι. καὶ οἱ ἄνθρωποι φωνὴν μὲν τὴν αὖ- 
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ἄλλην ἀφίησι φωνήν, διάλεκτον “δ᾽ οὐδὲν. ἔχει, ἀλλ' ἴδοι 

κτωρ. τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων γένος ἀφίησι φωνήν" καὶ μάλιςα Ὁ τὴν ἀφιᾶσι, διάλεκτον δ᾽ οὐ τὴν αὐτήν. 

ἔχει διάλεκτον ὅσοις ὑπάρχει μετρίως ἡ γλῶττα πλατεῖα, 
καὶ ὅσοι ἔχεσι λεπτὴν τὴν γλῶτταν αὐτῶν. ἔνια μὲν ὃν τὴν 

αὐτὴν ἀφιᾶσι φωνὴν τά τε θήλεα, καὶ τὰ ἄρρενα, ἔνια δ᾽ 
ἑτέραν. πολύφωνα, δ᾽ ἐξὶ καὶ λαλίςερα τὰ ἐλάττω τῶν με- 

ὁ δ᾽ ἐλέφας φωπῖ 
ἄνευ μὲν τῇ μυκτῆρος αὐτῷ τῷ ςόμωτι πνευματῶδες ὧν» 
περ ὅταν ἄνθρωπος ἐκπνέῃ. καὶ αἰαζῃ, μετὰ δὲ τὸ μυκτῆρος 
ὅμοιον σώλπιγγι τετραχωσμένῃ. 

Περὶ δὲ ὕπνε καὶ ἐγρηγόρσεως τῶν ζῴων, ὅτι μὲν ὅτα 10 
γάλων" καὶ μάλιςα περὶ τὴν ὀχείαν ἕκαςον γίεται τῶν 25 πεζὰ καὶ ἔναιμα πάντα καθεύδει καὶ ἐγρήγορεν, φανρὸ 
ὀρνέων τοίῶτον, καὶ τὰ μὲν μαχόμενα φθέγγεται, οἷον ὄρ- 
τυξ, τὰ δὲ πρὸ τῷ μάχεσθαι προκαλύμενα, ἢ νικῶντα, οἷον 
ἀλεκτρυόνες. ᾧδυσι δ᾽ ἔνια μὲν ὁμοίως τὰ ἄρρενα τοῖς θήλε: 
σιν, οἷον καὶ ἀηδὼν ᾧδει καὶ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλεια, πλὴν ἡ 

ποΐσι κατὰ τὴν αἴσθησιν. πάντα γὰρ ὅσα ἔχει βλεφαρέ 
δας, μύοντα ποιεῖται τὸν ὕπνον. ἔτι δ᾽ ἐνυπνιαζειν φαίνονται 

ὦ μόνον. ἄνθρωποι, ἀλλιὲ καὶ ἵπποι καὶ κύνες καὶ βόες, ἔτι 
δὲ πρόβατα καὶ αἶγες καὶ πᾶν τὸ τῶν ζῳοτόκων καὶ τε 

,. ΄ Ρ΄ ) λ Ὰ ΄, “.“ἜἍ» ΄ ΝΜ »“" κν » »Ἥε »“ ᾿ θήλεια παύεται ὅταν ἐπῳάζῃ καὶ τὼ νεόττια ἔχῃ" ἐνίων ὃ) τραπόδων γένος" δηλοῦσι δ᾽ οἱ κύνες τῷ ὑλαγμῷ. τῳὶ ἃ 
δὲ τὰ ἄρρενα μᾶλλον, οἷον ἀλεκτρυόνες καὶ ὄρτυγες, αἱ δὲ τῶν φοτοκύντων τῦτο μὲν ἄδηλον, ὅτι δὲ καθεύδουσι, φαιε 

θήλειαι ἐκ ἄδεσιν, τὰ δὲ ζῳοτόκα καὶ τετρώποδα ζῷα ἄλλο ρόν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἔνυδρα, οἷον. οἷ τε ἰχθύες καὶ τὲ 

1. ἔλθη “45. ἢ δὲ οπῖ “4405. 1 ἔπι γὰρ τῶτο φωνῆον ἔχει καὶ Ὀ7)α. 1 3. ὑδὲ τὰ χεδλη 415. ἢ 5. ἀφιᾶσι “505. {| μὲν οἵα ΡΡεΙ 

6. μέντοι] μὲν Ῥ, δὶ “1505. 11 Ἴ. ἀσθεντὴν εἴ συριγμὸν “15. 1} 9. ὃ] ἢ 225. ᾿ 10. τὸῇ]ῇ τὰ ῬΟ42) 5. {{11. ἐπέπτυκται εἰ φονὴν ἀεί. χαὶ 

Ῥ} 5." 15. οἷον] τῦτον Ῥ. [1 τράγοις καὶ ὑσὶ “4406, Π 48. ὥσπερ οἱ λύχνοι (5. ἢ 19. φαίνεται τύκτωρ σα. τὸ ῬΙ“. 21. οἷς Ρ.Ἰ με 
τρίως οἵη «4505, ἢ 22. ὅσα ἔχυσι τὴν γλῶτταν αὐτῶν λεπτήν “4505, 1} ἀφίησι τὴν αὐτὴν ῬΏ. 1] 25. γήεται ἕκαςον 1)“. 26. φθεγγός 

μὰ μάχεται “4405. ᾿ὶ 27. προσκαλέμενια Ῥ.)“. 11 29. καὶ ἡ ἀηδὼν ῬΙ)“. καὶ ἄρρην καὶ θῆλυς “45. 11 34. δὲ καὶ τὰ ΡΠ“. ἵ κι] π 
καὶ Ῥ1)5. ἢ] 32. καὶ τὰ τετράποδα Ρ. 

1. φωνὴν ἀφίησι “405. 1 2. τῦτο τὸ ἀνθρώπι Ῥ25. || 3. γίνογται κωφὰ “4405. ἢ πάντες ἰκ γενετῆς 1). ἵ. 5. ἀφίησι Ῥῃσ“.1 8. τῶν 

λίζοντται Ῥ. ἢ κατὼ τὸς τόπυς 05. κατὰ τόπνς ροβὶ φωναὶ ῬΏ“. ἢ 9. ἡ διάλοιτος 4“0 5, 1 12. εἴποι “45, εἴποι (5, εἴπομν ῬΡ". 

ζώων οἵα Ῥ. 1 413. κατὰ τὸς τέπες “4505. 1 τῶν] τῶν τε 25, τε τῶν Ὁ, τὸ τῶν (ἀὐάϊτο γένος ροδὶ “περδίκων) “4405. ἢ 14. κακαβρ 
ζυσιν οἱ “δὲ τρίβυσι Ῥ. 1 ὀρνίθων ῬΟ6)“. 15. φωνὴν ἀφιᾶσιν «4405. ἢ 46. ἀπόςροφα, 65. ἢ} καὶ τῶν ἄλλων 22,5. Π ἀκένσιν ΡΒ ἴ 
ἀδόντων ὀρνίθων ῬΟ425, }} 11. ὡς ογα “45. ᾿ 418, ὁμοίως ῬΏ“. Ἱ ὅσης τῆς διαλέχτα 15 “.. 1} 21.. μὲν ἄνευ “4505, ἄγεν μέτοι ΡΏ". Ι 

22. ὅτ᾽ ἄνθρυπος ἱκπνέει καὶ λαλεῖ Ὼ5..}} 23. τετραχυμένη “45. ᾿; 24. μὴ] δὴ 65, οἵχὰ Ῥ7)“. 1}} 25. ἐγρηγορεῖ Ῥ1“. ὶ 26. βλιφι- 
ρἴδα Ῥ4“. ᾿ὶ 831. δὲ οτι Ῥ. || 32. "καὶ. ῥρβὲ δὲ οση 65, ὌΝ 
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μαλάκια καὶ τὰ μαλακόςρακα κάραβοί: τε καὶ τὰ τοικῦ- λανα,. καὶ ὅσα αὐλὸν χει, ὑπερέχοντα τὸν αὐλὸν καθεύ- 
τα. βραχύυπνα μὲν ἦν ἐςὶ ταῦτα πάντα, φαίνεται δὲ κα- δὲι τὴς θαλάττης, δὶ ὅ καὶ ἀναπνέυσιν ἠρέμα κινῶντες τὼς 
βεύδοντα. σημεῖόν δὲ κατὰ μὲν τὰ ὄμματα ὑκ ἔςι λαβεδἷ πτέρυγας" καὶ δελφῇνός γε καὶ ῥέγχοοντος ἤδη ἠκρόανταί 
(οὐδὲν γὰρ ἔχει βλέφαρα αὐτῶν), ἀλλὰ ταῖς ὠτρεμίαις. τινες. καθεύδει δὲ καὶ τὰ μαλάκια τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ 
ἑλίσκονται γὰρ οἱ ἰχθύες, εἰ μὴ διὰ τὸς φθεῖρας καὶ τὸς ς οἱ ἰχθύες" ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μαλακόςρακα τύτοις. καὶ τὼ 
καλυμόνς ψύλλες, κἂν ὥςε τῇ χειρὶ λαμβάνειν ῥᾳδίως" ἔντομα δὲ τῶν ζῴων ὅτι τυγχάνει ὕπνο, διὼ τοιζτὼν σημείων 
γῦν δ᾽, ὧν χρονίζωσιν, ὅτοι τῆς νυκτὸς κατεσθίισι προσπί: ἐςὶ φανερόν", ἡσυχαζεσί τε γὰρ καὶ ἀκινητίζεσιν ἐπιδήλως: 
ατόντες, πολλοὶ τὸ πλῆθος ὄντες. γύονται δ᾽ ἐν τῷ βυθῷ μάλιςα δ᾽ ἐπὶ τῶν μελιττῶν τῶτο δῆλον" ἠρεμᾶσί τε γὰρ 

«ἧς θαλάττης, καὶ τοσῦτοι τὸ πλῆθος ὥςε καὶ τὸ δέλεαρ, καὶ παύοντωι βομβῦσαι τῆς νυκτός, δῆλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ὅ τι ἂν ἰχθύος ἢ, ἐὰν χρονίσῃ ἐπὶ τῆς γῆς, κατεσθίεσιν" καὶ 10 ἐν ποσὶ μάλιστα τῶν τοιότων" ὁ γὼρ μόνον διὰ τὸ μὴ ὀξὺ 
ἀνέλκυσι πολλάκις οἱ ἁλιεῖς “περὶ τὸ δέλεαῤ ὥσπερ σφαῖ- βλέπειν ἡσυχαάζυσι τῆς νυκτός (ἄπαντα γὼρ ἀμυδρῶς βλέ- 
βάν συνεχομόων αὐτῶν. ἀλλ᾽ ἐκ. τῶν τοιῶνδε μᾶλλον ἔστι πύσι τὰ σκληρόφθαλμα), ἀλλὼ καὶ πρὸς τὸ φῶς τὸ τῶν 
τεχιμήρασθαι ὅτι καθεύδεσιν" πολλάκις γὰρ ἔςιν ἐπιπεσόν. λύχνων ἡσυχάζοντα φαύονται ὑδὲν ἧττον. ἐγυπνιάζει δὲ τῶν 
τα τοῖς ἰχθύσι λαθεῖν ὕτως ὥςε καὶ τῇ χειρὶ λαβεῖν ἣ πα- ζῴων μάλιςα ἄνθρωπος. καὶ νέοις μὲν ἦσι καὶ παιδίοις ἔτι 
τάξαντα λαθεῖν" ὑπὸ δὲ τὸν καιρὸν τῦτον ἠρεμῦσι σφόδρα, 15 πάμπαν ὁ γίνεται ἐνύπνιον, ἀλλ᾽ ἄρχεται τοῖς πλείστοις 
καὶ κινῦσιν ὑθὲν πλὴν ἠρέμα τὸ ὑραῖον. δῆλον δὲ γύεται ὅτι περὶ τέτταρα ἔτη ἢ πότε" ἤδη δὲ γεγόνασι καὶ ἄνδρες καὶ 
καθεύδει καὶ ταῖς φοραῖς, ἄν τι κινηθῇ. ἡσυχαζόντων" φέ- γυναῖκες οἱ ὅλως ὑθὲν πώποτε ἐνύπνιον εἶδον. συνέβη δέ τισι 

ρεται γὰρ ὥσπερ ἐξ ὕπνε ὄντα. ἔτι δ᾽ ἐν ταῖς πυρίαις ἁλίς τῶν τοιούτων προϊϑύφης τῆς ἡλικίαφ ἰδεῖν ἐνύπνιον, καὶ μετὰ 
σκονται διὰ τὸ καθεύδειν. πολλάκις δὲ καὶ οἱ θυννοσκόποι ταῦτα γενέσθαι «τερὶ τὸ σῶμα μεταβολὴν τοῖς μὲν εἰς θάνα». 
περιβάλλονται καθεύδοντας" δῆλον δ᾽ ἔκ τῷ ἡσυχαΐζοντας 20 τον τοῖς δ᾽ εἰς ἀρρωστίαν. 

καὶ τὼ λευκὰ ὑποφαΐνοντας ἁλίσκεσθαι. καθεύδυσι δὲ τῆς . Περὶ μὲν ἕν αἰσθήσεως καὶ ὕπνο καὶ ἐγρηγόρσεως τῦτον ἔχει 
νυκτὸς 'μᾶλλον. ἢ. τῆς ἡμέρας ὕτως. ὥςε βαλλόντων μὴ κι- τὸν τρόπον" τὸ δ᾽ ἄρρεν καὶ θῆλυ τοῖς μὲν ὑπάρχει τῶν ζῴων, 11. 
γεῖσθαι. τὰ δὲ πλεῖςα καθεύδουσι τῆς γῆς. ἢ τῆς ἄμμου ἢ τοῖς δ᾽ ἐχ ὑπάρχει, ἀλλὰ καθ᾽ ὁμοιότητά τινα καὶ τόιτειν 
λίθε τινὸς ἐχόμενοι ἐν τῷ βυθῷ, ἢ ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέ- λέγονται καὶ κύειν. ἔςι δ᾽ ὀθὲν ἄρρεν καὶ θῆλυ ἐν τοῖς μο- 
τρᾶν ἢ θδα ἑαντός, οἱ δὲ πλατεῖς ἐν τῇ ἄμμῳ" γινώσκον- 25 γίμοις, οὐδ᾽ ὅλως ἐν τοῖς ὀςρακοδέρμοις. ἐν δὲ τοῖς μαλα- 
ται δὲ τῇ σχηματίσει τῆς ἄμμε, καὶ λαμβάνονται τυπτό- κίοις καὶ τοῖς μαλακοξράκοις ἔςι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, 
μένοι τοῖς τριώδουσιν. λαμβάνονται δὲ καὶ λάβραξ καὶ καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐν τοῖς δίποσι καὶ τετράποσι καὶ πὰ- 
χρύσοφρυς καὶ κεςρεὺς καὶ ὅσοι τοιῶτοι τριώδοντι ἡμέρας σιν ὅσα ἐκ συνδυασμοῦ τύιτει. ζῷον ἢ φὸν ἢ σκώληκα. ἐν 
πολλάκις διὰ τὸ καθεύδειν" εἰ δὲ μή, ὀθὲν δυκεῖ τῶν τοιύό- μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις γένεσιν. ἁπλῶς ἢ ἔςιν ἢ οὐκ ἕξιν, οἷον 
τῶν ληφθῆναι ὧν τριώδοντι. τὰ δὲ σελάχρι ὕτω καθεύδει 30 ἐν μὲν τοῖς τετράποσι πᾶσιν ἧςι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ἐν 
ἐνίοτε ὥςε καὶ λαμβάνεσθαι τῇ χειρί. δελφὶς δὲ καὶ φά- δὲ τοῖς ὀςρακοδέρμοις οὐκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν φυτοῖς τὰ 

4. μαλακόςρακα καὶ τὰ μαλάκια καὶ καραβοί τε 45. }} 2. εἰσὶ 75. ᾿ πάντα ταῦτα 5, πάντα τὰ τοιαῦτα 1) 5, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα 
}. Τὶ φκίνονται ,1“0 5. }} 8. λαβεῖν ἐκ ἔς 5. ἢ ἅ. ἀδὲ 45. ἢ βλέφαρον αὐτῶν 5, τότων βλέφαρον Ώ“, βλέφαρον Ῥ. [ 5. γὰρ] μὲν 
γὰρ 1“. Π εἰ μὲν μὴ 1“. ᾿ὶ τὸς καλνμένυς ψύλνυνς “445, τὺς λεγομένυς ψύλλνς Ὁ“, τὰς ψύλας Ῥ. ᾿ 6. λαβεῖν 1)“, λαμβάνη «45. ἢ} 17. 

χρονίσωσιν 1)“, χρονίσυσιν Ῥ. [ 10. ὅταν ἰχθύος ἢ ἂν ῬΏ)“. ἢ 11. παρὸ “45. {Π 12. συνεχομένην Ῥ.4“.  τοώτων Ῥ.)“. 1 ἔςι τεκμαίρεσθαι 
μᾶλλον 1)“, μᾶλλον ἔςι τεκμαίρεσθαι Ῥ. ἃ 13. ἐπιπεσόντες ρτ “45. 14. τὸς ἰχθῦς 25. 11 καὶ οπι “4405. 1 16. δῆλα ἢ. 17. κα- 
θεύδουσι ζογία55ε 65. ἢ ἡσυχαζόντων αὐτῶτ᾽ φέρεται “4“05. ᾿ 18. περ οτὰ 5. ᾿] πέτραις ῬΏ5. ᾿ 19. καὶ οτα 22“. 1 θννοσκόποι Ῥ 
22. ὥξε οπι Ῥ. ἃ 23. καθεύδουσιν ἢ τῆς ἄμμν ἢ τῆς γῆς ῬΙ5. ᾿ 2λ. ὑπὸ τὴν πέτραν 445. Π 27. τριόδουσι εἰ 28. τριόδοντι ῬΡ.. "" 21. 
λάβρακες καὶ χρυσόφρυες καὶ κεςρεῖς ΡΠ)“. ᾿ 30. ἂν ληφθῆναι ἐν τῷ τριόδοντι 225, ληφθῆναι ὧν τῶ τριέδοντι Ῥὶ Π 34. ὃ δὲ δελφὶς 2“, ὃ 

δελφὶς δὲ Ῥ. [Π καὶ οπι “45. 1 φάλλαινα “4140-. : 
4. τὸν αὐλὸν] τὸν αὐτὸν “44. ἢ 2. καὶ οταὰ “4405. ἢ 3. τε Ῥ, δὲ 22“. ἡ ἐέγκοντος 2“. 1 ἀ. τινος Ῥ. 1 5. οἷ] καὶ οἱ ῬΏ». 11 8. 

μάλιςα] καὶ μάλιςα }. ἢ τε οπι ῬΟ52),“. ᾿ 10. ἐν οπὶ 65. ἢ 11. βλέπυσι] βλέπει }. || 12. τὸ αηῖς τῶν οτὰ «4405. } 18. φαίνεται 

Ῥ. ἢ 15. ἄρχονται 4405. 1} 16. ἤδη Ὑεγσνόσιν. εἰσὶ δὲ καὶ Ρ6)“. ἡ 17. ὅλως οἵα Ῥ)5. Ἱ 19. μεταβολὴ 25. 1 20. ὅν οπι }Ῥ. 1 21. 
ἐγρηγόρσεως καὶ ὕπνν 225. ἢ 22 εἱ 23. ὑπάρχνσι “45. ἃ 25, ἰν δὲ] ἦ δὲ }. || 27. τετρ.} ἐν τοῖς τετρ. 15. 1 πᾶσιν οτὰ 22“, ἐν πᾶσιν 

Ῥ. ᾿ὶ 29. γένεσιν] ζώοις “5. ἃ ἁπλῆν ῬΟ4)5. ἢ ἢ δῃϊς ἕξιν οταὰ 25. || 30. ἅπασιν 5. 

ΥΥΥ 
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μὲν εὔφορά ἐςι τὰ δ᾽ ὥφορα, οὕτω καὶ ἐν τούτοις. ἐν δὲ ἰχθύων αἱ θήλεις τῶν ὠῤρύώων, δῆλον ἐκ τῷ καλᾳιέτερα, ὁ- 
τοῖς ἐντόμοις καὶ τοῖς ἰχθύσιν ἐστὶ τὼ μὲν ὅλως ὑκ ἔχοντα λίσκεσθαι τὰ θήλεα τῶν ἀρρέμων. ἔστι δὲ τὼ μὲν ἄνω καὶ 
ταύτην τὴν διαφορὰν ἐπ ᾿ὐδέτερον, οἷον ἐγχέλυς ἵ ἔτε ἄρρεν πρόσδια. πάντων τῶν. ζῴων τὰ ἄρρενα κρείττω καὶ ἰ ἰσχυρ- 
ἐςὶν ἦτε θῆλυ, ὑδὲ γονῷ ἐξ αὐτῆς ἐδέν, ἀλλ᾽ οἱ μ᾿ λές πτερὰ καὶ εὐοπλότερα, τὰ δ᾽ ὡς. ἂν ὀπίσθια καὶ κάτω λιν 
οντες ὅτι τριχώδη καὶ ἑλμινθώδη προσπεφυκότ' ἔχου- 5 χϑέντα τῶν θηλέων. τῦτο δὲ καὶ ἐπ’ ὠνθρῴπων καὶ ἐπὶ τῶ 
σαί ποτέ τινες φαίνονται, ᾧ προσθεωρήσαντες τὸ πὸ ἔχουσιν ἄλλων ζῴων τῶν πεζῶν καὶ ζῳοτόκων πάντων ἔχει τὸν αὖ- 
ἀσκέπτως λέγουσιν. ὅτε γὰρ ζῳοτοκεῖ ἄνευ φοτοκίας ἀδὲν τὸν τρόπον. καὶ ἀνευρότερον δὲ καὶ ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ 
τῶν τοιότων, φὸν δ᾽ ὑδεμίᾳ πώποτε ὦπται ἔχοσα' ὅσα τε μᾶλλον, καὶ λεκτοτριχώτερον, ὅσα τρίχας ἔχει" τὼ δὲ 
ζῳοτοκεῖ, ἐν τῇ ὑςέρᾳ ἔχει καὶ προσπεφυκότα, ὠλλ' ἐκ ἐν μὴ τρίχας ἔχοντα κατὰ τὸ ἀνάλογον. καὶ ὑγροσαρκότερᾳ 
τῇ γαςρί' ἐπέττφιο γὼρ ὧν ὥσπερ ἡ τροφή. ἣν δὲ λέγουσι ο δὲ τὼ θήλεα τῶν ἀρρένων ᾿καὶ γονυκροτώτερα, καὶ αἱ χὴν 
διαφορὰν ἄρρενος ἐγχέλνος καὶ θηλείας τῷ τὸν μὲν. μείζω μαι λεπτότεραι" τὸς δὲ πόδας γλαφυρωτέρες, ὅσα τὰ μό- 
κεφαλὴν ἔχειν καὶ μακροτέραν, τὴν δὲ θήλειαν μικρὰν καὶ ρια ταῦτ᾽ ἔχει τῶν. ζῴων. καὶ περὶ φωνῆς δέ, πάντα τὰ 
σιμοτέραν, ἀ τῷ θήλεος ἢ ἄρρενος λέγουσιν, ἀλλὰ τῷ γόνς. θήλεα λεκτοφωνότερα καὶ ὀξυφωνότερα, πλὴν βοός, ὕτα 
εἰσὶ δέ τινες ἰχθύες οἱ καλῦνται ἐπιτραγίαι, γίνονται δὲ τῶν ἔχει φωνήν' οἱ δὲ βόες βαρύτερον φθέγγονται αἱ θήλειαι 
ποταμίων τοῦτοι κυπρῖνος καὶ βάλαγρος" ὑκ ἔχεσι δὲ οἷ 5 τῶν ἀρρέων. τὼ δὲ πρὸς ἀλκὴν ἔν τῇ φύσει ὑκάρχιντα 
τοίστοι ὅτε φὸν ὅτε θορὸν ὑδέκοτε, ἀλλ᾽ ὅσοι ςερεοί εἶσι καὶ μόρια, οἷον ὀδόντες καὶ χαυλιόδοντες καὶ κέρατα καὶ τλῖρ 
πίονες, ἔντερον μικρὸν ἔχεσι, καὶ δυκῶσιν ἄριςοι τοι εἶναι. κτρα καὶ ὅσα ὦχλα τοιαῆτα μόρια, ἐν ἐνίοις μὲν γόνα 
ἔτι δ᾽ ἔνια, καθώπερ ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις καὶ φυτοῖς τὸ ὅχως τὼ μὲν ἄρρενα ἔχει τὰ δὲ θήλεα ὑκ ἔχει, οἷν χέρα 
μὲν τύκτον ἐστὶ καὶ γεννῶν, τὸ δ᾽ ὀχεῦον ὑκ ἔςιν, ὕτω καὶ τὰ ἔλαφος θήλεια ὧς ἔχει καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν πλῆκτρα 
ἐν τοῖς ἰχθύσι τὸ τῶν ψηττῶν γένος καὶ τὸ τῶν ἐρυθρίνων γη) ἐχόντων ἐνίων αἱ θήλειαι ὅλως πλῆκτρα ὧκ ἔχεσιν' ὑμοὼς 
καὶ αἱ χάνναι" πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα φὰ φαΐνεται ἔχοντα. δὲ καὶ χαυλιόδοντας αἱ θήλειαι ἐκ. ἔχασι τῶν ὑῶν. ἐν δίς 
ἐν μὲν οὖν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐναίμοις τῶν ζῴων᾽ ὅσα μὴ ῴφο- δὲ ὑπάρχει μὲν ἀμφοῦ, ἀχλιὰ κρείττω καὶ μᾶλλον τιῖ 
τοκεῖ, τὰ πλεῖξα μείζω καὶ μακροβιώτερα τὼ ἄρρενα τῶν ἄρρεσιν, οἷον τὰ κέρατα, τῶν ταύρων ἰσχυρότερα τῶν ἐπ 
θηλειῶν εἰσί, πλὴν ἡμίονος, τότων δ᾽ αἱ θήλειαι μακροβιώ- λειῶν βοῶν. 

τερωι καὶ μείζος" ἐν δὲ τοῖς ὠοτόκοις καὶ τοῖς σκωληκοτό- 25 
κοις, οἷον ἔν τε τοῖς ἰχθύσι καὶ ἐπὶ τῶν ἐντόμων, μείζω τὰ Ε 

4 ἊἉ ἡ Ὁ. ἂν, ᾿ ᾽ Ἂ θήλεα τῶν ἀρρένων ἐστίν, οἷον ὄφεις καὶ φαλάγγια. καὶ ἀ- . 
σκαλαβῶται καὶ βάτραχοι. καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων δ᾽ ὡσαύ- .. Ὅσα μὲν ἕν ἔχυσι μόρια πὰ ζῷα πάντα καὶ τῶν ἐν 
τως, οἷον τά τε σελάχη τὰ μικρὼ καὶ τῶν ὠγελαίων τὰ τὸς καὶ τῶν ἐκτός, ἔτι δὲ περί τε. τῶν αἰσθήσεων καὶ φι» 

»" Ἂῳ. ὦ » » , πλεῖστα, τὼ δὲ πετραῖα πάντα. ὅτι δὲ μακχροβιώτεροι τῶν Ὦ νῆς καὶ ὕπνε, καὶ ποῖα θήλεα καὶ ποῖα ἄρρενα, πρότερι 

1. φορᾶ Ῥ. 11 δ᾽ δ᾽ ἀλλ᾽ “4505. ᾿ὶ τοῖς τοιότοις “45, ἢ 2. τοῖς ἰχθ.} ἐν τοῖς ἰχϑ. Ῥ. ᾿ ὑκ ἔχοντα ὅλως “45, 1} οἷον ἡ ἐγχέλυς “ἢ ι 

ἡ, αὑτὸ 44905})»ς, αὑτῷ Ῥ. || μὲν οπι ῬὈΏ“. φάσκοντες “440. ] 5. προσκεφυκότ᾽] πρασώδη τ᾽ 405. Ἰ] 6. προθεωρήσαντες »..18, 

τῶν -- ὦπται] ὠὸν δ᾽ ὑδεμία τάτων πώποτε ὦπται ,45. [1 9. καὶ τάγε ἁ προσπεφ. ἐν ΡΠ)“. ! 10. ἄν οτχ ». || 14. ἄρρενός τε καὶ θηλείας ι 

ῬΡο. ἢ τῷ] τὸ . ᾿ὶ 12. καὶ μακροτέραν ἔχειν 1)“. ᾿] μικρὰν καὶ οτα Ῥ“, καὶ σιμοτέραν οπι 65. Π 13. 71 καὶ ῬὈ25. ᾿ ἄρροᾳ 

Το. 14. ἐπιτραγέαι ῬΊ)5. {Πτοιῶτοι τῶν ποταμίων ῬΟΆΠ)5. 15. βάλλαγρος (5, βαρῆνος 5, κάρινος Ῥ. ἢ 1. ἕτερον . ἴ δεκῶσο] 

εἰσὶν ῬΒ", ΟἴΏΪ880 τῆοχ εἶναι. {Πὅτοι ἄριςοι 65. 11 18. ἔξι “4505. 1 19. καὶ τὸ γενῶν 41“, 1} καὶ οτχ “1505. ἢ 20. ἐρυθρινῶν ποδυ}, 

21. πάντα Ὑ8}} καὶ πώτω ῬΏ5. Ἰ 22. ὅσα μὴ ῳοτοκεῖ} ἅμα ζῳοτοκεῖ ῬΠ“. " 24. τί 905. { 25. δὶ] μὲν «45. }} 26. τε οἱ Ὁ 

5. 1} 217. οἷον ὃ ὄφις “45. ἢ 28. καὶ οἱ βάτραχοι (5, καὶ οἱ βατράχων .45. ἢ] 30. τὰ δὲ] τά τε 41“ 5. ἢ μακρ. εἰσι τῶν ῬΏ». 
4. παλαιοτέρν “44. ἢ 3. τὼ ἄρρενα οἵα 5. [[ ἀ. καὶ ἐκπλενρότερα , οἵχὰ 125. ἢ λεχϑέντα] ἔνια “1505. 11 5. θϑηλωῶν 440», ἐ- 

λείων 15. 1|{ τῶτο δὲ] ταὐτὸν 4505, 1} 6. τῶτον ἔχει τὸν ῬΙσ. ἢ 1. δὲ] τε ῬΙ)5, οπι «45. ΠΠ ἄνκρθρον (05, ἀνανδρότερον «45. ΠΠ 8. ἔσαν 

5. 1 9. κατὰ οἵα ῬΆσ. Ἰ ὑγροσαρκότερον δὲ τὸ θῆλυ .44. Π 10. γονυκροτώτερον “45, ἢ αἱ οπι «4505. [ 141. ἔχειταῦτα τὰ μέρια 9, 

ταῦτα ἔχει τὰ μόρια Ῥ. ᾿Π 12. δέ οτι «4505, 1 14. βαρύτερα “45. 1 αἱ δὲ θήλειαι «45. 1 16. μόριά ἔςιν οἷον 4505, ᾿ἰὶ χαυλιώδπτες 
(5, 1 καὶ τὸ πλῆκτρα “4505. ἢ 17. ἐν οὰ »ῇ»". ᾿ 18. ἔλαφος κέρατα “44, ἢ} 19. τῶν τὰ πλ. Ὡσ. ἢ 21. χαυλιώδοντας 65. ἢ ἀκ ἴω» 

σιν αϑήλειαι 225. ἢ ὑῶν} ἐνίων “45. {Π 22. κρείττω μᾶλλον τοῖς ἄρρεσι ῬΏ“, || 23. ἰσχ. ἢ τὰ τῶν ῬΏ“. 28. ὅσα --- 539, 2. διλθῇ] 

δαος ἴἶρτο χυαιῖο ἀαὶ (5, αἰγίᾳιθ γ5. 1 καὶ τῶν ἐντὸς οὔχ «45. ᾿ 39. τε οὐχ .45. [τῶν οτὰ Ὁ“. 
Ἢ 
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εἴρηται. περὶ πάντων" περὶ δὲ τῶν γενέσεων αὐτῶν λοιπὸν αὐτοῖς συμβῇ. τρόπος ἄλλος τῆς κοινωνίας πρὸς τὸς ἄρρθ- 
διελθεῖν, καὶ πρῶτον περὶ τῶν πρώτων. εἰσὶ δὲ πολλαὶ καὶ νας" περὶ ὧν ἀκριβέςερον ἔςαι δῆλον ἐν τοῖς ὕςερον. τῶν δὲ 

πολλὴν ἔχεσαι ποικιλίαν, καὶ τῇ μὲν ἀνόμοιοι, τῇ δὲ τρό- ἰχθύων ἐνίοις, ὅταν αὐτόματα γεννήσωσιν ᾧά, συμβαύει ἐκ 
τὸν τινὰ προσεοίκασιν ἀλλήλαις... ἐπεὶ δὲ διήρηται τὰ γόη τότων καὶ ζῷα γόεσθαι, πλὴν τῶν μὲν καθ᾽ αὑτά, τῶν δ᾽ 
πρῶτον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ νῦν πειρατέον ποιεῖσθαι τὴν 5 ἐκ ἄνευ ἄρρενος". ὃν. δὲ τρόπον, καὶ περὶ τότων ἐν τοῖς ἐχο- 

᾿ θεωρίαν" πλὴν τότε μὲν τὴν ἀρχὴν ἐποιούμεθα σχόπϑντες μένοις ἔσται φανερόν". σχεδὸν γὼρ παραπλήσια συμβαίνει 
περὶ τῶν μερῶν ὠπ᾽ ἀνθρώπε, νῦν δὲ περὶ τότε τελευταῖον καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. ὅσα. δ᾽ ἀπὸ ταὐτομάτε γίεται ἐν ζῴοις 
λεκτέον διὰ τὸ πλείςην ἔχειν πραγματείαν. πρῶτον δ᾽ ἀρ- ἢ γῇ ἢ φυτοῖς ἢ τοῖς τότων μορίοις, ἔχεσι δὲ τὸ ἄρρεν καὶ 
κτέον ὠπὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν τὸ θῆλυ, ἐκ τότων συνδυαζομένων γίνεται μέν τι, ὁ ταὐτὸ 
μαλακοςράκων, καὶ τὰ ἄλλα δὲ τῦτον τὸν τρόπον. ἐφεζῆς" 10 δ᾽ ἐξ ὑθενὸς ἀλλ᾽ ἀτελές, οἷον ὥς τε τῶν φθειρῶν ὀχευο-: 
ἕςι δὲ τά τε μαλάκια καὶ τὰ ἔγτομα, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ ν ᾿αἱ καλόμεναι κονίδες καὶ ἔκ τῶν μυιῶν σκώληκες 
τῶν ἰχθύων γένος, τό τε ζῳοτόκον καὶ τὸ φοτόκον αὐτῶν; καὶ ἐκ τῶν ψυχῶν σκώληκες ἀρειδεῖξ, ἐξ ὧν ὅτε τὼ γεν» 
εἶτα τὸ τῶν ὀρνίθων" μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν πεζῶν λεν νήσαντα γύεται ὅτε ἄλλο ὑδὲν ζῶον, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτω μό- 
κτέον, ὕσα τε ζῳοτόκα καὶ ὅσα οτόκα. ζῳοτόκα δ᾽ ἐστὶ νον. πρῶτον μὲν ἕν περὶ τῆς ὀχείας λεκτέον, ὅσα ὀχεύεται, 

τῶν τετραπόδων ἔνια, καὶ ἄνθρωπος. τῶν διπόδων μόνον. κοι- 15 εἶτα μετὰ ταῦτα περὶ τῶν ἄλλων ἐφεξῆς, τά τε καθ᾽ ἕχα- 
τὸν μὲν ὅν συμβέβηκε καὶ ἐπὶ τῶν. ζῴων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ στα καὶ τὼ κοινῇ συμβαίνοντα περὶ αὐτῶν. 
τῶν φυτῶν᾽ τὰ μὲν γὰρ ὠπὸ σπέρματος ἑτέρων φυτῶν, τὼ ᾿Οχεύεται μὲν ὅ ὅν ταῦτα τῶν ζῴων ἐν οἷς ὑπάρχει τὸ 2 
δ᾽ αὐτόματα γίνεται, συς σης τινὸς τοιαύτης ἀρχῆς, καὶ λυ καὶ τὸ ἄρρεν, εἰσὶ δ᾽ αἱ ὀχεῖαι ὕθ᾽ ὅμοιαι πᾶσιν ὅθ᾽ 
τότων τὼ μὲν ἐκ τῆς γῆς λαμβάνει τὴν τροφήν, τὼ δ᾽ ἐν ὁμοίως ἔχεσαι. τὰ μὲν γὰρ ζῳοτόκα καὶ πεζὰ τῶν ἐναΐ 
ἑτέροις ἐγγίεται φυτοῖς, ὥσπερ εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ Ὦ μων ἔχει μὲν ὄργανα πάγτω τὰ ἄρρενα πρὸς τὴν πρᾶξιν 
περὶ «φυτῶν. ὕτω καὶ τῶν ζῴων τὰ μὲν ἀπὸ ζῴων γύεται τὴν γιννητικήν, ὁ “μὴν ὁμοίως γε πάντα πλησιάζεσιν, ἀλλὰ 
κατὰ συγγένειαν τὴς μορφῆς, τὼ δ᾽ αὐτόματα καὶ ὑκ ἀπὸ 
σνγγενῶν, καὶ τότων τὰ μὲν ἐκ γῆς σηπομένης͵ καὶ φυτῶν, 
΄ ἣν ἐ ὩΣ ἘΕΡΕ α Ν »Σ » ἤ 
ὄγτῷ πολλὰ τυββαδει τῶν ἐντόμων, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ζῴοις 

τὰ μὲν ὑπισθερητικὰ συνιόντα πυγηδόν, οἷον λέοντες καὶ δα- 
σύποδες καὶ λύγκες" τῶν δὲ δασυπόδων καὶ πολλάκις ἡ 
θήλεια προτέρα ἐναβαύει ἐπὶ τὸν ἄρρενα. τῶν δ᾽ ἄλλων τῶν 

αὐτοῖς ἐκ τῶν ἐν τοῖς μερίοις περιττωμάτων. τῶν δὴ τὴν γέ 25 μὲν πλείςξων ὁ αὐτὸς τρόπος" τὸν ἐνδεχόμενον γὼρ ποίζνται 

γεσὶν ἐχόντων ὠπὸ συγγενῶν. ζῴων ἐν οἷς μὲν αὐτῶν ἐστὶ τὸ 
θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἐκ συνδυασμδ γίνονται" ἐν. δὲ τῷ τῶν 
ἰχθύων γένει ἔνια γίνεται ὅτε ἄρρενα ἦτε θήλεα, τῷ γόει 
μὲν ὄντα ἑτέροις τῶν ἰχθύων τὰ αὐτά, τῷ. εἶδει δ᾽ ἕτερα, 

ἀὐμμμαλ τά τε πλεῖστα τῶν τετραπόδων, ἐπιβαύνοντος, 
ἐπὶ τὸ θῆλυ τῇ ἄρρενος, καὶ. τὸ τῶν ὀρνίθων ἅπαν γῴος ὕτω 
τε καὶ μοναχῶς. εἰσὶ δὲ διαφοραί τινες καὶ πορὶ τὸς ὄρνι- 
θας" τὰ μὲν γὼρ συγκαθείσης τῆς θηλείας ἐπὶ τὴν γὴν ἔπι- 

ἔνια δὲ καὶ πάμπαν ἴδια. τὰ δὲ θήλεα μέν ἐςιν, ἄρρενα δ᾽ 8 βαύνει τὸ ἄρρεν, ὥσπερ αἱ ὠτίδες καὶ οἱ ὠλεκτρυόνες, τὼ 
ὑκέτι" ἐξ ὧν γίνεται ὥσπερ ἐν τοῖς ὄρνισι τὰ ὑπηνέμια. τὰ δ᾽ ὅ συγκαθείσης τῆς θηλείας, οἷον αἱ γέρανοι" ἐν τύτοις γὰρ 

ν “᾽ν μ Υ ᾧ ,ὔ ἢ »" Ν» »“" εΥ ; -“-,,᾿ , Ἁ ΄. ͵ “΄᾿ 
μὲν ἕν τῶν ἐρνίθων ἄγονα πάντα ἐςὶ ταῦτα (μέχρι γὰρ τῇ σ ὁ ἄρρην ἐπιπηδῶν ὀχεύει τὴν θήλειαν, καὶ συγγίνεται ὥφι: 
ᾧνϑ γόνησιν δύναται ἡ φύσις αὐτῶν ἐπιτελεῖν), ἐὰν μή τις περ καὶ τὼ στρουθίῳ ὀξέως. τῶν δὲ τετραπόδων αἱ ἄρκτοι. 

4. ἁπάντων 4440“. πεὶ δὲ] τὸ δὲ περὶ Ῥ. || τὰς γυέσεις ῬῚ)4. ἢ 2. πρώτων λεκτέον. εἰσὶ Ῥ. 103. καὶ τῇ] πῇ 5. 11 ἀνόμοια, 
“4405. ἢ πῇ Ῥ25. Ἰὶ 5. πρότερον 5. ἢ 8. ἀρκτέον λεκτέον “15. ἢ 10. δὴ .45, 1} ἑξῆς “45. 1 13. περί τε τῶν 5. }} πεζῶν καὶ λεκτέον 
ῬΡα 1 14. ὠοτόκα “4505. 1 ὅσα ζωοτόκα 4905, ὠοτόκα ὅσα 125. 1 ἐςξὶ οτὰ .4“. }] 18. συςραφείσης “4405. 1 21. πε τῶν φ. ῬΏσ. ἢ 

2. καὶ οτῖ “45. ᾿ 23. ἐκ τῆς γῆς “05, }} 25. ἐκ] καὶ 225, καὶ ἐκ »Ἦ. || δὲ “4905. 11 26. ἐν οἷς} ὅσοις ῬῈ“. 217. γίεται ῬΙ)5. ἢ 

28. θήλεα ὅτε ἄρρενα ῬῚ)“. 1 29. δ᾽ εἴδει ῬΙΏ“. 11 31. ἐκέτ] Κὶ 4440". 11 32. ἄγονα πάντα͵] ἅπαντα “4505. 1} εἰσὶ ῬΊΏ. ᾿ ταῦτα] δῆλα 
“440. 1} μέχρι γὰρ] ἀλλὰ μέχρι ῬῺΏ 5. ἢ" 33. ὠὸν γεννῆσαι “45, ὠδ γεντῆσαι (5. 

5. ἀρρένων 4505. ἢ) δεχομένοις ἔξαι φανερώτερον 44. ἢ 6. παραπλησίως 44“. ἢ 7. δ᾽ οτῖ 4“. ΠΤ τῷ αὐτομάταυ ΡῺ“. {ἐν τοῖς ζῴοις 
»ῬΟῚ 8. ἢ 'ν γῇ ἢ ἰν φυτοῖς ἢ ἐν τοῖς ῬΙ)5. ἢ 9. τὸ οπι'. 1] τῇ τοι Ὧ“. ΠΠ ὦ ταὐτὸ] τῦτο αὐτὸ Ῥ])α εἰ οοτγ “44. 1 10. τε οπῖ 
“4505. ' 11. μνῶν Ῥ)7΄', 4“. | 12. ψυλῶν Ῥ, ψυλλῶν 2“. 1 13. τὰ οἷα ῬΠ“. ᾿ὶ 14. μὴν ογη “45. }] πόσα Ὧσ. ᾿ 16. τὰ οπι ΡΆ“. ᾿Ϊ 

πιὰ] τά τε πε .445.. Π 20, πρὲς τὴν τοιαύτην πρᾶξιν (πρόσαξιν Ὺ ἅπαντα τὰ ἄρρενα τὴν ἡ. ΡΠ)“. ἱ 21. πάντα οἵὰ 25. ἢ 22. ἀνιόντα, 
(5. 11 καὶ] τε καὶ “44“05. ἃ 23. λύγγες 4404)“. 1 τῶν δασυπόδων δὲ πσλλάκις ἢ“. ᾿ϊ 25. γὰρ ἕνα ποιῶνται Ῥ. ἢ 26. τε ογὰ 

05. 1 28. δὲ] δὲ καὶ 4155. ΠΠ 30. νεοτίδες ]Ρ, νεόττιδες 1). 11 οἱ οἵὰ «4505. }} 34. δὲ ἐδὲ καϑείσης “49, 1 αἢ καὶ αἱῦ5, καὶ οἱ ἢ 
29. 1 32. ἐπὶ ποδῶν οἀϊίοπεβ. ρείπιαθ. ᾿ἰ 33. καὶ οτὰ Ῥῶ52“. 

Υγγ2 



δ40 ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩᾺΔ ΙΣΤΟΡΙΩΝΈῈ., 

ᾳαρακεκλιμέναι τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ τἄλλα ἐπὶ τῶν κο- σίμυραινώι, περιπλεκόμενοι τοῖς ὑπτίοις πρὸς τὰ ὕπτια, ἴτω, 
δῶν ποιόμενα τὴν ὀχείαν, πρὸς τὼ πρανῆ τῶν θηλειῶν τὰ δὲ σφόδρα οἱ ὄφεις περιελίττονται ἀλλήλοις, ὥςε δοκεῖ 
ὕπτια τῶν ἀρρένων" οἷ. δὲ χερσαῖοι ἐχῖνοι ὀρθοὶ τὰ ὕπτια ἑνὸς ὄφεως ἄικεφάλε εἶναι. τὸ σῶμα ὥπαν. τὸν αὐτὸν δὲ 
πρὸς ἄλληλα ἔχοντες. τῶν δὲ ζῳοτόκων καὶ μέγεθος ἐχόν. τρόπον καὶ τὸ τῶν σαύρων γένος" ὁμοίᾳ γὰρ περιπλικῆ 
τῶν ὅτε τὸς ἄρρενας ἐλάφες. αἱ θήλειαι ὑπομένσιν, εἰ μὴ 5 ποιῶνται τὴν ὀχείαν. 
ὀλιγώκις, ὅτε τὸς ταύρυς αἱ βόες διὰ τὴν τῷ αἰδοΐς συντονίαν, Οἱ δ᾽ ἐχθύες. πάντες, ἔξω τῶν πλατέων σελαχῶν, τιν ὃ 

ὠλλ' ὑπάγοντα τὼ θήλεα δέχονται τὴν γονήν" καὶ γὼρ ἐπὶ ραπίπτοντες τὰ ὕπτια πρὸς τὰ ὕπτια ποιῶνται τὸν συνδυασ- 

τῶν ἐλάφων ὦπται τῦτο συμβαῖνον, τῶν γε τιθασσῶν. λύ- μόν. τὰ δὲ πλατέα καὶ κερκοφόρα,, οἷον βάτος καὶ τρυγὼν 
κος δ᾽ ὀχεύει καὶ ὀχεύεται τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ καὶ καὶ τὼ τοιαῦτα, ἀ μόνον παραπίπτοντα εἰλλὰ καὶ ἐτιβαΐ- 
κύων. οἱ δ᾽ αἴλεροι ὑκ ὄπισθεν συνιόντες, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὀρθός, το νοντα τοῖς ὑπτίοις ἐπὶ τὰ πρανῆ τῶν θηλειῶν, ὅσοις μὴ ἐμ» 
ἡ δὲ θήλεια ὑποτίθησιν ἑαυτήν' εἰσὶ δὲ τῇ φύσει αἱ θήλειαι ποδίζει τὸ ὑραῖον ὑθὲν ἔχον πάχος. αἱ δὲ ῥῥαι, καὶ ὕροις 
ὠἀφροδισιαςικαί, καὶ προσάγονται τὸς ἄρρενας εἰς τὼς ὑχεί- τῶν τοιότων πολὺ τὸ ἀραῖον, παρατριβόμενα μόνον ὀχεύεται 
ας, καὶ συνῶσαι κραΐζεσιν. αἱ δὲ κάμηλοι ὀχεύονται τῆς τὼ ὕπτια πρὸς τὰ ὕπτια. εἰσὶ δέ τινες οἱ ἑωρακέναι φασὶ 
θηλείας καθημένης" περιβεβηκὼς δὲ ὁ ἄρρην ὀχεύει ἐκ ἀν- καὶ συνεχόμενα τῶν σελαχῶν ἔνια ὄπισθεν, ὥσπερ τὲς κύ- 

τίπυγος, ἀλλὰ καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα τετρώποδα" καὶ (5 νας. ἔστι δ᾽ ἐν πᾶσι τοῖς. σελαχώδεσι μεῖζον τὸ θῆλυν τ 
διημερεύει τὸ μὲν ὀχεῦον τὸ δ᾽ ὀχευόμενον. ἀποχωρῦσι. δ᾽ ἄρρενος" σχεδὸν δὲ καὶ ἐγ τοῖς ἄλλοις ἰχθύσι τὰ βήλια 

εἰς ἐρημίαν, ὅταν ποιῶνται τὴν ὀχείαν, καὶ ὑκ ἔςι πλησιώ- μείζω τῶν ἀρρένων. σελάχη δ᾽ ἐςὶ τά τε εἰρημέω καὶ βὲς 
σαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ βόσκοντι. τὸ δ᾽ αἰδοῖον ἔχει ὁ κάμηλος νεῦ- καὶ λάμια καὶ ἀετὸς καὶ νώρκη καὶ βάτραχος καὶ τώτα 
ρὸν ὕτως ὥςε καὶ νευρὰν ἐκ τότε ποιεῖσθαι τοῖς τόξοις, οἱ τὰ γαλεώδη. τὼ μὲν οὖν σελάχη πάντα τεθεώρηται ὑτὶ 
δ᾽ ἐλέφαντες ὀχεύονται μὲν ἐν ταῖς ἐρημίαις, μάλιστα δὲ 2) πολλῶν τότες ποιόμενα τὸς τρόπος τὴν ὀχείαν" χρονωτέα 

τερὶ τὸς ποταμὸς καὶ ὗ διατρίβειν εἰώθασιν" ὀχεύεται δ᾽ ἡ γὰρ ἡ συμπλοκὴ πάντων τῶν ζῳοτόκων ἢ τῶν ῳοτόκων. καὶ 
μὲν θήλεια συγκαθιεῖσα καὶ διαβαίνοσα, ὁ δ' ἄρρην ἐπανα- δελφζδες. δὲ καὶ πάντα τὼ κητώδη τὸν αὐτὸν τρόπον' τα- 

βαίνων ὀχεύει, ὀχεύεται δὲ καὶ ἡ φακη καθάπερ τὼ ὀπι-: ραπίπτοντα γὰρ ὀχεύει παρὰ τὸ θῆλυ τὸ ἄρρεν, καὶ χρί- 
σθερητικὰ τῶν ζῴων, καὶ συνέχονται ἐν τῇ ὀχείῳ πολὺν νὸν ὅτε ὀλίγον ὅτε λίαν πολύν. δια φέρυσι δ᾽ ἔνιοι τῶν σιλα» 

χρόνον, ὥσπερ καὶ αἱ κύνες" ἔχεσι δὲ τὸ αἰδοῖον μέγα. οἱ 25 χωδῶν ἰχθύων οἱ ἄρρενες τῶν ϑηλειῶν τῷ τοὺς μὰ ἔχιν 

ἄρρενες. ὠποκρεμώμενα ἄττα δύο περὶ τὴν ἔξοδον τῆς περιττώτεως, 
3 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν πεζῶν τὰ Σ τετράποδα καὶ τὰς δὲ θηλείας ταῦτα. μὴ ἔχειν, οἷον ἐν τοῖς γαλεώδε" 

φοτόκα ποιεῖται τὴν ὀχείαν. τὰ μὲν γὰρ. ἐπιβαίνοντα κα- ἐπὶ γὰρ τύτων ὑπάρχει πάντων τὸ εἰρημένον. ἔρχεις μὲν ἦν 
βώπερ τὰ ζῳοτόκα, οἷον χελώνη καὶ ἡ θαλαττία καὶ ἡ τε ἰχθὺς ὅτε ἄλλο τῶν ἀπόδων ἔχει ὑθέν, πόρυς δὶ δδ 

χερσαία. ἔχεσι δέ τι εἰς ὃ οἱ πόροι συνάπτεσιν καὶ ᾧ ἐν 80 καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἄρρενες ἔχεσιν, οἱ γίοπαι 
τῇ ὀχείᾳ αλησιάζεσιν, οἷον ἘΝ καὶ βάτραχοι καὶ πᾶν θορῶ πλήρεις περὶ τὺ τῆς ὀχείας ὥραν, καὶ τρᾶνται ὑγρξ 
τὰ τοῦτον γώος.. τητα γαλακτώδη πάντες. ἕτοι δ᾽ οἱ πόροι εἰς ἕν συνάπτοτο, 

ά Τὼ δ᾽ ἄποδα καὶ μακρὼ τῶν ζῴων, οἷον ὄφεις τε καὶ ὥσπερ καὶ τοῖς ὄρνισιν" οἱ γὰρ ὄρνιθες ἐντὸς ἔχωσι τὸς ἴρ 

4. τἄλλα] καὶ τὰ ἄλλα ῬΏ“. 1 2. ποιῶσι “4405. } ἃ. μεγίθη 2“. ἢ 5. ὑπομίνωσιν “14, 1} Ἴ. ὑποπεσόντα .4“0 5. θήλεια Α΄. 1 

δίχεται (5. 11 καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ “4905. ἢ 8. ἐλεφάγεων “44. 1 γε οπι “4905. ἢ 9. δ᾽ οπι !. ἢ καὶ ὀχεύεται οἵα 25. ἵ ἕντερ καὶ] ὅσ: 

περ ῬΏ“. ἰ 11. ὑποτιθεῖσα Ῥ“. ᾿ αὑτήν 6. 1}} τὴν φύσιν “4405. ἢ 13. συνῶσκι κολάζυσω Ῥ1)4. ἢ 14. δὲ οχχ «4“05. 1) 15. τὰ ἄλλο 
τὰ τι 6. ἢ 18. νευρῶδις (ατηοιίαπα. ||Ὸ19. ποιῦγται ἐκ τότυ “4405. 1 22. συγκαθεῖσα 444. ἔπάνν βαίνων “45. }} 94. ἐπὶ 445. ἴ 5. 
καὶ ὁπ «4γ0“. ἢ οἱ 25. ἢ δὲ καὶ τὸ 4“ 5. ΠΠ μέγα οἱ ἄρνες Ῥ, οἱ ἄρρεγες μέγα «4505. }} 28. ποιεῖ 41“. 11 88. ὄφις τε καὶ μύραινα θ" 
εἰ σοὺ (". 

1. περιπλεκόμεναι “5. 1} 2. τε Ὧ“. ἢ οἵ οἵ τε 445, εἵ γε 9. Π ἀλλήλυς (5, ἀλλήλων 44“. ΠΠ3.. δικέφαλον Ὁ. ἢ τὸ σῶμα ὦκι Α΄ 

ὁ... 11 4. σανρῶν “44. 1} ὁμοίαν γὰρ τῇ π. “4“0 “5. 1 6. ἅπαντες “4405. [1 Ἴ. συνδοιασμόν “45. ἵ 8. κερωφόρα Ῥ. ᾿] 9. ἱπιπίπτοντα ΡΡοΙ 

10. ὅσοις ὧν μὴ ἱμποδίζη ῬΩ“. 1} 11. ἔχυσι “45, 1 πάθος ΡΏ)»“. ἢ ῥῖνες “45. ἢ 12. ἐχεύονται (5. 11 14. ὄπισθεν πηϊς σνχόμυα ἢ 

5. 1] κύνας φασίν. ἔξι ῬΟ.)“. ἢ 15. δ] Ὑὰρ 66. ἢ μείζων ὃ θῆλυς ῬΏ“. Τ 17. τε οπὶ “4505. ἢ 18. αἰετὸς 65. ᾿ 19. γελοιδῇ 
“{“, γαλεοειδῇ (5. }] τεθεώρηται μᾶλλον ὑπὸ ῬΏ“. ᾿ 21, 3] ἰεὶν ἢ .44“05. } 23. παρὰ οτὰ “4405. ἢ 2λ.. σελαχοειδῶν Ὧ 5. ἢ 26. ἐτο 

κρεμόμενα 225, ἀποκρεμμόμενα Ῥ΄4“. 1} ἅττα) τὰ μόρια τὰ “440. ἢ 29. ἰχθύες “45. } 80. οἱ αὐῖο ὄφεις οαι σ4“. 1 34.. θύρα τε τλ, (6 

καὶ θόρου πλ. ῬΏ5. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ 

χαεις, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσα ὠοτοκεῖ κόδας ἔχοντα. τῦτο 

δὴ συμπεραίνει καὶ ἐπεκτείνεται εἰς τὴν τοῦ θήλεος χώραν 
καὶ ὑποδοχήν. ἔς, δὲ τοῖς μὲν Ἰῳοτόκοις καὶ πεζοῖς ὁ αὐ- 
τὸς πόρος τῇ τε σπέρματος καὶ τῆς τοῦ ὑγροῦ περιττώσεως 
ἔξωθεν, ἔσωθεν δ᾽ ἕτερος πόρος, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον 
ἐν τὴ διαφορᾷ τῇ τῶν μορίων. τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι κύς!ιν ὁ 
αὐτὸς καὶ τῆς ξηρᾶς περιττώσεως πόρος ἔξωθεν" ἔσωθεν δὲ 
σύνεγγυς ὠλλήλων, ὁμοίως δὲ ταῦτα ἔχει τοῖς θήλεσιν αὐ- 

τῶν καὶ τοῖς ἄρρεσιν" οὐ γὰρ ἔχεσι κύςιν πλὴν ἐπὶ χελώ- 
γῆς, τύτων δ᾽ ἡ θήλεια ἔνα πόρον ἔχει, καΐτοι κύςιν ἔχεσα" 

κἱ χελῶναι δὲ τῶν φοτόκων εἰσίν. ἡ δὲ τῶν φοτόκων ἰχθύων 
ἐχεία ἧττον γίνεται κατάδηλος" διόπερ οἱ πλεῖς οἱ νομίζεσι 
πληρῦσθαι τὼ θήλεα τῶν ἀρρόων ἀνακάπτοντα τὸν θορόν. 
τῦτο γὰρ πολλάκις ὁρῶται γινόμενον" περὶ μὲν γὰρ τὴν τῆς 
ὀχείας ὥραν αἱ θήλειαι τοῖς ἄρρεσιν ἑπόμεναι τοῦτο δρῶσι, 
καὶ κόπτυσιν ὑπὸ τὴν γαςέρα τοῖς ςόμασιν, οἱ δὲ θᾶττον 
χροΐενται καὶ μᾶλλον' κατὰ δὲ τὸν τόκον οἱ ἄρρενες τοῖς 
θήλεσι, καὶ ἀποτικτυσῶν δ᾽ ἀνακάπτυσι τὼ φώ" ἐκ δὲ τῶν 
παραλειπομένων γίνονται οἱ ἰχθύες. περὶ δὲ τὴν Φοινίκην καὶ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. δά! 

Τὰ δὲ μαλάκια, οἷον οἱ πολύποδες καὶ σηπίαι καὶ τευ-- 6 
θίδες, τὸν αὐτὸν τρόχον πάντα πλησιάζεσιν ἀλλήλοις" κατὰ 

τὸ ςόμα γὰρ συμπλέκονται, τὰς πλεκτάνας πρὸς τὰς πλε- 
κτάνας συναρμόττοντες. ὃ μὲν οὖν πολύπους ὅταν τὴν λε- 

5. γομένην κεφαλὴν ἐρείσῃ, πρὸς τὴν γὴν καὶ διαπετάση τὼς 
πλεκτάνας, ἅτερος ἐφαρμόττει ἐπὶ τὸ κέτασμα τῶν πλε- 
κταγῶν, καὶ συνεχεῖς ποιοῦνται τὼς κοτυληδόνας πρὸς ἀλ- 

λήλας. φασὶ δέ τινες καὶ τὸν ἄρρενα ἔχειν αἰδοιῶδές τι ἐν 
μιᾷ τῶν πλεκτανῶν, ἐν ἢ δύο αἱ μέγιςαι κοτυληδόνες εἰ- 

10 σίν" εἶναι δὲ τὸ τοιοῦτον ὥσπερ νευρῶδες, μέχρι εἰς μέσην 
τὴν πλεκτάνην προσπεφυκὸς ἅπαν, ἥ ἐσπιφράναι εἰς τὸν μυ- 

κτῆρω τῆς θηλείας. αἱ δὲ σηπίαι καὶ αἱ τευθίδες νέσσιν ἅμα 
συμπεπλεγμέαι, τὰ ςόματα καὶ τὰς πλεκτάνας ἐφαρ- 

ὔ ν» Λϑ ᾽ ,ὔ » ’, 
μόττυσαι καταντικρὺ ἀλλήλαις, νένσαι ἐναντίως" ἐναρμότ- 

15 τύσι δὲ καὶ τὸν καλούμενον μυκτῆρα εἰς τὸν μυκτῆρα. τὴν 
δὲ νεῦσιν ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ὄπισθεν ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ φόμα ποιεῖται. 

ἐκτίκτει δὲ κατὰ τὸν φυσητῆρα καλύμενον, καθ᾽ ὃν ἔνιοι καὶ. 
ὀχεύεσθαί φασιν αὐτάς. 

Ἰὰ δὲ μαλακόςρακα ὀχεύεται, οἷον κάραβοι καὶ Ἴ 
θήραν ποιοῦνται δὲ᾽ ἀλλήλων" ἄρρενας μὲν γὰρ ὑπάγοντες Ὁ ἀςακοὶ καὶ καρίδες καὶ τὼ τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ τὰ ὀπισθο- 
κεςρέας τὰς θηλείας περιβάλλονται συνάγοντες, θηλείας δὲ 

τὸς ἄρρενας. τῦτο μὲν ἦν διὰ τὸ πολλάκις ὁρᾶσθαι τὴν δό- 
τικὼ τῶν τετραπόδων, ὅταν ὁ μὲν ὑπτίαν ὁ δ᾽ ἐπὶ ταύτης 

7 ν Η ΄ “ ᾽ ,, Ὁ ᾿“ ποιήσῃ τὴν κέρκον. ὀχεύεται δὲ τῷ ἔαρος ἀρχομών πρὸς τῇ 
ζαν ἐποίησε τῆς ὀχείας ταύτην, ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ τὰ τε γῇ (ὄδη γὼρ ὦπται ἡ ὀχεία πάγτων τῶν τοιότων), ἐνιαχὰ δὲ 

΄ » ΄ Ν νιν “Ὁ 3 ᾽ Ὶ - ν᾿» Ν᾽ 7, »" ᾿»δ Ν ΄ τράποδα τῶν ζῴων" περὶ γὰρ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας ἀπορ- καὶ ὅταν τὰ σῦκα ἄρχηται πεπκαίνεσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρό- 
ραΐνεσι καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα, καὶ τῶν αἰδοίων ἐσ- 25 πον καὶ οἱ ἀςακοὶ καὶ αἱ καρίδες ὀχεύονται. οἱ δὲ καρκύοι 
μῶνται ἀλλήλων. αἱ δὲ πέρδικες ἂν κατὰ ἄνεμον ςῶσιν αἱ 
θήλειαι τῶν ἀρρένων, ἔγκυοι γίνονται" πολλάκις δὲ καὶ τῆς 
φωνῆς, ἐὰν ὀργῶσαι τύχωσι, καὶ ὑπερπετομένων ἐκ τοῦ 
κατακπγεῦσαι τὸν ἄρρενα" χάσκει δὲ καὶ ἡ θήλεια καὶ ὃ 

ἄρρην, καὶ τὴν γλῶτταν ἔξω ἔχουσι περὶ τὴν 
ποίησιν. ἡ δὲ ἀληθινὴ σύνοδος τῶν ὠοτόκων ἰχθύων ὀλιγάκις 

ὁρῶται διὰ τὸ ταχέως ἀπολύεσθαι παραπεσόντας, ἐπεὶ 
ὦπται καὶ ἡ ἐπὶ τούτων ὀχεία, γινομένη τὸν εἰρημένον 

κατὰ τὰ πρόσθια ἀλλήλων συνδυάζονται, τὰ ἐπικαλύμ- 
ματα τὰ πτυχώδη πρὸς ἄλληλα συμβάλλοντες. πρῶτον 

δ᾽ ὁ καρκίνος ἀναβαΐει ὁ ἐλάττων ἐκ τῷ ὄπισθεν" ὅταν δ᾽ 

ἀναβὴ οὗτος, ὁ μείζων πλάγιος ἐπιςρέφει. ἄλλῳ μὲν οὖν 
τῆς ὀχείας 30 ὀδενὶ ἡ θήλεια τῷ ἄρρενος διαφέρει" τὸ δ᾽ ἐπικάλυμμα μεῖ- 

ζόν ἐςι τὸ τῆς θηλείας καὶ μᾶλλον ὠφεςηκὸς καὶ συνηρεφέ- 

ξερον, εἰς ὃ ἐκτίκτουσι καὶ ἣ τὸ περίττωμα ἐξέρχεται. μό- 
ρίον δ᾽ ὑθὲν προΐεται θάτερον εἰς θάτερον. 
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τὸ ἔλαττον ἐπὶ τὸ μεῖζον' τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ἄρρεν. ἐναφῴσι ἄρρεν ἐν τῷ χειμῶνι μᾶλλον, τὸ δὲ θῆλυ ἐν τῷ θέρει. τὸ 
δὲ τὸν πόρον κάτωθεν τὸ θῆλυ εἰς τὸ ὦρρεν τὸ ἐπάνω, ὠλλλ δὲ τῶν ὀρνίθων γέος, ὥσπερ εἴρηται, τὸ πλεῖξον περὶ τὸ 

οὐ τὸ ἄρρεν εἰς τὸ θῆλυ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων. καὶ τοῦτο ἔαρ ποιεῖται καὶ ἀρχομών τῷ θέρας τὴν ὀχείαν καὶ τὸς τί- 
τὸ μόριον ἐπὶ μὲν ἐνίων καὶ φαίνεται μεῖζον ὃν ἢ κατὰ κυς, πλὴν ὡλκυόνος. ἡ δὲ ἀλκυὼν τύετει περὶ τροπὰς τὰς 

λόγον τῇ ὅλε σώματος, καὶ πάνυ μικρῶν ὄντων, ἐπ᾽ ἐνίων 4 χειμερινάς. διὸ καὶ καλοῦνται, ὅταν εὐδιειναὶ γύωνται αἱ 
δ᾽ ἧττον. τῶτο δ᾽ ἐςὶ φανερόν, ἐών τις διαιρῇ τὰς ὀχευομέ- τροπαί, ὡλκυόνειοι ἡμέραι ἑπτὰ μὲν πρὸ τροπῶν, ἑπτὰ δὲ 
νας μυίας. ἀπολύονται δ᾽ ἀπ’ ἀλλήλων μόλις" πολὺν γὼρ μετὰ τροπάς, καθάπερ καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν ὡς ὑπόταν 
χρόνον ὁ συνδυασμός ἐς: τῶν τοιούτων. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν χειμέριον κατὰ μῆνα πιυύσκῃ Ζεὺς ἥματα τεσσαρακαίδεια, 
ποσίν, οἷον μυιῶν τε καὶ κανθαρίδων. πάντα δὲ τὸν τρόκον λαθάνεμόν τέ μιν ὥραν καλέουσιν ἐπιχθόνιοι, ἱεραν παιδρν 
“ὔτον ὀχεύεται, αἴ τε μυῖαι καὶ αἱ κανθαρίδες καὶ αἱ σπον- 0 τρόφον᾽ ποικίλως ὡλκυόνος. γίνονται δ᾽ εὐδὶειναί, ὅταν συμ’ 
δύλαι καὶ τὰ φαλάγγια, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιστόν ἐς τῶν βῇ νοτίους γίνεσθαι τὼς τροκάς, τῆς Πλειάδος βορείου γε»- 
ὀχευομένων. ποιοῦνται δὲ τὼ φαλάγγια τὴν ὀχείαν τόνδε μένης. λέγεται δ᾽ ἐν ἑπτὰ μὲν ἡμέραις ποιεῖσθαι τὴν νεοτ- 
τὸν τρόπον, ὅσα γε ὑφαύει ἀράχγια" ὅταν ἡ θήλεια σπάσῃ τίαν, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς ἑπτὰ ἡμέραις τίκτειν τὼ μόττια 
τῶν ὠποτεταμένων ἀραχνίων ὠπὸ τῷ μέσου, πάλιν ὁ ἄρρην καὶ ἐκτρέφειν. περὶ μὲν ἦν τὸς ἐνταῦθα τόπες ὧκ ἀὲ συμ’ 
ἀντισεᾷ᾽ τῶτο δὲ ποιήσαντα πολλάκις ὕτω συνέρχεται καὶ .5 βαίνει γίνεσθαι ἁλκυονίδως ἡμέρας περὶ τὰς τροπάς, ὑν δὶ 
αυμπλέκετω, ἐγτίπυγα᾽ διὰ γὰρ τὴν περιφέρειαν τῆς κοι- τῷ ἹΣικελικῷ πελάγει σχεδὸν ἀεί, τύστει δ᾽ ἡ ὡλκυὼν τᾷ 
λίας τος ἃ εἰ ὁ συνδυασμὸς αὐτοῖς. . πέντε φά. ἡ δ᾽ αἴθυια καὶ οἱ λάροι τίκτουσι μὲν ἐν ταῖϑ 

Ἡ μὲν οὖν ὀχεία τῶν ζῴων τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον περὶ θάλατταν πέτραις, τὸ μὲν πλῆθος δύο ἢ τρία' ἀλλ 
πάντων, ὧραι δὲ καὶ ἡλικίαι τῆς ὀχείας ἑκάςοις εἰσὶν ὧρι- ὁ μὲν λάρος τῷ θέρους, ἡ δ᾽ αἴθυια ἀρχομέν τῷ ἴαρος ἐ- 
σμέναι τῶν ζῴων. βούλεται μὲν οὖν ἡ φύσις τῶν πλείςων 0 θὺς ἔκ τροπῶν, καὶ ἐπικαθεύδει ὥσπερ αἱ ἄλλαι ὄρνθε. 
περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ποιεῖσθαι τὴν ὁμιλίαν ταύτην, ὅταν ὑδέτερον δὲ φωλεύει τότων τῶν ὀρνέων. πάντων δὲ στανώ: 
ἐκ τὸ χειμῶνος μεταβάλλῃ πρὸς τὸ θέρος" αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ τατον ἰδὲ ἀλκυόνα ἐςίν" σχεδὸν γὰρ περὶ Πλειώδος ὀὖσν 
τοῦ ἔαρος ὥρα, ἐν ᾧ τὼ πλεῖξα καὶ πτηνὰ καὶ πεζὰ καὶ καὶ τροπὰς ὁρῶται μόνον, καὶ ἐν τοῖς εὐφόρμοις πρῶτον ἦι 
“πλωτὰ ὁρμᾷ πρὸς συνδυασμόν. ποιεῖται δ᾽ ἔνια τὴν ὀχείαν περιιπταμένη περὶ τὸ πλοῖον ὠφανίζεται εὐθύς, διὸ καὶ 
καὶ τὸν τόκον καὶ μετοπώρε καὶ χειμῶνος, οἷον τῶν τ᾽ ἐγύ- 25 Στησίχορος τῦτον τὸν τρόπον ἐμνήσθη περὶ αὐτῆς. τίκτε ἃ 

ὅρων γέη ἅττα καὶ τῶν πτηνῶν" ἀνόρωπος δὲ μάλιςα πᾶ- καὶ ἡ ἀηδὼν τοῦ θέρους ἀρχομένου, τίκτει δὲ πότε καὶ ἵζ 
σαν ὥραν, καὶ τῶν συγανθρωπευομένων ζῴων πολλὰ διὰ τὴν ὠα" φωλεύει δὲ ὠπὸ τῷ μετοπώρα μέχρι τῷ ἔαρος, τὰ ἃ 
ἀλέαν καὶ εὐτροφίαν, ὅσων καὶ αἱ κυήσεις ὀλιγοχρόνιοί εἰς ἔντομα, καὶ τὸ χειμῶνος ὀχεύεται καὶ γίνεται, ὅταν εὐημε 
σιν, οἷον ὑὸς καὶ κυνός, καὶ τῶν πτηνῶν ὅσα πλεονώκις ποι- ρίαι γένωνται καὶ νότια, ὅσα μὴ φωλεύει αὐτῶν, οἷον μυῖα 

οὔνται τοὺς τόκους. πολλὰ δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐκτροφὰς τῶν 30 καὶ μύρμηκες. τίκτει δ᾽ ἅπαξ τῇ ἐνιαυτῷ τὼ πολλὼ τῷ 
τέκνων ςοχαϊζόμενα ποίνται τὸν συνδυασμὸν ἐν τῇ ἀπαρτι- ὠγρίων, ὅσω μὴ ἐπικυΐσκεται ὥσπερ δασύκες. 

ζόσῃ ὥρᾳ. ὀργᾷ δὲ πρὸς τὴν ὁμιλίαν τῶν ἀνθρώπων τὸ μν . Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖςοι ἅπαξ, οἷν οἱ 
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χντοί (καλίνται δὲ χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι), θύν- 
γος, πηλαμύς, κεςρεύς, χαλκίδες, κοχλίαι, χρόμις, ψᾶτ- 

τὰ καὶ τὼ τοιαῦτα, πλὴν ὁ ᾿ λάβραξ᾽ οὗτος δὲ δὶς τούτων 
μόνος, γὗσται δ᾽ ὁ τόκος αὐτῷ ὁ ὕςερος ἀσθενέξερος. καὶ 

8438 

«ρὸς τῇ γὴ καὶ βρυώδεσι καὶ δασέσιν. ταχὺ δὲ καὶ ὁ ὀρ- 
φὼς ἐκ μικρὰ γίεται μέγας. αἱ δὲ πηλαμύδες καὶ οἱ θύν» 
γοι τίκτεσιν ἐν τῷ Πόντῳ, ἄλλοθι δ᾽ ὑ' κες ρεῖς δὲ καὶ ΚΑ 
σόφρυες καὶ λάβρακες μάλιςα οὗ ὧν ποταμοὶ ῥέωσιν" ὁ 

ὁ τριχίας δὲ καὶ τὰ πετραῖα δίς, ἡ δὲ τρίγλοι μόνη τρίς. 5 δ᾽ ὅ ἔρως καὶ σκορκίδες καὶ ἄλλα πολλὰ γέη ἐν τῷ εν 
τεκμαίρονται δ᾽ ἐκ τῷ γόνο᾽ τρὶς γὰρ φαὄεται ὁ γόνος περί 
τοας τόπες. ὁ δὲ σκορπίος τίκτει δίς. τύκτει δὲ καὶ ὁ σάρ- 
γος δίς, ἔαρος καὶ μετοπώρα" ἡ δὲ σάλπη μετοπώρε ἅπαξ. 
ἡ δὲ θυνὴς ἀπαξ τίκτει, ἀλλὰ διὰ τὸ τὰ μὲν πρωΐ τὰ δ᾽ 

λάγει. τίκτουσι δ᾽ οἱ πλεῖςοι τῶν ἰχθύων ἐν μησὶ τρισί, 
Νιυχιῶνι, Θαργηλιῶνι, ΣΣκιρροφοριῶνι" μετοπώρυ δ᾽ ὀλί 

. , . ν, σ΄ γὼ “ ν᾿ γοι, οἷον σάλπη καὶ σάργος καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μικρὸν 
πρὸ ἰσημερίας τῆς φθινοπωρινῆς, καὶ νάρκη καὶ ῥίνη. τύκτει 

ἔψια προΐεσθαι δὶς δυκεῖ τίκτειν" ἔς! δ᾽ ὁ μὲν πρῶτος τό- 10 δ᾽ ἔνια καὶ χειμῶνος καὶ θέρους, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, 
κος περὶ τὸν Ποσειδεῶνα πρὸ τροπῶν, ὁ δ᾽ ὕςερος τῷ ἔαρος. 
διαφέρει δ᾽ ὁ θύννος ὁ ἄρρην τοῦ θήλεος, ὅτι ἡ μὲν ἔχει ὁ 

δ᾽ οὐκ ἔχει ὑπὸ τῇ γαςρὶ πτερύγιον, ὃ καλοῦσιν ἀφαρέα. 
10 τῶν δὲ σελαχῶν ἡ ῥύη μόνη τίκτει δίς" τύκτει γὰρ καὶ ἀρ- 

χομέν τῷ φθινοπώρα καὶ περὶ Πλειάδος δύσιν, εὐημερεῖ δ᾽ 

ἐν τῷ φθινοκώρῳ μᾶλλον" ὁ δ᾽ εἷς τόκος γύεται περὶ ἑπτὼ 
ἢ ὀκτώ. δοκῦσι δ᾽ ἔνιοι τῶν γαλεῶν, οἷον ὁ ἀςερίας, δὲς τῷ 

μηνὸς τίκτειν" τῦτο δὲ συμβαΐνει, ὅτι ὑχ ἅμα πάντα λαμ» 
βάζει τελέωσιν τὰ ῴα. ἔνια δὲ τίκτει πᾶσαν ὥραν, οἷον ἡ 

οἷον χειμῶνος μὲν λάβραξ κεςρεὺς βελόνη, θέρους δὲ περὶ 
τὸν Ἑκατομβαιῶνα θυννίς, περὶ τροπάς θερινάς" τίκτει δὲ 
θυλακοειδές, ἐν ᾧ πολλὰ ἐγγίνεται καὶ μικρὰ ᾧά. καὶ οἱ 
ῥνάδες τῇ θέρος τίκτασιν. ἄρχονται δὲ κύειν τῶν κεςρέων οἱ 

45 μὲν χελῶνες τῷ Ποσειδεῶνος καὶ ὁ σάργος καὶ ὁ σμύξων 
καλόμενος καὶ ὁ κέφαλος" κύουσι δὲ τριάκοντα ἡμέρας. 
ἔνιοι δὲ τῶν κεςρέων καὶ γίνονται ἐκ συνδυασμᾷ, ἀλλὰ φύ- 

3 Ὁ Ἂς τῷ »". ε ΤΑ ν" Ν 
οντῶι ἐκ τῆς ἰλύος καὶ τῆς ἄμμϑ, ὡς μὲν ὃΡ ἐπὶ τὸ πηλυ 

τοῦ ἔαρος τὰ πλεῖςα κυΐσκεται, οὐ μὴν ἀλλά, καθαΐπερ 

σμύραινα. τίκτει δ᾽ αὕτη ὠὰ πολλά, καὶ ἐκ μικροῦ ταν Ὁ εἴρηται, καὶ θέρος ἔνια καὶ φθινοπώρε καὶ χειμῶνος" ἀλλ᾽ 
χεῖαν τὴν αὔξησιν λαμβαάνισι τὰ γενόμενα, ὥσπερ καὶ τὼ 
τὸ ἱππόρε" καὶ γὰρ ταῦτα ἐξ ἐλαχίςε μέγιςα γύεται τά- 
χιςα, πλὴν ἡ μὲν σμύραινα πᾶσαν ὥραν τύετει, ὁ δ᾽ ἵππο- 
ρος ἔαρας. διαφέρει δ᾽ ὁ σμῦρος καὶ ἡ σμύραινα" ἡ μὲν 

οὔτε ἅπασιν ὁμοίωρ τῦτο συμβαΐνει οὔθ᾽ ἁπλῶς οὔτε καθ᾽ 

ἕκαςον γένος, ὥσπερ τοῖς πλείςοις τῇ ἔαρος" ὑδὲ δὴ κύνσι 
πολλὼ κυήματα ὁμοίως ἐν τοῖς ἄλλοις χρόνοις, ὅλως δὲ 
δεῖ μὴ λεληθέαι ὅτι, ὥσπερ καὶ τῶν φυομένων καὶ τῶν 

γὰρ σμύραινα ποικίλον καὶ ὠσθενέξερον, ὁ δὲ σμῦρος ὁμό- 25 ζῴων τῶν τετραπόδων πολλὴν αἱ χῶραι ποιοῦσι διαφορὰν 
χρους καὶ ἰσχωρός, καὶ τὸ χρῶμα ἔχει ὅμοιον τῇ πίτυϊ, 
καὶ ὀδόντας ἔχει καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. φασὶ δ᾽ ὥσπερ 
καὶ τἄλλα, τὸν μὲν ὥρρενα τὴν δὲ θήλειαν εἶναι. ἐξέρχεται 
δὲ ταῦτα εἰς τὴν ξηράν, καὶ λαμβάνονται πολλάκις. συμ- 

ὦ μόνον πρὸς τὴν ἄλλην τῇ σώματος εὐημερίαν ἀλλὰ καὶ 
πρὸς τὸ πλεονάκις ὀχεύεσθαι καὶ γεννᾶν, ὅτω καὶ περὶ τὸς 

ἰχθῦς πολλὴν ποῖσι τὴν διαφορὰν αὐτοὶ οἱ τόποι ὁ μόνον 
ν Ὶ ᾽ ,ὔ ᾽ ν ν ΕΝ ἄ κατὰ μέγεθος καὶ εὐτροφίαν ἀλλὼ καὶ κατὼ τοὺς τόκους 

βαύει μὲν οὖν σχεδὸν πᾶσι ταχεῖαν γίύεσθαι τὴν αὔξησιν 3 καὶ τὰς ὀχείας, τῷ ἔνθα μὲν πλεονάκις ἔνθα δ᾽ ἐλαττονάκις 
τοῖς ἰχθύσιν, ἐχ ἥκιςα δὲ κορακχίνῳ τῶν. μικρῶν" τίκτει δὲ 

΄“ 

ἽΝ: ν ΄ὔ 
γεννᾶν τῷ αὐτά. 

4. χνταῖοι Ῥ. 1 δὲ] δὲ οἱ 4505. 1] περιεχόμενοι οἷον θύννος πηλαμίς Ὧ“. ᾿ ὀΏ. κολίαι ἱηῖρρ: κοχλίαι ῬΊ“, κτ΄, κόλλαιναι (5 

κοιλίχι κόλλαναι 415. {Π χρομὶς ψῆτται Ῥ“. 1 3. καὶ τὰ τοιαῦτα οπχ «45. ] ἀ. αὐτῶ ὁ τόκος Ρ“. ᾿ 5. δίς, ἡ δὲ τρίγλη] δὴ τρίγλα 

}Ῥ, δὴ τρίγλα δὲ 2“, ἡ δὲ τρίγλη “405, ΠΠ μόνον “4505. ἢ Ἴ. τινας τὸς τόπυς 45. ἢ καὶ οπχ ΡΥ “45. [Πσαργὸς “4505. 1] 8. σάλπη τ 
μ. (5, σάλπνηξ τὸ μ. 4“. ἢ 9. πρώϊμα τὰ δ᾽ ὄψιμα ποιεῖσθαι ῬΏ“. ᾿ὶ 13. ἀφορέα «45. ἢ 1. καὶ οι . ἢ 11. οἱ ἀςερίαι ΡῈ". ἢ 
48. ὑχ ἅπαντα λαμβάνει τελείωσιν ῬΏ“. ᾿ὀ19. 5] καὶ ἡ “4405. ᾿) 20. μύραινα 0525.  ἰχ οτὰ (5 εἰ γγ .4“. |Π μικρῆ ΡΣ .45, ἢ 

21. τὰ οἵὰ «4505. ᾿ γεονώμενα ὥσπερ καὶ τὸ ῬΏ“. 23. μύραινα ῬΟ51)5. 24. σμύρος ΡΑ44}25. 1] 25. μύραινα διαφόρως: ποικίλον 
0“. 11 ἑμόχροος 0, ὁμόχρως «45, 1 206. ὅμοιον ἔχει 05. ἢ πιτύϊ . 1] 28. ἐξέρχονται, (5. 1] 29. τὸ ξηρόν 4505. 1] 81, τῶ μικρῶ 

.Ὁ“, μικρῶ 44“. 

4. καὶ πρὸς τοῖς βρ. ῬΠ5. ἢ ὀρφὸς Ῥ“. Ἰ|Ο 3. ἄλλοθεν “45. 1] οἱ δὲ κεςρεῖς καὶ οἱ χρυσόφρυες καὶ οἱ λάβρακες ῬΏο. 1 ἀ. ὧῆ 

ἂν ποτε Ρ5. 1 5. σκομβρίδες 45“. 1 6. τρισὶ μησὶ ῬΙ“. ᾿ 7. μινυχίωνι Ῥ. 11 θαργηλιῶν, σκιροφοριῶνι 1.4, θαργηλίωνι σκιροφορίωνι 
»καὶ σκιρροφοριῶνι θαργηλιῶνι 4505. 1 ὀλίγη σάλπη ῬῚ ΟἸ,ΐ580 οἷον. [ 8. σαργὸς (5, σαρὼς 45. ἢ ὅσα οπιὶ “5. ᾿ 9. ῥίνα Ὧ“. ] 14. 

οἷον οἵα 15.  βελώνη Ῥ, βελλόνη δὲ “15. 12. θυνείδες 455, ϑυνὴς δὲ ΡΏ “5. ἢ 13. πολλὰ ἐγγύεται μικρὰ “45, μικρὰ γίνεται καὶ 

πολλὰ ΡΠ. ἢ 14. ῥοάδες (5. 1] δὲ] δὲ καὶ ῬΡ“. 11 τίκτειν 46..} 15. χάλωνες Ρ)5.  σαργὸς «456. ἢ σμύζων (5, μύξων ΡΏ“. ἢ 

16. μύνσι 445. 1} 18. καὶ ἐκ τῆς 445. Π ψάμμν ὡς μὲν ἐπὶ ΡΙΏ“. ἢ 19. καθὼς ΡΙ)5. ἢ] 22. γένος ἵτε τοῖς πλείςοις ὥσπερ 44“. 1 23. 

ὅμοια “45. ἢ 24. καὶ ροδὲ ὥσπερ οπὶ ΡῈ“. | 27. τὸ οτα (5. ἢ 28. ἰχθύας (5. 1} αὐτοῖς 4505, 
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12. Ὑἄκει δὲ καὶ τὰ μαλάκια τῷ ἔαρος, καὶ ἐν τοῖς πρώ- δὲ περις εροειδῶν πλείω τυγχάνει ὄντα γόη᾽ ἔςι γὰρ ἔτρον 
τοῖς τίκτει τῶν θαλαττίων ἡ σηπία. τίκτει δὲ πᾶσαν ὥραν, περιςερὼ καὶ πελειάς. ἐλάττων μὲν ἕν ἡ πελειάς, τιβασ- 
ἀποτίκτει δ᾽ ἐν ἡμέραις πότε καὶ δέια. ὅταν δὲ τέκῃ τὰ σὸν δὲ γύεται μᾶλλον ἡ περιςερά" ἡ δὲ πελειὰς καὶ μέ: 
ὠά,, ὁ ἄρρην παρακολυθῶν καταφυσᾷ τὸν θολόν, καὶ γίνε. λαν καὶ μικρὸν καὶ ἐρυθρόπουν καὶ τραχύπουν, δὲ καὶ 

ται ςιφρά. βαδίζεσι δὲ κατὰ ζυγά" ἔςι δ᾽ ὁ ἄρρην τῆς 5 οὐθεὶς τρέφει. μέγιςον μὲν οὖν τῶν τοιότων ἡ φάττα ἐςί͵ 
θηλείας ποικιλώτερος καὶ μελάντερος τὸν νῶτον. ὁ δὲ πο- δεύτερον δὲ οἡ «οἰνάς" αὕτη δὲ μικρῷ μείζων ἐςὶ τῆς τον 
λύπυς ὀχεύεται τῷ χειμῶνος, τίκτει δὲ τῇ ἔαρος, ὅτε καὶ ςερᾶς" ἐλάχιςον δὲ τῶν τοιούτων ἡ τρυγών. τίκτοσι δ᾽ αἱ 
φωλεύει περὶ δύο μῆνας. τίκτει δὲ τὸ φὸν καθάπερ β.- περιςεραὶ πᾶσαν ὥραν καὶ ἐκτρέφουσιν, ἐὼν τόπον ἔχωτο 
ςρύχιον, ὅμοιον τῷ τῆς λεύκης καρπῷ. ἔςι δὲ πολύγονον ἀλεεινὸν καὶ τὰ ἐπιτήδεια" εἰ δὲ μή, τῷ θέρες μόνον. τὰ 
τὸ ζῷον" ἐκ γὰρ τῷ ἀποτικτομένε ἄπειρον γίνεται τὸ πλῆ- 10 δ᾽. ἔκγονα τῇ ἔαρος βέλτιςα καὶ τῷ φθινοπώρε" τὰ δὲ τὶ 
θος. διαφέρει δ᾽ ὁ ἄρρην τῆς θηλείας τῷ τε τὴν κεφαλὴν θέρος καὶ ἐν ταῖς θερμημερίαις χείριςα. 
ἔχειν προμηκεςέραν καὶ τὸ καλόμενον ὑπὸ τῶν ἁλιέων αἰ- Διαφέρεσι δὲ καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν τὰ ζῶα τρὸς τὴ "ἢ 
δοῖον ἐν τῇ πλεκτάνη λευκόν. ἐπῳάζει δέ, ὅταν τέκη" διὸ ὀχείαν. πρῶτον μὲν ἶν ὑχ ἅμα τοῖς πολλοῖς ἀρχεταί τι 
καὶ χείριςοι γίνονται" ὁ γὼρ νέμονται κατὰ τῦτον τὸν χρό- τὸ σπέρμω ἐκκρίνεσθαι καὶ γεννῶν δύναται, ἀλλ᾽ ὕςερον" τὶ 
γον. γίνονται δὲ καὶ αἱ πορφύραι περὶ τὸ ἔαρ, καὶ οἱ κή- 15 γὰρ τῶν νέων ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις τὸ μὲν πρῶτον ἄγον, 
ρυκες λήγοντος τῷ χειμῶνος. καὶ ὅλως τὰ ὀςρακόδερμα ἔν γονίμων δ᾽ ὄντων ὠσθενέςερα καὶ ἐλάττω τὰ ἔκγονα. τῇ 
τε τῷ ἔαρι φαύεται τὼ καλύμενα φὰ ἔχοντα καὶ ἐν τῷ δὲ μάλιςα δῆλον ἐπί τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζῳοτίκων 
μετοπώρῳ, πλὴν τῶν ἐχίων τῶν ἐδωδὶί ἵμων" οὗτοι δὲ μώ- τετραπόδων καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων" τῶν μὲν γὰρ τὼ ἔχγοια 
λιςα μὲν ἐν ταύταις ταῖς ὥραις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀεὲὲ ἐλάττω, τῶν δὲ τὰ ᾧά. αἱ δ᾽ ἡλικίαι τοῖς ὀχεύεσιν αὐτοῖς 

ἔχεσι, καὶ μάλιςα ταῖς πανσελήνοις καὶ ταῖς ὠλεειναῖς Ὁ μὲν πρὸς αὑτὸς τοῖς γένεσι τοῖς πλείςοις σχεδὸν κατὲ τὶν 

ἡμέραις, πλὴν τῶν ἐν τῷ εὐρίπῳ τῶν Μυρραίων" ἐκεῖνοι δὲ αὐτὸν γίνονται χρόνον, ἐὰν μή τι προτερῇ διά τι τερατῶδες 
ἀμείνος τῷ χειμῶνος. εἰσὶ δὲ μικροὶ μέν, πλήρεις δὲ τῶν πάθος ἢ διὰ βλάβην τῆς φύσεως. τοῖς μὲν οὖν ἀνθρώτοις 
φῶν. κύοντες δὲ φαίνονται καὶ οἱ κοχλίαι πάντες ὁμοίως ἐπισημαίνει κατά τε τὴν τῆς φωνῆς μεταβολὴν καὶ τὴν 
τὴν αὐτὴν ὥραν. αἰδοίων ὁ μόνον μεγέθει ἀλλὰ καὶ εἴδει, καὶ ἐπὶ τῶν μα’ 

48 Τῶν δ᾽ ὀρνέων τὰ μὲν ἄγρια, ὥσπερ εἴρηται, ἅπαξ 25 ςῶν ὡσαύτως, μάλιςα δὲ τῇ τριχώσει τῆς ἥβης, ἄρχπαι 
ὀχεύεται καὶ τίκτει τὰ πλεῖςα, χελιδὼν δὲ δὶς τίκτει καὶ δὲ φέρειν τὸ σπέρμα περὶ τὰ δὶς ἑπτὰ ἔτη, γονιταὶς ἃ 
κόττυφος. τὰ μὲν οὖν πρῶτα τοῦ κοττύφου ὑπὸ χειμῶνος περὶ τὰ τρὶς ἑπτά. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ζῴοις ἥβη μὲν ἡ γί 
ἀπόλλυται (πρωϊαίτατα γὰρ τόιτει τῶν ὀρνέων ἁπάντων), ται (τὰ μὲν γὰρ ὅλως ἀκ ἔχει τρίχας, τὼ δ᾽ ἐκ ἔχει ὃ 
τὸν δ᾽ ὕςερον τόκον εἰς τέλος ἐκτρέφει. ὅσα δὲ ἥμερα ἢ ἡμε- τοῖς ὑπτίοις, ἢ ἐλώττυς τῶν ἐν τοῖς πρανέσιν), αὶ δὲ φυὴὶ 
βῦσθαι δύναται, ταῦτα δὲ πλεονάκις, οἷον αἱ περιςεραὶ καθ᾿ 3. μεταβάλλευσα ἐν ἐνίοις ἐπίδηλός ἐςιν" τοῖς δ᾽ ἕτερα τὶ τῷ 
ἅπαν τὸ θέρος, καὶ τὸ τῶν ἀλεκτορίδων γένος" ὀχεύνσι γὰρ ματος μόρια ἐπισημαίνει τήν τ᾿ ἀρχὴν τοῦ στῴμα ἔχε! 
οἱ ἄρρενες καὶ ὀχεύονται αἱ θήλειαι τῶν ἀλεκτορίδων καὶ καὶ τῷ τὸ γόνιμον ἤδη. τὴν δὲ φωνὴν ὅλως ἔχει τὸ ὃν 

τίκτουσιν ἀεί, πλὴν τῶν ἐν χειμῶνι τροπικῶν ἡμερῶν. τῶν ἐν τοῖς πλείςοις ὀξυτέραν, καὶ τὰ νεώτερα τῶν τρισβπέ 

2. τίκτει δὲ τῶν “4. ΠΠ σηπύα 445, σιπύα ὅσ. ἢ 3. δίκα πέντε ῬΏ“. ἢ δ᾽ ἐπιτέκη Ῥ. 1 ἀ. κατακολυθῶν “4405, 11 θορόν 441 

5. φρυφνά “45, ςριφνά 65. 11 Ἴ. ὀχεύει 444}. 11 δὲ τῷ --- 8. τίκτει οπα . || 7. ὅτε οὐὰ Ὡ“. 1 8. φωλεῖ 41“. 14. τὸν καιρὸν τῦτον “ΟἹ 
15. περὶ οπι 5. 1 17. φαίνονται 455. ἢ 19. μὲν οτα “45. ᾿ἢ ἐν οπι Ῥ“. Π 21. πυρέων 4505, πυρείων Ῥ. ἢ 23. κύστες Ῥ' ποῖτττες "᾿ 
25. ὀρνίθων ῬΙ95. ἃ 26. τίκτει καὶ ὀχεύεται ΤΆΞΟΝ Π καὶ] καὶ ὁ Ῥ.440),.σ. ᾿ 27. κότυφος ΡΏ“. ᾿ 28. πρότιφα ΡΡο. ἴ πάπυι τῷ 

ὀρνέων 15, τῶν ὀρνέων πάντων Ῥὶ ἢ 29. δὶ] δὲ κα 65. 11 30. δὲ οπι ». ᾿ κατὰ παντὸς τῇ θέρες 225 εἴ οπχῖδ80 τῇ }. [ 34. γὲ] ἃ 

γὰρ καὶ Ῥ“. ἢ 32. ὀχεύονται οι ῬΩ“. ἢ} 3. τῶν ροϑὶ χειμῶνι ἢ)“. 1 ἐν] ἐν τῷ ῬΟ.Ώ“. 
41. τυγχάνει πλεν 4125. 1 ὅντα τὰ γένη “5. 2. πελειὰς καὶ περιςεραί ῬΙ“. 1} 5. ἡ οὐχ 2“. ἢ 6. μικρὸν μζέν Ακἱ 

Ἴ. ἡ οπι “4940 σ. ἢ 10. ἔγγονα 4.05. ἱ βέίλτιςα τῇ ἴαρος ῬΟΊΡ“. ᾿ καὶ] ἢ 25. 1 11. ἐν τὰ “4405. 1 12. καὶ οπι 4“. | 13. τί 
τ ῬΏσ. ᾿ 1λ,. τὰ 5. ἢ 15. μὶν γὰρ πρῶτον (6. 1| ἄγονα 9, ἀγῶνα “45. {16 εἰ 18. ἔγγονα ῬΑ. { 17. τῶν Ροϑὶ τε οπὶ (". Ι 39. 

τοῖς ογὰ «45. 20. αὑτοῖς “1“(5. ᾿ 21. προτερῇ ἢ διά Ῥ. 1 22. πάθος] πρᾶγμα Ῥ“. ᾿ 2λ. μασθῶν ὁμοίως “445. [ 26. δ φέρ] αἱ 

φέρειν 5. 1 γονητικὸς ΘγΠ]Ρυγγρίας: οοάϊοα8 γεννητικὰ, {{ω30. μεταβάλλυσα ἐνίοις ἔδηλός Ῥ])5. {[31. τ᾿ οπὐ 25. ἢ τῇ] τὸ ΡΡεῚ 

32. τῇ εἴ ἤδη οὐ ῬΏ“. [] δὲ οπι . 1 ὅλως οπι ῬΠ5. ἢ 33. ὀξυτέραν ἐν τοῖς πλείξοις “445, [Π πρεσβυτέρων] ὀξυτέουν “45. 
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βων, ἐπεὶ καὶ οἱ ἔλαφοι οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν φθέγγον: γὰρ αἱ ὕες ὀχεύονται μὲν καὶ ὀχεύασι τετράμηνοι, ὥς ε δὰ 
τῶι βαρύτερον. φθέγγονται δ᾽ αἱ μὲν" ἄρρενες, ὅταν ἡ ὥρᾳ γινιᾶν καὶ ἐκτρέφειν ἑξάμηνοι, ἐνιαχὰ δ᾽ οἱ κάπροι δεκά- 
τῆς ὀχείας ἥ, αἱ δὲ θήλειαι, ὅταν φοβηθῶσιν. ἔςι δ᾽ ἡ μηνοι. ἄρχονται. ὀχεύειν, ὠγαθοὶ δὲ μέχρι ἐπὶ τριετές. κύων 
μὲν τὴς θηλείας φωνὴ βραχεῖα, ἡ δὲ τῷ ἄρρενος ἔχει μῆ- δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ὀχεύεται ἐνγιαυσία καὶ ὀχεύει ἐνιαύ- 
πος, καὶ ἡ τῶν κυνῶν δὲ γηρωσκόντων .γίρεται - βαρυτέρα; 5 σιος, ἐκχίοτε δὲ συμβαύει ταῦτα καὶ ὀκταμήνοις“ μᾶλλον 

ᾧΦωνή. καὶ τῶν ἵππων δὲ δια φέρεσιν' αἱ φωναί" εὐθὺς. μὲν δὲ πῶτο γίείαι ἐπὶ τῶν ἀρρένων ἢ τῶν θηλειῶν. κύει δ᾽ ἐζή- 
γὰρ «γενόμεναι ἀφιῶσι φωνὴν λεχτὴν καὶ μικρὰν αἱ θή- κοντα καὶ μίαν ἢ, καὶ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας τὸ μακρότατον" 
λειαι, οἱ δ᾽ ἄρρενες μικρὰν" μέν, μείζω μέντδι γε καὶ βα: ἔλαττον δ᾽ οὐ φέρει τῶν ἑξήκονθ᾽ ἡμερῶν, ἀλλ᾽ ἄν τι καὶ 
ρυτέραν τῆς θηλείας" τῷ δὲ χρόνα. προϊόντος μείζονα." διε γένηται, ὡκ ἐκτρέφεται εἰς τέλος. τεκῦσα δὲ πάλιν ὀχεύε- 
τὴς δ᾽ ἐπειδὰν γέηται καὶ τῆς ὀχείας ἄρξηται, φωνὴν 10 ται ἔκτῳ μηνί, καὶ ὁ πρότερον. ἵππος δ᾽ ὀχεύειν ἄρχεται 

ἀφίησιν ὁ μὲν ἄρρην μεγάλην καὶ βαρεῖαν, ἡ δὲ θήλεια διετὴς καὶ ὀχεύεσθαις ὥστε καὶ γεννῶν" τὰ μέντοι ἔκγονα 
μείζω καὶ λαμπροτέραν ἢ τέως, ἄχρι ἐτῶν εἴκοσιν ὡς ἐπὶ τὰ κατὰ τούτους τοὺς “χρόνους ἐλάττω καὶ ἀσϑενοκώτερα. 
τὸ πολύ' μετὼ μέντοι τὸν χρόνον τῦτον ἀσθενεςέραν ἀφιῶσι ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πλεῖστον τριετὴς ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. καὶ 
καὶ οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι. ὡς μὲν ὅν ἐπὶ τὸ πολύ, κα- ἐπιδίδωσι δ᾽ ἀεὶ ἐπὶ τὸ βελτίω τὰ ἔκγονα γενῶν μέ- 
θάπερ εἴπομεν, διαφέρει ἡ φωνὴ τῶν ἀρρένων καὶ τῶν θη- 15 χρι ἐτῶν εἴκοσιν. ὀχεύει δ᾽ ὁ ἵππος ὁ ἄρρην μέχρι ἐτῶν 
λειῶν ἐν τῷ βαρύτερον φθέγγεσθαι τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν, τριάκοντα καὶ τριῶν, ἡ δὲ θήλεια ὀχεύεται μέχρι τεττα- 
ὅσων ἐςὶν ὠπότασις τῆς φωνῆς" ὦ μὴν ἐν πᾶσί γε τοῖς ζῴ- ράκοντα ἐτῶν, ὥςε συμβαΐει σχεδὸν διὰ Θέ. γύεσθαι τὴν 
αἰς, ἀλλ᾽ ἐνίοις τἀγαντίον, οἷον ἐπὶ τῶν βοῶν" ἐπὶ γὰρ τότων ὀχείαν" ζῇ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ μὲν ἄρρην περὶ πότε 
τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος βαρύτερον φθέγγεται; καὶ οἱ μόσχοι καὶ τριώκοντα ἔτη, ἡ δὲ θήλεια πλείω τῶν τετταράκοντα" 
τῶν τἐλείων, διὸ καὶ τὰς φωνὰς τὼ ἐκτεμνόμενω μετα»- 2 ἤδη δέ τις ἐβίωσεν ἵππος ἔτη ἑβδομήκοντα καὶ πώτε. ὄγος. 

βάλλυσιν ἐναντίως" εἰς τὸ θῆλυ Ἧ μεταβώλλυσι τὰ ἐκ- δὲ τριακονταίμηνος ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. ὁ μότοι γενῶσί γε 
τεμνόμενα. ᾿ς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀλλ' ἢ τριτὴς ἢ διετὴς καὶ ἑξάμηνος. ἤδη δὲ. 

Οἱ δὲ χρόνοι τῆς ὀχείας κατὰ τὴν ἡλικίαν ἔχναιν ὧδε καὶ ἐνιαυσίᾳ, ἐκύησεν ὥς ε καὶ ἐκτρα φῆναι. καὶ βὲὺς ἐνιαυ- 

τοῖς ζῴοις. πρόβατον μὲν καὶ αἷξ αὐτοετὲς ὀχεύεται καὶ σία ἔτεκεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι" καὶ τὸ μέγεθος ηὐξήθη 
χύει, μᾶλλον δὲ ἡ αἴξ᾽ καὶ οἱ ἄρρενες δ᾽ ὀχεύνσιν ὡσαύ- 25 ὅσον ἔμελλε, καὶ ὑκέτι. αἱ μὲν ὄν ἀρχαὶ τοῖς ζῴοις τύτοις 
τως. τὼ δ᾽ ἔκγονα. τῶν ὠρρένων διαφέρει ἐπὶ τότων καὶ τῶν τῆς γεννήσεως τῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. γεννᾷ δ᾽ ἄνθρωπος 
ἄλλων" οἱ γὼρ ἄρρενες βελτίως γίνονται ἢ τῷ ὕστερον ἔτει, μὲν τὸ ἔσχατον μέχρι ἑβδομήκοντα ἐτῶν ὁ ἄρρην, γυνὴ δὲ 
ὅταν γηράσκωσιν. ὗς δ᾽ ὀχεύει μὲν καὶ ὀχεύεται πρῶτον μέχρι πεντήκοντα. ὠλλὼ τῦτο μὲν σπάγιον᾽ ὀλίγοις γὰρ 
ὀκτάμηνος, τίκτει δ᾽ ἡ θήλεια μὲν ἐνιαυσία (ὥτω γὰρ συμ- γωνῶται ἦν ταύταις ταῖς ἡλικίαις τέκνα" ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πο-. 
βαίνει ὁ χρόνος τῆς κυήσεωφ,, ὁ δ᾽ ἄρρην γεννᾷ μὲν ὀκτώμη- 3 λὺ τοῖς μὲν πότε καὶ ἑξήκοντα ὅρος, ταῖς δὲ πότε καὶ 

τος, φαῦλα μένοι πρὶν γενέσθαι ἐνιαύσιος. ὦ πανταχίϑ δέ, τετταράκοντα. πρόβατον δὲ τύιτει μέχρι ἐτῶν ὀκτώ, ἐὰν δὲ 

ὥσπερ εἴρηται, ὁμοίως συμβαΐνεσιν αἱ ἡλικίαι" ἐνιαχ μὲν θεραπεύηται καλῶς, καὶ μέχρι ἕνδεκα" σχεδὸν δὲ διὰ βές 
.« 

4. ἱπὰ -- ἄρρενες] καὶ οἱ ἄρρενες ἔλαφοι Ὧσ. ἢ 2. τραχύτερον 5. ἵ 6. μὲν οτι Ὁ.“ “. ΠΠ 7. ἡπόμοαι “4505, Ἰονώμεαι 5, Ὑεν- 

νώμοα Ῥ. || ἀφίησι Ῥ. 1 μιυιρὰν καὶ λεπτὴν 65. ἢ 8. μέντοι "ἢ δὲ 445. Π 9. περιόντος “45. 1] διέτης “45. 1 14. θήλεις 25. 11 ὅν οπι 
ῬΩ“.}} 16. ἐν --- θηλειῶν οἵα “4405. ᾿] 17. ὅσον Ῥ44“.  ἀπόςασις ῬΏ“, ἀπότασίς. τις (5. τε Ώ“. ἢ 2ἀ. ὀχεύονται ῬΏ“. [| 26. ἢ- 
“ἴονα Ῥι45. ἢ] 21. Ὑνεται Ασ, 1} ἃ οἵα .4“05. 1 ἔτι Ῥ. || 28. γιράσωσιν “45. 1] ὀχεύεται μὲν καὶ ὀχεύει “45. ἢ 29. ἡ οἵα 85. ! μὲν 

Οὐὰ “4906, ᾿] 29 οἱ ὁ ἀ εἱ 23. ἐνιαύσια ῬΏ 5. [[ 32. ὁμοίως οἵα 2“. 1 μὲν οπι Ρύῦ52“. 

4. οἱ 65, οὐχ Ῥ“. ἢ ὕς 5. ἢ 3. ἀγαθὴ “45. ᾿ ἐπὶ οπι ῬΆ“. {| τριετίας ῬΟ5225. 1 ἀ. μὲν οτχ “4405. ἴ 6. ταῦτα ῬῈ», ἢ 
θηλειῶν ἢ τῶν ἀρρένων ῬΏ“. ἡ 7. καὶ δηῖε δύο οὔ ῬΙ“. ἢ 5] ἢ καὶ 4450 5. 1 8. ἴλαττον οηλ ἢζΓ «45.  ἑξηκονθημέρων 4“. 11καὶ οπι 
ῬΙο. ᾿ 11. διέτης 5. }} ἐχεύεται ῬΏ5. 11 οἱ 14. ἔγγονα Ῥ.45. 1 12. τὼ οἵα ῬΩ“. ΠῚ 13. τριέτης ῬΟΞ, καὶ τριέτης 445. Π 4114, 

τὰ “4505. ἢ βέλτιον 5. ' γονᾶ δὲ μέχρι “4505, ἡενᾶν ἄχρι Ῥ. 15. ἄχρι Ῥ. ᾿ 16. καὶ οἵα ῬῬ. ᾿ ἄχρι ἰτῶν τεσσαράκοντα ῬΏ»“. ἢ 

48. τριάκοντα πύτε ΡΏ“. 19. πλέον 4“. 1 τεσσαράκοντα ῬΙ“. Π 20. καὶ ἑβδομήκοντα πέντε ἔτη Ῥ)“, ἔτη ἑβδομήκοντα πέντε (5. ἤ 

22. ἀλλὰ διετεῖς ἡ καὶ τριετεῖς καὶ ἐξάμηνοι 5. ' 23. τραφῆναι “45. }} καὶ βοῖς --- 2λ.. ἰχτραφῆναι οτὰ «45. 24. καὶ ροβὶ ὥςε οτὰ 

Ῥ. ἵ 26. γιυέσεως 4450 5, ἢ δ᾽ δὲ ὁ ῬΟο. Π ἄνθρωπος] ἄρρην (5, ΟΥΑΙΔ515 21. ὃ ἄρρην. ἢ 21. μὴ} μετὰ (5, οτα ῬΏ5. [ δὴ] δὲ τὸ 
10“. 11 28. σπάνιον γίνεται. ὀλίγοις Ῥ. 29. γεγόηται ῬῚ)5. ἢ τέρινον (4. 11 30. ταῖς] τοῖς “445, τῶν Ῥ. 1 81. τεσσαράκοντα 5}) 5) σα- 
ράκοντα Ῥ. || 32. δὲ καὶ διὰ 25. - 

Ζετς 



δ46 ᾿ ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩᾺ ΣΤΟΡΊΩΝ Ἑ. 

συμβαϑει ὀχεύειν καὶ ὀχεύεσθαι ἀμφοτέροις. οἷ δὲ τράγος ἐπὶ τῶν ἄλλων. .ἡ δὲ κώμηλος. ἔςι μὲν ὀπισθερητοκόν, χαὶ 

πίονες ὄντες ἥττὸν γένιμαί. εἰσιν «(ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰς ἀμπέλεςι ὀχεύεται ὥσπερ ᾿εδηται »πρότερον" τῆς δ᾽ ὀχείας ὁ χρόνος 
ὅταν. μι φέρωσι, τραγᾶν.καλῆσιν), ἀλλὰ παρισχγωινόμε- ἐν τῇ ̓ Αραβίᾳ : κατὰ τὸν ̓Μαιμαπτηριῶης μῆνα, κύει δὲ δ: 

γοι δύνανται ὀχεύοντες γονᾶν. ὀχεύνσι δ᾽ οἱ κριοὶ τὰς πρεσ- δέκα Μῆνας, τίκτει. δὲ ἔγ" ἔςι γὰρ μονοτόχον. ἄρχεται ὁ ὸὰ 

βυτάτας πρῶτον, τὰς δὲ νέως ὁ διώκεσιν. τίκτεσι δ᾽, ὥσ-: « τῆς ὀχείας ἃ θήλεια. τριετὴς σα καὶ ὁ ἄρρην τριετὴς ἄγ' 
περ εἴρηται ἐν τοῖς: πρότερον, αἱ νέαι ἐλάττω τὰ ἴκγονα πῶν μεταὶ δὲ τὸν. τόκον ἣν ἔτος διαλιπῦσα ὀχεύεται ἡ θήλεια. ὁ 

“πρεσβυτέρων. κάπρος δ᾽ ἀγαθὸς μὲν ὀχεύειν μέχρι ἐπὶ τριει δὲ ἐχέφας «ἄρχεται: μὲν βαΐνεσθαι ὁ μὲν. γεώτατος δέκ᾽ ἐτῶν, 

τές, τῶν δὲ πρεσβυτέρων χείρω τὰ ἔκγονα" ὦ γὰρ ἔτι. γέ- ὁ δὲ αρεσβυύτατος πεντεκαίδεκα" ὁ δ᾽ ἄρρην βαίνει πεντέτης 

νεται αὐτῷ ἐπίδοσις ὑδὲ ῥώμη. ὀχεύειν δ᾽ εἴωθε χορτασθες ὧν ἢ ἐξέτης. χρόνος. δὲ τῆς. ὀχείας τὸ ἔαρ. πάλιν δὲ βαΐπι 

καὶ μὴ προβιβάσας ἄλλην". εἰ δὲ μή, ὀλιγοχρονιωτέρα ἡ 10 μετὼ τὴν. ὀχείαν διὰ τρῖτυ ἔτος" ὃν δ᾽ ἂν ἐγκύμονα ποιήσῃ, 

ὀχεία γίεται καὶ μικρότερα τὼ ἔκγονιιυ. τίκτει. δ᾽ ἐλάχιςω τότν πάλιν ὕχ; ἅπτεται.. κύει δ᾽ ἔτη δύο, τίκτει δ᾽ ἦν" ἕξι 
μὲν ὅς, ὅταν ἢ πρωτοτόκος" δευτεροτόκος δ᾽ ὅστω. ἀκμάζει" γὰρ ἰαωέμα τὸ. δ᾽ ΝΥ γὐπιει ὅσον μόσχος δίωνος 
γηράσχεσα δὲ τύετει μὲν ὁμοίως, ὀχεύεται. δὲ βραδύτερον" ἃ ἢ τοΐεσπεν 
ὅταν δὲ πεντεκαιδεκαετεῖς ὦσιν, ὑκέτι γεννῶσιν ὠλλὰ γραῖαι ---- Πρρὶ. μὲν ὃ ἂν τῆς ὀχείας τῶν ΧΗΣ τῶν ἐχενμόον ἢ το 
γίνονται. ἐὼν δ᾽ εὐτραφὴς ἦ, θᾶττον ὁρμᾷ πρὸς τὰς χείας 15 τον. ἔγχει τὸν τρόπον. περὶ δὲ. τῆς γενέσεως καὶ τῶν ὀχευο 5 

καὶ νέα καὶ γηράσκεσα" ἔγκυος δ᾽ ἴσα ἐὼν πιαίνηται σφόδρα, μόνων καὶ τῶν ἀνοχεύτων λεκτέον, καὶ πρῶτον περὶ τῶν 
ἔλαττον ἴσχει τὸ γάλα μετὰ τὸν τόκον. τὰ δ᾽ ἔκγονα κατὰ ὀστρακοδέριφων" πῦτο γαρ "ἐστιν ἀγόχευτον μόνον. ὡς εἰτεὰ 
μὲν μὲ ἡλικίαν βέλτιςα ἐν ἀκμῇ, κατὰ δὲ τὰς ὥρας, ὕὅξᾳφ ὅλον τὸ γένος.. αἱ ἱ μὲν ὗ ὅν πορφύραι τὸ ἔαρος: συναθροιζόμεμι 
τῷ χειμῶνος ἀρχρομένε γίνεται" χείριςα δὲ τὰ θερινά"- καὶ εἰς ταὐτὸ παῖσι. τὴν χῳλυμέναν͵ Ἱμελίκηραν.. τῦτο δ᾽ ἐξὶν οἷν 
γὰρ μικρὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑγραΐ.. ὁ δ᾽ ἄρρην, ἐὰν. μὲν δὐ- 20 κηρίον, πλὴν ὑχ ὅτω γλαφυρέν, ἀχλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ δι Χο 
πραφὴς ἢ, πᾶσαν ὥραν ἰχεύειν δύναται, καὶ μεθ᾽ ἡμέραν πυρίων. ἐρεβήϑων λευκῶν πολλὰ συμπαγείη. οὐκ ἔχει δ᾽ 
καὶ νύκτωρ" εἰ δὲ μή, μάλιςα τό γ᾽ ἕωθεν" καὶ γηράσκωχ ἀνεῳγμένον πόρον ἀθὲν τύτων, δὲ γίνονται ἐκ τότων αἱ πορ' 
ἧττον ἀεί, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. πολλώκις. δ᾽ οἱ ἀδύ-. φύραι, ἀλλὰ φύονται καὶ αὗται καὶ τἄλλα τὰ ὑςρακό- 
νώτοι ἢ διὰ τὴν ἡλικίαν ἢ δὲ ἀσθένειαν, κ δυνάμενοι ταχέως διρμα ἐξ ἰλύος καὶ συσσήψεως. τὔτο δὲ συμβαύει ὅστῃ 
ὀχεύειν; κατακλινομένης τῆς θηλείας διὰ τὸ. κάμνειν τῇ ἢ 55 ἀπεκάθαρμα καὶ ταύταις καὶ τοῖς κήρυξιν" κηριάζυσι γὸ 
φζάτει συγκατακληθέτες πλησιάζεσιν, κυΐσκεται δὰ μίλε- καὶ οἱ "κήρυκες. γονται μὲν ὅ ἦν καὶ τὰ κηριάζοντα τίν 
στα ἡ ὕς, ἐκειδὰν θυῶσα καταβάλλῃ τὰ ὦτα“ εἰ δὲ μή, ἀφρακοδίρμων τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλλοις ἐσρακοδέρμιε, 

ἀναθυᾷ πάλιν. αἱ δὲ κύνες ὀχεύονται ὑ διὼ βίας ἀλλὰ μέ- οὐ. μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν προῦπαρχρι. τὼ ὑμοιογοῆ. 

Χρι ἀκμῆς τινός" ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ μέχρι ἐτῶν δώδεκα, πθ αεὶ γὰρ ἀρχόμενα κηριάζειν γλισχρότητα μυξώδη, Κὶ 
αἴ τ᾽ ὀχεῖαι συμβαΐίνεσι καὶ αἱ κυήσεις αὐτῶν" ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἢ ἧς τὰ λεπυριώδη συνίςαται. ταῦτα μὲν ἂν ἅπαντα διαχες- 

ἤδη τισὶ καὶ ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονόσι καὶ εἴκοσι συνέδβη ται, ἀφήισι δ᾽ ὃ εἶχεν εἰς τὴν γῆν" καὶ ἐν τότῳ τῷ τότῳ 

καὶ θηλείαις ὀγχχευθῆναι καὶ ἄρρεσι γενῆσαι. ἀφαιρεῖται δὲ γύεται ἐν τῇ γῇ συςάντωα πορφύρια μιιρα, ἃ ἔχυσαι λέ 
καὶ τὸ γῆρας ὥστε μὴ γεννᾶν μηδὲ τίκτειν, καθάπερ καὶ σκονται αἱ πορφύραι ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔνια δ᾽ ἔπω διηκριβωμέώ 

1. ἐχεύειν συμβαίνει .45, συμβαίνει καὶ ὀχεύειν Ῥ, 1 ἀμφότερα (5. 3. τράγαν .4“..}} παρισχραινόμενοι (5... ὀ ἀ,, ὀχεύεσθαι καὶ Ὑ. 

“4505. ᾿] τὰς πρεσβυτέρας “45. ταῖς πρεσβυτάταις ῬΡ“. ἢ 5. ὁ οπι ῬΌσ. ΠΠ 6. προτέροις 5. ΠΠ ἔγγονα Ῥ. 1. ὀχεύει 450". ἢ τρητῖῳ 

ῬΡο. 9. ἐπίρρωσις (5. 10. μὴ οἵ ῬΡα ἢ ἜΝ Χρονιωτέρα Ρ οἱ γς «44, ὀλιγοχειροτέρα (55, ὀλιγοχοιροτέρα 445. ἢ 11. ἔγγια 

“45. }} 12. ἢ πρωτότοκος (5, πρωτότοκος ἢ Ῥ πρωτόγονος ἢ 1“. ᾿ 14. γραῖα δίνονται (5, ἀγριαίνονται ῬΏ“. 1 15 εἰ 20. εὐτροφήση 4 

05. Ὦ} 11. ἔχει 2“. ἢ 20. μικρὰ καὶ οτχὰ 25. ἢ 22. γ᾽ οἵα ΡΙ5. [Π 24. καὶ δυῖβ διὰ οι Ρ5. ἢ δ᾽ οὶ ῬΆΌ“. ἢ 25. ἐχεύεν δὰ 
τὴν ἀδυιαμία νκατ. Ρ. ΠΟ 26. συςάσει ΡΏ“. Π 27. ἡ οπι “450. ἴ μή] μὴ ὅταν 4450», μὴ ἢ Ῥὶ μὴ ὃ ἀλλ᾽ 5. ἢ 28. ἀναθυμιῷ ἢ 
9. 1 οἱ 75. 1} 29. τινὸς ἀκμῆς Α4“0, 1} μὲν ὅν ἐπὶ 6. ἢ 31. γεγόγασι 6,1} συμβέβηκε βηλείαις 4450 9,.}} 32. κυῆσαι Ὡσ. ἢ 33. κὶ 

Ῥοεῖ ἀρ μδι οπὰ «4405. 

1. ὀπισθυρητικὴ “45. 1} 3. ἀρραβία Ρ44)α. ἢ 5. ὧν οπὶ Ὧσ. ἢ 8. πότε κ καὶ ἐξ ἐτῶν ὧν 225, πίτε ἐτῶν ὃ καὶ Ἰξ ὧν Ῥ. Ι 13. 

οἷον 45, ἢ 15. καὶ οπι ΡΙ“. 1 18. ὅλον] ἄνω .4σ. Π 19. μελικήραν Ῥὶ μελικηράν 125. 1 20. γλαφυρόν, ὥσπερ γὰρ εἰ “45. 21. ἐδ 

βινθίων “45, ἐρεββιγδδων ὅσ.  συμπλακεῖεν. ῬΙ5. 1} 23. αὐταὶ Ρ, αὐτὰ 2.4. ᾿ὶ τὼ ἄλλα ἐςρακόδερμα Ρ)α. "ἃ 34. σήψεως ῬΗ“. ἢ 25. 

ταῖς 45. ἢ 27. τοῖς] καὶ τοῖς 505. ἢ 28. ὁμογενῆ. ἀφίησι 450 5..1}} 30. 5:1] ὧν ΡΟ5Ώ 5. 11 διαχεῖται ἅπωτα 225. ἢ 33. ἐπ᾿ οἵα Ρ. 



᾿ ΠΕΡΕΤΑ ΖΩᾺ ἸΣΤΟΡΙΩΝ Εἰ, : 841 

τὸν μορφήν. ἐὼν δὲ πρὶν ἐκτοιεῖ ὡλῶσινς “ἐνίοτε ἐν τὴς βαύοντα ἴδια περὶ τὰς: πορφύρας ἐς. τὸς αὐτὸν δὲ τρόπον 

φΦορμίσιν. ἐχ ὅτι ἔτυχον ἐκτύετεσιν, ἀλλ᾽ εἰς ταὐτὸ ὥσαι, γίνονται ταῖς πορφύραις καὶ οἱ κήρυκες, καὶ τὴν αὐτὴν ὥραν. 

ὥσπερ καὶ ἐν τῇ θαλάττη, καὶ διὰ τὴν ςενοχκωρίαν γίνονται ἔχουσι δὲ καὶ τὰ ἐπικαλύμματα κατὰ ταὐτὰ ἀμφότερα, 

αἱονεὶ βότρυς. εἰσὶ δὲ τῶν πορφυρῶν γώη πλείω, καὶ ἔνιαι καὶ τἄλλα τὼ στρομβώδη, ἐκ γενετῆς ἅπαντα" γέμονται δ᾽ 
μὲν. μεγάλαι, οἷον αἱ περὶ τὸ: Σίγειον καὶ Λεκτόν, αἱ δὲ Φ ἐξαίροντα τὴν καλημέην -γλῶτταν ὑπὸ τὸ κάλυμμα. τὸ δὲ 
μικραί, οἷον ἐν τῷ Εὐρίπῳ καὶ περὶ τὴν Καρίαν, καὶ αἱ μέγεθος. τῆς γλώττης ἔχει ἡ πορφύρα μεῖζον δακτύλυ, ᾧ 
μὲν ἐν τοῖς κόλποις μεγάλαι. καὶ τρωχεῖαι, καὶ τὸ ἄγθος νέμεται καὶ διατρυπᾷ τὰ πογχώλια καὶ τὸ αὐτῆς ὄςρακον. 
αὐτῶν αἱ μὲκ πλεῖξαι μέλαν ἔχεσιν, ἔνιαι δ᾽ ἐρυθρὸν καὶ ἔς! δὲ καὶ ἡ πορφύρα καὶ ὁ κῆρυξ ἀμφότερα. μακρόβιω" 
μικρόν" γίνονται δ᾽ ἔνιαι τῶν μεγάλων καὶ μναῖαι" αἱ δ᾽ Ὧῷ γὼρ καὶ πορφύρα περὶ ἔτη ἔξ, καὶ καθ᾽ ἕκωςον ἐνιαυτὸν 
ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς καὶ περὶ τὰς ἀκτὼς τὸ μὲν: μέγεθος γί- τὺ φανερά ἐςιν ἡ αὔξησις «τοῖς διαςήμασι τοῖς ἐν τῷ ὀςράκῳ 
τονται μικραί, τὸ δ᾽ ἄνθος ἐρυθρὸν ἔχασιν. ἔτι δ᾽ ἐν μὲν τοῖς τῆς ἔλικος. κηριάζουσι δὲ καὶ. οἱ μύες. τὼ δὲ λιμνόστρεα 
πρόσβορείοις μέλαιναι, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις: ἐρυθραὶ ὡς ἐπὶ τὸ καλύμενω, ὅκε ἂν βόρβορος ἧ, ἐνταῦθα συτίς ται πρῶτὰν 
τλεῖςον εἰπεῖν. ἁλίσκονται δὲ τῷ ἔαρος, ὅταν 'χηριάζωσιν": αὐτῶν ἡ ἀρχή. αἱ δὲ κόγχωι καὶ αἱ χῆμαι καὶ οἱ σωλῇ- 
ὑπὸ κύνα δ᾽ ἀχ ἁλίσκονται" ὦ γὰρ νέμονται, ἀλλὰ κρύ- νες καὶ οἱ κτένες ἐν τοῖς ὠμμώδεσι λαμβάνσσι. τὴν σύσται 
ατύσὶν ἑαυτὰς καὶ φωλεύνσιν. τὸ δ᾽ ὦνθος ἔχεσιν ἀνὰ μέ: 15 σιν. αἱ δὲ πύναι ὀρθαὶ φύονται ἐκ τὸ βυσσοῦ ἐν τοῖς ἀμ 
σον τῆς. μήκωνος καὶ τῷ τρωχήλυ" τότων δ᾽ ἐςὶν ἡ σύμφυ: μώδεσι καὶ βορβορώδεσιν. ἔχεσι δ᾽ ἐν αὑταῖς Ἐρνοφύλακα, 
σις αὑκνή, τὸ δὲ χρῶμα ἰδὲδ: ὥσπερ ὑμὴν λευκός, ὃν αἱ μὲν καρίδιοκ αἱ δὲ καρκίκον" οὗ ςερισκόμεναωι διαφθεξ 
ἀφαιρῦσιν". θλιβόμενος δὲ βάκτει..καὶ ἀνθίζει τὴχ "χεῖρα: μονται θᾶττον. ὅλως δὲ πάντα τὼ ἐςρακώδη γϑεταὶ καὶ 
διατεύει! δ᾽ αὐτὴν οἷοκ φλέψ" τῦτο. δὲ δυκεῖ εἶναι. τὸ ἄνθος. αὐτόματα ἐν τῇ ἐλ, κατὰ «τὴν. διαφορὰν "ἧς ἰλύος ἕτερα, 
ἡ δ᾽ ἄλλχ φύσις. ὀἷον στυπτηρία.- «ὅταν δὲ κηριάζωσιν αἱ Ὁ ἐν μὲν τῇ βορβορώδει τὰ ὕςρεὰ, ἐν δὲ τῇ ἀμμώδει κόγχαι 

Ὑκ ΩΝ τότε χιείριςον ἔχοσι τὸ ἄνθος. τὼς μὲν ἕν μικρὰς καὶ τὰ ὲ εἰρημώα, περὶ δὲ τὲς σήρωγγας τῶν πετριδίων τής 
μετὰ τῶν ὀστράκων πόπτοσινν: ὁ γὰρ ῥάδιον ἀφελεῖν" τῶν ἔνα καὶ βάλωνοι καὶ. τὰ ἐπιπολάζοντα, οἷον αἱ λεπάδες 
δὲ μεζόκον περιελόντες “τὸ ἔςρακοὸν. ἀφαιρῖει τὸ ἄνθος. διὸ καὶ. οἱ γηρεΐτωι, ιἄπαντα: μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα. τὴν αὔξησιν 
καὶ λρριρίξετας ὖ τὸ: τράχηλος: καὶ καὶ μήκων". μεταξὺ γὼρ τῷ ἔχει. ταχεῖαν, μάλιστα δ᾽ αἴ τὸ πυρφύραι καὶ σἱ κτόνεφ: 
τῶν τὸ υἰνθος, ἐπούμωυ τῆς καλυῤέρης: κοιλίας". ὠφαιρεθώνος. ἦγ 25 ταῦτα γὰρ ἐν ἐνιαυτῷ γύεται τόλιὰα.. ἐμφύδνται δ᾽ ἐν ἐνίοις 
ἐνάγχη δηιρῆσθαι: σπυδάζεσι δὲ ζώσας κόπτειν" “ἐὰν γὰρ τῶν ὀςρακοδέρμων καρκίνοι λευκοί, τὸ μέγεθος μιχροὶ πάμ» 
ἄρέτερον. ἀπεβάη, συνεζεριεῖ τὸ ἄνθες" δὶὸ:- καὶ φυλάττεσιν παν, πλεῖστοι μὲν ἐν τοῖς μυσὶ τοῖς πυελώδεσιν, ἔπειτα, 

ἐν τοῖς ἀύβορις. ἕως ἂν ὠθροΐξγωσε: καὶ σιχολώσωσιν.. οἱ μὲν καὶ ἐν ταῖς πύναις οἱ καλούμενοι πινοτῆραι.. γίνονται δὲ 
ἕν: ἀρχαῖοι. πρὸς. τοῖς δελέασιν ὁ καθίεσαν ὑδὲ ᾿προΐίπτοι καὶ ἐν τοῖς κτεσὶ καὶ ἔν τοῖς λιμνος ρέοις" αὔξησιν δ᾽ ὑδὲ- 
τὸς χόρτος, ὥστε γυνβανεν ἀνεσνασμόην᾽ ἤδη πιλλόλι 3 μίαν ὅτοι ἐπίδηλον λαμβάνασιν.. φασὶ. δ᾽ αὐτοὺς οἱ ἁλιεῖφ 
ἀποκπίπτειν" οἷ δὲ νῦν. προσώπτυσιν, ὅκως: ἐὰν ὠπὸπέση;, μὴ ὥμα- συγγίνεσθαι γινομένοις. ἀφανίζονται δέ, τινα χρόνον 

ἀπολλύηται. μάλιστα δ᾽ ὠποπίπτει, ἐὼν πλήρης ἦ" κενὰς ἐν τῇ ἄμμῳ καὶ οἱ κτέες, ὥσπερ καὶ αἱ πορφύραι. φύε» 
δ᾽ ὕσης καὶ ἀποσπάσαι χαλεπόν. ταῦτα μὲν ἔν τὰ συμ- ται μὲν οὖν τὰ ὄὅςρεα καθάώπερ εἴρηται, φύεται δ᾽͵, αὐτῶν 

ἃ. ὑχ᾿ ὁπ. ΡΏ-. ἶ ΓΝ “οΡς . ἜΜΕΝ ἅλις. ν τῷ αὐτῶ. ἐξω ῬΙ..}} 3. καὶ οτα 5. 11 καὶ διὼ] ἀλλὰ. διὰ ““50 5, καὶ 
.Ῥ..}} γίνεται" .45. ἢ ἅ.. οἷον “4505. } πολλὰ |Ρ})5. ἢ "5. οἱ δὶς πε ομλ “4405. [[.- 6. καρέαν Ῥ. ᾿ 8. ἔχνσαι Ῥῦσ. "1 καὶ οπι. »“. 1 
9. μναΐαι «4505. 1 11. τοῖς μὲν 9)“; .}} 12. πρυσβορρείοις 0“. ἢ. 15. φωλῦσιν 40“. ἢ 17. χρῶμα δὲ Ρ2“. αὶ δ]. ὃν ὧν ΡΙ“. ἢ 19. 

αὕτη .4“04. 1 ὥσπερ. φλέβα Ρ7)5. 1 20. σύμφυσις οἷον ςυπτηρίαᾳφ ῬΙ)5. 1] 25. ὅν] τοίτυν Ῥ. [-26. γὰρ πρὶν κόπτειν πρότερον ῬΊ)“. 1 

328. τοῖς οπι..4,0 5. ἢ κυρτοῖς ΙΖ)“. }} ἔως. ἀν] ἐὰν 415. }} ἀθροισθῶσιν ῬΏ“. ἢ 30. κυρτὸς ῬΙ5. ᾿} συμβαίνειν “““{5,.}} 82. ἀπολύητῶι 
ῬΔ5. 1) ἀπκοκίπτωσιν ὅταν “4505. 1] 33.. καὶ οαα 5. ᾿ ἀποσπᾶσθαι ΡΟ“). 

2. ἐγγίνονται Ῥ)5.  ἀ. τὰ οτὰ . [Π πάντα Ρ25. || 5. ἐξεγείροντα Ῥ])5. 1] Ἰ. διατρύπτει Ῥ. ΠΠ 8. καὶ δηΐα ἡ οπὶ 2“. ΠΠ 11. 
ΔΑιμόφρια 506». ἢ 13. αἱ αὐιο χ. εἴ οἵ Ηἰς οἱ 14, στα 5. [ 15. παι 2. ἢ 16. πινοφύλακα Ρ)5. ἢ 17. αἱ μὰ] καὶ αἱ μὲν 

“404. 19..ὄ διαφθορὰν .45..} ἕτερα δὲ ἐν ῬΏ“, ἢ 21. πετρίδνν 65. ἢ τήθυαι 5, τηθύα 5, τιθύα . 1 22. λεπίδες ,45.} 23. νηρῖται 

.Ὧσ“, νιρέταν Ῥ. ἃ 2Ζ΄.. πορφύρεος «45. 11 25. ἐν ῥυΐογεπς οἦν 725, δἰίεγαπλ οπὴ “4405. ἢ 26. λεπτοί “5, ἢ 27. πυλώδεσιν “405. } 28. 
πἴαις ἈΝ. 11 πινοθῆραι 4440 4, πιοθῆραι Ῥ“. ἢ 29. κτένεσι Ῥ9 εἰ ἕο “45. ᾿Π λιμοςρίοις Ῥ.)5. ἢ ἐπίδηλον ἐδεμίαν ὅτος (4565. 1 

80. αὐτοῖς Δ αὐτὸν 444. 1] 32 εἰ 33. φύονται “45. 1 33. δ᾽ αὐτῶν ἃ μὶν ῬΊΏ", δὲ τὰ μὲν αὐτῶν “4405. 
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δ48 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙἹΙΣΈΤΟΡΙΩΝ Ε, 

τὰ μὲν ἐν τοῖς τενάγεσι, τὰ δ᾽ ἐγ τοῖς. αἰγιαλοῖς, τὰ δ᾽ ἐν τρίτος δ᾽ ὃν καλῦσιν ᾿Αχήλλειον λεπτότατος καὶ πυκνίτα- 

τοῖς σπιλώδεσι τόποις, ἔνια δ᾽ ἐν τοῖς σκληροῖς καὶ τρα- τος καὶ ἰσγχχυρότατος" ὃν ὑπὲ τὰ κράνη καὶ τὼς κνημῖδας 
χέσι, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὠμμώδεσιν. καὶ τὰ μὲν μεταβάλλει ὑποτιθέασι καὶ ἧττον ἡ πληγὴ ψοφεῖ, σπανιώτατος δὲ γι. 
τὸς τόπους, τὰ δ᾽ οὖ. τῶν δὲ μὴ μεταβαλλόντων αἱ μὲν νεται ὅτος. τῶν δὲ πυκνῶν οἱ σκληροὶ σφόδρα καὶ τραχεῖς 
“ὄναι ἐρρίζωνται, οἱ δὲ σωλῆνες καὶ αἱ κόγχαι ἀρρίζωτοι 5 τράγοι. καλοῦνται. φύονται δ᾽ ἢ πρὸς πέτρῳ πώνες καὶ ἢ 
διαμένσιν' ὅταν δ᾽ ἀνασπασθῶσιν, ὑκέτι δύνανται ζῆν. ὃ ταῖς θισί, τρέφονται δ᾽ ἔν τῇ ἰλύϊ; σημεῖον δέ" ὅταν γὰρ 
δὲ καλύμενος ἀστὴρ ὅτω θερμός ἔστι τὴν φύσιν, ὥσθ᾽ ὅ τι ληφθῶσι, φαύονται μεςαὶ ἰλύος" ὅπερ συμβαίνει καὶ τοῖς 
ὧν λάβη, παραχρῆμα ἐξαιρόμενον δίεφθον εἶναι. φασὶ δὲ ἄλλοις τοῖς φυρμόοις ἀπὸ τῆς προσφύτεως ἔσα ἡ τροφή, 

καὶ σίνος μέγιστον εἶναι τῦτο ἐν τῷ εὐρίπῳ τῷ τῶν Πυρ- ἀθενέςεροι δ᾽ εἰσὶν οἱ πυκνοὶ τῶν μανῶν διὰ τὸ τὴν πρότο 
ραΐων. τὴν δὲ μορφὴν ὅμοιόν ἐς! τοῖς γραφομένοις. γίνον- 10 φυσιν εἶναι κατ᾽ ἔλαττον, ἔχει δὲ καὶ αἴσθησιν, ὡς φα- 

ται δὲ καὶ οἱ καλύμενοι πλεύμονες αὐτόματοι. ᾧ δ᾽ οἱ γρα- σίν, σημεῖον δέ" ἐὼν γὰρ μέλλοντος ἀποσπᾶν αἴσθηται, 

φεῖς ὀστρέῳ χρῶνται, πάχει τε πολὺ ὑπερβάλλει, καὶ συνάγει -ἑᾳυτὸν καὶ χαλεπὸν. ἀφελεῖν ἐς ν, ταὐτὸ δὲ τῦτο 
ἔξωθεν τῷ ὀςράκε τὸ ἄνθος ἐπιγύεται" εἰσὶ δὲ τὰ τοιαῦτα ποιεῖ καὶ ὅταν ἦ πνεῦμα πολι καὶ κλύδων, πρὸς τὸ μὴ 
μάλιςα περὶ τὸς τόπος τὸς χερὶ Καρίαν. τὸ δὲ καρκίνιον ἀποπίπτειν. εἰσὶ δέ τινες οἱ περὶ τότε ἀμφισβητῦσιν, ὅσ- 
γύεται μὲν τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἰλύος, εἶτ᾽ εἰς τὼ 15 περ οἱ ἐν Τορώνῃ. τρέφει δ᾽ ἐν ἑαυτῷ ζῷα, ἔλμυϑθάς τι 
κενὰ τῶν ὀςραάκων εἰσδύεται, καὶ αὐξανόμενον μετεισδύγει καὶ ἕτερ᾽ ἅττα, ἃ ὅταν ἀποσπασθῇ, τὼ ἰχθύδια τὼ. τε 

πάλιν εἰς ἀλλφωμεῖζον ὄςρακον, οἷον εἷς τε τὸ τῷ νηρείῖτε τραῖα κατεσθίει, καὶ τὰς ῥίζας τὰς ὑπολοίπους" ἰὼν δ' 
καὶ τὸ τῇ ςρόμβυ καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιέτων, πολλάκις ὠπορραγῇ, φύεται τάλιν ἔκ. τῷ καταλοίχου καὶ ἀνατλν- 
δ᾽ εἰς τὸς κήρυκας τὸς μικρός. ὅταν δ᾽ εἰσδύσῃ, συμπερι- βῆται. μέγιςοι μὲν ἕν γίγνονται, οἱ βιανοί, καὶ πλεῖςοι τη 
φέρει αὐτο καὶ ἐν τότῳ τρέφεται πάλιν" καὶ ἀὐξεμεοι τὴν Λυκίαν, μαλακώτατρι δ᾽ οἱ πυκνοί" οἱ γὰρ ᾿Αχΐλειι 
“λιν εἰς ἄλλο μετεισδύνει μεῖζον. ᾿" ςιφρότεροι τότων εἰσίν. ὅλως δ᾽ οἱ ἐν τοῖς. βαθέσι καὶ ὦ: 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίνονται τοῖς ὀςρακοδέρμοις τ᾿ διεινοῖς μαλακῴτατοί εἰσιν" τὸ γὼρ πναῦμα καὶ ὁ χειμὼν 
τὰ μὴ ἔχοντα ὄςρακα, οἷον αἴ τε κνῖδαι καὶ οἱ σπόγγοι σκληρύνει, καβώπερ καὶ τἄλλα τὼ φυόμενα, καὶ φι» 

ἐν ταῖς σήραγζι τῶν πετρῶν. ἔςι δὲ τῶν κνιδῶν δύο: γένη" ρεῖται τὴν αὔξησιν διὸ. καὶ οἱ ἐν Ἑλλησπόντῳ τραχεῖ, ἐδ 
αἱ μὲν οὖν ἐν τοῖς κοίλοις ὑκ ὠπολύονται τῶν πετρῶν, αἱ 6 καὶ πυκνοί, καὶ ὅλως οἷ. τ᾽ ἐπέκενα Μεαλέας καὶ οἱ ἐπὸ; 

δ᾽ ἐπὶ τοῖς λείοις καὶ πλαταμώδεσιν ὠπολυόμεναι μετώ- διαφέρυσι μαλακότητι κὰὶ σκληρότητι. δεῖ δὲ μηδ᾽ ἀλέω 
χωρῦσιν. καὶ αἱ λεκάδες δὲ ἀπολύονται καὶ μεταχωρῦσιν. εἶαι σφόδρα" σάπεται γάρ, ὥσπερ τὰ φυόμενα. δὲ καὶ 
τῶν δὲ σπόγγων ἐν ταῖς θαλώμαις γίνονται πινοφύλακες. πρὸς ταῖς ἀκταῖς εἰσὶ καάλλιςοι, ἀν ὦσιν. ἀγχιβαθες" ὦ 
ἔπεςι δ᾽ οἷον ἀράχνιον ἐπὶ τῶν θαλαμῶν, ὃ διοίγοντες καὶ γὰρ κόιρανται πρὸς ἄμφω διὰ τὸ βάθος. ἄπλυτοι δ᾽ ἷν 
συνάγοντες θηρεύουσι τὰ ἰχθύδια τὼ μικρά, πρὸς μὲν τὸ 30 τες καὶ ζῶντες ἰδεῖν. μέν εἰσι μέλανες. ἡ δὲ πρόσφυείς 
εἰσελθεῖν διοΐγοντες αὐτά, ὅταν δ᾽ εἰσέλθη, συνάγοντες. ἔξι ἐςιν οὗτε καθ᾿ ἐν οὔτε κατὰ πᾶν" μεταξὺ γάρ εἰσι τόρι 

δὲ τῶν σπόγγων τρία γῴη, ὁ μὲν μανός, ὁ δὲ πυκνός, κενοί, περιτέταται δ᾽ ὥσπερ ὑμὴν περὶ τὼ κάτω" κατὸ 

1. ςοάγισι “45, }} τὰ δ᾽ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς οἵχὰ }Ὼ“. 2. πηλώδεσι 5, πνελώδεσι Ῥ, σπιλαδύδισι Ὦ“. ἢ τραχώδισι ῬΏ“. Ι 4. τὸ 
τόπον 4“, Ἱ 5. πίαι ῬΏ“. ᾿ ἀρρίζωτα “49. }} 1. τος Ῥ. ἢ 9. σῖννος “4“,. σίπος 5, σήος τὸ ῬΏ5. ἡ τῶτο (τύτω 105) τῶ εὐρίτν τῷ 
(τῶν 125) πυρραίων μέγιστον εἶναι 5. πυρραίνων “45. 1 10. ὅμοιόν ἐστι] ὁμοίαν 4405. ἢ 11. πνεύμονες 440“. ἢ} αὐτόματα 4.112 

ὀςρείω “44, ὀςρίν Ῥ. {{πολλῶ 456“. ᾿ 14. πελ τὴν καρίαν 125. 1 16. μετενδύγει 65. } 11. γηρίτου ῬΏ 5. 1 18. τὸ οι “45. [{ καὶ τὶ 
τῶν Ῥ΄4505. 1} 19. δ᾽ εἰς] δὲ καὶ εἰς ΡῈ). ᾿᾿ εἰσδίη Ῥ. εἰσδύη ἦ (5, εἰς δύο ἢ 4“, εἰς δύρ 1“. 1 συμπεριφέρη 2, συμπεριφέρει καὶ Α' 

(5. Ἱ 20. ςρέφεται 4505. 1 21. πάλιν] πλὴν }. 1 μεταδύνει 4405, ἢ 23. ὅςρακον 4405. ἢ οἷον οτα Ῥ. Π[24.. ἔςι δὲ τῶ τῶν ἢ 

ῬΏ-. ᾿ 25. τῶν] ἐκ τῶν 440“, ἢ 26. ἐπὶ τοῖς μείζοσι καὶ ἐπὶ τοῖς πλ, ὈΏ“. 28. ποοφύλακες ῬΠ 5. ἢ 29. ἕξι ῬΩ“. ὰ 0.1} 

30. πρὸς μὲν τὸ] πρὶν μὲν "5. 

4. τρίτον ῬῺ“. ᾿ ἀγχίλλιον Ῥ. [λεπτότατον καὶ πυκνότατον καὶ ἰσχυρότατον 45. Π 3. ψοφεῖ] ποιεῖ ψέφον ῬΏ5. 5. πέτραι » 
4. 1 ν] πρὸς ῬΏ“. ' 1. σημαΐει ῬΏσ. 10. κατ᾽ ἔλαττο"] κατελθῶσαν ῬΙ)σ. ἱ 11. ἐὼν γὰρ] ὅταν γὰρ ληφθῶσιν ἐὰν 44“. Π 12. τν 

άγιται καὶ χ. ῬΌ“. ᾿ ἀποσχᾶν (5. 15. τρέφει δ᾽] φασὶ γὰρ τρέφειν ῬΆ“. Π αὐτῶ, (5. 1} 16. ἄττα] τοιαῦτα 5. ἢ ἃς Ῥ, οἵα 4 
(5. 11. κατεσθίει ϑῃηῖο 16. ὅταν “1405. ἢ 19. γίγνονται οπιὶ ῬΏ5. μακροί . ᾿ 20. μαλακώτεροι 65. {{ 21. ςριφνότεροι 405}. ᾿ 
οἱ οπλ 65. Π 25. οἴ τ᾽ ἐπέκεινα τλως ». || ντὸς] ἐν τοῖς Ῥ4“05})5. 11 28. ἄγαν βαθεῖς Ὄ-- ! 29. κέκραται͵ 4505, ἵ 380. ἰδεῖ μὴ 

οἷα ῬΩ“. 1 μέλανίς εἰσι 4505, }] 32. τὸ “4505, ᾿ κατὼ οπχ “4505. 
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ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 

πλείω δ᾽ ἐςὶν ἡ πρόσφυσις. ἄνωθεν δ᾽ οἷ μὲν ἄλλαι πόροι 
συγκεκλεισμένοι, φανεροὶ δ᾽ εἰσὶ τέτταρες ἢ πότε’ δὲιδ 
φασιν ἔνιοι τότος εἶναι καϑ' ὃς δέχεται τὴν τροφήν. ἔς τ δ᾽ 
ἄλλο γένος ὃ καλῦσιν ἀπλυσίας διὰ τὸ μὴ δύνάσθαι πλύ- 
νεσθαι" τῦτο δὲ τὸς μὲν μεγάλες πόρος ἔχει, ττὸ δ᾽ ἄλλο 
πυκνόν ἐςι πᾶν' διατμηθὲν δὲ πυκνότερον ἐς! καὶ γλισχρό- 
τερον τῷ σπόγγε, καὶ τὸ σύνολον πλευμονῶδες. ὁμολογεῖται 
δὲ μάλιςα παρὰ πάντων τοῦτο τὸ γένος αἴσθησιν ἔχειν καὶ 
πολυχρόνιον εἶναι. διάδηλοι δ᾽ εἰσὶν ἐν τῇ θαλάττῃ πρὸς 

849 

δὲ τὰ φὼ τύιτασα προσάγειν πρὸς τὰ χονδρώδη τῷ πλάτει 
τῆς κέρκε προσαγωπτυττομένς, καὶ προσπιέσασα εὐθὺς καὶ 
'κεκαμμένη ἀποτίκτειν. τὼ δὲ χονδρώδη κατὰ τοὺς καιροὺς 
τούτους αὐξάνεται καὶ δεκτικὰ γήεται τῶν φῶν" χρὸς τὼ 

5 χονδρώδη γὰρ ἀποτίκτουσι, καθώπερ αἷ: σηπίαι πρὸς τὼ 
κλήματα καὶ τὸν φορυτόν. ἀποτώετει μὲν ὄν τῦτον τὸν τρό-- 
πον, συμπέψασα δ᾽ ἐνταῦθα μάλιςα ἐν εἴκοσιν ἡμέῤαις 
ἀποβάλλει συνεςηκὸς καὶ ἀθρόον, ὥσπερ φαύεται καὶ ἐκ- 

τός" εἶτ᾽ ἐκ τούτων γύονται οἱ κάραβοι ἐν ἡμέραις μάλις α 

τὸς σπόγγυς τῷ τὸς σπόγγες μὲν ἐἶναι λευκοὺς ἐφιζούσης 10 πεντεκαίδεκα, καὶ χαμβαΐνονται πολλαίκις. ἐλάττους ἢ δα- 
τῆς. ἰλαΐος, τότυς δ᾽ ἀεὶ μέλανας. τὰ μὲν ὃν περὶ τὸς σπόγ- κτυλιαῖοι. πρρεκτύετει. μὲν ἦν πρὸ ἀρκτύρε, μετὼ δ᾽ ἀρκτῦ- 
γοὺς καὶ τὴν τῶν ὀςρακοδέρμων ὙῊΝΝ τοῦτον ἔχει τὸν ρον ἀποβάλλει τὰ ᾧά, τῶν δὲ κυφῶν καρίδων ἡ κύησίς ἐς 

τρόπον. “νι αερὶ τέτταρας μῆνας. ᾿Ἴϑονται δ᾽ οἱ μὲν. κάραβοι ἐν τοῖς 
41. Τῶν δὲ βμαλαρκοςραίκων οἷ κὐθι μετὰ τὴν. ἐμάν" τραχέσι καὶ πετρώδεσιν, οἱ δ᾽ ὠς ακοὶ ἐν τοῖς λείοις" ἐν δὰ 

χύοσι καὶ ἴσχεσι τὰ φὰ περὶ τρεῖς μῆνας, ἸΣκιρροφοριῶνα 45 τοῖς πηλώδεσιν οὐδέτεροι" διὸ καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ μὲν καὶ 
καὶ Ἑκατομβαιῶνα 5 Μεταγειτνιῶνα" μετὼ δὲ ταῦτα; 

ΓΒΑῚ Ν ) ᾿ν ΄ Ὶ ἘΞ, προστίκτασιν ὑπὸ τὴν κοιλίαν εἰς τὰς. πτύχας, καὶ αὐξάνε- 
» “ λιν. α΄ « Λ , ΦΝ δον ν΄. Ὶ ται. αὐτῶν τὰ φὰ ὥσπερ οἱ σκώληκες. τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο κα 

᾿ “ 7ὔ ᾽ “,,» ΄ “ ᾿ » ς ἐκὶ τῶν μαλακίων ἐςὶ καὶ τῶν ἰχθύων, ὅσοι φοτοκοῦσιν 

“περὶ Θάσον ἀςακοὶ γίνονται, περὶ δὲ τὸ Σίγειον καὶ τὸν 

ἤλθων κάραβοι. διασημαίονται δὲ τὸς τόπες οἱ ἁλιεῖς τός 
τε τρωχεῖς καὶ τὸς πηλώδεις ταῖς τε ἀκταῖς καὶ τοῖς ἄλ- 
λοις τοῖς τοιούτοις, σημείοις, ὅταν βέλωνται ἐν τῷ πελάγει 

αὐξάνεται γὰρ πάντων τὸ ᾧόν. τὸ μὲν ὅν φὸν γύεται ψα»- Ὧ ποιεῖσθαι τὴν θήραν. γύονται δ᾽ ἐν μὲν τῷ χειμῶνι καὶ τῷ 

θυρὸν τῶν καράβων, διηρημένον εἰς. ὀκτὼ μοίρας. καθ᾽ ἔκα- 
Ν »Ἥν» , -“ ἢ .“ ͵7 ͵ἅ ςον γὰρ τῶν ἐπικαλυμμάτων τῶν ἐκ τῷ πλαγίε πεφυκό- 

τῶν ἐςὶ χρονδρῶδές τι πρὸς ἃ περιφύεται, καὶ τὸ ὅλον γύε- 
ται ὥσπερ βότρυς" σχίζεται. γὰρ ἕκαςον εἰς πλείω τῶν 

ἔαρι πρὸς τῇ γῇ μᾶλλον, τῇ δὲ θέρος ἐν τῷ πελάγει, διώ- 

κουτὰ ὑτὲ μὲν τὴν ἀλέαν ὁτὲ δὲ τὸ ψῦχος. τοῖς δὲ χρόνοις 
χαραπλησίως καὶ αἱ καλόμεναι ἄρκτοι τίκτουσι τοῖς καρα- 
βοις" “διὸ καὶ τῷ χειμῶνος καὶ πρὶν ἐκτεκεῖν τῇ ἔαρος ἄρι- 

χονδρωδῶν. ταῦτα δὲ διας ἔλλοντι μὲν γύεται φανερά, προσ-- 25 ς αἵ εἰσιν, ὅταν δ᾽ ἐκτέκωσι, χείριςαι. ἐκδύνοσι δὲ τὸ κέλυ- 

βλέποντι δὲ συνεςηκός τι φαίνεται" καὶ γίεται δὲ μέγιςξαᾳ φος τοῦ ἔαρος, ὥσπερ οἱ ὄφεις τὸ καλούμενον γῆρας, καὶ 
οὐ τὼ πρὸς τῷ πόρῳ ἀλλὰ τὰ κατὼ μέσον, ἰλάχιςα δὲ εὐθὺς Ὑγνόμενοι καὶ ὕςερον καὶ οἱ κάραβοι καὶ οἱ καρκίνοι. 
τὰ ἔσχατα. τὸ δὲ μέγεθος τῶν ψῶν τῶν ΒΡΟΝ ἐςὶν ἡλί. εἰσὶ δ᾽ οἱ κάραβοι μακρόβιοι πάντες. 

κον κεγχραμίς. ἐκ εὐθὺς δ᾽ ἐςὶν ἐχόμενα τῷ πόρα, ἀλλὰ . Τὼ δὲ. μαλάκια ἐκ. τοῦ Τυθλλταν καὶ τῆς ὀχείας 48 
κατὼ μέσον: ἑκωτέρωθεν γὰρ ἀπὸ τῆς κέρκου καὶ ἀπὸ τοῦ 30 ὠὸὲν ἴσχει λευκόν" τοῦτο δὲ γίνεται τῷ χρόνῳ, ὥσπερ τὼ 
θώρακος δύο διαςήματα μάλιςα ἀπέχει" ὕτω γὰρ καὶ τὼ τῶν σκληροδέρμων, ψαθυρόν. καὶ ἀποτίκτει ὁ μὲν πολύπυς 
ἐπικαλύμματω πέφυκεν. αὐτὼ μὲν ἔν τὰ ἐκ τοῦ πλαγίου εἰς τὼς θαλάμας ἢ εἰς κερώμιον ἥ τι ἄλλο κοῖλον ὅμοιον 
οὐ δύναται συμπεριλαμβάνειν, τῷ δ᾽ ἄκρε προσεπιτεθέτος βοςρυχίοις οἰνάνθης καὶ λεύκης καρπῷ, καθάπερ εἴρηται 

καλύπτει πάντα, καὶ γύεται τὔτ᾽ αὐτοῖς οἷον πῶμα, ἔοικε πρότερον. ἐκκρεμάννυνται δὲ περὶ τὴν θαλάμην τὰ ᾧά, ὅταν 

2. συγκεκλιμίνοι “4505, ἢ τίσσαρες ῬΏ»“. || 6. διατμηθ} ἐϑὲν Ῥ“. ΠΠ καὶ. γλισχρότερόν ἰξι Ὅσ. ἢ Ἴ. πηυμονῶδες “450 5..} ὧμο- 
Ἀδγηται Ῥ, [1 10. σπόγγως -- 11.. περὶ τὸς οἵα ΡΥ .«4“. 1 10. τὸ Ῥ. Π μὲν οπι 5. ἢ 15. σκιροφοριῶνα “4525, σκιροφορίωνα Ῥ, ἵ 16. 

διατομβαίωνα Ῥ. ᾿ μεταγειτυιῶντα “44, μεταγειτνίονα Ῥ. μετὰ δὲ] καὶ μετὰ Ῥ“. 1 18. αὐτὸ δὲ “4“05. ἢ 19. εἰσὶ “45. ἢ! ὅσα 

»22“. ᾿ 20. ψαδυρὸν ΡΏ“. 23. ᾧ 44“Ο΄. Ἰ 25. φανιρόν Ὥ“. 1 36. δὲ ροβὶ γνετκι οἷὰ ΡῈ“. ἢ 21. τὸ πόρρω “05. ἢ] τὰ ᾿ 

οτὐὰ ῬΏ5. ᾿ἰ 28. τῶν μικρῶν ὠῶν Ῥ5. ἰἰ 29. κεχραμίς Ὧ“. ἢ ὑκ ἴκι δ᾽ εὐθὺς {ς. Ι 341. ἰπέχει μάλιςα “450 σ, ἢ 32. τῷ οτὰ «45. ἢ 
83.. προσεπιτιθέντος 4505, ἢ 34. τῦτ᾽ οὰ ΡΏ“. ᾿ - 

ες ἅς τῷ πλάτει ογχα ῬΏ“. 02. προσαγαπτυσσομέγης καὶ ὌΠ ΕΝ δὲ εὐθὺ Ρ"ε. [ 8. ἀποτίκτει ΡΏ-. Ἱ 4. αὐξάνει εἰ ζώων 
0“. ἢ 5. σηπύαι 445. |} 6. κλίματα ροττ Ῥ. ἢ 7. ὃν] δ᾽ ἐν “45. 1 11. προεκτίκτεσι ῬὮ5. 12. φύκων ἡ κύτησίς ἔςι καρίδιον περὶ τίσ-- 
ἄπρας ῬΏ“, 13. ὦ] πρὸς 5. ἡ 14. τραχύδισι ῬΠ 4. 11. ἄθωυ ΡΠ“. ᾿ 18 εἰ 9. τοῖς οπι ῬΙ5. ᾿ὶϊ 20. ἔαρι καὶ τῶ χειμῶῃ 

.Ῥ25. ὶ 21. διώκυσι δ᾽ ὁτὲ 225. ΠΠ 23. καὶ οπὶ 55, «καὶ αἱ καλύμεναι ἄρκτοι ροβῖ καράβοις ροπίξ 225. ἢ 26. ἀέρος «45. } 21]. γινόμε- 
γοι καὶ ὕςερον καὶ οἱ καρκίνοι καὶ οἱ κάραβοι “4505, 1} 29. συνδοιασμὲ (45. 31. πολύπευς ἢ εἰς 5. 1] 32. κεράμειον Ῥ. || 33. οἰδυάν- 
θης 65. 1 84, ἰχκρεμάνυνται 445. }} δὲ] μὲν ἢ. 



δδ6 

ἐχτέωῃ. τὸ δὲ πλῆδος ἔχει τοσαῦτα ὠὼ ὥς ἐξαιρεθέντων 

ἐμπίπλαται ἀγγεῖον πολλῷ μεῖζον τῆς κεφαλῆς, ἐν ἢ ἔχαι 
τὰ φά. τὼ ἂν οὖν τῶν πολυπόδων. μεθ᾽ ἡμέρας μάλιςα 
τοτήκοντα Ὑύεται. ἐκ τῶν ὠπορραγώτων πολυπόδια, καὶ 

ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΔ ΙΣΤΟΡΊΙΩΝ Ε- 

ὑφ᾽ αὐτὼ θέμενα τὰ φὰ ἐπῳάζει, ὁ δὲ πολύπους καὶ κἡὶ ση- 
χία καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ἐκτεκόγτα, οὗ ἂν τὰ κυήματα 
αὐτῶν ἢ, μάλιςα μὲν ἡ σηπία πολλάκις γὰρ ὑπερφαδε- 
ται πρὸς τῇ Ὑὴ τὸ κύτος αὐτῆς. ὁ δὲ πολύπυς ὁ θάλυς ὁτὸ 

ἐζώπει, ὥσπερ τὰ φαλάγγια, πολλὰ τὸ πλῆθος" ὧν ἡ κὶ μὲν ἐπὶ τοῖς φοῖς ὁτὲ δ᾽ ἐπὶ τῷ ςόματι προκάθηται τῆς θα- 
μὸν καϑ' ἔκαςα φύσις τῶν μελῶν ὕπω διάδηλος, ἡ δ᾽ ὅλῃ 
μορφὴ φανερά. διὼ δὲ τὴν μικρότητα καὶ τὴν ὠσθένειαν 
φθείρεται τὸ πλῆθυς αὐτῶν. ἤδη δ᾽ ὥπται καὶ ὕὅτω πάμπαν 
μικρὰ ὥς᾽ ἀδιάρθρωτα. μὲν εἶναι, ἁπτομένων δὲ κινεῖσθαι. 

λαμῃς, τὴν πλεκτάγην ἐπέχων. ἡ δὲ σηπία πρὸς τὴν ὙἿ» 

ἐκτίκτει περὶ τὼ φυκία καὶ τὰ καλαμώδη, κἄν. τι ἢ τοῶ- 
τον ἐκβεβλημένον, οἷον ὕλη, κλήματα ἃ λίθοι" καὶ οἱ ἁλιεῖς 

δὲ κλημαείδας τιθέασιν ἐπίτηδες" καὶ πρὸς ταῦτα ἐκτῆετει 

αἱ δὲ σηπίαι ἀποτόοτυσι, καὶ γίνεται ὅμοια μύρτοις μεγά- τὸ μακρὸν καὶ συνεχὲς ἐκ τῶν ῳῶν, οἷον τὸ τῶν βοςρύχμκ, 
λοις καὶ μέλασιν" καὶ ἀλλήλων ἐχόμενά ἐςιν, οἷον βότρυς 

τὸ πᾶν, περιπεπλεγμένα ἑνί τινι, καὶ ἧκ εὐαπόσπαςα ἀλ-- 
λήλων. ἐπαφίησι γὰρ ὁ ἄρρην. ὑγρότητά τρὰ μυξώδη" 
δ. ᾿Ψ ζ ΄, ν»ῳ τὴν γλισχρότητα παρέχει. καὶ αὐξάνεται δὲ ταύτῃ τὰ ἀά, 

ἀποτίκτει δὲ καὶ ὠπσρραύει ἐξ ἀναγωγῆς, ὡς μετὰ πόνου 
γινομένης τῆς προέσεως. αἱ δὲ τευθίδες πελάγιαι ὠποτὄετυ- 
σιν᾽ τὸ δ᾽ ὠόν, ὥσπερ ἡ σηπία, ἀποτίκτει συνεχές. ἔς τ δὲ 

καὶ ὁ τεῦθος καὶ ἡ σηπία βραχύβιον" ὁ γὼρ διετίζασιν, εἰ 
καὶ εὐθὺς μέν ἐςι λευκά, ὅταν δ᾽ ἀφῇ τὸν θολόν, καὶ μεῖ- 15 μή τινες ὀλίγαι αὐτῶν" ὁμοίως δὲ καὶ οἱ πολύποδες. γῦε- 
ἕω καὶ μέλανα. ὅταν δὲ σηπίδιον γέγγται, ὅλον ἐκ τῷ χευ- ται δ᾽ ἐξ ἑνὸς ᾧξ ἂν σηπίδιον" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τευδίο 
κοῦ γενόμενον ἔσω, τότε παιρραγώτος ἐξέρχεται. γίνεται δὼν ἔχει.. διαφέρει δ᾽ ἡ ἄρρην. τευδὶς τῆς θηλείας" ἔχπγγὰ 
δ᾽ ἂν τὸ πρῶτον ἀπερράώνῃ ἡ θήλεια, οἷον ̓ χάλαζα" ἐκ γὰρ κἡὶ θήλεια, ἐάν τις ,δαφείλας βεωρήσῃ, τὸν κόμην εἴσω, ἐρον 

τούτου τὸ σηπίδιον φύεται ἐπὶ κεφαλήν, ὥσπερ αἱ ὄρνιθες. ϑρὼὰ δύα οἷον μαςύς, ὁ δ' ἄρρην. ὑκ ἔχει. καὶ δὲ σηπία τῦτά 
κατὰ τὴν κοιλίαν προσηρτημένοι. ποίᾳ δὲ τίς ἐςὶν ἡ πρόσ- 20 τ᾽ ἔχει διάφορον, καὶ ὅτι παικιλώτερός ἐξιν δ᾽ ἄρρηκ τῆς 
φυσις ἡ ὀμφαλώδης, ὕπω ὦπται, πλὴν ὅτι αὐζανομέκ τὰἝ θηλείας, καθάπερ εἴρηται πρότερον. 

Φηπιδίαυν ἀεὶ ἔλαττον γίεται τὸ λευκόν, καὶ τέλος, “ὥσπερι Ἰὼ δ᾽ ἔντομα τῶν ζῴων ὅτι μὲν ἐλάττω ἐςὶ τὰ ἄρ- 19 
τὸ ὠχρὸν τοῖς ὄρνισι, τύτοις τὸ λευκὸν ἀφανίζεται. μέγις ρενα τῶν θηλειῶν καὶ ἐπιβαίνει ἄνωθεν, καὶ πῶς ποιεῖται 
τι δὲ φαίνονται πρῶτον, ὥσπερ᾽ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ. ἐν τὴν. ὀχείαν, καὶ ὅτι διαλύεται. μόλις, εἴρηται πρέτερον" ὅται 
τότοις οἱ. ἐφθαλμοί. φὸν ἐφ᾽ Ὦ τὸ Α, ἐφθαλμοὶ ἐφ᾽ ὧν τὸ 25 δ᾽ ὀὑχευθὴ, ταχέως. ποιεῖται τῶ πλεῖςα τὸν. τόκον ὅσια. ὁ- 
ΒΓ, τὸ σηπίδιον αὐτὸ ἐφ᾽ Ὁ Δ. κύει δὲ τῷ ἔαρος, ἀποτίατεν «εύεται. τίχτει δὲ πκαίντα, σκώληκας πλὴν γώος τι ψυχχῶε" 
δ᾽ ἐν ἡμέραις πεντεκαίδεκα" ὅταν δ᾽ ἀποτέκῃ τὰ φά, γύε-. αὕται δὲ σκληρόν, ὅμοιον κνήκαε σπέρματι, ἔσω δὲ χχυμα. 
ται ἐν ἄλλαις πεντεκαίδεκα ἡμέραις οἷον ῥάγες βότρυος, ἐκ δὲ τῶν σκωλήκων οὐκ ἐκ᾿ μέρους τινὸς γύεται τὰ ζῷακ, 
᾿ὧν περιῤρωγέντων ἐκδύεται ἔσωθεν τὰ σηπίδιᾳ. ἐὰν δέ τις ὥσπερ ἐκ τῶν φῶν, ἀλλ᾽ ὅλον αὐξάνεται καὶ δγαρθρούμενακ 
σερισχίσῃ πρότεραν ἤδη. τετελειωμένων, . προΐενταὶ κόπρον τὰ 30 γίνεται τὸ ζῷον. γίαται. δὲ αὐτῶν τὰ μὲν ἐκ ζῴων τῶν αυγ- 
σηπίδια, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλει ἐρυθρότερον γινόμιενον γενῶν, οἷον φαλάγγια τε καὶ ἀρέχνια ἐκ. φαλαγγίων καὶ 
ἐκ λευκῦ διὰ τὸν φόβον. τὰ μὲν οὖν μαλακόςρωκω αὐτὰ ἀραχνίων, καὶ ἀττέλαβοι καὶ ἀκρίδες καὶ τέττιγες" τὰ δ' 

4. ἴσχει Ῥ᾿ ᾿ 2. ὦ ῬΑΖ06;σ. Ἱ 3. ἡμέραν “45. ἢ μάλιφα πελ πεντήκοντα “4405. ᾿ ἀ. Κ] ἀπὲ Ρ5. Π πολυπόδων 05, πολύ. 
ποῖα, 125, πολύπεια Ῥ. ἢ 8. ἠδ᾽ ρΥ «44. ΤΠ 9. ἀδιάπτωτα 2“. 1 10. σηπύαι “44, αἱ ποεῖ, || μυρτοῖς Ῥι ἢ 11. καὶ οἵχ “4505. ἢ μό- 
λεσια Ο5. αὐάϊι } ἐχαφιεῖ γὰρ τὸν ϑόλαγ, 1)“ ἰπαφίησι. “μὴρ τὸν ὕδρον. ἢ οἷάν ὁ. βότρυς Ῥ.. ἢ. 12. τιὴ ἑὰ “4565. ἢ 18. ἀφίησι ΡῺ»“. ἢ 

4λ. παρέπεται 5. [ ταῦτα «4σ: ἢ 15. δ᾽ αχὶ 65. ἢ ̓ βορὸν “456 5.. δόροκ Ῥ)»5. 1 10.. καλ᾿οτα “4505. Π 16 εἰ 19. σηκύδιον “5. ἢ 41. 

νόμενον “(05 0). ἢ τότι} τότε 5. ' 18. δὲ τὸ ἔσω πρῶτον ὅταν ἀπαρράνη Ῥ“. ᾿ἱ οἷον ἡ χάλαζα “4505. 1] 19. φαίνεται (5. ἢ ἐπὶ 
7ὴν κεφαλὴν 45, ἢ 25. ὦ! ξ ΡΒ“. 1} 26. Εἰ " τὸ δ᾽ ἐφ΄ ὅ τὸ ὃ Ῥ, αὐτὸ τὸ ε Ὠσ“. 1 29, ὦ] ἰλάσσυς ὧν ῬΏ“. ᾿ 30. τρφιαχι- 

σϑῆ 450», 
4. ὑφ᾽ αὑτὰ] καὶ ὑπ᾽ αὐτὰ (“0 5. ἃ 2, οὗ -- 3. μὲ] οὐ ταὐτὰ κυήματα αὐτῶν μάλιτα δὲ »ῃ-. Ι. 4. κῆτος “5. ἢ" 5. προσκάθηταα 

“5. 1 6. ὑπερίχων ῬῺ». ΕΠ 1. φύκια ἈΠ 5, φυλακία 4575, ἢ καλαμύνδιω ΙῬ. || τοιαῦτα ἐκβεβλημίνα Ῥ. [[. 8, οἷον οἷς ὕλη 4“. ἢ 9. 
»λήματα 5, κλίματα “44. 1 11. ἐκεγωγῆς ζ-. Π 12.: προθέσεως Ῥ, προσθέσεως σΟΥ “45. 1 πλάγιαι ΡῈ“. 15. ὀλίγοι )Ὀ͵ὲ. ἢ 17. ἃ 

ῬΟ “5. ᾿ τευθὸς ῬΙ5. Π 18. θεωρῇ ῬΙ“. ἢ ἰρυθρὰ}] ἔὄτερω ῬΙ)5. ἢ 20. ποκιλώτερόν 25. 1 22. Τιὰ -- 2ἠ. πρότερον οἵα ὯΓ «45. ἢ 
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: ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΟᾺΑ ΙΣΤΟΡΊΩΝ Ε. δδ1 

ἐκ ἐκ ζῴων ἀλλ᾿ αὐτόματα, τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁρόσε τῆς ἐκὶ ονταί τε καὶ. κόπρον. ἔχοντες φαίνονται" ὅταν δ᾽ ἐκ τῶν 
τοῖς φύλλοις. πιπτόσης, κατὼ φύσιν μὲν ἐν τῷ ἔαρι, πολ» σκωλήκων εἰς τὴν διατύπωσιν ἔλθωσι, καλοῦνται μὲν νύμν» 
λάκις δὲ καὶ τοῦ χειμῶνος, ὅταν εὐδία καὶ νοτίᾳ γένηται ᾧαι τότε, οὐ λαμβάνασι δὲ τροφὴν οὐδὲ κόπρον ἔτ᾽ ἔχυσιν, 
«λείω χρόνον". τὰ δ᾽ ἐν βορβόρῳ καὶ κόπρῳ σηπομένοις, τὰ ἀλλὼ περιειργμένοι ἀκινητίζεσιν ἕως ἂν αὐξηθῶσιν" τότε δ᾽ 
δ᾽ ἐν ξύλοις, «τὰ μὲν. φυτῶν, τὼ δ᾽ ἐν αὔοις ἤδη, τὼ δ᾽ ἐν 5 ἐξέρχονται διακόψαντες ᾧ καταλήλευπται ὁ κύτταρος. γί- 
θριξὶ ζῴων, τὰ δ᾽ ἐν. σαρκὶ τῶν ζῴων, τὼ δ᾽ ἐν τοῖς περιτα γονται δὲ καὶ τὰ ὕπερα καὶ τὰ πηνίκα ἔκ τινων τοιύτων ἄλ- 
τώμασι, καὶ τότων τὰ μὲν ἐχκεχωρισμέων, τὰ δ᾽ ἔτι ὄν. λων, αἷ κυμαύοσι τῇ πορείᾳ καὶ προβᾶσαι τῷ ἑτέρῳ κάμ» 
τῶν ἐν τοῖς ζῴοις, οἷον αἱ καλούμεναι ἔλμινθες. ἔς δ᾽ αὐ- ψασωι ἐπιβαίνουσιν" ἕκαςον δὲ τῶν γιγνομένων τὸ οἰκεῖον 
τῶν γένη τρία, ᾿ἥ τε ὀνομαζομένη πλατεῖα, καὶ αἱ ςρογ- χρῶμα λαμβάνει ἀπὸ τῆς κάμπης. ἐκ δέ τινος σκώληκος 
γύλαι, καὶ τρίται αἱ ἀσκαρίδες. ἐκ μὲν οὖν τότων ἕτερον ιὸ μεγάλε, ὃς ἔχει οἷον κέρατω καὶ διαφέρει τῶν ἄλλων, γί» 
ὑθὲν γίνεται" ἡ δὲ πλατεῖα προσπέφυκέ τε μόνη τῷ ἐντέξῳ νεται πρῶτον μὲν μετἀβαλώτος τῷ σκώληκος καίμπη, ἔπει» 
καὶ ὠποτίκτει οἷον σραύου σπέρμα, ᾧ γινώσκουσι σημείῳ οἱ τὰ βομβύλιος, ἐκ δὲ τότα νεκύδαλος" ἐν ἐξ δὲ μησὶ μετα- 
ἰατροὶ τοὺς ἔχοντας αὐτήν. γύονται δ᾽ αἱ μὲν καλούμεναι βάλλει ταύτας τὰς μορφὰς πάσας. ἐκ δὲ τότε, τοῦ ζῴου 
ψυχαὶ ἐκ τῶν καμπῶν, αἱ γίνονται ἐκὶ τῶν φύλλων τῶν καὶ τὰ βομβύκια ἀναλύεσι τῶν γυναικῶν τινὲς ὠναπηνίζό- 
χλωρῶν, καὶ μάλιςα ἐπὶ τῆς ῥαφαάνου, ἣν καλοῦσί τινες 15 μεναι, κἄπειτα ὑφαύνουσιν" “πρώτη δὲ λέγεται ὑφῆναι ἐν 
πρώμβην, πρῶτον μὲν ἔλαττον κέγχρου, εἶτα μικροὶ σκώ: ἘΚῷ Παμφίλη Πλάτεω θυγώτηρ. ἐκ δὲ τῶν σκωλήκων τῶν 
ληκες αὐξανόμεναι, ἔπειτα ἐχ τρισὶν ἡμέραις κάμπαι μι- ἐγ: τοῖς ζΖύχοις τοῖς αὔοις οἱ κάραβοι γίνονται τὸν αὐτὸν. τρό- 
χραΐ" μετὰ δὲ ταῦτα: αὐξηϑεῖσαι ἀκινητίζουσι, καὶ. μεταν πον" πρῶτον᾽ μὲν ὠἀκιυητισάγτων τῶν σκωλήκων, εἶτα. περιρ- 
βάλλουσι τὴν μορφήν,. καὶ καλοῦντψι χρυσαλλίδες: καὶ ραγώτος τοῦ κελύφους. ἐξέρχονται οἷ κάραβοι. ἐκ. δὲ τῶν 
σκληρὸν ἔχασι τὸ κέλυφος, ἁπτομένου δὲ κινοῦνται. προσ-’ 29 καρώβων γίνονται αἱ πρασοκουρίδες" ἴσχουσι δὲ πτερὼ καὶ 
ἔχονται δὲ πόροις ὠραχνιώδεσιν. οὔτε ςόμα ἔχουσαι οὔτ: αὐταί, ἐκ δὲ τῶν ἐν τοῖς. ποταμοῖς πλατέων ζωδαρίων τῶν 
ἄλλο τῶν μορίων διάδηλον θέν. χρόνα δ᾽ οὐ πολλοῦ διελε ἐπιθεόντων οἱ οἷςροι" διὸ καὶ οἱ πλεῖςοι περὶ τὰ ὕδατα, γίμ 
θόντος περιρρήγνυται τὸ. κέλυφος; καὶ ἐκπέτεται ἐξ αὐτῶν νοντὰι οὗ τὼ τοιαῦτά ἐςι ζῷα. ἐκ δὲ μελαινῶν τινῶν καὶ 
πτερωτὰ ζῷα; ἃς καλῦμεν ψυχάς. τὸ μὲν ἦν πρῶτον, ὅταν δασειῶν οὐ μεγάλων καμπῶν πρῶτον γύονται πυγολαμκί- 
ὦσι κάμπαι, τοέφονται καὶ περίττωμα ὠφιᾶσιν" «ὅταν δὲ 25 δες, ὁχ αἱ πετόμεναι" αὗται δὲ πάλιν μεταβάώλλεσι, καὶ 
γώωνται χρυσαλλίδες, οὐθενὸς οὔτε γεύονται οὗτε προΐνντας γίνονται πτερωτὰ ζῷα ἐξ αὐτῶν, οἱ καλούμενοι βόςρυχριν, 
περίττωμα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τἄλλα ὅσα γίεται ἐς αἱ δ᾽ ἐμπίδες «γίνονται ἐκ τῶν ἀσκαρίδων. αἱ δ᾽ ἀσκαρίδες 
σκωλήκων, καὶ ὅσοι ἐκ συνδυασμοῦ γύονται ζῴων σκώλη- γίνονται ἔν τε τῇ ἰλύϊ τῶν φρεάτων καὶ ὕπου ὧν σύρρευσις 

χες, καὶ ὅσοι ἄνευ ὀχείας, καὶ γὼρ οἱ τῶν μελιττῶν καὶ γόηται ὕδατος γεώδη ἔχουθα ὑπός σιν. τὸ μὲν ἕν πρῶτον 
ἀνθρηνῶν καὶ σφηκῶν ὅταν μὲν νέοι σκώληκες ὦσι, τρέ- 30 αὐτὴ ἡ ἰλὺς σηπομόη χρῶμα. λαμβάνει λευκόν, εἶτω μέ- 

4. μὴ] δὲ Ῥ. 1 2. ἐπιπιπτέσης ῬΏ“. ἢ ἢ] ἐν ἵν “45, οπι ῬΏ“. ἵ ἀέρι “44. 1 3. δὲ γύεται καὶ 5. ΠΠ νότια 6. 11 χύηται Ῥ. 
ἃ. καὶ] τὰ δ᾽ ἐν “405, 1 σηπομένν Δ, σηππομένη Ὧ“. ΠΠ 5. ἐν αὔοις Βα] δε 519: ἐν αὐτοῖς “4405, ἑαυτοῖς ῬΏ“. [Π 6. τὰ δ᾽ ἐν σαρκὶ 

τῶν ζῴων οπὶ Ῥ“. ἢ τοῖς] τισι Ῥα ἢ 7. ἐγκεχωρισμένων 445, ἱκκεχρωσμένων Ῥ., ἐχκεχεσμένων ης “45, ἢ ἔτι ὅττων] ἐκ τῶν Ρῇ“. 1 9. 

αἴ τε ἐνομαζόμεναι πλατεῖαι 65. ἢ αἱ οπι Ὁ. ἢ 10. τρίται αἷ. αἱ τρίται καλῶται “5. ἢ ἀκαρίδες 4504. ἢ 11. ἐθίν τι γίνεται Ῥ. ἢ 

πλατεῖα δὲ «4505, ἢ τε μόνη] μένω Ῥ4. ἵ 42. οἵον! τι οἷον. 5. ἢ 414; κάμπων “444. ]1 αἱ δὲ γίνονται ἐκ. Ὀ]5. 1} 15. ἣν καὶ καλ. 
.Ὧ“.}Ἀ 16. ἔπειτα «4405.  σκ. καὶ αὐξ. 1“. ἢ 19 εἰ 26. χρυσαλίδες 45. ἢ .20.. περιέχονται Ῥ“. ἢ 21. ὅτε δὲ ςέμα ἔχεσιν Ῥ', οἱ ὅτο 

ςόμα ἔχνοιν 5. ἢ 22. ὑθὲν διάδηλον 724. 1} οὐ οτὰ Ῥ᾿Ώσ. ἢ 23. ἐκπέττεται “445, ἐκπέττουται Ῥὶ ἐκπέτονται Ὧσ, ᾿ 25. περιττώματω 

65. 1 26. ἀθὲν ῬὮ“. 1 28. ἴσα ῬΙ“. |] σννδυιασμῶν .45. 29. “7 ἰκ 5, οπὶ “45. 1} 30. ἀνθρινῶν !Ῥ. 
4. τῇ μὲν “. 1} 2. μὲν ἦν ύμφαι Ῥα΄. || 3. ἔτ᾽ οαν ῬΙ“.  ἅ. περιειργμέναι ἀκινητίζυσιν μέχρις 2)“. ἢ 5. διακέψασαι ῬΏ»“, ὃ 

παταλίληκται Ῥ, καταλέλειπται Ὦσ. 6. πηνία καὶ τὰ ὕπερα ῬΊσ, ὕπερα καὶ τὰ ὑπηήνια 450“, ἢ τοιάτων ἄλλων] καμπῶνγ τούτων Ῥ Ὦ“. ἢ 
Ἴ. προσβᾶσαι εἴ 8. γενῶν ῬΟΎ)σ5. ἢ 10. γίεται δὲ πρ. Ῥ. "11. πρῶτον μεταβάλλοντος 4405. ὶ 12. βομβυλὶς “440. [1 νεκύδαλλος ἢ) 9, 

απύδαλλος Ῥ. || τξ μησὶ μεταβάλλει δὲ, οπιῖθ8α ἐν, Ῥ. Π 13. τῷ ζῶν τότε Ὧ“. ἢ 15. ὑφᾶναι ῬΏ“. ἢ 16. πασαφίλη 25. [ πλατέων ᾿ 
(5, λατέω Ῥ, λατών 25. ἢ 11 εἰ 19. καράβιοι ,44σ, καράμβιοι 65. 1 18. πρῶτον μὲν οπιὶ 225. ΠΠ ἀκινητισάντων --- 19. τοῦ} ὑμήν τις ἀκ, 

γητ. τῶν σκ. νοεῖται. περιρραγέντος δὲ τοῦ Ῥ΄Ὦ“, Π 20. κραμβῦν ϑοαῖμον, σίμβλων “445, σίμδων 5. 1] αἱ οτῖ “4405, Π] πρασνυκαρίδες 5. ἢ 
ἔχυσι Ῥ“. ἢ 22. οἱ οἵςροι ογὰ Ῥ“. ἢ 23. ο] καὶ ΡΏ“. ζῶα ἔςι “4405. ἢ μελαΐνων τινῶν καὶ δασέων Ῥ. 4405)“. 1] 24. πυρολαμ- 

πίδις ῬΏσ“. ᾿ὶ 25. πεττόμειαι Ῥ Ἱ 26. ἐξ αὐτῷ» ἐξ αὐτῶν δὲ 5, καὶ ἐξ αὐτῶν Ῥ)5. [[ 28. σύρρεισις ῬῚ συρρύασις 5, ΠΠ 29. γαιώδη 
ἔχνσαν .45. ᾿Ϊ 30. αὕτη “150, 



δ52 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΦΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Κα 

λαν, τελευτῶσα δ᾽ αἱματῶδες". ὅταν -δὲ τοιαύτη γένηται, δὲ καιθαρίδες ἐκ τῶν πρὸς ταῖς συκαῖς καμπῶν καὶ ταῖς 
φύεται ἐξ αὐτῆς ὥσπερ τὰ φυκία μικρὰ σφόδρα καὶ ἐρυ- ἀπίοις καὶ ταῖς πεύκαις (πρὸς πᾶσι γὰρ ταύτοις γύονται 
θρα" ταῦτα δὲ χρόνον μέν τινα κινεῖται προσπεφυκότα, σκώληκες) καὶ ἐκ τῶν ἐν τῇ κυνακαάνθῃ" ὁρμῶσι δὲ καὶ 

ἔχειτ᾽ ὠπορρωγώτα φέρεται κατὰ τὸ ὕδωρ, αἱ καλούμεναι πρὸς τὼ δυσώδη διὰ τὸ ἐκ τοιαύτης γεγονέναι ὕλης. οἱ δὲ 

ἀσκαρίδες. μεθ᾿ ἡμέρας δ᾽ ὀλίγας ἴξανται ὀρθαὶ ἐπὶ τοῦ 4 κώνωπες ἐκ σκωλήκων οἱ γίνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος ἰλύος" 
ὥδατος ὠκινητίζουσαι καὶ σκληραί, κἄπειτα περιρραγέτος καὶ γὰρ ἐν τοῖς δοκοῦσιν ἀσηπτοτάτοις εἶναι ξγγέγνονται 

τῷ κελύφες ἡ ἐμπὶς ἄνω ἐπικάθηται, ἕως ἀν ἥλιος ἢ πνεῦ- ἴῷα, οἷον ἐν χιόνι τῇ παλαιᾷ. γύεται δ᾽ ἡ παλαιὰ ἐρυ- 
μα κινήσῃ" τότε δ᾽ ἤδη πέτεται. πᾶσι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θροτέρα, διὸ καὶ οἱ σκώληκες τοιοῦτοι καὶ δασεῖς" οἱ δ᾽ ἐκ 
σκώληξι καὶ τοῖς ζῴοις τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων περιρρηγνυυ- τῆς ἐν Ἡηδίᾳ χιόνος μεγάλοι καὶ λευκοί: δυσκύνητοι δὲ 
μένοις ἡ ἀρχὴ γίγνεται τῆς γενέσεως ὑφ᾽ ἡλίε ἢ ὑπὸ πνεύ- 10 πάντες. ἐν δὲ Κύπρῳ, οὗ ἡ χαλκχῖτις λίθος καίεται, ἐπὶ 
ματος. μᾶλλον δὲ καὶ θῶττον γίνονται αἱ ἀσκαρίδες ἐν τοῖς πολλὰς ἡμέρως ἐμβαλλόντων, ἐνταῦθα “γγόεται θηρία ἐν τῷ 

ἔχουσι παντοδαπὴν ὑπός σιν, οἷον ΜΙεγαροῖ τε γίνεται καὶ πυρί, τῶν μεγάλων μυιῶν μικρόν τι μείζονα, ὑπόπτερα, 
ἐν τοῖς ἔργοις" σήπεται γὰρ τὰ τοιαῦτα θῶττον. καὶ μετος ᾧ διὰ τοῦ πυρὸς πηδᾷ καὶ βαδίζει. ὠποθνήσκασι δὲ καὶ 
αώρου δὲ γίνονται μᾶλλον" τότε γὰρ τὸ ὑγρὸν συμβαίνει οἱ σκώληκες καὶ ταῦτα χωριζόμενα τὼ μὲν τῷ πυρός, οἱ 
εἶναι ἔλαττον. οἱ δὲ κρότωγες γίνονται ἐκ τῆς ὠγρώςεως, αἷ15 δὲ τῆς χιόνος. ὅτι δ᾽ ἐνδέχεται μὴ κάεσθαι συς σεις τι- 
δὲ μηλολόνθαι ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς βολίτοις καὶ γὰὼς ζῴων, ἡ σαλαμαάνδρω ποιεῖ φανερόν" αὕτη γάρ, ὡς 
τῶν ὀνίδων. οἱ δὲ κάνθαροι ἣν κυλήισι κόπρον, ἐν ταύτῃ φω: ᾧασί, διὰ πυρὸς βαδίζυσα κατασβένυσι τὸ πῦρ. περὶ δὲ 
λεύουσί τε τὸν χειμῶνα καὶ ἐντίκτουσι σκωλήκια, ἐξ ὧν τὸν Ὕπανιν ποταμὸν τὸν περὶ Βόσπορον τὸν Κιμμέριον ὑπὸ 
ΐνονται καάνθαροι. γίνονται δὲ καὶ ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τροπὼς θερινὼς καταφέρονται ὑπὸ τῷ ποταμᾷ οἷον θύλακοι 
τοῖς ὑσπρίοις πτερωτὼ ζῷα ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις. αἱ δὲ Ὁ μείζες ῥωγῶν, ἐξ ὧν ῥηγνυμέων ἐξέρχεται ζῷον πτερωτὸν 
μυῖαι ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τῇ κόπρῳ τῇ χωριζομώμ τετράπον' Ὧ δὲ καὶ πέτεται μέχρι δείλης, καταφεραμέν 
κατὰ μέρος" διὸ καὶ οἱ περὶ ταύτην τὴν ἐργασίαν ὄντες δὲ τοῦ ἡλίου ὠπομαραίνεται, καὶ ἅμα δυομένα ὠποθνήσκει 
μάχονται χωρίζειν τὴν ἄλλην τὴν μεμιγμένην, καὶ λέγυσι βιῶσαν ἡμέραν μίαν, διὸ καὶ καλεῖται ἐφήμερον. τὰ πλεῖ- 
τότε κατειργάσθαι τὴν κόπρον. ἡ δ᾽ ἀρχὴ τῶν σκωληκίων ςὰ δὲ τῶν γινομένων ἔκ τε καμπῶν καὶ σκωλήκων ὑπὸ 
μικρά" πρῶτον μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦθα, ἐρυθραίνεται καὶ ἐξ 25 ἀραχγίων "κατέχεται τὸ πρῶτον. ταῦτα μὲν’ ἦν γύεται τ- 
ἀκινησίας λαμβάνει κίνησιν οἷον πεφυκότα᾽ εἶτα σκωλήκιον τὸν τὸν τρόπον᾽ οἱ δὲ σφῆκες οἱ ἰχγεύμονες καλύμενοι ( εἰσὶ 20 
ὠποβαίνει ἀκίνητον" εἶτα κινηθὲν ὕςερον γίνεται. ἀκίνητον πώ- δ᾽ ἐλάττες τῶν ἑτέρων) τὰ φαλάγγια ὠποκτείναντες φέρνσι 
λιν᾽ ἐκ δὲ τότε μυῖα ἀποτελεῖται, καὶ κινεῖται πνεύματος πρὸς τειχίον ἥ τι τοίῶτον τρώγλην ἔχον, καὶ πηλῷ προσ- 
ἃ ἡλίκ γενομέν. οἱ δὲ μύωπες γίνονται ἐκ τῶν ξύλων. αἱ καταλείψαντες ἐντήστασιν ἐνταῦθα, καὶ γίνονται ἐξ αὐτῶν 
δὲ ὀρσοδάκναι ἐκ τῶν σκωληκίων μεταβαλλόντων" τὰ δὲ 30 οἱ σφῆκες οἱ ἰχνεύμονες. ἔνια δὲ τῶν κολεοπτέῴρων καὶ μι- 
σκωλήκια ταῦτα γίνεται ἐν τοῖς καυλοῖς τῆς κρώμβης. αἱ κρῶν καὶ ἀνωνύμων ζῴων τῷ πηλῖ τρώγλας ποίζνται με- 

8. τινὰ μὲν Ῥ, 1 προσκεφυκότα ἰῃῖρρ: οοάΐοο59 πεφυκότα. || 7. τῇ οἵὰ “4405. ἢ ἀπ) ἢ ἂν Α5. [ 8. δ᾽ χ8)] ἤδη 445, δὲ ῬΏ “5.1 
πέταται (75, πετᾶται Ῥὶ πίπαυται “44. ᾿ 9. ζώοις καὶ σκώληξι “45. 1 10. ἀρχὴ φαίνεται γίνεσθαι τῆς γενέσεως ἢ ὑφ᾽ ῬΏ“. 1 12. Μεγα.- 
ρ61] μὲν γὼρ οἵ Ῥ. 11 13. τὰ τοιαῦτα] ταῦτα “1505. } καὶ] τὸ 125. καὶ -- 15. ἔλαττον οχὰ ὉΌ, [} 14. τὸ οτὰ 25. ἢ 15. ἐἶνα.} μᾶλλον 

εἶναι “45. Π κρότονες Ῥ. Ἵ 16. βολετοῖς ῬΑ, βολβίτοις 4505. 1 11. αἱ ΡΖ)“. ἢ φωλῦσί Ρ“. ἢ 18. ἐκτίκτεσι ῬῺ», 1] σκώληκα. Ῥ, 

σκώληκας Ὧ“. 1 19. σκάνβαροι . {ΠΟ ἐν οἵα “4505. ᾿ 20. κυπρίοις Ῥ. [1 24. κατεργάσθαι τότε 1)“, κατεργάσασθαι τότε Ῥ. ἵ σκωλήκων 

“45..Ὦ}1} 25. μὲν γὼρ καὶ] γὰρ 4“0 5. 1 28. ἀποτελευτᾷ “4505. 1} 29. γινομένν ῬΙ)5. 1 30. ὀρεοδάκναι “4505. ' σκωλήκων 225. ἢ 31. 
ἡΐονται ΡΒ“. 

ἀ. πρὸς οἵὰ Οδ. ἢ 5. σκωληκίων 440“, 6. ἀσαιποτάτοις (5. ἢ] εἶναι οἵα ῬΏ“. 7. χιόνι τε τῇ 445, βραχιόνι τε τῇ 65. ἢ πα- 

λαιᾶ σκώληκες. γίνεται Ῥ)Π“. [1 δ᾽ οτὰ 54. {Π παλαιὰ] πᾶσα (5. 1} 8. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς] ἐν δὲ τῇ “4“05. ἢ 9. Μηδία] εὐδία 15, εὐδρία 6. ἢ 

χιόνι 4“. ἢ 10. ζ οπλ .45. 1} χαλκήτης Ῥ. 1{Π11. ἐμβαλόντων ΡΏ“. ᾿ἰ 12. μυῶν ῬΑ}. ἢ 13. κατὰ ῬΩ)5. βαδίζει καὶ πηδᾶ 

Ῥ2“.} 1τἡ. οἱ δὲ] τὰ δὲ “45. } 15. μὴ] καὶ μὴ “4905. }} καίεσθαι “05. ΠΠ τινῶν Ῥ7)5. 11. διὰ τῷ πυρὸς ῬΑ4} 2“. ἢ 18. ὑπάτῳ 
ῬΡο. ᾿᾿ κιμμερικὸν 5, καὶ μέχρι καὶ Ῥ. [{19. ἐπὶ ΡΏ5. 1] 20. ῥογῶν “45, ἑωγῶν ῬΏ,“. 21. πέταται “45, πετᾶται Ῥ. 23. βῶν 

ἘΠ". ᾿ ἡμέραν μίαν διὸ] ἡμέρας δύο Ῥ. ᾿ καὶ οτχ “4505. ἢ] 24. ἕκ τε καμπῶν καὶ] καμπῶν ἐκ τῶν ῬΏ“. ἴ 25. περιέχεται ῬΏ“. 
26. σφῆκες καὶ οἱ “4,1 26 εἰ 30. ἰσχνύμονες Ῥ. Ἱ 28. τειχίον 5] τῆ χιόνι 5, ἢ καταχρίσαντες ῬΏσ, ἢ 29. ἐκχτίκτυσιν ῬΟ5})“. ἢ 30. 

οἱ αἰτυτααθ οἷα “4505. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 

κρᾶὰς ἢ πρὸς τάφοις ἢ τειχίοις, καὶ ἐνταῦθα τὰ σκωλήκια 
2 2 Η Δ ’ὔ -" “ὦ ἢ »“") 7 ἂν, ἐγτίιτυσίν. ὁ δὲ χρόνος τῆς γενέσεως ἀπὸ μὲν τῆς ἀρχῆς 
μέχρι τοῦ τέλους σχεδὸν τοῖς πλείςοις ἑπτάσι μετρεῖται 
τρισὶν ἢ τέτταρσιν. τοῖς μὲν ἦν σκώληξι καὶ τοῖς σκωλη- 

583 

τὸς κηφῆνας, θηλείας δὲ τὼς μελίττας. ἔςι δὲ τῶν μὲν 
ἄλλων ἡ γένεσις ἐν τοῖς κοίλοις τῷ κηρία, οἱ δέ γ᾽ ἡγεμόνες 
γίνονται κατὼ πρὸς τῷ κηρίῳ, ἀποκρεμάμενοι χωρίς, ἐξ 
ἢ ἑπτά, ἐναντίως τῷ ἄλλῳ γόνῳ πεφυκότες. κέντρον δ᾽ αἱ 

ἐν Σ , .α- 

κοειδέσι τοῖς πλείςοοις τρεῖς γίνονται ἑπτώδες, τοῖς δὲ ᾧο- 5 μὲν μέλιτται ἔχασιν, οἱ δὲ κηφῆνες ὑκ ἔχεσιν" οἱ δὲ βα- 

τοκοῦσι τέτταρες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τούτων δ᾽ ἀπὸ μὲν τῆς σιλεῖς καὶ ἡγεμόνες ἔχεσι μὲν κέντρον," ἀλλ' ὁ τύπτουσι, 
ὀχείας ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡ σύςασις γύεται, ἐν δὲ ταῖς λοι- διὸ ἔνιοι ὑκ οἴονται ἔχειν αὐτούς. εἰσὶ δὲ γόη τῶν μελιτ- 22 
χαῖς τρισὶν ἐπῳάζεσι καὶ ἐκλέπουσιν ὅσα γόνῳ τίκτεται, 

οἷον ὑπ᾽ ὠρώχνου ἢ ἀλλοὺ τινὸς τοιότα. αἱ δὲ μεταβολαὶ 

γύονται τοῖς πλείς οις κατὰ τριήμερον ἢ τετραήμερον, ὥσ- 

“περ καὶ αἱ τῶν νόσων συμβαΐύνσι κρίσεις. ᾿ ἐ 
Τῶν μὲν ἕν ἐντόμων ὅτος ὁ τρόπος ἐςὶ τῆς γενέσεως" 

φθείρονται δ᾽ ἐρρικνωμένων τῶν μορίων, ὥσπερ γήρᾳ τὰ μεί- 
ζω τῶν ζῴων" ὅσα δὲ πτερωταί, καὶ τῶν πτερῶν συσπω- 

20 

τῶν, ἡ μὲν ἀρίςη μικρὰ καὶ ςρογγύλη καὶ ποικίλη, ἄλ- 
λη δὲ μακρά, ὁμοία τῇ ἀνθρήνῃ, τρίτος δ᾽ ὁ φὼρ καλόμε- 

τογος (ὅτος δ᾽ ἐςὶ μέλας καὶ πλατυγώςωρ), τέταρτος δ᾽ ὁ 
κηφήν, μεγέθει μὲν μέγιςος παγτων, ἄκεντρος δὲ καὶ νω- 

θρός" διὸ καὶ πλέκουσί τινὲς περὶ τὰ σμήνη ὥςε τὰς μὲν 

μελίττας εἰόδύεσθαι, τὸς δὲ κηφῆνας μὴ διὰ τὸ εἶναι αὐ- 
Ν - ,ὔ Δ ΄ὔ » » -΄ ψ τὸς μείζες. ἡγεμόνων δὲ γῴη δύο ἐςΐν, ὥσπερ εἴρηται καὶ 

μέων περὶ τὸ μετόπωρον" οἱ δὲ μύωπες καὶ τῶν ὀμμά- 15 πρότερον. εἰσὶ δὲ πλείος ἐν ἑκάστῳ σμήνει ἡγεμόνες, καὶ 
τῶν ἐξυδρωπιώντων. 

Περὶ δὲ τὴν γένεσιν τὴν τῶν μελιττῶν οὐ τὸν αὐτὸν 
τρόπον πάντες ὑπολαμβαγόσιν. οἷ μὲν γάρ φασιν ὁ τίκτειν 
οὐδ᾽ ὑχεύεσθαι τὰς μελίττας, ἀλχὰ φέρειν τὸν γόνον, καὶ 

ὄχ εἷς μόνος" ἀπόλλυται δὲ τὸ σμῆνος, ἐάν τε ἡγεμόνες 
μὴ ἱκανοὶ ἐνῶσιν (ὑχ ὕτω διὰ τὸ ἄναρχοι εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς 

φασίν, ὅτι συμβάλλονται εἰς τὴν γένεσιν τὴν τῶν μελιτ- 
“2 Ὶ ὦ ες ,᾿ς » “΄β 

τῶν) ἐάν τε πολλοὶ ὦσιν οἱ ἡγεμόνες" διασπῶσι γάρ. ὅταν 

φέρειν οἱ μὲν ἀπὸ τῷ ἄνθος τῇ καλλύντρε, οἱ δ᾽ ὠπὸ τοῦ 29 μὲν ἕν ἕαρ ὄψιον γόηται, καὶ ὅταν αὐχμοὶ καὶ ἐρυσίβη, 

ἄνθες τὸ καλάώμνυ, ἄλλοι δ᾽ ἀπὸ τῷ ἄνθυς τῆς ἐλαίας" καὶ 
σημεῖον. λέγουσιν ὅτι ἄν ἐλαιῶν φορὼ γένηται, τότε καὶ 

ἐλάττων γίνεται ὁ γόνος" ἀλλ᾽ αὐχμᾶ μὲν ὄντος μέλι ἐρ- 
γάζονται μᾶλλον, ἐπομβρίας δὲ γόνον, διὸ καὶ ἅμα συμ- 

ἐσμοὶ ἀφίενται πλεῖςοι.- οἱ δέ φασι τὸν μὲν τῶν κηφήνων βαίνει ἐλαιῶν φορὰ καὶ ἐσμῶν. ἐργάζονται δὲ πρῶτον μὲν 
γόνον αὐτὼς φέρειν ἀπό τινος ὕλης τῶν προειρημένων, τὸν τὸ κηρίον, εἶτα τὸν γόνον ἐναφιᾶσιν, ὡς μὲν ἦνλιοι λέγεσιν, 
δὲ τῶν μελιττῶν τίκτειν τὸς ἡγεμόνας. τῶν δ᾽ ἡγεμόνων ἐςὶ 25 ἐκ τῇ ςόματος, ὅσοι φέρειν φασὶν ἄλλοθεν, εἶθ᾽ οὕτω τὸ 
γέη δύο, ὁ μὲν βελτίων πυρρός, ὁ δ᾽ ἕτερος μέλας καὶ μέλι τροφὴν τὴν μὲν τῷ θέρες τὴν δὲ τῇ μετοπώρυ" ἄμει- 
ποικιλώτερος, τὸ δὲ μέγεθος διπλάσιος τῆς χρηςῆς μελίτ- νον δ᾽ ἐςὶ τὸ μετοπωρινὸν μέλι. γίεται δὲ κηρίον μὲν ἐξ ’ 
της καὶ τὸ κάτω τῷ διαζώματος ἔχεσιν ἡμιόλιον μάλι- ἀνθέων, κήρωσιν δὲ φέρεσιν. ὠπὸ τῷ δακρύου τῶν δένδρων, 
στα τῷ μήκει, καὶ καλοῦνται ὑπό τινων μητέρες ὡς γεν. μέλι δὲ τὸ πῖχτον ἐκ τῷ ἀέρος, καὶ μάλιςα ἐν ταῖς τῶν 
γῶντες. σημεῖον δὲ λέγωσιν ὅτι ὁ μὲν τῶν κηφήνων ἐγγίνε- 30 ἄς ρων ἐπιτολαῖς, καὶ ὅταν κατασκήψῃ ἡ ἴρις" ὅλως δ᾽ ὁ 
ται γόνος κἀν μὴ ἐνῇ ἡγεμών, ὁ δὲ τῶν μελιττῶν οὐκ γύεται μέλι πρὸ Πλειάδος ἐπιτολῆς. τὸν μὲν οὖν κηρὸν 
ἐγγύεται. οἱ δέ φασιν ὀχεύεσθαι, καὶ εἶναι ἄρρενας μὲν ποιεῖ, ὥσπερ εἴρηται, ἐκ τῶν ἀνθέων" τὸ δὲ μέλι ὅτι οὐ 

4. ἢ τειχίοις] καὶ τειχίοις Ῥ, ΠΠ τὰ οπὶ Ῥ. ΠΠ 2. ἰκτίχτεσιν 5. }} 8. τῇ οπὶ ῬΏ“. ἢ ἃ. τέσσαρσι Ὧσ. ΠΠ ἦν πὰ “4565. ΠΠ[ σκόλωψι 
Ῥ, κώννψι 5050)“. Π 5. ζωοτῦσι Ρ4050)“. Π 6. τέσδαρες 44“. ἢ 8. ἰχλείπυσν. Ῥ“. Π τήκεται Ῥ. ἢ 9. ἀραχνία 4440 5. 1} τοιότν 

τινὸς ΡΙσ. " 11. αἱ οπὶ 6». 1} 12. τῆς γενέσεώς ἐςιν “45. 13. ἐρικνεμένων “4504, ῥικνωμένων Ῥ, || 1΄, πτερωτῶν ὁ σπωμένων Ῥ. 1 
45. αἱ ῬΏ“. | 16. ἐξυδροπιώντων “45, ξ ὑδροπιόντων Ῥ ἵ ΊΤ. τὴν δῃῖ6 τῶν οπι ῬΏ“. | 20. ἀπὸ -- οἱ δ᾽ οπιὶ 5. ΠΟ 22. λέγειν 

“45. 1 ὅτι αν] ὅταν. (5, ὅτι ὅταν “. 1 23 οἱ 30. κηφίνωγ 445. Π2λ. φέρειν αὐτὰς γόνον Δ, αὐτὰς φέρειν γόνον 15, φέρειν αὐτὰς “45. ἢ 

εἰρημένων ῬΏ“. [[.28. καὶ τὸ] τὸ δὲ .4“0 5. ἢ] 30. λέγεται “44. 31. μὴ οπι 6“. 
᾿ ἅς τὸς] τὸς 445.} 2. Ὑ οτὰ ῬΏ“.ἢ 8. τ1ξ ἢ ἑπτὰ] καὶ ἐξῆπται ῬΏσ“. ἢ ἀ. ἄλλῳ οπι ῬΏ“. Ἰ 17. ἐκ} μὲν ἐκ 5. { 8. μακρὰ 

105. ἢ ποικίλη} κοίλη «44..1.}9. μικρὰ 22“. 1 ἀρθρήνη (5,. ἀρθρινῆῖ ῬΏ)“. 10. μέγας “4440 5. 1 ὁ ὁπὶ “4905, 1 11. ἁπάντων 4450. ἢ δὲ] 

τε 5. 12. καὶ πλέκυσῇ πλέκυσι μὲν ΡΙ5. ἢ} μελίττας μὲν Ῥι Π 13. αὐτὸς οτχὰ “4405. ἢ 11. γένη δύο εἰσίν Ῥι, δύο γένη εἰσίν Ὦ“. ἢ 
415. πλείυς διῖς ἡγιμόνες ῬΙ)“. Π γένει 65. 16. κὼν ἡγεμόνες ἱκανοὶ μὴ ῬΙ)“. 1 11. ὦσιν 44“0 5. {Π ἕτω δὲ διὰ 225. ἱ ἄναρχα 2“, ἄναρ- 

καὶ Ῥ. 1.18. τὴν ἀπίο τῶν οπι “45. {{19. ὦσιν ἡγεμόνες (5, ἡγεμόνες ὦσι ῬΏ“. [[ 20. ὄψιμον ΡΏ“. | αὐχμαὶ Ῥ. 1 21. ἐλάττω 4“. [} 

ὃ γόνος] λόγος “457 Ἰησονῖο 5. ΠΠ 24, μαφίσιν Ῥ΄ ἢ ὡς] δ᾽ ὡς 25. ἢ μὲῆ μὲν ἕν “4.0. ἢ 25. ὅσοι] οἱ δὲ Ὡσ, διὸ Ῥ, 1] ἄλοθεν εἰς 
τῷ τῷ μ. . τὸ οπι 22“. | 26. τρίφεν ῬΏ“. [ 28. ἀνθῶν Ῥ΄4“5. 1] φέρωσιν 45. ἢ 29. ἐν ταῖς οπι Ρ,, ταῖς οτχλ 25. ἢ 30. ἡ ἰρις] σί- 
ρίος 15, ἴρις “45. 1 31. τὸ μὲν ὧν κηρίον, ὉΠ, 5515 ποιεῖ ὥσπερ εἴρηται, “440, ἢ 32. δὲ ἀπῖο τῶν Ὀ“. ἢ ἐ} δ᾽ ὁ 5. 

Λαδλ 
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ποίεϊ, ἀλλὰ φέρει τὸ πῖπτον, σημεῖον" ἐν μιᾷ γὰρ ἢ δυ- 
σὶν ἡμέραις πλήρη εὑρίσκασι τὼ σμήνη οἱ μελιττεργοὶ μέ- 
λιτος. ἔτι δὲ τῷ μετοπώρα ἄνθη μὲν γόεται, μέλι δ᾽ οὗ, 
ὅταν ἀφαιρεθῃ. ὠφηρημώου ὅν ἤδη τῷ γενομένε μέλιτος, 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩ͂Α ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν Ε. 

ρῆἥξας ἐκπέταται. κόπρον δὲ προΐεται, ἕως ὧν ἢ σκωλήκιον, 
ὕςερον δ᾽ ὑκέτι, πλὴν ἐὰν μὴ ἐξέλθῃ, ὥσπερ ἐλέχθη πρό- 
τερον, ἐὰν δὲ τις ἀφέλῃ τὰς κεφαλὰς τῆς σχώδονος πρὶν 
πτερὰ ἔχειν, ἐξζεσθίουσιν αὐτὰ αἱ μέλιτται" καὶ κηφῆνος 

καὶ τροφῆς ἢ ὑκ ἐνέσης ἔτι ἢ σπανίας, ἐνεγίνετο ὧν, εἴπερ 5 πτερὸν ἂν ὠποκνίσας ἀφῇ τις, τῶν λοιπῶν αὐταὶ τὰ πτερὼ ἡ 

ἐποίεον ἐκ τῶν ἀνθέων. συνίσταται δὲ τὸ μέλι πεττόμενον; ἀπεσθίουσιν. βίος δὲ τῶν μελιττῶν ἔτη ἐξζ᾽ ὅται δ᾽ ἑπτὰ 
ἐξ ἀρχῆς γὰρ οἷον ὕδωρ γύεται, καὶ ἐφ᾽ ἡμέρας μέν τι ζῶσιν. σμῆνος δ᾽ ὧν διαμείνῃ ἔτη ἐννέα ἢ δέω, εὖ δοκεῖ 
νας ὑγρόν ἐστι (διὸ κῶν ἀφαιρεθῇ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέ- διαγεγενῆσθαι. ἐν δὲ τῷ Πόντῳ εἰσί τινες μέλμιτται λευκαὶ 
ραϊς, οὐκ ἔχει πάχος), ἐν εἴκοσι δὲ μάλις συνίσταται. σφόδρα, αἱ τὸ μέλι ποίῶσι δὶς τῇ μηνός. αἱ δ᾽ ἐν Θεμισκύρᾳ 
δῆλον δ᾽ ἐστὶν εὐθέως τὸ ἀπὸ τῷ χυμῦ" διαφέρει γὰρ τῇ το περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ἐν τῇ γὴ καὶ ἐν τοῖς σμή- 
γλυκύτητι καὶ τῷ πάχει. φέρει δ᾽ ἀπὸ πώντων ἡ μέλιτ- 
τῷ ὅσα ἐν κάλυκι ἀνθεῖ, καὶ ὠπὸ τῶν ἄλλων δὲ ὅσα 

ἂν γλυκύτητα ἔχῃ, ὑθένα βχάπτοσα καρπόν' τὸς δὲ χυ- 
μὲς τότων τῷ ὁμοίῳ τῇ γλώττῃ ἀναλαμβάνισα κομίζει. 

γεσι ποιοῦνται κηρία οὐκ ἔχοντα κηρὸν πολὺν ἀλλὰ πῶν 
σμικρόν, μέλι δὲ παχύ' τὸ δὲ κηρίον λεῖον καὶ ὁμαλόν 
ἐςιν. ἀκ ἀεὶ δὲ τῦτο ποῖσιν, ἀλλὼ τοῦ χειμῶνος" ὁ γὰρ 
κιττὸς πολὺς ἐν τῷ τόπῳ ἐςίν, ἀνθεῖ δὲ ταύτην τὴν ὥραν, 

βλέττεται δὲ τὰ «σμήνη, ὅταν ἐρινεὸν σῦκον φανῇ" σχάδο- 15 ἀφ᾽ οὗ φέρουσι τὸ εὐ κατάγεται δὲ καὶ εἰς ᾿Αμισὸν 
γας δ᾽ ἀρίστας ποιοῦσιν, ὅταν μέλι ἐργάζωνται. φέρει δὲ 
κηρὸν μὲν καὶ ἐριθάκην περὶ τοῖς σκέλεσι, τὸ δὲ μέλι ἐμεῖ 
εἰς τὸν κύτταρον. τὸν δὲ γόνον ὅταν ἀφῇ, ἐπῳάζει ὥσπερ 
δ ᾽ -“ φ Ν ΄ὔ Ν 4 “- ὄρνις. ἐν δὲ τῷ κηρίῳ τὸ σκωλήκιον μικρὸν μὲν ὃν κεῖται 

μέλι ἄνωθεν λευκὸν καὶ παχρὺ σφόδρα, ὃ ποῖζσιν αἱ μέ- 

λιτται ἄνευ κηρίων πρὸς τοῖς δένδρεσιν" γίεται δὲ καὶ ἄλ- 
λοθι τοῦτον ἐν τῷ Πόντῳ. εἰσὶ δὲ καὶ μέλιτται αἢ ποιῶσι 

,ὕ κηρία τριπλᾷ ἐν τῇ ὙΝ᾿ ταῦτα δὲ μέλι μὲν ἴσχει, σκώ- 
πλάγιον, ὕςερον δ᾽ ἀνίσταται αὐτὸ ὑφ᾽ ἑαυτῇ καὶ τρέφε- 20 ληκας δ᾽ ὑκ ἴσχει. ἔστι δ᾽ ὅτε τὰ κηρία πάντα τοιαῦτα, 
ται, πρὸς δὲ τῷ κηρίῳ ἔχεται ὥςε καὶ ἀντειλῆφθαι. ὁ 
δὲ γόνος ἐςὶ τῶν μελιττῶν καὶ τῶν κηφήνων λευκός, ἐξ Ὦ 
τὰ σκωλήκια γίνεται" αὐξανόμενα δὲ γόονται μέλιτται 
καὶ κηφῆνες. ὁ δὲ τῶν βασιλέων γόνος τὴν χρόαν γύεται 

ὅτε πᾶσαι αἱ μέλιτται τοιαῦτα ποιῶσιν. 

Αἱ δ᾽ ἀνθρῆναι καὶ οἱ σφῆκες ποῖῶσι κηρία τῷ γένῳ, 22 
ὅταν μὲν μὴ ἔχωσιν ἡγεμόνα ἀλλ᾽ ὠποπλανηθῶσι καὶ μιὴ 
εὑρίσκωσιν, αἱ μὲν ἀνθρῆναι ἐπὶ μετεώρε τινός, οἱ δὲ σφῆ» 

ὑπόπυῤῥος, τὴν δὲ λεπτότητά ἐστιν οἷον μέλ; παχύ" τὸν25 κες ἐν τρώγλαις, ὅταν δ᾽ ἔχωσιν ἡγεμόνα, ὑπὸ γῆν. ἐξά- 
δ᾽ ὄγκον εὐθέως ἔχει παραπλήσιον τῷ γιγνομένῳ ἐξ αὐτῇ. 
σκώληξ δ᾽ ὁ γύεται πρότερον ἐκ τότε, ἀλλ᾽ εὐθέως ἡ μέ- 

λιττα, ὡς φασίν. ὅταν δὲ τέκῃ ἐν τῷ κηρίῳ, μέλι ἐκ τῷ 
᾿ ᾿ ἢ , ’ » ει ΄’΄ ΄΄ ΄ 
ἀπαντικρὺ γίνεται. φύει δ᾽ ἡ σχάδων κόδας καὶ πτερώ; 

γωνα μὲν οὖν πάντα ἐστὶ τὰ κηρία αὐτῶν, ὥσπερ καὶ τὰ 
τῶν μελιττῶν, σύγκειται δ᾽ ὧκ ἐκ κορῦ ἀλλ᾽ ἐκ φλοιώδους 
καὶ ὠραχνώδους ὕλης τὸ κηρίον" γλαφυρώτερον δὲ πολιλῷ 
τὰ τῶν ἀνθρηνῶν ἐςὶν ἢ τὸ τῶν σφηκῶν κηρίον. ἐγαφιᾶσε δὲ 

ὅταν καταλειφθῇ ὅταν δὲ λάβῃ τέλος, τὸν ὑμένα περιρ- 30 γόνον, ὥσπερ αἱ μέλιτται, ὅσον ςαλαγμὸν εἰς τὸ πλάγιον 

1. διαφέρει “44. 1 τὸ πῖπτον] πλεῖςον μόρον ῬΟ πλεῖξον μόνον Ὧσ. ἢ ἐν μι γὰρ ] δια γὰὼρ ἐν Ῥ. 2. μελιτνργὰ Ῥ. ἢ 3. γόε- 
᾿ ται μὲν ῬΏ5. ΠΤ μέλι δ᾽ Ὦ δύο . 1 ἀ. ἀφαιρουμένου 5. 11 5. ἢ δηῖο ὑκ οι 5. Π ἐγίνετο ῬΏ“. Π[6. ἀνθῶν “05. 1 σννέετιαι 

Ῥ. ᾿Ι 8. ὑφαιρεθ ἐν ταύταις ῬῸ“. 1} 9. ἴσχει ῬΙ5. μᾶλλον Ῥ. ᾿ 10. τῷ οι 22“.  χυμᾷ μάλιςα. διαφέρει ῬΙ)“. ᾿ 12. ἂν κάλυκι 
ἀνθε1} ἔχει ἰν κάλυκι ἄνθη 0495. ἃ δέ οπι “4905. 1 14. τύτυως 40“. ᾿ 15. βολίττεται 445, βολίτετα, 5, εἰλίττεται ῬΏ“. φάγε 

ῬΡ}ο. || σχάδωνας Ὁ“, σχάτδοντας Ῥ. ᾿ 11. μὲλι δ ῬΩ“. " 24. κηρίων ὦ προσέρχεται ,44“05. 1 23. γίνονται Ὧ“. 1} αὐξανομένων 5. ἢ 
δὲ] δὲ ὀλίγα «45, δὶ ὀλι Ὺ 65. ἢ 25. ἔςιν οπὶ «45. ἢ οἷον οτὰ Ῥ. τὸν ὄγκον δ᾽ ῬΙΡο. Ἰ|Η 26. γεομένω 4405} “. ̓] αὐτῷ] ὀλίγν 2. 
27. δ᾽ οην Ῥ. ἢ ἐκ] δὲ ἐκ . [[28. ὡς φασί φαδεται ῬΏ“. ἢ 29. ἡ οἵα ῬΏ“. ἰσχάδων Ῥ. ἢ 30. καταληφθῇ “4505. ἢ τὸν 
μὲν ὑμέύα ῬΏ“. 1] περιρρήξαν 44“. 

4, ἱκπετῶται Ρ, ἐκκοτᾶται Ὧσ, ἢ ἕως ἂν ἤ] ὡσανὴ Ῥ)5. ἢ 3. ἰὼ] εἰ .44. 1 ἀφέληται ῬΟ52)“. ΠΠ σχάδωνος 15. Ἷ πλὴν στερὰ 
ἔχει ἐξ. ἰσθίουσιν Ῥ. 1} ἀ, αὐταὶ 6, αὗται “44. ἢ" κἄν 124. 1 κηφῆνες. ὕπεβρον Ῥ. 1 5. ἰὰν 6 οἷα 22“. 1 ἀποκινήσας . ἢ αὐτῶν 

5. ᾿ 6. δ᾽ ἑπτὰ] δὲ τῶν μελιττῶν καὶ ἑπτὰ ἔτη Ρ5. | 8. μέλιτταί τινες ῬΏ5. [ 9. αἱ μέλι 2“, ἀπέμελι Ῥ. ἢ ποιῦσας Ῥ. ἃ διὰ “445.} 

αἱ δ᾽ "] ἐν δὲ “25.. }} θεμισκόραι . Π 10. θερμόδοντα Ρ5. 1 ἐν δηῖα τοῖς οπι 2“. 1 ὺ 11. ποιίῆσι 5. 1 πολὺ . 12. μικρόν )ὈῸΟ- 

105. 11} 13. τοῦτον “5. ἢ 14. τόπῳ] πόντω 64. 11 15. ἀμισσὸν 5, ἄβυσσον “45. ἢ 16. ἄνωθεν μέλι Ῥ“. ἢ 17. καὶ ἄλλοθεν τοιῦτον “45, 
τοιῦτον καὶ ἄλλοθι ῬΏ“. ἢ 19. τριπλᾶ κηρία ῬΏ“. 1 σκώληκα ΡΏ“. || 20. ἔχε “4405. }} 22 εἰ 24. ἀρθρῆνωα ῬΏ“. 1 23. μὲν οπὶ «45 

65“. Ἱ 25. τρώγλη ῬΦ 5. ᾿ ἡγεμόνας Ρ5. 26. ἢ] ὁ }. ᾿! ἐξὶ πώνττα “405. ἢ αὐτῶν}. καὶ τὰ τύτων ῬΖ)5. 1} 27. κηρίων “4505. ἢ 
28. ἀμμώδους “0, 11 29. ἀρθρηννῶν Ῥ.)4. 1] 30. ἡ μέλιττα 440“. . 

΄ 



ΠΕΡῚ ΤᾺ ΖΩΑΊΣΤΟΡΙΩΝ Ε. δδ8 

τῷ κυττάρα, καὶ προσέχεται τῷ τοίχῳ. ἐχ ἅμα δὲ πᾶσι τρισὶν ἡμέραις διαρθρῶται: τίκτει δὲ πάντα μὲν ἐν ὠραχνίῳ, 
τοῖς κυττάροις ἔνεστι γόνος, ἀλλ᾽. ἐνίοις μὲν ἤδη μεγάλω ἀλλὰ τὼ μὲν ἐν λεπτῷ καὶ μικρῷ, τὰ δ᾽ ἐν παχεῖ, καὶ 
ἔνεστιν ὥστε καὶ πέτεσθαι, ἐνίοις δὲ νύμφαι, ἐν τοῖς δὲ καὶ τὰ μὲν ὅλως ἐν κύτει στρογγύλῳ, τὰ δὲ μέχρι τινὸς 
σκώληκες ἔτι. κόπρος δὲ μόνον περὶ τοῖς σκώληξιν, ὥσπερ περιέχεται ὑπὲ τῷ ἀραχνί. οὐχ ἅμα δὲ πάντα ἀράχνια 

"καὶ ταῖς μελίτταις. καὶ ἔστ᾽ ὧν νύμφαι ὦσιν, ἀκινητίζουσι 5 γίεται" πηδᾷ δ᾽ εὐθὺς καὶ ἀφίησιν ἀράχνιον. ὁ δὲ χυμὸς 
καὶ ἐπαλήλιπται ὁ κύτταρος. καταντικρὺ δ᾽ ἐν τῷ κυτταά-. ὅμοιος ἐν τοῖς σκώληξι θλιβομώοις καὶ ἐν αὐτοῖς νέοις σι, 
ρῳ τῷ γόνα ὅσον ςαλαγμὸς ἐγγίνεται μέλιτος ἐν τοῖς τῆς παχὺς καὶ λευκός. αἱ δὲ λειμώνιαι ἀράχναι προαποτύίκτε- 
ἀνθρήνης κηρίοις. γίνονται δ᾽ αἱ σχάδονες ἐκ ἐν τῷ ἔαρι τό- σιν εἰς ἀραΐχνιον, Ὁ τὸ μὲν ἥμισυ πρὸς αὐταῖς ἐστί, τὸ δ᾽ 
των, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μετοπώρῳ" τὴν δ᾽ αὔξησιν ἐπίδηλον λαμ- ἥμισυ ἔξω" καὶ ἐν τότῳ ἐπῳάζουσαι ζῳοποιοῦσιν. τὼ δὲ 
βάνωσι μώλις᾽ ἐν ταῖς πανσελήνοις. ἔχεται δὲ καὶ ὁ γό- το φαλάγγια τύιτει εἰς γύργαθον πλεξάμενα παχύν, ἐφ᾽ ᾧ 
γος καὶ οἱ σκώληκες ὁ καάτωθεν τῷ κυττώρε, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐπῳέζυσιν. τίχτυσι δ᾽ αἱ μὲν γλαφυραὶ ἐλάττω τὸ πλῆθος, 
«πλαγίων. τὼ δὲ φαλάγγια πολὺ πλῆθος" καὶ αὐξηθέντα περιέχει 

24 Ἔνια δὲ τῶν βομβυκώων πρὸς λίθῳ ἢ τοιότῳ τινὶ ποις. χύκλῳ τὸ φαλώγγιον, καὶ ἀποκτείνει τὴν τεκῦσαν ἐκβάλ- 
ὅσι πήλινον ὀξύ, ὥσπερ οἱ ἅλες ΕΙΞΉΘΕΣ. τοῦτο δὲ λοντα, πολλάκις δὲ καὶ τὸν ἄρρενα, ἐὰν λάβωσιν" συνεπῳάζει 
σφόδρα παχὺ καὶ σκληρόν" λόγχη γὰρ μόλις διαιροῦσιν. 15 γὼρ τῇ θηλείᾳ. ἐνίοτε δὲ τὸ πλῆθος γύονται καὶ τριακόσια 
ἐνταῦθα δὲ τόκτυσι, καὶ γύεται σκωλήκια λευκὰ ἐν ὑμώι περὶ ὃν φαλάγγιον. ἐκ δὲ μικρῶν τέλειοι οἱ ἀράχναι γίνον- 
μέλανι. χωρὶς δὲ τοῦ ὑμένος ἐν τῷ πηλῷ ἐγγύεται κηρός ται περὶ τὰς ἑκτάδας τὰς τέτταρας. 
τος δ᾽ ὁ κηρὸς πολύ ἐςὶν ὠχρότερος τῷ τῶν μελιττῶν. Αἱ δ᾽ ἀκρίδες ὀχεύονται μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλ- 28 

25 ᾿Οχεύονται δὲ καὶ οἱ μύρμηκες καὶ τίκτουσι σκωλή- λοις ἐντόμοις, ἐπιβαίνοντος τῷ ἐλάττονος ἐπὶ τὸ μεῖζον (τὸ 

κια, ἃ ὁ προσπέφυκεν ὀδενί' αὐξανόμενα δὲ ταῦτα ἐκ μι- 20 γὰρ ἄρρεν ἔλαττόν ἐστι), τύκτεσι δ᾽ εἰς τὴν γὴν καταπήζα- 
κρῶν καὶ στρογγύλων τὸ πρῶτον μακρὰ γύεται καὶ διαρ- σαι τὸν πρὸς τῇ κέρκῳ καυλόν, ὃν οἱ ἄρρενες ὑκ ἔχουσιν. 

ὩΟθρύται" ἡ δὲ γένεσίς ἐςι τότοις τῷ ἔαρος. τίκτεσι δὲ καὶ οἱ ἀθρόαι δὲ τύιτεσι καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὥς ε εἶναι κα- 
σκορπίοι οἱ χερσαῖοι σκωλήκια, ὠοειδῆ πολλά, καὶ ἐπῳά- θαπερεὶ κηρίον. εἶθ' ὅταν τέκωσιν, ἐνταῦθα γίνονται σκώλο- 
ἴυσιν. ὅταν δὲ τελειωθῇ, ἐκβάλλονται, ὥσπερ οἱ ἀράχναι, κες φοειδεῖς, οἱ περιλαμβάνονται ὑπό τινος γῆς λεπτῆς ὥσ- 
καὶ ἀπόλλυνται ὑπὸ τῶν τέκνων" πολλάκις γὰρ γίγνονται 25 περ ὑμέσς" ἐκ ταύτης δ᾽ ἐκπέττονται. γύεται δὲ μαλακὰ 
περὶ ἕνδεκα τὸν ἀριθμόν. 6. τὰ κυήματα ὅτως ὥς ἄν τις ὄψηται συνθλίβεσθαι. ταῦ- 

21 τὰ δ᾽ ἀράχνια ὁ ὀχεύεται μὲν αὐτὰ τὸ εἰρημέρον τρό- τὰ δ᾽ οὐκ ἐπιπολῆς ἀλχὰ μικρὸν ὑπὸ γῆς ἐστίν. ὅταν δὲ 
πον, γεννᾷ δὲ σκωλήκια μικρὰ πρῶτον' ὅλα γὰρ μετα- σπεφθῶσιν, ἐκδύνυσιν ἐκ τῷ γεοειδὸς τῷ περιέχοντος ἀκρίδες 

, βάλλοντα γύεται ἀράχνια, καὶ ἐκ ἐκ μέρες, ἐπεὶ ςρογ- μιιραὶ καὶ μέλαιναι". εἶτα περίρρήγνυται αὐταῖς τὸ δέρμα, 
γύλα ἐστὶ κατ᾽ ἀρχάς" ὅταν δὲ τέκῃ, ἐπῳάζει τε καὶ ἐν 3 καὶ γύονται εὐθὺς μείζυς. τύιτυσι δὲ λήγοντος τρῦ θέρους, 

1. ἔρχονται πρὸς “4405. ᾿Δ δὴ] δ᾽ ἐν 5. Τ᾿ 2. ἔπεξιν ὁ γόνος Ῥ2)5. | 3. πέττεσθαι 4“. ἢ Δ. πεὶ] ὕπεςι ῬΡ 5. 11 5. καὶ δῖε 

ταῖς οὐ Ῥ.)5. Π ὅτ᾽ ἀν 65, ὅτε 4“. } 6. ἱπαλήλειπται (5, ἀπαλήλιπται ῬΏ“. ἢ 7. τῷ γόνα] τῦτον οἷον 5, τῷ γόνν ὦ οοΥν “45. ἢ μέλ- 

τος ἰγγίεται ῬΟ6})9. || 8. δ᾽ αἢῇ δὲ ΡΖ 5. ̓  σχάδωνες. 1)“, σχιίδοττες Ῥ. ᾿ὶ ἀέρι 445. 1} 9. λαμβάνει “45, ΠΟ 10. πανσελήναις. “45. ΠΟ 414, 

τῷ πλαγίν “4405. } 13. βομβυκοειδῶν “405. κ᾿ τιὴ πηλιῶ ὀξεῖ Ῥ. ᾿ 14. ὥσπερ] καὶ ὥσπερ 5, ὥσπερ ἐν ἄλλοις 5. ἢ καταλείπονται 

125. ἃ 18. σφόδρα καὶ πκχ καὶ 4440“. 1 λ. Ὑὰρ μι δ] τῦῶτο δὲ (γὰρ (05) μόλις καὶ λόγχη διακίπτει διαιρῶσιν 4504. 1} 16. δὲ] ἐν 
205. 1 γίνονται “404. }} σκώληκες λευκὰ “45. "ν 17. γίται ῬῺ“. " 48. ἐς] τι Ῥ 0“. 1} ὠχρότερον “45, ὠχρότερος ἡδεται 2“. ἢ 20. 
ἃ] ὃ 15. }} ὑδενί] πρὸς ὑθὲν 5. ἢ 21. γίνονται καὶ διαρθρῶνται Ῥ5. ἃ 23. σκωλήκια ὠϊοδῆ 05, σκωληκώδη ῬΏ“. 1 σπάζυσιν Ῥ. ἢ 

25. δὲ γίεται ῬΏ“. Π 26. τὸν οι Ὧ“. ἢ 27. μὴν οἷ ἢ. ὶ 28. ὅλον γὰρ μεταβάλλον “4405. ἢ 29. ἡίνονται 1“. ἢ ἀράχνιον «440». ἢ} 
καὶ οἱ “45. }| ἐπὲὴ ςραγγύλα] ἐπιςρέγγυλα δὲ ῬΏο. 

4. ἢν ἀράχνιον ἀλλὰ τὼ μὲν ἣν λεττὸν καὶ μικρόν, τὰ δ᾽ ἣν παχύ ῬΕ». ἢ 3. κύτω ῬΏ». ἢ 6. φθειρομένοις ῬΡο. ᾿ὶ 9. ζῶα ποιοῦσι 
“4405. 1 10. τιτυσιν Ῥ. || ἐφ ἐν ῬΏσ. ἢ 42. πολὺ τὸ πλῆθος 440». ἢ κύκλῳ οὐ 4. || 13. τὸ] τὸ δὲ »“. 1] ἀποτίκτει ἢ 
5. 1} ἰκβ.] καὶ ἰκβάλλονται “05, ἢ 41ἡ, ἄρσια ῬΙ.“. ἡ ἰὰν λάβωσιν] ἀναλαμβάνουσιν ἢ. ἢ 15. ἐνίοτε. τὸ δὲ ΡΟ)“. 1] νεται 

5. 1} 16. οἱ οτα ῬΙ)5. 1 11. ἐπὶ τὼς τέσσαρας ἑπτάδας “. ἢ 18. μὲν οα 5. |} 19. τὸν μείζονα 5. ἢ 20. πήξασαι .4“05..} 

21. αὐλόν. οἱ δὲ ἄρρενες Ῥ“. ἢ 22. ἀθρόως ῬΙ)5. [τρόποι Ῥόο, 1 καθάπερ ἂν εἰ κηρίον Ῥ,, καθάπερ ἄν ἢ κηρίον 125. Π 34. ὥσπερ ὑφ᾽ 

ὑμένος ἰν ταύτη ῬΏ)5. 25. ἱκπέτονται Ὧ“, 27. γῆν “45. ᾿ 28. πεφθῶσιη] ἐκπενθῶσιν Ῥ, ἱκτέτωσιν Ὁ“. ἢ γαιοειδοῦς 4. 1] 29. περιρ- 
ρήγαπται 45. 1 αὐτῶν 125. 1Π 30. εὐθὺς] δ᾽ εὐθὺς (5. 

Αδδα2 
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καὶ τεκῦσαι ἀποθνήσκεσιν' ἅμα γὰρ τιιτόσαις σκώληκες ἀττέλαβοι" καὶ γὼρ οἱ ἀττέλαβοι τίκτεσιν ἐν τοῖς ἀργοῖς, 
Κυρηναΐᾳ, γίνονται. ἐντίκτουσι δὲ καὶ ἢ 

» 

ἐγγίνονται περὶ τὸν τράχηλον. καὶ οἱ ἄρρενες δὲ ἀποθνή- διὸ πολλοὶ ἐν τῇ 
σκυσι περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον. ἐκδύνασι δ᾽ ἐκ τῆς γῆς τὰ ἔα- τοῖς καλάμοις ἐν οἷς ἱξᾶσι τὼς ἀμπέλες" διατρυπῶντες τὺς 
ρος. ὦ γίνονται δ᾽ ἀκρίδες ὅτ᾽ ἐν τῇ ὀρεινῇ ὅτ᾽ ἐν τῇ λυπρῷ, καλάμες, καὶ ἐν τοῖς τῆς σκίλλης καυλοῖς, ταῦτα δὲ τὰ 
ἀλλ᾽ ἐν τῇ πεδιάδι καὶ κατερρωγυίᾳ" ἐν ταῖς ῥωγμαῖς γὰρ 5 κυήματα καταρρεῖ εἰς τὴν γῆν. γύονται δὲ πολλοὶ ὅταν 
Ψ- ἘΠ ΨΝ ὦ, »“" 5 »ν “ σ΄ 
ἐκτίκτυσιν. διαμένει δὲ τὰ ὠὰ τὸν χειμῶνα ἐν τῇ ὙΠ ἅμα 

»“Ὦ “- .- ͵7ὔ 

δὲ τῷ θέρει γύονται ἐκ τῶν περυσινῶν κυημάτων ἀκρίδες. 
’ 

ὋὉμοίως δὲ τύιτουσι καὶ οἱ ἀττέλαβοι, καὶ τεκόντες 
᾽ , , ᾽ » »ν ΝΥΝ εν » ἀποθνήσκεσιν. φθείρεται δ᾽ αὐτῶν τὰ ὠὰ ὑπὸ τῶν μετοπω- 

ἐπομβρία γένηται. ὁ δὲ σκώληξ αὐξηθεὶς ἐν τῇ γῇ γύεται 

τεττιγομήτρα" καὶ εἰσὶ τότε ἥδις οι, πρὶν περιρρωγῆναι τὸ 
κέλυφος. ὅταν δ᾽ καὶ ὥρα ἔλθη περὶ τροπάς, ἐξέρχονται νύ- 
κτωρ, καὶ εὐθὺς ῥήγνυταί τε τὸ κέλυφος καὶ γίνονται τέττε-. 

ρινῶν ὑδάτων, ὅταν πολλὼ γέηται" ἂν δ᾽ αὐχμὸς συμβῇ. 10 γες ἐκ τῆς τεττιγομήτρας, καὶ γίνονται μέλανες καὶ σκληρό- 
τότε γύονται μᾶλλον πολλοὶ οἱ ἀττέλαβοι διὰ τὸ μὴ φθεί- 
ρεσθαι ὁμοίως, ἐπεὶ ἅτακτός γε δοκεῖ ἡ φθορὰ αὐτῶν, καὶ 
γύεσθαι ὅπως ἄν τύχη. 

Τῶν δὲ τεττίγων γένη μέν ἐς δύο, οἱ μὲν μικροί, οἷ 

τεροι εὐθὺς καὶ μείζους, καὶ ἄδουσιν. εἰσὶ δ᾽ ἄρρενες μὲν οἱ 
ἄδοντες ἐν ἀμφοτέροις τοῖς γένεσι, θήλεις δ᾽ οἱ ἕτεροι. καὶ 
τὸ μὲν πρῶτον ἡδίας οἱ ἄρρενες, μετὰ δὲ τὴν ὀχείαν αἱ θή- 
λειαι" ἔχασι γὰρ φὰ λευκά, ἀναπετόμεναι δ᾽ ὅταν σοβήση 

πρῶτοι φαίνονται καὶ τελευταῖοι ἀπόλλυνται, οἱ δὲ με- (5 τις, ἀφιῶσιν ὑγρὸν οἷον ὕδωρ, ὃ λέγωσιν οἱ γεωργοὶ ὡς καν- 
γάλοι, οἱ ἄδοντες, οἱ καὶ ὕστερον γύονται καὶ πρότερον 
ἀπόλλυνται. ὁμοίως δ᾽ ἕν τε τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγά- 
λοις οἱ μὲν διγρημέώοι εἰσὶ τὸ ὑπόζωμα, οἱ ἄδοντες, οἱ δὲ 
φδιαίρετοι, οἷ ἀκ ἄδοντες. καλῦσι δέ τινες τὸς μὲν μεγάλες 

ὔ ο- 

τυρόντων καὶ ἐχόντων περίττωμα καὶ τρεφομένων τῇ δρόσῳ. 
ἐὼν δέ τις κινῶν τὸν δάκτυλον προσίῃ ὠπκ' ἄκρε ἐπικαίμπτων ροσῇ ἄκρυ ἐπικάμ: 

ἃ, ͵ὔ , “"Ξ 

τε καὶ ἐμκείνων πάλιν, μῶλλον ὑπομένασιν ἢ ἐὰν εὐθὺς ἐκ» 
ΓᾺ ὔ “ 

τείνας, καὶ ἀναβαΐνεσιν ἐπὶ τὸν δάκτυλον" διὰ τὸ ὠμυδρῶς 

καὶ ἄδυντας ἀχέτας, τὸς δὲ μικρὰς τεττιγόνιω" ᾧδουσι δὲ 20 γὰρ ὁρᾶν ὡς ἐπὶ φύλλον ἀναβαύασι κινόμενον. 
μικρὸν καὶ τότων οἱ διῃρημένοι. ὁ ὕ Ὑθπαὶ δὲ τέτηγες ὅπου 
μὴ δένδρα, ἐςίν" διὸ καὶ ἐν Ἐυρήνῃ ὁ γίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, 
περὶ δὲ τὴν πόλιν πολλοί, μάλιςα δ᾽ ὃ ἐλαῖαι" ὁ γὰρ γ 

γονται παλύσκιοι. ἐν γὰρ τοῖς ψυχροῖς ὁ γίνονται τέττιγες, 

Τῶν δ᾽ ἐντόμων ὅσα σαρκοφάγα μὲν μή ἐςι, ζῷ δὲ 51 
χυμοῖς σαρκὸς ζώσης, οἷον οἵ τε φθεῖρες καὶ αἱ ψύλλαι 
καὶ κόρεις, ἐκ. μὲν τῆς ὀχείας πάντα γωνᾷ τὼς καλυμένας 
κόνιδας, ἐκ δὲ τούτων ἕτερον ἐθὲν γίεται πάλιν. αὐτῶν. δὲ 

διὸ ὑδ᾽ ἐν τοῖς συσκίοις ἄλσεσιν. ὀχεύονται δ᾽ ὁμοίως οἱ με- 25 γύονται τύτων αἱ μὲν ψύλλαι ἐξ ἐλαχίςης σηπεδόνος (ὅπα 
γάλαι ἀλλήλοις καὶ οἱ μικροί, ὕπτιοι συνδυαζόμενοι πρὸς 
ἀλλήλες᾽ ἐναφίωσι δ᾽ ὁ ἄρρην εἰς τὴν θήλειαν, ὥσπερ καὶ 

τἄλλα ἔντομα. ἔχει δὲ καὶ ἡ θήλεια αἰδοῖον ἐσιχισμένον" 

γὰρ ἀν κόπρος ξηρὰ γένηται, ἐγταῦθα συνίςανται), αἱ δὲ 
κόρεις ἐκ τῆς ἰκμάδος τὴς ἀπὸ τῶν ζῴων συνις αμένης ἐκτός, 
οἱ δὲ φθεῖρες ἐκ τῶν σαρκῶν. γύονται δ᾽ ὅταν μέλλωσιν, 

ἃ Υ͂ .ο ΄ θήλεια δ᾽ ἐστὶν εἰς ἣν ἀφίησιν ὁ ἄρρην. τίκτουσι δ᾽ ἐν τοῖς οἷον ἴονθαι μικροί, Ὡς ἔχοντες πύον' τούτυς ἄν τις κεντήση, 
ἀργοῖς, τρυπῶντες ᾧ ἔχεσιν ἄπισθεν ὀξεῖ, καθάπερ καὶ οἶ 30 ἐξέρχονται φθεῖρες. ἐγίοις. δὲ τῦτο συμβαίνει τῶν ἀνθρώπων 

1. τικτέσαιςἿ τίκωσι Ῥ.)5. Τ 2. δὲ οπὶ 25. ΠΤ 3. τῆς γῆς οτὰ Ὁ. || 4. δ᾽ δὲ αἱ ῬΙ)5. ἢ οὔτ᾽ γΥ οὐχ 0,2“. ᾿ οὐδ᾽ ἐν τῇ λέπρα 

Ῥ. ᾿ 5. ἑωχμαῖς (5. 1} 6. ἰντίκτυσιν Ῥ 1 7. δὲ] δ᾽ ἐν ὈΏΌ“. 1} θέρει] ἔαρι 22, θανεῖν Ρ. {Π 8 οἱ 11. ἀττέλαφοι ἢ. ἢ 41. ποτὶ }. ἢ 

μᾶλλον ἀττ. πολλοί Ῥῇ)“. Π τὸ αὐτὰ μὴ ῬΏ5. 1 12. φορὰ (4. 1 16. μεγάλοι οἵ τελευταῖοι 4505. } οἱ καὶ ὕςερον] ὕςερόν τε ἢ)“. ἃ -- 

19. ἄδοντες οτὰ (5. ἢ 17. καὶ ἱν τοῖς ῬΩ)“. ΠΟ 18. μὲν οἱ . || οἱ δῖα ἀδι οπὶ “45. ἢ 19. ἀδιαίρετοι οἱ (5, ἀδιαίρετον ἔχοντες ΡΏ“. 
ἄδουσι ῬΟ") 5. ἵ τινες οσὰ «4405. 11 20. τριγόνια 440 5.. 21. ὅποι 46. 11 22. δίνδρα μή ῬΠ5. ἢ 28. ὁ γύόονται πολύσκιοι Ὁ“. ἢ 

25. συκίοις (55, εὐσκίοις Ῥ)σ. ἢ οἱ μεγάλοι ὁμοίως ῬΙ5. 1 27. δ γὰρ 05. Π 28. καὶ οαχ Ῥ΄“. 29. κα δὲ δηλειά ἰςιν ἐν ἢ ἐναφίῃ- 
σῃ ῬΡ.. ἢ ἄρρην τι, τίκτουσι Ῥ. 1 δὲ τοῖς (5, δὲ τοῖς μὲν ρτ “45, δὲ ἐν μὲν τοῖς οοΥγ «45. {Π 30. ΦΉΜῈ Ῥ}» εἰ ζοὐγ “45. ἢ τρυπῶν- 

τες -- ὀξεῖ] ὡς ἔχουσιν Ῥ. [| ὀξύ 445. 

ΠῚ 4, ἀττέλαφοι υἱγτορίχυς ,Ρ. || καὶ γὰρ ὅτοι᾽ οἱ ἀττέλαφοι Ὁ. καὶ γὰρ οἱ ἀττέλαβοι οτὰ “4404. ἢ ἰν τοῖς ἀγροῖς σοΥτ' “4“, ἐν τοῖς 

σαργοῖς 1725, ἣν Ῥ. ΠΠ 2. κυρήνη ῬΏΦ“. 1 3. τὰς] τὶς “4505, τὸς] τὰς ῬΙ5. || ἅ. σκέλλης Ῥ, κίκλης “4405, σκύλλης οοτΥ “45. 
5. κάτω ῥεῖ Ῥ. 1] 6. ὅταν δὲ σκώληξ αὐξηϑὴ «45. ἢ γἢ τότε γήεται ὯΦ. Π 8. ἐξέρχεται 25. ἢ 9. τε οἵα 2)“. ᾿ὶ 10. καὶ γάονται 

γίνονται δὲ Ῥσ. 1 14. ἀναπεττόμεναι Ῥ᾽ ἀναπεπταμέναι “505, ἢ συμβῆ ῬΩ)“. 1} 15. οἷον ὡς ὕδωρ «4505, ἢὶ 411. ἱκ᾿ Ῥ. ἢ ἄκρν ἡ τι 

κάμπτων καὶ Ῥ[)5. ἢ 18. μῶλλον πάλιν Ῥ. ᾿ἰ καὶ -- 20. ἀναβαίγυσι οπν Ῥ. ἢ 18. εὐθὺς ἐκτείη, ἀ! Ἰουσι δ᾽ 1“. ἢ 20. γὰρ οπί 25. ἢ 

ἐπὶ τὸ φύλλον ἀναβαύνοντες 5. [ 21. μή οπι Ὧσ. ἢ εἰσὶ 4405. ἢ 22. τε οπι «4405. ἢ καὶ ψύλχοι 125, καὶ ψύλοι Ῥ. 1 24. οὐδὲν 

ἕτερον Ὁ“. Ἱ 26. γὰρ] δ᾽ “4505. α ὧν οτὰ »Ώ“. ἢ οἱ 05. }} 28. αἱ. “5. 1} 29. ποιόν ΡΏ5. [Π[ ἰάν 66. 1 κεντήσῃ ἐκ τούτων ἰξέρχεται 
“440. 1 30. τῦτο οπὶ Ὁ“. 
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νόσημα, ὅταν ὑγρασία πολλὴ ἐν τῷ σώματι ἧἦ": καὶ διε-: 
φθάρησαν τινες ἤδη τοῦτον τὸν τρόπον, ὥσπερ ᾿Αλκμᾶνώ τέ 
φασι τὸν ποιητὴν καὶ Φερεκύδην τὸν Ἰξύριον. καὶ ἐν νόσοις 
δέ τισι γίεται πλῆθος φθειρῶν. ἔςι δὲ γένος φθειρῶν οἷ 

85] 

- Ῥδεται δὲ καὶ ἄλλα ζῳδάρια, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ 52 
ὦ ν » ,), »,. μή ᾽ . ἊΨ ). . |νὶ ε πρότερον, τὰ μὲν ἐν ἐρίοις καὶ ὅσα ἐξ ἐρίων ἐςίν, οἷον οἱ 

σῆτες, οἱ ἐμφύονται μᾶλλον ὅταν κονιορτώδη ἢ τὰ ἔρια, 
μάλιςα δὲ γίονται ἄν ἀράχνης συγκατακλεισθῇ" ἐκπίς 

καλοῦνται ἄγριοι, καὶ σκληρότεροι τῶν ἐν τοῖς πολλοῖς γι- 5 νων γάρ, ἐάν τι ἐγὴ ὑγρόν, ξηραίνει. γύεται δὲ καὶ ἐν χι- 
νομένων" εἰσὶ δ᾽ οὗτοι καὶ δυσαφαίρετοι ἀπὸ τῷ χρωτός. 

χαισὶ μὲν οὖν οὖσιν αἱ κεφαλαὶ γίνονται φθειρώδεις, τοῖς 
δ᾽ ἀνδραίσιν ἧττον. γίνονται δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν ὠνδρῶν 
μᾶλλον φθειρώδεις. ὅσοις δ᾽ ἀν ἐγγίωνται ἐν τῇ κεφαλῇ, 

» , - ᾿ » τῶνι ὁ σκώληξ ὅτος. καὶ ἐν κηρῷ δὲ γύεται καλαιεμέῳ, 
Δ “ ὰ ᾿ “ ͵ 

ὥσπερ ἐν ξύλῳ ζῷον, ὃ δὴ δυκεῖ ἐλαάχιςον εἶναι τῶν ζῴων 
,ἶ " - ᾽ τ ἣν ,ὔ ν» », τάγτων καὶ καλεῖται ἀκαρί, λευκὸν καὶ μικρόν. καὶ ἐν τοῖς 

,ὔ κι , ΄, 
βιβλίοις ἄλλα γύεται, τὰ μὲν ὅμοια τοῖς ἐν τοῖς ἱματίοις, 

ἧττον πονοῦσι τὰς κεφαλάς. ἐγγύονται δὲ καὶ τῶν ἄλλων ιὺ τὼ δὲ τοῖς σκορπίοις ἄνευ τῆς οὐρᾶς, μικρὰ παμπαν" καὶ 
ζῴων ἐν πολλοῖς φθεῖρες. καὶ γὼρ οἱ ὄρνιθες ἔχυσι, καὶ οἱ 

͵ ΓΕ Ἁ -»" ὔ .«Ν 
καλούμενοι φασιανοὶ ἐὼν μὴ κονιῶνται, διαφθείροντα: ὑπὸ 

τῶν φθειρῶν. καὶ τῶν ἄλλων δὲ ὅσα πτερὰ ἔχει, τῶν ἐχόν- 
Ἀ “ » ,“ ͵ὕ νιν Ε Ψ 

τῶν καυλὸν καὶ τῶν ἐχόντων τρίχας. πλὴν ονὸς οὐκ ἔχει 

ὅλως ἐν πᾶσιν ὡς εἰπεῖν, ἔν τε τοῖς ξηροῖς ὑγραινομένοις καὶ 
ἐν τοῖς ὑγροῖς ξηραινομένοις, ὅσα ἔχει αὐτῶν ζωήν. ἔς δέ 

τι σκωλήκιον ὃ καλεῖται ξυλοφθόρον, οὐθενὸς ἧττον ἄτοπον 

τῶν ζῴων. ἡ μὲν γὰρ κεφαλὴ ἔξω τῷ κελύφυς προέρχεται 
οὔτε φθεῖρας οὔτε κρότωνας.᾿ οἱ δὲ βόες ἔχεσιν ἄμφω" τὼ 15 ποικίλη, καὶ οἱ πόδες ἐπ᾿ ἄκρου, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις σκώ-, 
δὲ πρόβατα καὶ αἶγες κρότωνας, φθεῖρας δ᾽ ἐκ ἔχεσιν' καὶ ᾿ληξιν, ἐν χιτῶνι δὲ τὸ ἄλλο σῶμα ὠραχνιώδει, καὶ περὶ 
αἱ ὕες φθεῖρας μεγάλους καὶ σκληρός. ἐν δὲ τοῖς κυσὶν οἱ αὐτὸ κάρφη, ὥςε δοκεῖν προσέχεσθαι βαδίζοντι" ταῦτα δὲ 

καλύμενοι γίνονται κυνοραῖξιαι. παάγτες δ᾽ οἱ φθεῖρες ἐν τοῖς σύμφυτα τῷ χιτῶνί ἐςιν, ὥσπερ κοχλίᾳ τὸ ὄςρακον, ὕτω 
᾽ , “ 7 »“ ’, , ε - ν-ν- -“ Λ' ᾽ ᾽ 7 ᾽ ΕΣ “» 

ἔχουσιν ἐξ αὐτῶν γίνονται τῶν ζῴων. γίνονται δ᾽ οἱ φθεῖρες τὸ ὦπαν τῷ σκώλακι, καὶ οὐκ ἀποπίπτει ἀλλ᾽ ἀποσπᾶται 

μᾶλλον ὅταν μεταβάλλωσι τὰ ὕδατα οἷς λούονται, ὅσα Ὁ ὥσπερ προσπεφυκότα" καὶ ἐάν τις τὸν χιτῶνα περιέλῃ, 
ἔχει τῶν λονομένων φθεῖρας. ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ γίνονται μὲν 

ἐν τοῖς ἰχθύσι φθεῖρες, ἧτοι δ᾽ ὑκ ἐξ αὐτῶν τῶν ἰχθύων ἀλλ᾽ 
ἐκ τῆς ἰλύος" εἰσὶ δὲ τὰς ὄψεις ὅμοιοι τοῖς ὄνοις τοῖς πολύ- 

Ν ᾿. ἃ “ ἂ ΄» »-“᾽ 
αοσι, πλὴν τὴν ὑρὰν ἔχεσι πλατεῖαν. ἂν δ᾽ εἶδός ἐς τι τῶν 

ἀποθνήσκει καὶ γίνεται ὁμοίως ἀχρεῖος ὥσπερ ὁ κοχλίας 

περιαιρεθέγτος τοῦ ὁςράκου. χρόνου δὲ προϊόντος γίνεται καὶ 
τος ὁ σχώληξ χρυσαλλὶς ὥσπερ αἱ κάμπαι, καὶ ζῇ ἀκι- 
γητίζων" ὅ τι δ᾽ ἐξ αὐτῷ γίνεται τῶν πτερωτῶν ζῴων, ἔπω 

φθειρῶν τῶν θαλαττίων, καὶ γίνονται πανταχοῦ, μάλιςα 25 συνῶπται. οἱ δ᾽ ἐρινεοὶ οἱ ἐν τοῖς ἐρινεοῖς ἔχυσι τὸς καλυμέ- 
δὲ περὶ τὼς τρίγλας. πάντα δὲ πολύποδα ταῦτ᾽ ἐςὶ καὶ 
ἄναιμα τὼ ἔντομα. ὁ δὲ τῶν θύννων οἷςρος γύεται μὲν 
περὶ τὰ πτερύγια, ἔςι δ᾽ ὅμοιος τοῖς σκορπίοις, καὶ τὸ 
μέγεθος ἡλίκος ἀράχνης. ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ τῇ ἀπὸ Κυ- 

΄΄ ΄ γὰς ψῆνας. γίνεται δὲ τῶτο πρῶτον σκωλήκιον, εἶτα περιρ- 
΄ βαγέντος τῷ δέρματος ἐκπέτεται τῦτο ἐγκαταλιπὼν ὁ ψήν, 

, “»“ - “ 

καὶ εἰσδύεται εἰς τὰ τῶν συκῶν ἐρινᾷ, καὶ διὰ ςομάτων 
ΠΝ , ἌΨ.Ὶ ᾿ , ,ὔ .» ὦν 
χοιείι μΉ αποκίχτειν τὰ ἐρίιναὰ διὸ περιαπτοσιὶ τε τὰ εἐρίνα, 

ρἥνης πρὸς Αἴγυπτον ἔςι περὶ τὸν δελφῖνα ἰχθὺς ὃν κα- 30 πρὸς τὼς συκᾶς οἱ γεωργοί, καὶ φυτεύουσι πλησίον ταῖς 
λῦσι φθεῖρα." ὃς γίεται πάντων πιότατος διὰ τὸ ἀπολαύειν συκαῖς ἐρινεύς. 

τροφῆς ὠφθόνω θηρεύοντος τῇ δελφῖνος... Τῶν δὲ τετραπόδων. καὶ ἐναίμων καὶ φοτόκων αἱ μὲν 33 
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γενέσεις εἰσὶ τὰ ἕαρος, ὀχεύεται δ᾽ οἀὐ πάντα τὴν αὐτὴν ὥ- 

ραν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔαρος τὰ δὲ θέρες τὼ δὲ περὶ τὸ μετό- 
πωρον, ὡς ἑκάςοις πρὸς τὴν γώεσιν τῶν ἐκγόνων ἡ ἐπιοῦσα 
ὥρα συμφέρει. ἡ μὲν οὖν χελώνη τίκτει φὰ σκληρόδερμα 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΊΙΩΝ Ε. Ζ. 
᾽ν» οἱ δ᾽ ἄλλοι ὄφεις ὠοτοκῦσιν ἔξω, τὼ δ᾽ φὰ ἀλλήλοις συν- 

ϑᾷ. δον τὰν .«,» »Ἥ ε 
Ἔχ ἐς ὠσπεῤβ αι Τῶν γυναικῶν ὑποδερίδεξ" ὅταν δὲ τέκῃ 

εἰς τὴν γῆν, ἐπῳάζει. ἐκλέχεται δὲ καὶ ταῦτα τῷ ὑςέ 
ρῳ ἔτει. 

καὶ δίχροα ὥσπερ τὰ τῶν ὑρνίθων, τεκοῦσα δὲ κατορύττει 5 

καὶ τὸ ἄνω ποιεῖ ἐπίιροτον" ὅταν δὲ τῦτο ποιήσῃ, φοιτῶσα 7 

ἐκῳάζει ἄνωθεν" ἐκλέκεται δὲ τὰ ὠὰ τῷ ὑςέρῳ ἔτει. ἡ δ᾽ ε 

ἑμὺς ἰζῶσα ἐ ἐκ τῷ ὕδατος τύετει, ἐρϊξωσὰ βόθυνον πιθώδα, Αἱ μὲν οὖν τῶν ὄφεων καὶ τῶν ἐντόμων γρέσειρ, ἔ ἔτι 

καὶ ἐντεκῦσα καταλείπει" ἐάσασα δ᾽ ἡμέρας ἐλάττες ἢ τριάς δὲ τῶν τετραπόδων καὶ φοτόκων, τοῦτον ἔχωσι τὸν τρόπον. 
κοντὰ ἀνορύττει καὶ ἐκλέπει ταχύ, καὶ ἀπάγει τὸς νεοττὰς 10 οἱ δ᾽ ὄρνιθες φοτοκοῦσι μὲν ἅπαντες, ἡ δ᾽ ὥρα τῆς ὀχείας 
εὐθὺς εἰς τὸ ὕδωρ. τίκτυσι δὲ καὶ αἱ θαλάττιαι χελῶναι ἐν καὶ οἱ τόκοι ἃ πᾶσιν ὁμοίως ἔχνσιν. τὼ μὲν γὰρ καὶ ὀχεύε- 
τῇ γῇ φὰ ὅμοια τοῖς ὄρνισι τοῖς ἡμέροις, καὶ κατορύξασαι ται καὶ τίκτει κατὼ πάντα τὸν χρόνον ὡς εἰπεῖν, οἷον ἀλε- 
ἐπῳάζουσι τὰς γύκτας. τίκτουσι δὲ πολὺ πλῆθος φῶν" καὶ κτορὶς καὶ περιςερά, ἡ μὲν ἀλεκτορὶς, ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ἔζω 

γὰρ εἰς ἑκατὸν τίκτυσιν ᾧά. τίκτυσι δὲ καὶ σαῦροι καὶ κρος δύο μηνῶν τῶν ἔν τῷ χειμῶνι τροπικῶν, πλῆθος δὲ τύκτεσιν. 
κόδειλοι οἱ χερσαῖοι καὶ οἱ ποτάμιοι εἰς τὴν γῆν. ἐκλέκπε- 15 ἔνιαι καὶ τῶν γενναίων πρὸ ἐπῳασμῖῇ καὶ ἑξήκοντα" καΐτοι 
ται δὲ τὰ τῶν σαύρων αὐτόματα ἐν τῇ ὙΠ ὦ γὼρ διετίζει ἧττον πολυτόκοι αἱ γενναῖαι τῶν ἀγεννῶν εἰσί. αἱ δὲ ᾿Αδρι- 
ὁ σαῦρος" λέγεται γὰρ ἔκμηνος εἶναι βίος σαύρας. ὁ δὲ ἀναὶ ἀλεκτορίδες εἰσὶ μὲν μικραὶ τὸ μέγεθος, τόκτουσι δ᾽ 
ποτάμιος κροκόδειλος τίκτει μὲν φὰ πολλά, τὰ πλεῖξα ἀν᾽ ἑκάςην ἡμέραν᾽ εἰσὶ δὲ χαλεπαί, καὶ κτεΐνσι τὸς νεοτ- 
περὶ ἑξήκοντα, λευκὼ τὴν χρόαν, καὶ ἐπικάθηται δ᾽ ἡμέ- τὸς πολλάκις" χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἔχεσιν. τέκτυει δὲ 
ρᾶς ἑξήκοντα (καὶ γὰρ καὶ βιοῖ χρόνον πολύν), ἐξ ἐλα- Ὁ καὶ οἰκογενεῖς ἔνιαι δὶς τῆς ἡμέραφ" ἤδη δέ τινες λίαν πολυ- 

χίςων δ᾽ φῶν ζῷον μέγιςον γίνεται ἐκ τότων᾽ τὸ μὲν γὰρ τοκήσασαι ἀπέθανον διὼ ταχέων. αἱ μὲν ἕν ἀλεκτορίδες τί- 
ὠὸν οὐ μεῖζόν ἐςι χηνεία, καὶ ὁ νεοττὸς τότε κατὰ λόγον, κτουσιν, ὥσπερ εἴρηται, συνεχῶς" περιςερὰ δὲ καὶ φάττα 
αὐξανόμενος δὲ γίνεται καὶ ἑπτακαίδεκα πήχεων. λέγουσι καὶ τρυγῶν καὶ οἰνὼς διτακοῦσι μέν, ἀλλ᾽ αἱ περιςεραὶ καὶ 
δέ τινες ὅτι καὶ αὐξάνεται ἕως ὧν ζῇ. δεκάκις τῷ ἐνιαυτῷ τίκτουσιν. οἱ δὲ πλεῖςοι τῶν ὀρνίθων τί- 

8ά Τῶν δὲ ὄφεων ὁ μὲν ἔχις ζῳοτοκεῖ ἔξω, ἐν αὑτῷ 25 κτουσι τὴν ἐαρινὴν ὥραν, καὶ εἰσὶν οἱ μὲν πολύγονοι αὐτῶν, 
πρῶτον φοτοκήσας᾽ τὸ δ᾽ ὠόν, ὥσπερ τῶν. ἰχθύων, μονό- πολύγονοι δὲ διχῶς, οἷ μὲν τῷ πολλώεις, ὥσπερ αἱ περι- 
χρὸν ἐςὶ καὶ μαλακόδερμον. ὁ δὲ νεοττὸς ἄνω ἐπιγίνεται, ςεραί, οἱ δὲ τῷ πολλά, ὥσπερ αἱ ἀλεκτορίδες. τὰ δὲ γαμ- 
καὶ οὐ περιέχει φλοιὸς ὀςρακώδης, ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ψωώνυχα πάντα ὀλιγόγονα ἐςιν, ἔξω κεγχρίδος" αὕτη δὲ 
ἰχβϑων. τίκτει δὲ μικρὼ ἐχίδια ἐν ὑμέσιν, οἱ περιρρήγνυνται πλεῖςα τίκτει τῶν γαμψωνύχων. ὦπται μὲν οὖν καὶ τέτ- 
τριταῖοι" ἐνίοτε δὲ καὶ τὼ ἔσω διαφαγόντα αὐτὼ ἐξέρχεται. 3) ταρα ἤδη, τίκτει δὲ καὶ πλείω. "τίκτουσι δὲ τὰ μὲν ἄλλα 
τίκτει δ᾽ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καϑ᾽ ἕν, τύκτει δὲ πλείω ἢ εἴκοσιν, ἐν νεοττιαῖς, τὼ δὲ μὴ πτητικὼ ὑκ ἐν νεοττιαῖς, οἷον αἱ τε 
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ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 

πέρδικες καὶ οἱ ὄρτυγες, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γῇ, ἐπηλυγαζόμενα 
ὕλην. ὡσαύτως δὲ καὶ κόρυδος καὶ τέτριξ. ταῦτα μὲν οὖν 
ὑπηνέμες ποιεῖται τὼς νεοττεύσεις" ὃν δ᾽ οἱ Βοιωτοὶ καλῦσιν 

εἴροπα, εἰς τὰς ὑπὰὼς ἐν τῇ γὙὴ καταδυόμενος νεοττεύει μό- 
γος. αἱ δὲ κίχλαι νεοττιὰν μὲν ποΐνται ὥσπερ αἱ χελιδό- 

γες ἐκ πηλῦ ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς τῶν δένδρων, ἐφεξῆς δὲ ποι- 
σιν ἀλλήλαις καὶ ἐχομέώας, ὥς" εἶναι διὰ τὴν συνέχειαν 
ὥσπερ ὁρμαθὸν νεοττιῶν. ὁ δ᾽ ἔποψ μόνος οὐ ποιεῖται νεοτ- 

τιὰγ τῶν κωθ᾽ ἑαυτὰ νεοττευόντων, ἀλλ᾽ εἰσδυόμενος εἰς τὰ 
στελέχη ἐν τοῖς κοΐλοις αὐτῶν τίκτει, οὐδὲν συμφορούμε- 
νος. ὁ δὲ κόκκυξ καὶ ἐν οἰκίᾳ νεοττεύει καὶ ἐν πέτραις. ἡ 
δὲ τέτριξ, ἣν καλοῦσιν ᾿Αθηναῖοι οὔραγα, οὔτ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς 
γεοττεύει οὔτ᾽ ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς χαμαιζήλοις 
φυτοῖς. 

Τὸ δ᾽ φὸν ὡπάντων ΣΝ τῶν ὀρνίθων σκληρόδερμόν 
τ᾽ ἐςίν, ἐὼν γόνῳ γέηται καὶ μὴ διαφθαρῇ (ἔνια γὰρ μα- 

λακὰ τύκτεσιν αἱ ἀλεκτορίδες), καὶ δίχροα τὰ ῳὰ τὰ τῶν 
ὀρνίθων, ἐκτὸς μὲν τὸ λευκόν, ἐντὸς δὲ τὸ ὠχρόν. διαφέρεσι 
δὰ καὶ τὼ τῶν περὶ ποταμοὺς καὶ λίμνας γινομένων ὀργέων 

2 

πρὸς τὰ τῶν ξηροβατικῶν" πολλαπλάσιον γὰρ ἔχει τὰ τῶν 2 δὲ μέγεθος ἡλίκα ῴάώ" ἃ 
Ν Ν Ν , ΩΝ 

ἐνύδρων κατὰ λόγον τὸ ὠχρὸν πρὸς τὸ λευκόν. καὶ τὼ 
χρώματι, δὲ τῶν φῶν διαφέρει κατὰ τὼ γένη τῶν ὀρνίθων" 

δδ9 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτόματα ἐν τῇ γῇ ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ, 
Ἄ Η Ν ᾿ » ΄ Ν κατορυττόγτων εἰς τὴν κόπρον" καὶ ἐν Ἰξυρακόσαις δὲ φιλο- 

πότης τις ὑποτιθέμενος ὑπὸ τὴν ψίαθον εἰς τὴν γῆν τοσῦτον 
ἔπινεν, ὡς φασί, χρόνον συνεχῶς, ἕως ἐκλέποι τὰ ῴά. ἤδη 

5 δὲ καὶ κείμενα ἐν ἀγγείοις ὠλεεινοῖς ἐξεπέφθη καὶ ἐξῆλθεν 
αὐτόματα. ἡ μὲν ἦν γονὴ παντων τῶν ὀρνίθων λευκή, ὥσ- 

) “ ΚΝ »Σ γ Ν Ν περ καὶ τῶν ἄλλων ζῴων' ὅταν δ᾽ ὀχευθῇ, ἄνω πρὸς τὸ 
ὑπόζωμα λαμβάνει ἡ θήλεια. καὶ τὸ μὲν πρῶτον μικρὸν 

καὶ λευκὸν φαίνεται, ἔπειτα ἐρυθρὸν καὶ αἱματῶδες, αὐὖ- 
40 ξανόμενον δὲ ὠχρὸν καὶ ξανθὸν ἅπαν' ὅταν δ᾽ ἤδη γίγνη- 

ται ὡδρότερον, διακρίνεται, καὶ ἔσω μὲν τὸ ὠχρὸν ἔξω δὲ 
τὸ λευκὸν περιίσταται. ὅταν δὲ τελειωθῇ, ὠπολύεταί τε καὶ 
}Ὲ, “ἷ -“ “ » “ Ν » δ 
ἐξέρχεται ὕτω. τῷ καιρῷ ἐκ τὰ μαλακὸν εἶναι μεταβάλλον 

ἐπὶ τὸ σκληρόν, ὥς᾽ ἐξέρχεται μὲν ὕπω πεπηγός, ἐξελθὸν 
ν» Δ, ΄ ᾿ ,] , 2Ν ν » 45 δ᾽ εὐθέως πήγνυται καὶ γίνεται σκληρόν, ἐὰν μὴ ἐξίῃ νε- 

΄ Η ,  Υ͂ φ Υ “ ᾽ὔ Ν νγ.7 νοσηκός, ἐφάνη δ᾽ ἤδη, οἷον ἔν τινι καιρῷ γύεται τὸ ᾧόν 
(ἅπαν γὰρ ὠχρὸν ὁμοίως ἐς ν, ὥσπερ ὕς ρον ὁ νεοττός), τοι-- 
αὔτα καὶ ἐν ὠλεκτρυόνι διαιρυμένῳ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, οὗ- 
περ αἱ θήλειαι ἔχωσι τὰ φαΐ, τὸ μὲν εἶδος ὠχρὰ ὅλα, τὸ 

᾽ ͵ὔ ,ὔ ͵ὔ « ἐν τέρατος λόγῳ τιθέασιν. οἱ δὲ 
-ν « 3 Ν ε “Ὁ λέγοντες ὅτι ὑπολείμματά ἐς! τὰ ὑπηνέμια τῶν ἔμπροσθεν 

ἐξ ὀχείας γινομένων, ὑκ ἀληθὰ λέγυσιν. ὦπται γὰρ ἱκα- 
τῶν μὲν γὰρ λευκά ἐςι τὰ ῴαΐ, οἷον περιςερᾶς καὶ πέρδι- νῶς ἤδη ἀνόχευτοι νεοττίδες ἀλεκτορίδων καὶ χηνῶν τύετυ- 
κος, τῶν δ᾽ ὠχρά, οἷον τῶν περὶ τὰς λίμνας, τῶν δὲ κατε- σαι ὑπηνέμια. τὰ δ᾽ ᾧὰ τὼ ὑπηνέμια ἐλάττω μὲν τῷ με- 
ςιγμώα, οἷον τὰ τῶν μελεαγρίδων καὶ φασιανῶν' τὰ δὲ 25 γέθει γίνεται καὶ ἧττον ἡδέα καὶ ὑγρότερα τῶν γονίμων, 
τῆς κεγχρίδος ἐρυθραί ἐςιν ὥσπερ μίλτος. ἔχει δὲ τὸ ὠὲν πλήθει δὲ πλείω" ὑποτιθεμένων δὲ τῇ ὄρνιθι ὑθὲν παχύνεται 
διαφοράν" τῇ μὲν γὰρ ὀξὺ τῇ δὲ πλατύτερόν ἐς ιν" ἐξιόντος τὸ ὑγρόν, ὠλλὰ͵ τό τε ὠχρὸν διαμένει καὶ τὸ λευκὸν ὕμοια 
δ᾽ ἡγεῖται τὸ πλατύ. ἔς! δὲ τὰ μὲν μακρὰ καὶ ὀξέα τῶν ὄντα. γίνεται δ᾽ ὑπηνέμια πολλῶν, οἷον ὠλεκτορίδος, περ- 
φῶν θήλεα, τὰ δὲ ςρογγύλα καὶ περιφέρειαν ἔχοντα κατὰ δικος, περιςερᾶς, ταῶνος, χηνός, χηναλώπεκος. ἐκλέκεται 
τὸ ὀξὺ ἄρρενα. ἐκπέττεται μὲν ἴν ἐπῳαζόντων τῶν ὀρνίθων, 30 δ᾽ ἐπῳαζυσῶν ἐν τῷ θέρει θῶττον ἢ ἐν τῷ χειμῶνι" ἐν ὑκτω- 
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μελεακίδων ἢ, μελεασπίδων Ἐπ. 1:26. ἐἰσιν .45..} 27. ὀξύτητι πλατύτερόν ῬΕ“. 1 30. ἐκπέτεται ὶ ἐχπέμπεται “, ἰκλέπεται 5( 5. 
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φασί, 4205. ἢ ἴως] ἕως ἂν 44. ἢ ἰκλέπη “05, ἰκλαπεή! ῬΏ“Ἐ“. ᾿ 5. ἐξεπέμφθη ῬΏ“4Ε5. Ι ἐξῆλθον 0“. 6. αὐτομάτως ῬΙ5Ε5. ᾿ἰ 

8. λευκὸν καὶ μικρὸν 4505. 1 10. γέηται 4405. ἢ 12. τε οταὰ ῬΏΡΕσ. ᾿ 13. Ἱξέρχεται πεπηγὸς ὅτως 4505. ἢ τῷ Ἰποογίυτη Ο5. ἢ 
μεταβάλλοντος Ῥὶ μεταβαλόντος Ὧ5Ε5. 14. ἐπὶ] πρὸς ῬΏ5Ε5. ᾿ πὼ οτχ (σ0. ἢ ἐξερχόμενον Ὁ ., ἱξερχομύν »ῬΕ΄“. 1} 15. εὐθὺς 

“05. 1} ἰξῳ] ἢ ῬΙ5Ε5. ἢ 16. οἷον] ὠὸν ῬΑ“. 1} λἷς ἅπαντα γὰρ ὠχρὰ ὁμοίως Ἐπ) ἅπαντα ὁμοίως γὰρ ὠχρὸν 4. || 18. ἀλέχτορι 15, 

«ἀλοιτορίδι ῬΕ“. ἢ αἱρυμίω Ἐπ, αἱρυμένα Ῥ. ἢ 20. ἃ οι ῬΙ5Ε“. ᾿ 21. εἰσὶ 45. } 22. ἀληθῶς 4“. 1 28. τεκῦσαι ῬΏ“4Ε“. 1} 24. 
δ᾽ γὰρ 65. ἢ} ὑπηνέμια τῶν ἔμπροσθεν ἐξ ὀχείας ποῦ ἐλάττω “4. ἢ 25. γίγεονται «45. 1 μονίμων πλήθη Ἐδ. 126. δὲ πλείω οπὶ 
ῬΕ.. 1 21. τῷ ὑγρῷ ῬΈ“. 1} τὰ λευκὰ 4505. 1} ὅμοιον Ῥ. ᾿ἰ 28. ἀλεκτορίδες πέρδικες περιςεραὶ ταῶν ΡῈ“. 29. χὴν Ἐπ. 1} 30. θᾶττον) 

ὕλαττον ῬΕ". 
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καίδεκα γὰρ ἡμέραις αἱ ἀλεκτορίδες ἐν τῷ θέρει ἐκλέχυσιν, 
ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἐνίοτ᾽ ἐν πέντε καὶ εἴκοσιν. διαφέρουσι 
μώτοι καὶ ὄρνιθες ὀρνίθων τῷ ἐπῳαστικώτεραι εἶναι ἕτεραι 
ἑτέρων. ἐὰν δὲ βροντήσῃ ἐπῳαζύσης, διαφθείρεται τὰ ῴά. 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 

τις πλείω τοιαῦτα εἰς κύςιν καὶ ἔψη μαλακῶς καὶ μὴ 
συντόνῳ τῷ πυρί, τὸ ὠχρὸν εἰς τὸ μέσον συνέρχεται πᾶν, 
κύκλῳ δὲ τὸ λευκὸν περιίξαται. τῶν δ᾽ ἀλεκτορίδων αἱ 
γεοττίδες πρῶτον τίκτουσιν εὐθὺς ἀρχομώου τοῦ ἔαρος, καὶ 

Υ νὴ ἃ ,ὕὔ -“ 
τὼ δὲ καλόμενα ὑπό τινων κυνόσασα καὶ ὅρια γίεται τῷ 5 πλείω τύιτεσιν ἢ αἱ πρεσβύτεραι" ἐλάττω δὲ τῷ μεγέθει 
θῴες μᾶλλον. ζεφύρια δὲ καλεῖται τὰ ὑπηνέμια ὑπό τι- 

Υ̓ ἐν Ν ᾽ Ν Υ 7 δ ἃ Ν 

γων, ὅτι ὑπὸ τὴν ἐαρινὴν ὥραν φαίνονται δεχόμεναι τῷ 
γεύματα αἱ ὄρνιθες" τοῦτον δὲ ποίῶσι καὶ τῇ χειρί πως 
ψπλαφώμεναι. γύεται δὲ τὰ ὑπηνέμια γόημα καὶ τὰ ἐξ 

τὰ ἐκ τῶν νεωτέρων. ὅλως δὲ ἐὰν μὴ ἐπῳάζωσιν αἱ ὄρνε- 
ϑες, διαφθείρονται καὶ καάμνεσιν. ὀχευθεῖσαι δὲ αἱ μὲν ὅρ- 
γιθες φρίττεσί τε καὶ ἀποσείονται καὶ πολλάκις κάρφος 

, “ Ν Δ," μ, »»] 
περιβάλλονται (ποῖσι δὲ τὸ αὐτὸ τῦτο καὶ τεκῦσαι ἐνίοτε), 

ὀχείας ὀυπάρχοντα ἤδη μεταβάλλει τὸ γόος εἰς ἄλλο ὃ αἱ δὲ περιςεραὶ ἐφέλκυσι τὸ ὀρροπύγιον, οἱ δὲ λῆς κατα 

γένος, ἐὰν πρὶν μεταβαλεῖν ἐκ τοῦ ὠχροῦ εἰς τὸ λευκὸν 

ὀχεύνται ἡ τὰ ὑπηνέμια ἔχουσα ἣ τὰ γόνῳ εἰλημμένα 
ἐξ ἑτέρου ὄρνιθος" καὶ γίεται τὰ μὲν ὑπηνέμια γόνιμα, 
τὰ δὲ προὐπαάρχοντα κατὰ τὸν ὕςερον ὀχεύοντα ὄρνιθα. 

κολυμβῶσιν. αἱ δὲ κυήσεις καὶ αἱ τῶν ὑπηνεμίων ὠῶν συλ- 

λήψεις ταχεῖαι γίνονται ταῖς πλείςαις τῶν ὀρνίθων, οἷον καὶ 
τῇ πέρδικι, ὅταν ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν" ἐὰν γὰρ κατὼ 
πνεῦμα ςἢ τῷ ἄρρενος, κυΐσκεται καὶ εὐθὺς ἄχρηςος γί- 

ἂν δ᾽ ἤδη μεταβαλλόντων εἰς τὸ λευκόν, οὐθὲν μεταβάλ-- 15 νετωι πρὸς τὼς θήρας" ὄσφρησιν γὰρ δοκεῖ ἔχειν ἐπίδηλον 
,ὔ 2 δ 

λει ὅτε τὰ ὑπηνέμια ὥςε γίεσθαι γόνιμα, ὅτε τὰ γόνῳ 
Λ ν » ’ὔ ᾿ κυόμενα ὥςε μεταβάλλειν εἰς τὸ τῷ ὀχεύοντος γένος. καὶ 

.«“ , ἐὰν ὑπαρχόντων δὲ μικρῶν διαλείπῃ ἡ ὀχεία, ὀθὲν ἐπαυ- 
ὔ Ν “: ,ὔ ψ ΣΝ δὲ ΄ ᾽ ,ὔ ξάνεται τὰ προὐπάρχοντα" ἐὼν δὲ πάλιν ὀχεύηται, τας 

ὁ πέρδιξ. ἡ δὲ τῷ ὡξ γέεσις μετὰ τὴν ὀχείαν καὶ ἐκ τῷ 
ᾧδ πάλιν συμπεττομέν ἡ τῷ νεοττῷ γέεσις ἀκ ἐν ἴσοις χρό- 
γοις συμβαύει πᾶσιν, ἀλλὰ διαφέρει κατὰ τὼ μεγέθη τῶν 
γεννώντων. συνίςαται δὲ τὸ τῆς ὠλεκτορίδος ὠὸὲν μετὰ τὴν 

χεῖα γίνεται ἡ ἐπίδοσις εἰς τὸ μέγεθος. ἔχει δὲ φύσιν τῷ ἢ ὀχείαν καὶ τελεῶται ἐν δέχ᾽ ἡμέραις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" καὶ 
᾿» Ἀν ῷ Ν Ν ; ’ } ,, -“ ᾿ 

ὡδ τὸ ὠχρὸν καὶ τὰ λευκὸν ἐναντίαν ὁ μόνον τῷ χρώματι 
᾽ ἊΝ “ ΄ Ἢ Ν ν ᾽ ΔΝ ΟΝ ’, ἀλλὰ καὶ τῇ δυνάμει" τὸ μὲν γὰρ ὠχρὸν ὑπὸ τῇ ψύχες 

τὴς περιςερᾶς δ᾽ ἐν μικρῷ ἐλάττονι. δύνανται δ᾽ αἱ περι- 
Υ “Ὁ, Υ͂ ᾽Ν ’ὔ ; 

ςεραὶ ἤδη τῷ ᾧν ἐν ὠδννι ὄντος κατέχειν᾽ ἐὼν γάρ τι ἐνο- 
πήγνυται, τὸ δὲ λευκὸν ὁ πήγνυται ἀλλ᾽ ὑγραίνεται μᾶλ- χληθῇ ὑπό τινος ἢ περὶ τὴν νεοττείαν ἢ πτερὸν ἐκτιλθὴ ἢ 

λον' ὑπὸ δὲ τῷ πυρὸς τὸ μὲν λευκὸν πήγνυται, τὸ δ᾽ ὠ- ἄλλο τι πονήσῃ καὶ δυσαρεςήσῃ, κατέχει καὶ οὐ τίκτει 
χρὸν ὁ πήγνυται ἀλλὰ μαλακὸν διατελεῖ, ὧν μὴ κάτα- 25 μελλήσασα, ἴδια δὲ περὶ τὼς περιςερὼς συμβαίνει καὶ τά- 
καυθῇ, καὶ μᾶλλον ἑψομέν ἢ ἥ πυρουμένε συνίξαται καὶ δὲ περὶ τὴν ὀχείαν. κυνί, τε γὰρ ὠλλήλας, ὅταν μέλλῃ 
ξηραίνεται. ἑκάτερον δὲ χωρὶς ὑμένι διείληπται ὠπ᾿ ὠλλή- ἀναβαίνειν ὁ ἄρρνν, ἢ ὑκ ἂν ὀχεύσειεν, ὁ μὲν πρεσβύτερος 
λων. αἱ δὲ πρὸς τῇ ἀρχῇ τῷ ὠχρῷ χάλαζαι ἀθὲν συμ- τὸ πρῶτον" ὕςερον μώτοι ἀναβαίνει καὶ μὴ κύσας" οἱ δὲ 

βάλλονται πρὸς τὴν γένεσιν, ὥσπερ τινὲς ὑπολαμβάνεσιν' νεώτεροι ἀεὶ τῶτο ποιήσαντες ὀχεύεσιν. τῶτό τε δὴ ἴδιον ποι- 

εἰσὶ δὲ δύο, ἡ μὲν κάτωθεν ἡ δ᾽ ἄνωθεν. συμβαίνει δὲ περὶ 30 σι, καὶ ἔτι αἱ θήλειαι ἀλλήλαις ἀναβαίνεσιν, ὅταν ἄρρην 

τὸ ὠχρὸν καὶ τὸ λευκόν, καὶ ὅταν ἐξαιρεθένγτα συνεράσῃ μὴ παρῇ, κύσασαι ὥσπερ οἱ ἄρρενες" καὶ ἀϑὲν προϊέμεναι 

ῷ. τῷ χειμῶνι δὲ, οπιῖ588 ἐν, Ὅ“, ἢ 3. ἐν οα ΡΙ“Ἐ5 ἢ καὶ] καὶ οἱ 2.45. 1 ἡ. φθείρεται 45. 11 5. ἔρια 45. ἢ] 6. ὑπό τιτων 
τὰ ὑπηνέμια Ὧ“. 11 1. εἰαρινὴὴν 405, ἀερινὴν ἘΦ. Π δεχόμενοι 125, δεχόμενα Ῥ΄4“. ἢ 8. οἱ 25. 1 9. ψηλαφώμενα “45. 1 10. Κδη ἐνυπ- 
ἄρχοντα ΡΏ“Ε“, Τ Π1τ1. μεταβάλλειν 66. 1 περίλευκον 505. 12. γόνω εἰλημένα 125, γονοειρημέα ΡῈσ, 15. ἰὼν (6. 1} μετω- 

βάλλον ΡῈ“. Τ᾿ μεταβαλλόντων ἢ, μεταβαλλόντων Ἐπ. ἢ Ὶ17. μεταβαλεῖν “4405. 18. μικρὸν 5. 1 διαλίπη (6, 1 ἐπαυράνεται Ἐπ. ἢ 

20. οἱ εἰς ολ! ῬΈσ, { 21. τὸ]ῇ τότε 5, ὅτε Ῥ, ὅτε τὸ Ἐπ. [ἰ λευκὸν καὶ τὸ ὠχρὸν ΡὮ5Ε“,  ἱναντία ΡῈ“. ἢ 22. τῷ οὔὰ 05. ἢ 

γυχρῆ ΡῈ“. 23. λευκὸν δὲ ΡΕ. Π 2... ὠχρὸν δὲ 25. ἢ" 26. ἑπομένα Ρ. 11 21. χωρὶς ἐν ὑμένι διείληπται ὑπ᾿ ΡῈ“. [ 31. συγ- 

κράση Ρ, συγκεράση 29 Ἐπ᾿ συνερανίση “4505, 

4. εἰς τὴν κύςιν “509. 1 μαλακῶ Ρ25Ε“. ΠΠ 2. συντόνως τῷ .45,. συντόνω ΡΏ5Ε5. 13. κύκλω τὸ δὲ λευκὸν »Ε", κύκλω δὲ τὸ 

λευκὸν κύκλυ 25. ἢΠ περιτέταται 4505. ᾿ ἡ, πρῶται τίκτυσιν 415, τίκτυσι πρῶτον ῬΏΚΕσ, 5. τύκτυσο] τε. τίκτεσιν 5, δὲ τύιτυσιν Ὁ 

755." ἢ οπι ΡΏ“Ε5. ἵ τὰ μεγέθη ΡῈ“. Π 6. μήπω ῬΌ5Ε“, || 1. μὲν οτὰ .4“0 5. 1 10. ἐροπύγιον ,15. Π 11. αἱ ροβὲ καὶ οπι 

ΡΟ εἰ ρν “45. ᾿ 13. καταπιευσθὴ τὸ ΡΕ“. {ΠΟ 1ᾳ. ἄχιηςον “05. 15. τῆς 45. 1} 16. ᾧ8} νεοττῦ ΡῈ“. 17. συμπεττομίνη “45. ἢ 

ἡ τῷ νεοττῇ γένεσις οπὶ ΡῈ“. 1] 18. τὰ οπὶ ΡΟΞ"Ώ5Ε5. ᾿ὶ 20. ἢ] τὸ ὠὸν ἐν “(5 Εσ, 1 δέχ᾽} δέ ἀιπῖθ Ἰαουθδῶι αυδίίθοῦ ΠΠογϑ-- 

τῦπὶ }. 1 22. ἤδ.] καὶ ἤδη “505. ἢ ἐν ὠδῖνι ὄντες ῬΈσ, ἐνωδίνοντος “65. 1] 23. πτερὸν ἥ τι τερον ἐκτιλθῇ “4405. ἢ! 2΄, ποτ Ἐσ, πο- 

νεῖ Ῥ. ἢ καὶ δ.] ἢ καὶ ὃ. ῬΏ“Ε“. 25. μελήσασα “466 0) ας {| ἰδίᾳ Ῥ. 1 26. κύυσί 4565, }} 27: ἄρρην ὑκ ἄν ὀχεύση ῬῈ“. 28. τὸ] ἂν μὴ 

τὸ 25, ἰὰν μὴ κύση 470, ἢ 29. τῖτο δε “0. |} δὴ οι ΄04Ε5. ἢ 30. ὅταν ὁ ἄρρην 125. ἢ 31. κυήσασαι Ἐπ, κυνήσασαι, Ὁ)“. 11 οἱ οπι 5. 



ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 864 

εἰς ἀλλήλας τίκτουσιν. φὰ πλείω ἢ τὰ γόγῳ γπόμενα, ἐξ ὄμμωτα καὶ τὴν κεφαλὴν τῦτον διάκειται τὸν τρόπον, ἔχει 
ὧν ὁ γύεται νεοττὸς ὑθείς, ἀλλ᾽ ὑπηνέμια πάντα τὰ τοιαῦ- δ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ τότῳ καὶ τὼ σπλάγχνα ἤδη φανερὰ καὶ 
τά ἐς... τὼ περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν, καὶ αἱ 

3. - δὲ γόεσις ἐκ τῷ ᾧῦ. τοῖς ὄρνισι συμβαίνει μὲν τὸ φλέβες αἱ ἀπὸ τῆς καρδίας φαινόμεναι τείνειν πρὸς τῷ 
αὐτὸν τρόπον πᾶσιν, οἱ δὲ χρόνοι διαφέρουσι “τῆς τελειώ- 5 ὀμφαλῷ ἤδη γίγνονται. ὠπὸ. δὲ τῷ ὑμφαλῦ τέταται φλὴψ 

σεως, καβάπερ εἴρηται. ταῖς μὲν ἦν ἀλεκτορίσι τριῶν ἡμε- ἡ μὲν πρὸς τὸν ὑμώα τὸν περιέχοντα τὸ ὠχρὸν (τὸ δ᾽ ὠ- 
ρῶν καὶ νυκτῶν παρελθυσῶν ἐπισημαδει τὸ πρῶτον, ταῖς δὲ Χχρὸν ἐν τῷ χρόνῳ τότῳ ὑγρόν ἐςὶν ἤδη, καὶ πλεῖον ἢ τὸ. 
μείζοσιν αὐτῶν ὄρνισιν ἐν πλείονι χρόνῳ,: ταῖς δ᾽ ἐλάττοσιν κατὰ φύσιν), ἡ δ᾽ ἑτέρα εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα 
ἐν ἐλάττονι, γίνεται δ᾽ ἐν τέτῳ τῷ χρόνῳ ἤδη ἄνω τὸ ὠχρὸν ὅλον τόν τε ὑμένα ἐν ᾧ ὁ νεοττός, καὶ τὸν τῷ ὠχρᾷ ὑμώα ᾿ 
“ροσεληλυθὸς πρὸς τὸ ὀξύ, ἧπερ ἐςὶν ἡ ἀρχή τε τῷ ᾧῇ καὶ 10 καὶ τὸ μεταξὺ τύτων ὑγρόν. αὐξανομένου γὰρ τῷ νεοττῷ 
ἐκλέπεται Ἰὸ ᾧόν, καὶ ὅσον ςιγμὴ αἱμωτίνη ἐν τῷ λευκῷ κατὼ μικρὸν τῷ ὠχρῶ τὸ μὲν ἄνω γύεται τὸ δὲ κάτω, ἐν 
αὶ καρδίω. τῦτο δὲ τὸ σημεῖον πηδᾷ καὶ κινεῖται ὥσπερ ἔμν- μέσῳ. δὲ: τὸ Χευκὸν ὑγρόν" τοῦ «δὲ κάτω ὠχροῦ τὸ λευκὸν 
ψυχον, καὶ ἀπ᾿ αὐτῷ δύο πόροι. φλεβικοὶ ἔναιμοι ἑλισσό. κάτωθεν, ὥσπερ. τὸ πρῶτον ὑπῆρχεν. δεκαταίς δ᾽ ὄντος τὸ 

μένοι φέρουσιν αὐξανομένου εἰς ἑκάτερον τῶν χιτώνων τῶν λευκὸν ἐσχατον γύεται, ὀλίγον ἤδη ὃν καὶ γλίσχρον καὶ 
περιεχόντων. καὶ ὑμὴν δ᾽ αἱμωτικὰς δας ἔχων ἤδη περι» 15 παχὺ καὶ ὕπωχρον. τέτακται γὰρ τῇ θέσει ἔκαςα τόνδε 

. ἔχει τὸ λευκὸν κατὰ τὸν χρόνον τῦτον ὠπὸ τῶν πόρων τῶν τὸν τρόπον. πρῶτος μὲν καὶ ἔσχατος πρὸς τὸ ὄςρακον ὃ 
φλεβικῶν. ὀλίγον δ᾽ ὕςερον καὶ τὸ σῶμα ἤδη ὠποκρίεται, «τῷὸ ᾧῦ ὑμήν, οὐχ ὁ τοῦ ὑςράκου, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκεῖνον. ἐν δὲ 

μωυιρὸν τὸ πρῶτον 'πκάμπαν καὶ λευκόν. δήλη δ᾽ ἡ κεφαλή, τότῳ λευκὸν ἔνεςιν ὑγρόν,. εἶτα ὁ νεοττός, καὶ περὶ αὐτὸν 
καὶ ταύτης οἱ ὀφθαλμοὶ μάλις᾽ ἐμπεφυσημένι". καὶ τῆτο ὑμὴν χωρίζων, ὅπως μὴ ἥ ἐν ὑγρῷ ὁ νεοττός" ὑπὸ δὲ τὸν 
μέχρι πόρρω διατελεῖ" ὀψὲ γάρ ποτε μικροὶ γύονται καὶ 20 νεοττὸν τὸ ὠχρόν, εἰς ὃ τῶν φλεβῶν ἔφερεν ἡ ἑτέρα, ἡ δ᾽ 
συμυπίπτοσιν. τῷ δὲ σώματος τὰ κάτω μέρος ὑδὲν φαίνε- ἑτέρα εἰς τὸ περιέχον λευκόν. τὸ δὲ πᾶν περιέχει ὑμὴν 
ται μόριον πρὸς τὸ ἄνω τὸ πρῶταν.. τῶν δὲ πόρων τῶν ἐκ μετὰ ὑγρότητος ἰχωροειδᾶς. εἶτ᾽ ἄλλος ὑμὴν περὶ αὐτὸ ἤδη 

τὴς καρδίας τεινόντων ὁ μὲν φέρει εἰς τὸ κύκλῳ περιέχον, τὸ ἔμβρυον, ὥσπερ εἴρηται, χωρίζων πρὸς τὸ ὑγρόν. ὑπο-- 
ὁ. δ᾽ εἰς τὸ ὠχρὸν ὥσπερ ὀμφαλὸς ὦν. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ κάτω δὲ τότε τὸ ὠχρὸν ἐν ἑτέρῳ ὑμένι περιειλημμένον, εἰς 
4 νεοττῷ ἐςὶν ἐκ τῷ λευκῦ, ἡ δὲ τροφὴ διὰ τῷ ὀμφαλῇῦ 25 ὃ τεύει ὀμφαλὸς ὁ ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ τῆς μεγάλης 
ἐκ τῷ ὠχρὰ. δεκαταίς δ᾽ ἤδη ὄντος ὁ νεοττὸς ὅλος διάδηλος φλεβὸς φέρων, ὥςε μὴ εἶναι τὸ ἔμβρυον ἐν μηδετέρᾳ τῶν 
καὶ τὼ μέρη πάντα. ἔχει δ᾽ ἔτι τὴν κεφαλὴν μείζω τοῦ ὑγροτήτων. περὶ δὲ τὴν εἰκοςὴν ἤδη φθέγγεταί τε κινόμενος 
ἄλλκε σώματος, καὶ τὸς ὀφθαλμὸς τῆς κεφαλῆς, ὑκ ἔχον- ἔσωθεν, ἐάν τις “κινῇ διελών, καὶ ἤδη δασὺς γίεται, ὅταν 
τάς πω ὄψιν. γίνονται δ᾽ οἱ ὀφθαλμοὶ περὶ τὸν χρόνον τῶς ὑπὲρ τὰς εἴκοσιν ἡ ἐκκόλαψις γίγνηται τῶν φῶν. ἔχει δὲ 
τον. ἐξαιρόμενοι μείζες κυάμων καὶ μέλανες" ἀφαιρεμένε 30 τὴν κεφαλὴν ὑπὲρ τῷ δεξιὰ σκέλος ἐπὶ τῇ λαγόνι, τὴν δὲ 
δὲ τὸ δέρματος ὑγρὸν ἔνεςι λευκὸν καὶ ψυχρόν, σφόδρα πτέρυγα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς" καὶ φανερὸς κατὰ τῦτον τὸν 
ςΐλβον πρὸς τὴν αὐγήν, ςερεὸν δ᾽ ὑθέν. τὼ μὲν ἔν περὶ τὰ χρόνον ὅ τε χοριοειδὴς ὑμὴν ὁ μετὰ τὸν τῷ ὀςράκε ὑμένα 

«4. ἡ τὰ] εἶτα ΡῈ", ΠΠ γοόμοα Ῥ. 5, Ἰονώμινα 4505. ἢ 2. ἐδὲ ες “5, εἷς ΡῈ“. Δ. γένησις “45. ΠΠ τοῖς] συμβαίνει τοῖς 5. ἵ 
6. καθάπερ εἴρηται οτχ 5. [ 8. ἐν πλείοσι ταῖς δ᾽ ἐλάττισιν ἐλάττονα “Ε΄. 1} 9. ἐν εἰ ἤδη οτὰ “4“05. 1 ἄνω τὸ ὠχρὸν] τό τε ἄγω 
ὠχρόν (5, τό τε ὠχρὲν ἄνν “45, ἄγω ΡΏ5Ε5, ᾿ 10.. προεληλυθὸς 1)“, πρὸς τὸ ἐληλυθὸς ΡῈ“. [1 ἐςὶν εἰ τε οἵχὰ “5. ᾿ 12. σήμε- 

ρν ῬῈ“. 1 13. λελισσωμέίνοι “4505, ἱλισσόμενοι δ ῬΏ"Ε“. | 15. περιέχει ἤδη 225. ἵ 16. ὑπὸ ῬΙ5Ε“. ᾿ 17. ἤδη] ἤδη καὶ ΡΕ“. 
48. τὸ οτχὰ ΡΟ “5. 1| πρῶτον δϊα μικρὸν 24. 1 καὶ τὸ λευκόν ῬΏ5Εσ. ἸΠδήλη δ᾽ ἡ] δηλοῖ δ᾽ ἡ 22“, δὲ ἤδη ΡῈ“. || 20. διαπλεῖ 

»Ε“. ᾿ὶ 24. ὁ δ᾽ εἰς τὸ ὠχρὸν] δὲ ὡς τῷ ὠχρῶ ῬῈΦ“. 1 ὅπερ 65. 1 26. ἄδηλος ρΥ 5, εὔδηλος σοττ. 27, ἔτι οἵχ Ῥ.).“Ε“. ἢ} 28. 
ἄλλυ] ὅλυ 45. 1 29. πὼς 65. 1 32. ςερεὸν] ὕςερον Ῥ)“Ε“. 

1. διάκεινται “45, ΠΠ 6. ὠχρόν] ὑγρόν “45. τὸ ὠχρόν --- 8. περιέχοντα ογα ΡῈ“. 1 Ἴ. τότω τῷ χρόνω ὑγρὸν ἤδη ἐξὶ ῬΟ6Π)5Ε“. ἢ 
9. τόν τε οἵχὰ ῬῈ“, τε οαὰ 5“. || 12. τὸ υἱγχραυθ οἵὰ “4505. ἡ 16. πρώτως μὲν καὶ ἔσχατον ῬΏ“Ε5. {ἃ ὸ] τὸ “445, οτὰ ὦ», ἢ 

18. εἶτ᾽ δέσιν ὁ σ0ο, ἢ καὶ ὁ πεὶ ῬΡΙ5Ε“. || 19. ἢ Ροϑὶ νεοττὸς (5, ΠΤ 20. εἰς 8] εἴσω ῬΙ“Ὲ“. ᾿ὶ 23. τῶ ὑγρῶ ἘΦ. 1} 21. τῦτο 

ὠκρὸν ῬΏ5Ε“. ἴὶ εἰς 8] ἐν ᾧ ῬΙ“Ε“. ἢ 25. ὁ ἐμφαλὸς ἀπὸ “45. ἢ 26. ὑδετέρα “5, ὑδειτέρω 124. ἢ 27. ἤδη] ἢ .4“. 11 28. ἄν τις 
κιῇ 125, ἀντικινεῖ ῬΈ». ἢ 29. ἡ ἰκκόλαψις γύεται 445, γίγνηται ἡ ἰκκόλαψις Ῥ6)“Ε5. ᾿ 30. ὑπὶρ] ὑπὸ «45. ΠΠ 31. τῆς οαι .44σ0». ἢ 

φαπρῶς 55. 1 82 εἰ 562 α 8. χοριώδης Ἐπ χορειώδης 25, χοιροειδὴς (5. 

ΒΡΡΡ 
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τὸ δ᾽ ἔλαττον γύξται τῶν διδύμων, τὸ δὲ τελευταῖδν το» 

ρώτῶδες. 

τὸν ἔσχατον, εἰς ἂν ἔτεινεν ὁ ἕτερος τῶν ὀμφαλῶν (καὶ ἃ 
γεοττὰς ἐν τότῳ δὴ γίεται τότε ὅλος), καὶ ὁ ἕτερος ὑμὴν : 
χρριορειδὸς ὧν, ὁ περὶ τὲ ὠχρὸν εἰς ὃ ἔτεινεν ὁ ἕτερος ὁμ- Τίκτυσι ΓΝ μὲν τὰ πιριεροειδῇ δύο, οἷον φάτ» ἡ 
φαλός' ἄμφω δ᾽ ἥςην ἀπό τε τῆς καρδίας καὶ τῆς φλε- τὰ καὶ τρυγὼν ὡς ἐκὶ τὸ πολύ, τὼ δὲ πλεῖστα τρία τρυ- 

βὸς τῆς μεγάλης. ἐν δὲ τούτῳ τῷ. «Χρόνῳ ὁ μὲν πρὸς τὰ « γῶν καὶ φάττα, τόιτει δ᾽ ἡ μὲν περιςερεί, ὥσπερ εἴρηται, 
ἔξω χόριον ὀμφαλὸς τείνων ἀπολύεται τῷ ζῴν συμπεττω- πᾶσαν ὥραν, τρυγὼν δὲ καὶ φάττα. ἐν τῷ ἔαρι, ὑ πλεονάς 
κοῖς, ὁ δὲ εἰς τὸ ὠχρὸν φέρων συνήρτηται τῷ νεοττὸ πρὸς κις ἢ δίς" τίκτει δὲ τὰ δεύτερα, ὅταν τὰ πρότερον. Ὑεννη» 
τὸ ἔντερον τὸ λεπτόν, καὶ ἔσω τῷ ὠχρὰ πολὺ ἤδη γύεται θέντα διαφθαρῇ": πολλαὶ γὰρ διωφθείρυσιν αὐτὼ τῶν ὁρη- 
ἐν τῷ νεοττῷ, καὶ ὑπόστημα ἐν τῇ κοιλίᾳ ὠχρόν. καὶ πε- θων. τίκτει μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, καὶ τρίῳ ποτέ ἀλλ᾽ 
ρίττωμα δ᾽ ἀφίησι περὶ τὸν χρόνον τῦτον τρὸς τὰ ἔξω χό- 9 ἐξάγει ἀδέκοτε δυοῖν πλέον νεοττοῖν, ἐγίοτε δὲ καὶ ἔνα μόνον" 
ριον, καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἔχει" λενκὸν δὲ καὶ τὸ ἔξω περιτ- τὸ δ᾽ ὑταλαϊπόμενον τῶν φὠξν ἀεὶ οὐριόν ἐςιν. τῶν δὲ πλεῖ 
τωμα, καὶ ἔσω τι ἔγγύεται λευκόν. τέλος δὲ. τὸ ὠχρὸν φων ὀρχέων ἀδὲν αὐτοετὲς γεμᾷ. ὥπαντες δ᾽ οἱ ὄρνιθες, ἐπειδὰν 
ἀεὶ ἔλαττον γινόμαναν καὶ προϊὸν ἀναλίσκεται πάμπαν καὶ ὦπαξ ἄρξωνται τίκτειν, διὰ τύχως ὡς εἰκεῖν ἔχοσιν φά, ἀλλ 
ἐμπεριλαμβάνεται ἐν τῷ νεοττῷ, ὥς" ἤδη ἐκκεκολαμμένου ἐν ἐνίοις διὼ μικρότητα ὦ ῥᾷδιον ἰδεῖν. ἡ δὲ περις ερὼ ὡς ἐπὶ 
δικαταίου, ἄν τις ἀνασχίσῃ, ἔτι πρὸς τῷ ἐντέρῳ μικρόν τι (5 τὸ πολὺ «ἄρρεν καὶ θῆλυ, καὶ τότων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πρότε- 
τὸ ὠχρὴ λείπεται, ἀπὸ δὲ τῷ ὀμφαλῖὶ ἀπολέλυται, καὶ ρον τὸ ἄρρεν τίκτει" καὶ τεκῦσα μίαν ἡμέραν διαλείπεε τὼ 
ὑθὲν γίεται μεταξὺ ἀλλ᾽ ἀνήλωται πᾶν. περὶ δὲ τὸν χρόε πολλά, εἶἴτωυ πιλιν τίκτε θάτερον. ἐπῳάζει δὲ καὶ ὁ ἄρρν 
νὸν τὸν πρότερον ῥηθέκτω καθεύδει. μὸν ὁ νεοττός, ἐγείρεται ἦν τῷ μέρει τῆς ἡμέρας, τὴν δὲ νύκτα ἡ θήλεια. ἐκπέττε- 
δὲ καὶ ἀναβλέκει κινέμενος καὶ φθέγγεται" καὶ καὶ καρδία 

ἅμα τῷ ἐμφαλῷ ὀναφυσᾷ ὡς ἀναπνέοντος. ἡ μὲν ἕν 
γεσις ἐκ τῷ φῦ τοῖς ὄρνισι. τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. τίετεσι δ᾽ 
αἱ ὄρνιθες ἔγια ἄγονα τῶν φῶν καὶ τὰ ἐξ ὀχείας γινόμοα, 
καὶ ἐχῳαζουσῶν ὑϑὲν γύεται ἔκγονον᾽ τεθεώρηται δὲ τοῦτο 
μάλιστα ἐπὶ τῶν περιςερῶν. τὰ δὲ δίδυμα τῶν ὠῶν δύ᾽ 

ταί τε. καὶ ἐχλέκέται ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν τὸ. Ὑνόμονε 
. γέν 20 πρότερον τῶν ῳῶν" τπρώσκει δὲ τὸ φὸν τὴ προτεραίᾳ Ὶ 

ἐχλέκει. καὶ συνδιρμδυόι τὸς νεσττὸς ἀμφότεροι ἐπὶ χρό- 
"Ὸν τὸν αὐτὸν ὅνπερ καὶ τὰ ὠά. χαλεπωτέρα δὲ ἡ θήλειά 

ἐξι περὶ τὴν τοωνοτροφίαν τῷ ἄρρενος, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα 
ζῷα μετὼ τὸν τόκον. τύετουσι δὲ τὰ ἐνιαυτὰ καὶ δεκώκις, 

ἔχει λεκίθες, ὧν τὰ μὲν διείσγει τῷ μι εἰς ἄλληλα σνγ- 5 ἤδη δὲ τινες καὶ ἑνδεκάκις, αἱ δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ δωδεκώ- 
κεχύσθαι τὼ ὠχρὰ τῷ λευκῦ λεπτὴ διώφυσις, τὰ δ᾽ οὐκ 
ἔχει ταύτην τὴν διώφυσιν, ἀλλὰ συμψαύεσιν. εἰσὶ δ᾽ ἔνιαι 

κις. ὀχεύει δὲ καὶ ὀχεύεται ἡ περιςερὼ ἐντὸς ἐνιαυτῷ" καὶ 
γὼρ ἔκμηνος ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. τὰς δὲ φάττας καὶ τὰς 

ἀλεκτορίδες αἱ πάντα δίδυμα. τίκτουσιν, καὶ ἤδη ἐπὶ τόν τρυγόνας ἔνιοί φασιν ὀχεύεσθαι καὶ γεννᾶν καὶ τρίμηνα ὄντα, 
Τῶν ὦπται τὸ περὶ τὴν λέκιθον συμβαῖνον" ὀκτωκαίδεκα σημεῖον πριόμενοι τὴν πολυπλήθειαν αὐτῶν. ἔγκυα δὲ γύε- 
ἡαρ τις τεκοῦσα ἐξέλεψε δίδυμα, πλὴν ὅσα οὔρια ἐγί- ὃ ται δίκα καὶ τέτταρας ἡμέρας, καὶ ἐπῳαζει ἄλλας τοσαύ- 
γετο. τὰ μὲν ὃν ἄλλα γόνιμα, πλὴν ὅτι τὸ μὲν μεῖζον τας ἐν ἑτέραις δὲ δῴνω καὶ τέτταρσι πτερῆνται ἴτως ὥστε 

1. ἱνέτειγεν “(5. ΠΠ 2. δὴ] ἤδη “415. 1} τότε ὅλος] τὸ τίλος 65. ἢ 3. ὁ οτι “4“05. ἢ ἐτείετο 4405. ἢ ἡ, δ᾽ ἥσθην Ῥ, δὴ ἐξιν “450, 
ἱποογίο 5. [[5. ἔξω πρὸς τὸ 4505. ἢ 6. συμπεπτωκίς , συμπεπτωκότος “4405. [Π Ἴ. συναρτεῖται ῬΈ“. Π 10. ἀφιᾶσι 4405. ἢ τε 

τὸν χρόνον τῶτον ροδὶ χόριον 44. Π χωρίον 1)“. 11. ἔχει] δὲ ἔχει . ᾿ 12. τὸ οι ΡῈ“. ᾿' ἀὰ δαρὸν Ἐ5. 1 44. ἐκκεκολαμένου “45 

(5. ἰκκεκαλυμμένον Ῥ1)5 4. 115. ἔτι) τὰ “4505. 11 16. τῷ ὀμφαλῦ δὲ Ῥ. ἢ 17. γύγνεται τῶ μεταξὺ “4. 1 ἄλλο ΡῈ“, οτοὶϑεὶ ἀνέ- 

λωται πᾶν. ἢ 20. ἀναφῦσα 5. ἢ 21. ἐκ οπι ΡῈ“. ᾿Π τίκτουσαι (5. ᾿ 25. λεκύθους ῬΏ“. ἢ τὰ] τὸ “4465. ἢ τι] τὸ “44. 1 26. διά. 

θεσις ῬΕ“. ᾿ 21. ἔνα αἱ ἀλ. “445. }} 28. καὶ ἤδη] ὡς ῬΏ“Ε“. 29. τὸ οἵὰ “4505. ἢ} λέκυθον ῬΈ“. [1 30. ὥρνκ ῬΟΟΏ4Ε5. ἡ 31. 
ὅτι (ομγ. Θδβπογυ: οούϊοος ὅσα. 

1. ἔλασσον «45. 1] τὸ] ὁτὲ ΡῈ“. [Π τελευτῶ Ἐσ. 1] 6. ἃ ογὰ Ρ-. 1. πρότερα ῬΡΏ“, πρῶτα (6. Π 8. πολλοὶ “45, πολλὰ Ῥ. 
9. ἢ ὅν ὅτως 125, ὅὕτως Ῥ. ᾿ἱ τρίς Ῥ. Ὶ 10. ἐξάγει τε οὐδέποτε ΡΟ5})“. 1] δυσὶ ΡΙ)5. ᾿]. πλέων «45, πλείων 65. 1} δὲ καὶ δα] δ᾽ ἵν 4“ 

05. 114. ὑρινόν 225. 1 13. ἅπαξ] ἅπαντες 2.5, ἀπ .4“0 5, οἵα Ρ. ἰ ἔχνσι φύσει ὠά Ῥ. 1 14. ἵν οπι Ρ.44})5. ᾿ὶ ὡς μὲν ἐπὶ 440». ἢ 

16. ἡμέραν οὐ διαλείπει . 1 τὰ πολλά οπι “4505. Π 18. μέρει] θέρει ῬΩ)5. ᾿ ἰκπέτεται Ὁ“. ᾿ 19. γεννώμενον ῬΏ“. ἢ 20. πρτέρα ἢ 

ΟἿ“. 1 ἢ] ἧς 4“0 5, ἢ ῬΏ5. ᾿ 21. χρένον τινὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὅνπερ (05, χρόνον τινὼ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον ὄγκερ «45, ἢ 22. δὲ καὶ ἡ 
ῬΙΠ 5. 1 23. ἐπὶ “4505. ἢ] τεκχνρφορίαν 45. ἢ 25. τις 125. 1 26. ὀχεύεται δὲ καὶ ὀχεύει “45. ᾿] τὸς τῷ ἐνιαντὸ 224. }} 27. ἐξάμπνον σ᾽ 

ἣξ μηνῶν ΡΙ“. 11 29. ἔγγνα “45. 1 31. τέσσαρσι 445. ἢ] πτερῦται 5, περαιῦτα, “45. 11 ὥςε καὶ ῥαδίως μὴ κατ βιοῖ Ῥ, 
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μὴ ῥᾳδίως καταλαμβάγεσθαι. βιοῖ δὲ φάττα, τὸς φασί, ραΐξ οὐ μόνον δύο, ὥσπερ φασί: τῦες, ἀλλὰ καὶ πλείω" 
χαὶ τετταράκοντα ἔτη" καὶ αἱ πέρδικες δὲ πλείω ἢ ἔτη ὑκς ἐπῳάζει δὲ περὶ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ ἐκβάλλει τὸς νεοττὸς 
καΐδεκα. τύκτει δὲ ἡ περιστερὰ ἀπονεοττεύουσῳ πώλιν ἐν ὁ κόραξ. ποιεῖ δὲ καὶ ἄλλα τῶν ἀννῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο" 
τριάκονθ᾽ ἡμέραις. «ολλάκις γώρ, ὅσα πλείω τύκτει, ἔνα, ἐκβάλλεσιν. ὁ πάν» 

5... . Ὁ δὲ γὺψ νεοττεύει μὴν ἐπὶ πέτραις ἀπροσβάτοις" 6 τὰ δὲ τὼ τῶν ἀετῶν γέη ὃ ὅμοιω περὶ τὰ τέκνα, ἀλλ᾽ ὁ 
διὸ σπάνιον ἰδεῖν νεοττιὰν γυπὸς καὶ νεοττός, καὶ διὼ τῦτο πύγαργος χαλεπός, οἱ δὲ μέλανες εὔτεκνοι περὶ τὴν τρο- 
καὶ Ἡρόδωρος ὁ Βρύσωνος τῷ σοφιστῇ πατὴρ φησὶν εἶναι ᾧήν εἰσιν, ἐπεὶ πάντες γε ὡς εἰχεῖν οἱ γαμψώνυχες, ὅτε 
τὸς γῦπας ἀφ᾽ ἑτέρας γῆς, ἀδήλυ ἡμῖν, τῦτό τε χέγων τὸ θᾶττον οἱ νεοττοὶ δύνανται πέτεσθαι, ἐκβάλλυσι τύπτοντες 
σημεῖον, ὅτι ὑδεὶς ἑώρακε γυπὸς νεοττιάν, καὶ ὅτι πολλοὶ ἐκ τῆς νεοττιᾶς. καὶ τῶν ἄλλων δέ, ὥσπερ εἴρηται, σχεδὸν 
ἐξαίφνης φαίνονται ἀκολεθῶντες τοῖς ςρωτεύμασιν. τὸ δ᾽ ἐςὶ ι0 οἱ πλεῖστοι τῦτο δρῶσι καὶ θρέψαντες ὀδεμίαν ἐπιμέλειαν 
χαλεπὸν μὲν ἰδεῖν, ὦπται δ᾽ ὅμως. τύιτυσι δὲ δύο ὠὰ οἱ ποίδνται τὸ λοιπόν, τλὴν πορώγης' αὕτη δ᾽ ἐπί τιν χρό- 
γῦπες. τὰ μὲν ὄν ἄλλα ὅσα σαρκοφώγα ἐκ ὦπται πλεο- γὸν ἐπιμελεῖται" καὶ Τρ ἤδη πετομένων “πιςν παραπο- 
νάκις ἢ ἅπαξ τίκτοντα, ἡ δὲ χελιδὼν δὶς νεοττεύει μόνον τομέη, 
τῶν σαρκοφαΐγων" τῶν δὲ νεοττῶν ὧν τις ἔτι νέων ὄντων ἧς Ἂ Ὁ δὲ κίον ὙΕ μὲν ὑπό των ὡς μεταβάλλει Ἰ 
χελιδόνος τὼ ὄμματα ἐκκεντήσῃ, γίνονται ὑγιεῖς καὶ βλέ. (5 ἐξ ἱέρακος, διὰ τὸ ἀφανίζεσθαι τὸν ἱέρακα περὶ τοῦτον τὸν 

-΄ ,ὔ “ Ὁ “΄, 2 Ν Ν Υ ε 3 
«υσιν ὕς ρον. : : χρόνον, ᾧ ὅμοιός ἐς ιν" σχεδὸν δὲ καὶ τὸς ἄλλες ἱέρακας ὑκ 

6... Ὁ δ᾽ ἀετὸς φκὶ μὲν τύκτει τρία, ἐκλέπει δὲ τούτων ἔστιν ἰδεῖν, ὅτε θᾶττον φθέγγεται ὁ κόκκυξ, πλὴν ὀλίγας 
τὰ δύο, ὥσπερ ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς Ἡυσαίΐου λεγομένοις ὅτε: ἡμέρας. ὁ δὲ κόκκυξ φαίνεται ἐπ᾿ ὀλέγον χρόνον τῇ θέρους, 
συ, “ὃς τρίω. «μὲν τίκτει, δύο ἐκλέπει, ἣν δ᾽. ὠλεγίζει." τὸν δὲ χειμῶνα ἀφανίζεται, ἔςι δ᾽ ὁ μὲν ἱέραξ γαμψώνυ-" 
ὡς. μὲν οὖν τὼ πολλὰ οὕτω συμβαίνει, ἤδη δὲ καὶ τρεῖς τ χος; ὁ δὲ κόκκυξ ὁ γαμψώνυχος. ἔτι δὲ ὑδὲ τὼ περὶ τὴν 
ποττοὶ ὠμμένοι. εἰσίν. ἐκβάλλει. δ᾽ αὐξανομένων τὸν ἕτερον κεφαλὴν ἔοικεν ἱέρωκι, ἀλλ᾽ ἄμφω ταῦτα “περιστερᾷ μᾶλ- 
τῶν νεοττῶν ὠχβόμοενος. τῇ ἐδωδῇ, ἅμα. δὲ καὶ λέγεται λον" ἀλλ ἢ κατὰ τὸ χρῶμα μόνον προσέοικεν ἱέρακι, πλὴν 
ἐγ τῷ. χρόνῳ τούτῳ. ἄπαστος γίεσθαι, ὅκως μὴ ἁρπώ- τῇ μὲν ἱέρακος τὼ πουιΐλα οἷου γραμμαί εἰσι," τῇ “δὲ κό;ν- 
ἴᾳ τὸς τῶν θηρίων σχύμνυς" οἵ τε ἦν ὄνυχες αὐτῷ διαστρές κυγος οἷον ςιγμαί. τὸ μότοι μέγεθος καὶ ἡ πτῆσις παρα» 
φόνται, ὀλίγας ἡμέρας, καὶ τὼ πτερὼ. λευκαύεται, ὥστε 5 πλησία τῷ ἐλαχίςῳ τῶν ἱεράκων, ὃς κατὰ τὸν χρόνον τῦτον 
καὶ τοῖς τέκγοις τότε γίνονται χαλεποί. «τὸν δ᾽ ἐκβληθέτα ἀφανής ἐςὶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὃν φώδεται ὁ κόκκωξ, ἐπεὶ 
δέχεται καὶ ἐκτρέφει ἡ φήνη. ἐπῳαζει δὲ περὶ τριώκονϑ᾽ ἤδη γε ὠμμώοι εἰσὶν ἄμοφω. καὶ κατεσδιόμενος δ᾽ ὦπται 
ἡμέρας. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοῖς μεγάλοις ὁ χρόνος τοσττός κόκκυξ ὑπὰ ἱέρακος" καίτοι ἐθὲν ποιεῖ τῦτο τῶν ὁμογενῶν 
ἐς: τῆς. ἐκφάσεως, οἷον χανὶ καὶ ὠτίδι’ τοῖς δὲ μένοις “ερὶ ὀρνέων. γεοττὸς δὲ κπώκκυγος λέγυσιν ὡς ἀδεὶς ἑώρακεν᾽ ὁ δὰ 
εὔζοσιν, οἷον ὑκτίγῳ “καὶ ἱέρακι. τύκτει δὲ ὁ ἰκτῖνος τὼ μὲν τίκτει μέ, ἐχλ᾽ ὁ ὐμμἑημνο νεοττιάν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε μὲν 
«λεῖα δύο, ἐνίοτε δὲ καὶ τρεῖς ἐξάγει νεοττός" ὁ δ᾽ αἰτώ-. ἐν τῇ τῶν ἐλωττόνων ὀρνίθων ἐγτίκτει καταφαγὼν τὰ φὰ τὰ 
λιος καλύμενος ἔςιν ὅτε κκὶ τέτταρας. τίκτει δὲ καὶ ὁ. κό- ἐκείνων, μάλις δ᾽ ἐν ταῖς τῶν φαβθῶν νεοττιαῖς, καταφα» 

᾿Ν 

2. ἴτη ἡ ῬΏ“. | 3. δὲ καὶ ἡ ῬΏ“. ἢ 6 εἰ 9. νεσττείαν ῬΠ)5. 1} Ἰ. καὶ οἷά »Ῥᾳῃ5. ἢ ἠρόδστις ΟΣ“. ᾿ ὁ οἵα Ῥ. ἢ βρύσσωτος 
425, βρίσσωτος 195, ἀρίσσωτος Ῥ. Ἷ πατέρας ῬΏ“. ἡ 8. ἐφ᾽ ΡΟ. “. ἃ ἀδῆλους ΡΠ“. ἢ 9. πολλοῖς Ῥ. 10. φρατευομένοις 45. ἢ 11. 
μὲν οὔ; ῬΏ». ἢ οἱ οπι Ῥ. 1 14. μᾶλλον 5. ἢ δὲ ποττῶν οτὰ Ῥ. κα ἔτι οὰχ Ῥῦ"})“. ἢ 46. βλέποτες Ῥ ἢ 18. ἐπὶ τοῖς λεγομέιοις 

μιουσκίου ῬΏ “5. 19. δ᾽ ἀλεγίζει] δὲ λεχίζει Ῥ. 1 20. τρὶς 224. ἢ 21. τῶν νενττῶν]} νεσττὸν 24. ἱ 22. τῆς ἐδωδῆς 65. 1 καὶ οπυὺ Ῥ 

καὶ 1.28. τύτῳ] τῷ αὐτῷ “4505. 11 πάετος 65, ἑπτάετος. 5, }} ὅπως εἰ μὴ Ῥ. 1 24. ἦν οὔ “45, ροδὶ ὄτυχες ροαυῶῖ ῬΩ85. ἢ 
ὦ ὍὯα, ἢ διαφέρονται 4505. ἢ 25. λιυκαίνοται 125. ἢ 431. τρέφει. “5. Π᾿ περ οτχλ 125. 28. ὁ οἷά Ῥ, ἢ 29. χηνὸς καὶ ὠτίνε 

ῬΉ" [[:30. καὶ οπι 9». {31. δὲ γώλιος . 

εὐ Κ᾽. ἐπψάζει δὲ] καὶ ἱπωάζω καὶ 5, καὶ ἐπωάζει ῬΏ5. ᾿ 2. περὶ οἵὰ .45, ἢ 3. ὀρνίθων (5. Ἵ 1. 1] τὶ }, οἵα 5225. ἢΠ! ὅτι 5. 
ὅταν Ὀ7)4. 1 8. δύνωνται, ῬΟ5})5. ἢ πέττεσθαι .45. ἢ 9. γευττες Ῥ.“. ἢ 10. ἐκτρέψαντες Ῥ,, ἐπικάμψαντες 22“. 11, τὰ οἵα .“4σ0», 

42. κειτομίη 1)“. ᾿ὶ παραπετομένους Ῥ)΄44025. α 15. περ] καὶ πρὶ 0 16. ᾧ ὅμοιος] ὅμοιος δ᾽ 4405. 1 17. ὅταν θᾶττον φϑέγγηται 
ῬΟΞῬο. ἢ 18. ἐχ᾽] μὲν ἐπ’ 5“. ἢ 20. ὁ δὲ κόκκυξ ] καὶ ἑ κόκκυξ Ρ.. Ἡ ὅτε ΡΌ5. αὶ 24. τὼ αὐτὰ π. μᾶλλον ἃ ἱέρκκι ἀλλὰ κ΄ “15 

405. 23. τὰ οτι «450 5.}} 26. δ)] ὧν Ῥ. ἢ ὃ οτὰ “4505. ἢ 28. ὁμοιογενῶν ῬΩΌ“. ἢ 29. Ἀέγει “44. 1} 30. νενττοίκν 125, νοττείαν πὰ ἵ 
Β1.. κ' τὸ τύτων ὠά μ. “5. 1} 32. φάέβων Ὦ“, ἜΡΟΝ “446, φαττῶν Ῥ. [ἰ τεοττείκις ΡΞ". 

“ 
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γῶν καὶ τὰ τότων ᾧά. τύοτει δ᾽ ὀλιγάκις μὲν δύο, τὼ δὲ 
τλεῖςα ἔν. ἰντίκτει δὲ καὶ τῇ τὴς ὑπολαϊδὸς νεοττιᾷ" ἡ δ᾽ 

ἐκπέττει καὶ ἐκτρέφει. γύεται δὲ πίων καὶ ἡδύκρεως κατὼ 
τῦτον τὸν καιρὸν μάλιστα. γίονται δὲ καὶ τῶν ἱερώκων οἷ 

ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΒΊΩΝ Ζ. 

δὲ ἅμα τοῖς πρώτοις τῶν δένδρων καὶ ἄρχεται αὖθις ἀπο-- 
λαμβάνειν τὴν πτέρωσιν ἅμα τῇ τότων βλαςήσει. ἀλεκτο-- 
ρίδι δ᾽ ὑποτιθέασιν αὐτῶν τὰ φὼ ἐπῳάζειν οἱ τρέφοντες δχαὲ 

Ν νι γΥ ,“ “« ’ὔ ᾽ -', τὸ τὸν ἄρρενα τῆς θηλείας τοῦτο δρώσης ἐπιπετόμενον συν- 

γεοττοὶ ἡδύκρεῳ σφόδρα καὶ πίονες. νεοττεύει δὲ γένος τι 5. Ἰρίθειν' διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τῶν ἀγρίων ἕνιοι ὀρνέ- 
ν» »“ ’,ὔ Ὶ } ᾽ ’ἤ ἔτι αὐτῶν πόρρω καὶ ἐν ἀποτόμοις πέτραις. 

8 Ἐκῳάζει δὲ τὰ πολλὰ τῶν ὀρνέων, ὥσπερ εἴρηται 
-“ - ,ὔ ν»ῈῪ - Δ 

περὶ τῶν περιστερῶν, διαδεχόμενα τὼ ἄρρενα τοῖς θήλεσι, 

τὰ δὲ τοσῦτον χρόνον ὅσον ὠπολείπει τὸ θῆλυ τροφὴν αὑτῷ 

θων. ὠποδιδράσκοντες τὸς ἄρρενας τίκτουσι καὶ ἐπῳάζουσεν. 
ὑποτίθεται δὲ τοῖς ὄρνισι μάλιςα δύο ὠά" τοσαῦτα γὰρ 
μόνα δύναται ἐπῳάζεσα ἐξάγειν. ἐπιμελῆνται δ᾽ ὅπως μαὴ 
καταβαύνσα διαλίπῃ τὸν ἐπῳασμόν, παρατιθέντες τροφήν. 

ποριζόμενον. τῶν δὲ χηνῶν αἱ θήλειαι ἑπῳάζεσι μόναι, καὶ το οἱ δ᾽ ὄρνιθες περὶ τὴν ὀχείαν τὸς ὄρχεις μείζες ἴσχεσιν ἐπι- 
διαμέόνυσι διὰ παντὸς ἐφεδρεύεσαι, ὅτανπερ ἄρξωνται τῦτο 

᾿ ποιεῖν. πρὸς δὲ τόποις ἑλώδεσί τε καὶ πόαν ἔχεσι παΐγτων 
,-“ 7 ᾽ ες ,ὔ , ς τῶν λιμναίΐων ὀρνίθων αἷ νεοττιαὶ γίνονται" διόπερ καὶ ἡσυν 

δήλως, οἱ μὲν μᾶλχον. ὀχευτικοὶ καὶ μᾶλλον ἐπιδήλως, 

οἷον ἀλεκτρυόνες καὶ πέρδικες, οἱ δὲ μὴ συνεχῶς ἧττον. 
Περὶ μὲν ὄν τῆς τῶν ὀρνίθων κυήσεως καὶ γενέσεως. τῷ» 

ΤΟΥ χίαν ἔχοντες ἐπὶ τῶν ὠῶν δύνανται τροφὴν αὑτοῖς πορίζε- ὃν τρόπον, οἱ δ᾽ ἰχθύες ὅτι μὲν ὃ πάντες φοτοκῷ Τὸ 
σθαι καὶ μὴ παντάπασιν ἄσιτοι εἶναι. ἐπῳάζουσι δὲ καὶ ι5 σιν, εἴρηται πρότερον. τὼ μὲν γὰρ σελάχη ζῳοτοκεῖ, τὸ δὲ 
τῶν κορωνῶν αἱ θήλειαι μόναι, καὶ διατελοῦσιν ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ἄλλων γώος ἰχθύων ῳοτοκεῖ, ῳοτοκεῖ δὲ τὰ σελάχη 
ἔσωι διὰ παντός" τρέφνσοι δ᾽ αὐτὰς οἷ ἄρρενες κομίζοντες τὴν πρότερον ὠοτοκήσαντα ἐν αὑτοῖς, καὶ ἐκτρέφνυσιν ἐν αὐτοῖς, 
τροφὴν αὐταῖς καὶ σιτίζοντες. τῶν δὲ φαβῶν ἡ μὲν. θήλεια πλὴν βατράχου. ἔχουσι δὲ καὶ τὼς ὑςέρας, ὥσπερ ἐν τοῖς. 
ἀπὸ δείλης ἀρξαμένη τήν τε νύχθ᾽ ὅλην ἐπῳάζει καὶ ως ἄνω ἐλέχθη, διαφόρους οἱ ἰχθύες: τὼ μὲν γὰρ φοτοκῖστα, 
ἀκρατίσμωτος ὥρας, ὁ δ᾽ ἄρρην τὸ λοιπὸν τῷ χρόνε.. οἱ δὲ 20 δικρόας ἔχει καὶ κάτω, τὰ δὲ σελάχη ὀρνιθωδεςέρας. δμὰν» 
πέρδικες δύο ποιῶνται τῶν ὠῶν σηκές, καὶ ἐφ᾽ ᾧ μὲν καὶ θής φέρει δὲ τῆς τῶν ὀρνίθων ὑςέρας, ὅτι ὁ πρὸς τῷ ὑποζώματι 
λεία ἐπὶ δὲ θατέρῳ ὁ ἄρρην ἐπῳάζει, καὶ ἐκλέψας ἐκπέμς ἐνίοις συνίςξαται τὰ ᾧά, ἀλλὰ μεταξὺ κατὰ τὴν ῥάχν, 
σεὶ ἑκάτερος ἑκάτερα" καὶ τοὺς νεοττοὺς ὅταν πρῶτον ἐξά: ἐκεῖθεν δ᾽ αὐξανόμενα Μετᾳβαύει. τὸ δ᾽ ὠὸν. γόεται πάντων 
Ὑ» ὀχεύει αὐτός. ᾿ τῶν ἰχϑύων οὐ δίχρων ἀλλὰ μονόχρων, λευκότερον δ᾽ ἃ ὁ- 

9 Ὁ δὲ ταὼς ζῇ μὲν πε πότε δὰ εἴκοσιν ἊΝ Ὑονᾷ ̓ ς χρότερον, καὶ πρότερον καὶ ὅταν ἐνῇ ὁ νεοττός. διαφέρα 
δὲ τριέτης μάλιςα, ἐν οἷς καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν. πτερῶν 
ἀπολαμβάνει" ἐκλέπει δ᾽ ἐν τριάκονθ᾽ ἡμέραις ἢ μικρῷ 
πλείοσιν. ἅπαξ δὲ τῷ ἔτες μόνον τύιτει" τίκτει δ᾽ φὰ δώ- 
δίκα ἢ μικρῷ ἐλάττω" τίκτει δὲ διαλείπων δύο ἢ τρεῖς ἡ- 

δ᾽ ἡ γώεσις ἡ ἐκ τῷ ὡΐ τῷ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνίδων, ἧ 
ἀκ ἔχει τὸν ἕτερον ὀμφαλὸν τείνοντα πρὸς τὸν ὑμώα τὸν 
ὑπὸ τὸ ὄςρακον" τὸν δ᾽ εἰς τὸ ὠχρὸν τοῖς ὄρνισι τείνοντα, πό- 
ρον, τῦτον ἔχει τοῦ δυοῖν. μόνον. ἡ δ᾽ ἄλλη γώεσις ἤδη πῶ 

Σ μέρας καὶ ὧκ ἐφεξῆς" αἱ δὲ πρωτοτόκοι μάλις α περὶ ὀκτῶ 30 σὰ ἡ αὐτὴ ἡ ἐκ τῷ ᾧϑ τῶν τε ὀρνίθων καὶ τῶν ὑχθύων" ἐπ᾽ 
φά. τίκτυσι δ᾽ οἱ ταῷ ὑπηνέμια. ὀχεύονται δὲ περὶ τὸ ἔαρ' ἄκρῳ τε γὼρ τύτε γίφται, καὶ αἱ φλέβες ὁμοίως τεύυσιν 
γίνεται δὲ καὶ ὁ τόκος εὐθέως μετὰ τὴν ὀχείαν. πτερορρυεῖ ἐκ τῆς καρδίας πρῶτον, καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ τὰ ὄμματα, καὶ 

2. τύιτει ῬΟ.Ώ 5. ἢ τῇ] ὑπὸ τῇ ῬΙ5. Π ὑλαίδος ΡΥ 724. [Πνεοττεία 105, νεοττείας ΤΌ. ἡεοττιᾷ --- ἃ, καιρὸν οἵα (5. ἢ 3. ἐκλίπα 
5. 1 πῖον καὶ ἡδύκρεων 44. {ά, οἵ οἷον 4505. 1} 7. ὀρνίθων ῬΏ“. Π 8. τὰ] τὸν Ὁ“. |} 10. ϑήλειαί τε ἐπ. ΡΟ“. Π| 11. διαμό. 
νσυσι οὐ 1)“. || ἐφεδρεύουσιν Ῥ. ᾿ϊ 12. τόποις] τοῖς 4“ 5. ἢ] ὑλώδεσί 2)“. 1} 13. νεοτταὶ “440 5, νεσοττεία. Ῥ)4. 14. τροφὴν] τροφήν 
τα 5. ᾿ὶ αὑταῖς 5. ἢ 46. διαμένυσιν ῬΏ“. ἱ 18. φάβων ΡΟ)“, φλάβων 45. ἢ 19. νὐκτα Ῥ.)5. ᾿ὶ 21. ζ) ὧν 6“. 1] 22. ἐπὶ 
ϑατέρω δὲ ΡΌ, ἐπὶ θατέρου Ὁ“. ἢ 25. εἴκοσι πότε ΡΏ“. ἢ 26. τριετὴς. 55. 1} ἐφ᾽ “4“Ὁ΄, ἢ 27. ἰκλέπει δ᾽] καὶ ἐκλέπει ῬΏ“. ἢ 48. 
τίκτει μόνον ῬΙ)5. 29. διαλιπὼν 5. 1 30. περὶ τὰ ὀκτὼ (5, 1 81. ταῶνες “415, ταόνες (5, ταὰ τὼ δὰ καὶ τὰ ἢ“, || ὑπηνέμια) 

ντητεμν Ῥ. 

1, ταῖς πρώταις Ῥ. [[ 2. αἱ δ᾽ ἀλοιτορίδες ὑπ. 1} 8. οἱ τρέφοντες οτχ ῬῺ“. ᾿ ἀ. τὸ] τῷ Ρ. ἢ 5. δὶ ῬΗ". Ι 7. δὲ οτὰ Ρ. ἢ μέ- 
λιςα τοῖς ὄρνισι 25. ἢ 8. μόνα δύνανται “45, δύναται μόνα Ῥ, δύνανται μόνα 4. 1} ἐπωάζουσαι 4405. |} ἐπιμελῶνται 4“. ἢ 9. διαλέίτη 
ῬΙ., ἀπολίπη «45. 1 10. ἔχνσιν ῬΙ“. {ἐπειδὴ ὅλως οἱ μὲν ἔλαττον ὀχ, Ῥ. ἢ 11. καὶ μᾶλλον] καὶ ἀὴ (5, καὶ αἱ δὲ “45. ἢ ἐπιδήλυς 

“45. } 13. ἦν οτὰ .45. }Π γενέσεως καὶ κυήσεως 5. {Π 14. μὲν οτχ “45. [ΠᾷΑ15. τὸ -- 16. σελάχη οτχὰ Ῥ. |[16. ἰχθύων γένος 4. ἢ 
ζῳοτοκεῖ δὲ τὰ] τὰ δὲ 4505. ἵ 17. πρῶτον Ῥ.4“0 5. [1 ἐν αὑτοῖς ογὰ .4σ 5, ἃ 18. ἢν] καὶ ὦν 25. {ΠΟ 19. ἰχθύς Ῥ. || 24. δίχροον 4“, 
δίχρουν Ὁ. Π μονόχροον “45, ὁμόχρων 125, ὅμοχρον Ῥ. ἢ 25. πῆ “4420 “5. ἢ 26. τῷ τῶν τῆς τῶν ῬΊ)4. [ 28. ὅςρακον] ὑπόζωμα 450». ἢ 
29. μόνοιν 44. } 30. ἡὶ ροϑῖ αὐτὴ οπλ 5. ἢ τε οἱχ “4505. ἢ 31, ἄκρου 22“, ἀκρότερα Ῥ. [ τε οἵὰ }. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. δ68 

τὼ ἄνω μέγιςα ὁμοίως τὸ πρῶτον" αὐξανομών δ᾽ ἀεὶ ἔλατ- συμβαδει ἡ γέεσις καὶ ἐπὶ τῶν ἀλωπέκων. οἱ δὲ καλύ- 
τὸν γίνεται τὸ ᾧόν, καὶ τέλος ἀφανίζεται καὶ εἰσδύεται μενοι λεῖοι τῶν γαλεῶν τὼ μὲν φὰ ἴσχεσι μεταξὺ τῶν ὑς ε- 
ἔσω, καθάπερ ἐν τοῖς ὄρνισιν ὁ νεοττὸς καλύμενος. προσπέ- ρῶν ὁμοίως τοῖς σκυλίοις, περιςάντα δὲ ταῦτα εἰς ἑκατέραν 
φυκε δὲ καὶ ὁ ὀμφαλὸς μικρὸν κατώτερον τῇ ςόματος τῆς τὴν δικρόαν τῆς ὑςέρας καταβαΐνει, καὶ τὼ ζῷα γύεται τὸν 
γαςρός. ἔςι δὲ νέοις μὲν ἦσιν ὁ ὑμφαλὸς μακρός, αὐξανο- 5 ὀμφαλὸν ἔχοντα πρὸς τῇ ὑςέρᾳ, ὥςε ἀναλισκομένων τῶν 
μένοις δ᾽ ἐλάττων, καὶ τέλος μικρός, ἕως ἂν εἰσέλθη, κα- ῶν ὁμοίως δοκεῖν ἔχειν τὸ ἔμβρυον τοῖς τετράποσιν. προσ-: 
θώτερ ἐλέχθη ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. περιέχεται δὲ τὸ ἔμβρυον πέφυκε δὲ μακρὸς ὧν ὁ ὀμφαλὸς τῆς μὲν ὑςέρας πρὸς τῷ 
καὶ τὸ ὠὸν ὑμένι κοινῷ" ὑπὸ δὲ τῦτον ἄλλος ἐςξὶν ὑμήν, ὃς κάτω μέρει, ὥσπερ ἐκ κοτυληδόνος ἕκαςος ἠρτημένος, τοῦ 
περιέχει ἰδίᾳ τὸ ἔμβρυον" μεταξὺ δὲ τῶν ὑμώων ἕνεςιν δ᾽ ἐμβρύου κατὰ τὸ μέσον, ἧ τὸ ἥπαρ. ἡ δὲ τροφὴ ἀνω- 
ὑγρότης. καὶ ἡ τροφὴ δ᾽ ὁμοία γίνεται τοῖς ἰχθυδίοις ἐν τῇ 10 τεμνομένε, κἂν μηκέτ᾽ ἔχῃ τὸ ὠόν, ὠώδης. χόριον δὲ καὶ 
κοιλίᾳ ὥσπερ τοῖς τῶν ὀρνίθων νεοττοῖς, ἡ μὲν λευκὴ ἡ δ᾽ ὑμένες ἴδιοι περὶ ἔκαςον γίνονται τῶν ἐμβρύων, καθάπερ ἐπὶ 
ὠχρά. τὸ μὲν ἕν σχῆμα τῆς ὑςέρας ὡς ἔχει, ἐκ τῶν ἀνω- τῶν τετραπόδων. ἔχει δὲ τὰ ἔμβρυα τὴν κεφαλὴν νέα μὲν 
τομῶν θεωρείσθω" διαφορὰ δ᾽ ἐςὶν αὐτοῖς πρὸς αὐτός, οἷον ὄντα ἄνω, ἀδρυνόμενα δὲ καὶ τέλεα ὄντα κάτω. ἐγγύεται 
“οἷς γαλεώδεσι καὶ πρὸς αὐτὸς καὶ πρὸς τὰ πλατέα. ἐνίοις δὲ καὶ ἐν τῇ ἀριςερᾶ ἄρρενα καὶ ἐν τῇ δεξιᾷ θήλεα, καὶ ἐν 
μὲν γὰρ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ὑςέρας περὶ τὴν ῥάχιν προσπέ- 15 τῇ αὐτῇ ἅμα θήλεα καὶ ἄρρενα. καὶ τὰ ἔμβρυα διαιρού- 
φυκε τὰ φά, ὥσπερ εἴρηται, οἷον τοῖς σκυλίοις: αὐξανό- μενα, ὁμοίως ὥσπερ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, ἔχει τῶν σπλάγ- 
μα δὲ περιέρχεται. ὕσης δὲ δριρδας τῆς ὑςέρας καὶ προσ- χγων ὅσα ἔχει μεγάλα, οἷον τὸ ἧπαρ, καὶ αἱματώδη. πών- 
πεφυκυίας πρὸς τῷ ὑποζώματι, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τῶν τὰ δὲ τὰ σελαχώδη ἅμα ἔχουσιν ἄνω μὲν πρὸς τῷ ὑπο- 
τοιότων, περιέρχεται εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος. ἔχει δ᾽ ἡ ὑξῴα ἵζώματι ᾧί, τὰ μὲν μείζω τὰ δ᾽ ἐλάττω, πολλά, κάτω 
καὶ αὕτη καὶ ἡ τῶν ἄλλων τῶν γαλεοειδῶν΄ μικρὸν προελ- 20 δ᾽ ἔμβρυα ἤδη" διὸ πολλοὶ κατὼ μῆνα τίκτειν καὶ ὀχεύε- 
θόντι ἀπὸ τῷ ὑποζώματος οἷον μαςὺς λευκές, οὗ κυημάς-. σθαι οἴονται τὸς τοιότυς τῶν' ἰχθύων, ὅτι ἀχ, ἅμα πάντα 
τῶν μὴ ἐνόντων ἕκ ἐγγίνονται. τὰ μὲν σκύλια καὶ αἱ βα- προΐενται, ἀλλὰ πολλάκις καὶ πολὺν χρόνον. τὰ δὲ κάτω 

τίδις ἴσχοσι τὼ ὑςρακώδη, ἐν οἷς ἐγγίεται φώδης ὑγρότης" ἐν τῇ ὑςέρα ἅμα" πέττεται καὶ τελεσιουργεῖται. οἱ μὲν Ὧν 
τὸ δὲ σχῆμα τῷ ὑςρώκε ὅμοιον ταῖς τῶν αὐλῶν γλώτταις, ἄλλοι γαλεοὶ καὶ ἐξαφιῶσι καὶ δέχονται εἰς ἑαυτοὺς τοὺς 
καὶ πόροι τριχώδεις ἐγγίνονται τοῖς ὁςράκοις. τοῖς μὲν οὖν 25 νεοττούς, καὶ αἱ ῥῖναι καὶ αἱ νάρκαι (ἤδη δ᾽ ὥφθη νάρκη 
σκυλίοις, ὃς καλϑσί τινες γεβρίας γαλεύς, ὅταν περιρρωγῇ μεγάλη περὶ ὀγδοήκοντα ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ ἔμβρυφ), ὁ δ᾽ 
καὶ ἐκπέσῃ τὸ ὄςρακον, γόονται οἱ νεοττοί" ταῖς δὲ βατί. ἀκανθίας ὧκ εἰσδέχεται μόνος τῶν γαλεῶν διὰ τὴν ἄκανθαν. 
σιν, ὅταν ἐκτέιωσι, τῷ ὀςράκε περιρραγώτος ἐξέρχεται ὁ τῶν δὲ πλατέων τρυγὼν καὶ βάτος ὁ δέχρονται δὶὰ τὴν τρα»- 
νεοττός. ὁ δ᾽ ὠκανθίας γαλεὸς πρὸς τῷ ὑποζώματι ἴσχει χύτητα τῆς κέρκου. οὐκ εἰσδέχεται δ᾽ οὐδὲ βάτραχος τὸς 
τὰ ὠὰ ἄνωθεν τῶν μαςῶν᾽ ὅταν δὲ καταβῇ τὸ ᾧφόν, ἐπὶ 30 νεοττὺς διὰ τὸ μέγεθος τῆς κεφαλῆς καὶ τὰς ἀκάνθας" ἀδὲ 

τύτῳ ὠχολελυμένῳ γύεται ὁ νεοττός, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γὼρ ζῳοτοκεῖ μόνος τότων, ὥσπερ. εἰρηται πρότερον. αἱ μὲν 

4. μέγιςα γίγνεται τὸ πρῶτον ὁμοίως 4405, μέγιςα ὑμοίως πρῶτον Ῥ[ 4. 11 δ᾽ αὐξανομέν ἀὴὰ .45. Π 3. εἴσω 44. 1 ἢ] καὶ Ρ.΄4“6". ἢ 

ἃ. ὁ στὰ «45. ἢ σώματος 4505. ἢ 5. ὁ οτὰ 5. [ἱ μικρὸς “05. ἢ 6. ἕως ἀν ἰὰν «450». ἢ Ἴ. δὲ καὶ τὸ “45.}} 8. τῦτο Ῥ. ᾿1 9. ἰδίᾳ] 
δὰ Ῥ. ᾿ 10. ἰχθύσιν “44. 12. χρῶμα Ῥ. ἢ 13. ἐξὶν ἐν αὐτοῖς ῬΏ 5. ἢ 16. σκνλλίοις “45, σκύλλοις 64. ἢ 11 εἰ 19. περιέχεται Ῥ“. ἢ 

20. αὐτὴ ῬΏ“. ἢ τῶν γαλεοειδῶν τῶν ἄλλων «45. ἢ} προσελθόντι Ῥ᾿ ΠΠ 21. ὁ] οἷον 45. } 22. μὴ ὄντων 5, μὲν ὄντων 45. 0 σκύλλια 
καὶ λιβατίδες «4505. 1 23. ἔχνυσι 5)“. 11 ἰν οἷς} ἐκοις Ῥ. 1} ὠοειδὴς Ὧ“. ἢ 2λ, ἄλλων Ῥύν. ἢ 25. προσγίνονται 05, προσεγγίγνονται «45. ἢ 
536. σκυλλίοις «4605. ἢ νεβρία.] γευρίυς ῬΏ“. 21]. ἱμπέσᾳ }. ἰ|ἰ τοῖς ῬΏ“.  βάτοισιν Δ. ἢ 29. πρὸς] ἐν Ῥ, ᾿ἰ ἔχει 4405. 1} 30. δὲ 

Ῥ. 1 ἀπολελνμένων ἐπὶ τύτω 1“, ἐπὶ τότε ἀπολυομένων Ῥ. 

2. λεὸὰ 5. 11 ἱντέρων Ῥ. 1 3. σκυλλίοις περιόντα «4505. ἢ δὲ τὰ τοιαῦτα ῬΏ“. Ἰ 6. δυκεῖ “45, οτα 25. ἢ ἔχειν τὸ] ἣν ἔχειν ““0..} 
8. ἵκαζος ἱγηρτημένος 45, ἠρτημένος ἕκαςος 2,5. { 9. κατὰ τὸ μέσον ἢ] ἢ Ῥ. ἢ 10. μὴ ἔχη τὸ ὠόν, ὠρειδῆς ῬΡο. 1} χόρων --- 20. ἤδη] 
Βαδο ροϑῖ 6617 26. αὐχὰ Ῥοπὶξ 5. Π 44. γίγνεται “45. Π 13. ἀνδρυνόμενα 25. 11 τέλεια 1)“. 1} ὄντα ογχ Ῥ. 1} ἐγγίνονται Ῥ])“. 1} 
14. ἐν ροβὶ δὲ καὶ οπὶ ». Π 15. ὧμα] ἅμα καὶ 25. 1} ἔμβρυα] ἔγκνα «45, ἔγγυα 65. ἢ 17. καὶ τὰ αὑματώδη .4“05, καὶ αἱματώδης 
Ῥ.Ὶ 18. αἷμα Ῥ εἰ οοτγ «45. ΠΠ] περὶ τὸ ὑπόζωμα --- 20. δὲ τὰ ἔμβρνα ἤδη π᾿ την κῖηε 446“. [Π 20. διὸ -- 5617 ὁ 26. πάλιν Ῥοβὲ 11- 
Ῥχυπὶ ἀφοίπηυπι ροπὶξ σ΄, ομὰ “45. 20. πολλὰ ῬΏ“. ᾿ 241. οἷόντε ΡΠ». 1 22. κάτωθεν ῬΏ“. ἢ 23. ἐν οπὰ }. || ὦμα πέττεσθαι Ὁ“, 
ἀναπίττισθαι ΡΟ. ᾿ἱ τελεσιυργεῖσθαι 125. ἢ 25. ὦπται Ῥ. || 26. αὑτὴ ΡΠ“. | 27. μόνος ἐκ εἰσδίχεται ῬΏ“. 



δ66 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩ͂Α ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 

ἦν πρὸς ἄλληλα διαφοραὶ τῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον αὐτῶν, καὶ Ἐρυγών, τὸν εἰρημένον τρόπον ζῳοτοκοῦσιν φοτοκήσ᾽αν- 
41 καὶ ἡ γόώεσις ἡ ἐκ τῶν φῶγ'" οἱ δὲ ἄρρενες περὶ τὸν χρόνον τες, δελφὶς δὲ καὶ φάλαινα καὶ τὼ ἄλλα κήτη, ὅσα μὴ 12 

τῆς ὑχείας τὸς πόρυς ἔχοσι θορᾷ πλήρεις ὕτως ὥςε θλιβο- ἔχει βράγχια ὠλλιὰ φυσητῆρα, ζῳοτοκῦσιν, ἔτι δὲ πρίς ις 
μέων ἔζω ῥεῖν τὸ σπέῴμα λευκόν. εἰσὶ δ᾽ οἱ πόροι δίκροοι, καὶ βὲς" ὑδὲν γὰρ τότων φαύεται ἔχον ᾧά, ἀλλ᾽ εὐθέως 
ἀπὸ τὸ ὑποζώματος καὶ τὴς μεγάλης φλεβὸς ἔχοντες τὴν 5 κύημα, ἐξ ἦ διαρθρεμένε γύεται τὸ ζῷον, καθάκερ ἄνθρω- 
ἀρχήν. περὶ μὰν ὄν τὸν χρόνον τῦτον ἤδη διάδηλοι πρὸς τὴν πος καὶ τῶν τετραπόδων τὰ ζῳοτόκα. τίκτει δ᾽ ὁ μὲν δελ-- 
τῶν θηλειῶν ὑςέραν εἰσὶν οἱ πόροι τῶν ἀρρένων, ὅταν δὲ μὴ φὶς τὼ μὲν πολλὼ ἕν, ἐνίοτε δὲ καὶ δύο" ἡ δὲ φάλαινα, ὃ 
αὐτὴ ἡ ὥρα, ἥττον διάδηλοι τῷ μὴ συνήθει" κάμπαν γὰρ δύο τὰ πλεῖςα καὶ πλεονάκις, ἢ ἕν: ὁμοίως δὲ τῷ δελφῖπ 
ἦν ἐγίοις καὶ ἐνίοτε ἄδηλοι γίνονται, ὥσπερ ἐλέχθη περὶ τῶν καὶ ἡ φώκαινα" καὶ γάρ ἐςν ὅμοιον δελφῦι μικρῷ, γύεται 
ἴρχεων ἐν τοῖς ὄρνισιν. ἔχεσι δὲ διαφορὼς καὶ ἄλλας μὲν το δ᾽ ἐν τῷ Πόντῳ. διαφέρει δὲ φώκαινα δελφῖνος" ἔξι γὰρ τὸ 
πρὸς ἄλληλα οἷ τε θορικοὶ πόροι καὶ οἱ ὑςερικοί, καὶ ὅτε μέγεθος ἔλαττον, εὐρύτερον δ᾽ ἐκ τῦ νῶτα" τὸ χρῶμα ἔχοι 
οἱ μὲν προσπεφύκασι τῇ ὑσφύϊ, οἱ δὲ τῶν θηλειῶν πόροι εὐ- 
κίντοί εἰσι καὶ λεπτῷ ὑμότ προσειλημμένοι. θεωρείσθωσαν 
δὲ καὶ οἱ τῶν ἀρρένων πόροι, ὡς ἔχουσιν, ἐκ τῶν ἐν ταῖς 

κυαγῶν. πολλοὶ δὲ δελφίνων τι γένος εἶναί φασι τὴν φώ- 
καινών. ἀναπνεῖ δὲ καντα ὅσα ἔχει φυσητῆρα, καὶ δέχε- 
ται τὸν ἀέρα" πλεύμονα γὰρ ἔχουσιν. καὶ ὅ γε δελφὴ 

ἀνατομαῖς διαγεγραμμώων. ἐπικυΐσκεται δὲ τὰ σελάχη, 15 ὦπται, ὅταν καθεύδῃ, ὑπερέχων τὸ ῥύγχος, καὶ ῥέγχει 
καὶ κύει τὺς πλείςνς μῆνας ἔξ. πλειςάκις δ᾽ ὠποτίκτει ὁ καθεύδων. ἔχει δ᾽ ὁ δελφὶς καὶ ἡ φώκαινα. γάλα, καὶ 

καλύμενος τῶν γκλεῶν ἀςερίας" ἀποτίκτει γὰρ δὶς τῷ μη. θπλαζονται" καὶ εἰσδέχονται δὲ τὰ τέκνα μικρὰ ὄντα. τὴν 
νός. ἄρχονται δ᾽ ὀχεύεσθαι μηνὸς Μαιμακτηριῶνος. οἱ δ᾽' δ᾽ αὔξησιν τὼ τέκνα τῶν δελφίνων ποιοῦνται ταχεῖαν" ἐν 
ἄλλοι γαλεοὶ δὶς τίκτυσι, πλὴν τῷ σκυλί" ὗτος δ᾽ ἅπαξ ἔτεσι γὰρ δέκα μέγεθος λαμβανεσι τέλεον. κύει δὲ δέκα 
τὸ ἐνιαυτῦ, τόττουσι δὲ τὰ μὲν τοῦ ἕαρος αὐτῶν, ῥίνη δὰ Ὁ μῆνας. τίκτει δ᾽ ὁ δελφὶς ἐν. 
καὶ τῷ μετοπώρα πρὸς δύσιν Πλειζδὸς χειμερινὴν τὸ ὕς ε- 
Ρὸν, τὸ δὲ πρῶτον τῷ ἔαρος" εὐθηνεῖ δ᾽ αὐτῆς μάλιςα μὲν 
ὁ γόνος ὁ ὕςερος" αἱ δὲ νάρκαι περὶ τὸ φθινόπωρον. ἐκτί- 
κτεὶ δὲ τὼ σελάχη πρὸς τὴν γὴν ἐκ τῷ πελιίγες καὶ τῶν 

ἐν τῷ θέρει, ἐν ἄλλῃ δ᾽ ὥρῳ 

ὀδεμιᾷ᾽ συμβαύει δὲ καὶ ἀφανίζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ κύνα 
περὶ τριαίκονθ᾽ ἡμέρας. παρακολουθεῖ δὲ τὰ τέκνα πολὺν 
χρόνον, καὶ ἔςι τὸ ζῷον φιλότεκνον. Τῷ δ᾽ ἔτη πολλά" ὅξ- 
λοι Ὑκρ ἔνιοι γεγόνασι βιοῦντες οἱ μὲν πέντε καὶ εἴκοσιν 

βαβέων ἐπανιόντα διά τε τὴν ἀλέαν καὶ διὼ τὸ φοβεῖσθαι 15 ἔτη, οἱ δὲ τριάκοντα" ὠποκόκτοντες γὰρ ἐνίων τὸ ὑραῖον οἱ 
περὶ τῶν τέκνων. τῶν μὲν ἦν ἄλλων ἰχθύων παρὼ τὰς σνγ-ς ἁλιεῖς ἀφιᾶσιν, ὥςε τήτῳ γνωρίζεσθαι τὸς χρόνας αὐτῶν, 
γινείας ὑθὲν ὦπται συνδυαζόμενον, ῥύη δὲ δυκεῖ μόνη τῦτο ἡ δὲ φωλχη ἔς: μὲν τῶν ἐπαμφοτεριζόντων ζῴων" ἐ δέχα- 
ποιεῖν καὶ βάτος" ἔςι γάρ τις ἰχβὺς ὃς καλεῖται ῥινόβα- τῶι μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἀναπνεῖ καὶ καθεύδει καὶ τί» 
τος" ἔχει γὰρ τὴν μὲν κεφαλὴν καὶ τὰ ἔμπροσθεν βάτα, κτεῖ ἐν τῇ γῇ μώ. πρὸς αἰγιαλοῖς δέ, ὡς ἔσω τῶν πεζῶν, 
τὰ δ᾽ ἔπισθεν ῥύης, ὡς γοόμενος ἐξ ἀμφοτέρων τότων. οἱ 30 διατρίβει δὲ τῷ χρόνα τὸν πολὺν καὶ τρέφεται ἐκ τῆς θα» 
μὲν ἵν γαλεοὶ καὶ οἱ -γαλεοειδεῖς, οἷον ἀλώπηξ καὶ κύων, λάττας, διὸ μετὰ τῶν ἐνύδρων περὶ αὐτῆς λεκτέον. ζῳοτοκεῖ 
καὶ οἱ πλατεῖς ἰχθύες, νάρκη καὶ βάτος καὶ λειόβωτος μὲν οὖν εὐθὺς ἐν αὐτῇ, καὶ τίκτει ζῷα, καὶ χόριον καὶ 

2. ἡ ἀοἰε ἐκ οι (". ἢ χρόνον τῶτον τῆς ῬΏ“. 1 3. πλήρεις θυμβῖ Ῥ πλήρεις θέρυ Ὧσ. ἢ ἡ. ῥεῖν ἔξω ῬΏ“. Τ᾿ οἱ οὐα 0». 1 5. ἀπὸ 
καὶ ἀπ 05. ἢ καὶ οαὶ ῬΏ“. [ 6. ἤδη ογὰ 5. ἢ πρὸς --- 8. διάδηλοι οεα Ῥ. ἢ 8. ὦρα κα΄. ἧττον Ῥ. ἢ διαδηλοὶ 125. 1 πέμκαν -- ἃ 
“ται οτὰλ ἢ“. ᾿ 9. ἐν οπὰ Ῥ. ἢ 12. εὐκδητοι πόροι 09 ἢ 14. ἐν ταῖς ἀν. ἀνατομῶν ΡΖ)". || 16. ἀποτίκτει οτα Ῥ. [Π οἱ καλύμενοι Ῥ. ἢ 
11. ἀςερίας ἀνο οτὰ Ῥ. ἢ 19. σχυλλίι 6». ἢ 30. τὰ μὲν] πάντες Ῥ πάντα Ὧσ. αὶ 821. χειμερινῆς 5, οἵα Ῥ. ἢ τὸ ὕξερον τὸ ὃν πρῶ- 
Ὁ} τὰ δὲ πιρὶ τὸν . {| 22. ἀσθαεῖ (5. ἢ 23. ὁ ὕςερος] ὕξερον 2)“. 2. ἐκ δὲ τῇ ». ἢ 25. ἐπανιόντα οἷα ἴω ἰασύυσια Ὁ. [[ τε δῷ 
05. ἢ 21]. μόνη δικεῖ ῬΙ5. ἢ 30.. τύότων τῶν ἰχθύων. οἱ 5. ἢ 31. οἱ γαλεοειδεῖς} ὁ . ἢ 82. ἰχθῦς Ῥ. ἃ πίρμοι καὶ βάτοι ῬΌ5. 1 
ἐῥνόβκτος 22“. 

8. φυσητῆρας (5. ἢ πρίζης ῬΏ». ᾿ ἀ. ἔθυς Ῥ. ἢ 6. μὲν οἵα 4. ἢ 7. μὲν οπχ 725. Π πλεῖςα ἕν, ἐνώτε καὶ 6“. ἢ φάλανα δον 
τὰ "λεῖςα μέντοι ἔν 4509, ἢ 8, καὶ οτὰ 22“. ἢ τῷ δελφῖνι βῃΐϊθ 9. καὶ γὰρ σ΄. 9. φώκη Ῥ. 10. φώκη Ῥ, τὸ 05. ἢ 11. ἔχει οἵδ 
225. 12. πολλὰ «- εἶνα!]} οἱ δελφῖνι Ὁ. Π δελφῖνος 4, } 13, ἀναπνεῖ δὲ] ἀνὰ Ῥ. 11 καὶ οἷὰ }Ρ. {14. πιεύμοκα 0525. ἢ 16. καϑεῦ- 
᾿δον Ῥ. ἸΠ δελφὶν 2.5, δελφῖνος 5. 17. δὲ οἵἷαὰ 0412“. ἢ μυιρὰ δὲ ὅντα τὴν κὔξησιν (5. ἢ 18, ποιεῖται 65. ἢ 19, λαμβάνε; (5. ἢ τί. 
λεον Ῥ55. αὶ 34. μὺὴ μὲν πλείω ἔτη ἢ 5. 1} 26, ἡνωρίζυσι Ῥῦσ. "} 27. μὲν τὰ Ο5. 1 29,- πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς ῬᾺ)σ. ἢ 80. δὲ σε 
“4905. ὃ τὸ πολὺ Ῥ2)5. | θαλάσσης ῬΏ5. ἢ 31. ὠοτοκεῖ Ῥ. ἢ 82. χωρίον ἢ 5.΄ . 
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τἄλλα προΐεται ὥσπερ πρόβατον. τόκτει δ᾽ ἣν ἢ δύο, τὰ δ᾽ ἂν ἐκτέκωσιν εἰς τὰς τόπος εἰς ὃς ἐκτόκτυσι, ταῦτα, σώ» 
δὲ πλεῖξα τρία. καὶ μαςοὺς δ᾽ ἔχει δύο, καὶ θηλάζεται ζεται" εἰ γὰρ πάγτα ἐσώζετο, παμπληθὲς ἂν τὸ γόος ἦν 
ὑπὸ τῶν τέκνων καθάπερ τὼ τετρώποδα. τύκτει δ᾽ ὥσπερ ἑκάςων. καὶ τότων δ᾽ κἡὶ γύεται τὰ πολλὰ γόνιμα, ἀλλ᾽ 
ἄνθρωπος πῶσαν ὥραν τοῦ ἔτους, μάλιστα δ' ἅμα ταῖς ὅσα ὧν ἐκιρράνῃ ὁ ἄρρην τῷ θορῷ" ὅταν γὰρ ἐκτέκῃ, παρ» 
πρώταις αἰξίν. ἄγει δὲ περὶ δωδεκαταῖα ὄντα τὼ τέκνα εἰς 5 ἐπόμενος ὁ ἄρρην ἐπιρραύνει ἐπὶ τὰ ὠὰ τὸν θορόν, καὶ ὅσα 
τὴν θάλατταν πολλάκις τῆς ἡμέρας, συνεθίζεσα κατὼ μι- μὲν ἂν ἐπιρρανθῇ, ἐκ πάντων γύεται ἰχθύδια, ἐκ δὲ τῶν 
κρόν" τὰ δὲ κατάντη φέρεται, ἀλλ ὁ βαδίζει, διὰ τὸ μὶ ἄλλων ὅπως ὧν τύχῃ. ταὐτὸ δὲ συμβαύει τῆτο καὶ ἐπὶ 

δύνασθαι ἀπερείδεσθαι τοῖς ποσίν. συνάγει δὲ καὶ συςέλλει τῶν μαλακίων" ὁ γὼρ ἄρρην τῶν σηπιῶν, ὅταν ἐκτέκῃ ἡ 
ἑαυτήν" σαρκῶδες γάρ ἐςι καὶ μαλακόν, καὶ ὀςῶ χον- θήλεια, ἐπιρραύει τὰ ᾧά. ὅπερ εὔλογον συμβαίνειν καὶ ἐπὶ 
δρώδη ἔχει. ὠποκτεῖαι δὲ φώκην χαλεπὸν βιαίως, ἐὰν τὸ τῶν ἄλλων μαλακίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ, τῶν σηπιῶν ὦπται ἐν τῷ 

μή τις πατάζη. παρὰ τὸν κρόταφον" τὸ γὰρ σῶμα σαρ- «αρόντι μόνον. ἐκτίκτουσι δὲ πρὸς τῇ Ὑῇ, οἱ μὲν κωβιοὶ 
κῶδες αὐτῆς. ἀφίησι δὲ φωνὴν ὁμοίαν βοΐ. ἔχει δὲ καὶ πρὸς τοῖς λίθοις, πλὴν πλατιὶ καὶ ψαϑθυρὸν τὸ ὠποτικτόμε- 
τὸ αἰδοῖον ἡ θήλεια ὅμοιὸν βατίδι, πάντα δὲ τάλλα γν- νόν ἐς!ν. ὁμαίως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι" ἀλεεινώ τε γάρ ἐςι τῷ 
ναικί. τος ᾿ χερὶ τὴν γῆν, καὶ τροφὴν ἔχει μᾶλλον, καὶ πρὸς τὸ μὴ 

Περὶ μὲν ἦν τῶν ἐνύδρων καὶ ζῳοτοκύντων ἢ ἐν αὑτοῖς τς κατεσθίεσθαι ὑπὸ τῶν μειζόνων τὰ κυήματα. διὸ καὶ ἐν τῷ 
ἢ ἔξω ἡ γώεσις καὶ τὼ περὶ τὸν τόκον τῦτον ἔχει τὸν τρό. Πόντῳ περὶ τὸν: Θερμώδοντα ποταμὸν οἱ πλεῖστοι τόκτου- 

43 πον οἱ δ᾽ οκοκῖντες τῶν ἰχθύων τὴν μὲν ὑςέραν δικρόαν σικ᾽ νήνεμος γὰρ ὁ τόπος καὶ ὠχεεινὸς καὶ ἔχων ὕδατα 
ὄχυεσι καὶ κάτω, καθάπερ ἐλέχϑη πρότερον (ῳοτοκῦσι δὲ γλυκέα. τύκτυσι δ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι τῶν φοτόκων ἰχθύων ὧ- 
σάντες οἵ τε λεπιδωτοί, οἷον λάβραξ κεστρεὺς κέφαλος παΐ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πλὴν τῶν μικρῶν φυκίδων" αὗται δὰ 
ἐτελίς, καὶ οἱ λευκοὶ καλόμενοι πάντες, καὶ οἱ λεῖοι πλὴν 20 δίς. διαφέρει δ᾽ ὁ ἄρρην φύκης τῆς" θηλείας τῷ μελαάντερος 

ἐγχέλυος), ὠὸν δ᾽ ἴσχοσι ψαθυρόν. τῆτο δὲ φαύνεται διὰ εἶναι καὶ μεῖζες ἔχειν τὼς λεπίδας. οἱ μὲν ὄν ἄλλοι ἰχθύες 
τὸ τὴν ὑςέραν εἶναι πλήρη πᾶσαν φῶν, ὥς ἔν γε τοῖς με. ἐν γόνῳ. τίκτουσι καὶ τὼ ὠὰ ἀφιῶσιν" ἣν δὲ καλοῦσί τι- 
κροῖς τῶν ἰχθύων δοκεῖν φὰ μόνον εἶναι δύο" διὰ τὴν μι νες βελόνην, ὅταν ἦδη ὥρα ἦ τῷ τύιτειν, διαρρήγνυται, καὶ 
κρότητα γὰρ καὶ τὴν λεπτότητα ἄδηλος ἐν αὐτοῖς ἡ ὑξένα. ὕτω τὰ ῳὰ. ἐξέρχεται. ἔχει γάρ τινα ὁ ἰχθὺς ὅτος δια- 
“ερὶ μὲν ἕν τῆς ὀχείας πώντων τῶν ἰχθύων εἴρηται πρότερον. ἃς φυσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥτρον, ὥσπερ οἱ τυφλίναι 
εἰσὶ δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν πλεῖςοι ἄρρενες καὶ θήλεις, περὶ ὄφεις" ὅταν δ᾽ ἐκτέκῃ, συμφύεται ταῦτα πάλιν. ἡ δὲ γέ- 
δ᾽ ἐρυθρόν καὶ χιάννης ἀπορεῖται" πάντες γὼρ ὠὡλίσκονται νεσις ἐκ τοῦ ῳοῦ ὁμοίως συμβαύει ἐπί τε. τῶν ἔσω σατο» 
κυήματα ἔχοντες, φυνίςξαται μὲν οὖν καὶ ὀχευομέων φὰ κούντων καὶ ἐπὶ τῶν ἔξω" ἐπ᾽ ἄκρου τε γὰρ γύεται καὶ 
«τοῖς συνδυαζομώοις τῶν ἰχθύων, ἴσιχεσι δὲ καὶ ἄνευ ὀχείας. ὑμένι περιέχεται, καὶ πρῶτον διάδηλοι οἱ ὀφθαλμοὶ μεγά» 
δηλῦσι δ᾽ ἔνιοι τῶν ποταμίων" εὐθὺς γὰρ γεννώμενοι ὡς εἰ- 380 λοι καὶ σφαιροειδεῖς ὄντες. ἣ καὶ δῆλον ὅτι ὑχ ὥσπερ τινές 
“εὖ καὶ μικροὶ ὄντες οἱ φοξῖνοι κυήματ᾽ ἔχεσιν. ἀπορραί. φασιν, ὁμσίως γύονται τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων γινομένοις" 
γυσι δὲ τὰ φά, καὶ καθάπερ λέγεται, τὰ μὲν πολλὰ φὰ τέναντίον γὰρ συμβαΐνει ἐπ᾽ ἐκεύων, τὰ κάτω μείζω πρῶ- 

οἱ ἄρρενες ἀνακάπτυσι, τὼ δ᾽ ἀπόλλυται ἐν τῷ ὑγρῷ" ὅσα τον, οἱ δ᾽ ὀφθαλμοὶ καὶ ἡ κεφαλὴ ὕςερον. ὅταν δ᾽ ἀναλω- 

ι, τὸ ἄλλα Ῥ, γάλα Ὧ“. ἢ 2. δὲ πλεῖςα] πλεῖςα ἢ Ῥ. ἢ δ᾽ ἔχει δύ0] ἔχει διὸ 5. Π 3. ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος 4. ἢ} 5. αἰξίν] ἐξείσι 
πρὸς τῇ πόα 65. ἢ 9. αὐτήν 04. 10. ἂν μὴ πατάξη τις Ῥὶ, τις ἂν μὴ πατάξη 225. ἢ 11. πεὶ 1225. 1 12. αὐτῆς ἐςέν. «ἀφίησι Ο». κα 

ἁμοίαν φωνὴν βοΐ Ρ, ὁμσίαν βοὶ φωνήν ῬΑ. Ε-Ρ0.13. ἅπαντα δὲ τὰ τοιαῦτα ὅμοια γυναικί ᾿ῇ)“. ᾿ 15. ἦν οπλ 9}. ἢ ζωοτοκύντων δὲ ἐν ἑαντοῖς 

ᾧ ἔξω γύνεσις 6. 1 19. λάβρακες Ῥ. 1 20. ἔτελις Ὠσ, εὐτελεῖς 5. αὶ καλύμενοι λευκοὶ 5. 1] 21. ἐγχέλεως 4. }} δ᾽] γὰρ }Ρ, οπχ 5. 

τίκτοσι ψαθυρόν 05, ἴσχυσι τὸ ψαδυρόν ῬΙ“. "ἃ 23. ἰχθυδίων δοκεῖ (5, Π 27. χάνης 65. 1 28. ὠὼ ὀχευομένων 5. 1 30. γινόμενοι 6», ἢ 

81. φοξίνοι 05, φοξινὸὶ 5. ᾿ 32. ὠὰ ροβὶ πολλὰ οπὶ 5. ἢ 33. ἀνχκάμπτυσι ῬΟ"} “. 
4. εἰς ροβῖ τόπυς οπὶ 5. ἢ 2. ἀν] ἂν τι 2“, οπι Ῥ. ᾿ 8. ἑκάφξω 05. ἢ ἀ. ἐπιρραϑη Ο», περιρράνη Ῥ]7)5. 1 θέρω ἦταν γὰρ ἴν- 

τίκτη 7)“. ᾿ὶ 5. τὸν θορὸν] ἐκ τῷ θορῦ 65. Ἷ 6. μὲ] περ Ῥ. ἢ 7. ἄλλων] αὐτῶν . ᾿ὶ τῶτο συμβαίνει 9)“. ᾿} 8 εἰ 10. σηπίων Ο». ἢ 9. 
ἅπερ 65. ᾿ συμβαίνειν ροβὲ 10. μαλακίων 6 5.. 11. κηβωτίοις πρὸς λίθοις Ῥ. ἢ 12. ψαδυρὲν ῬΡ“. Π 16. θερμόδοτα 5. ᾿ 17. “ἡν.ἢ 

ἄνεμος Ῥ. ἢ 18. τῶν ἰχθύων τῶν ὠοτέκων Ὁ“. [ 19. φυκιδίων ῬΌ4)“. ἢ 20. μελαυτέρα 1)“. 1 23. ἤδη οπὶ (5. ἢ 24. τα ἔσω ὁ 5. ἢ 

25. ἧπαρ 65. ἢ αἱ 22“. ᾿)ὶ τυφλίαι 65. 11 ἐχτίκη ζῆ καὶ συμφύεται πάλιν ταῦτα (ταυτά ῬῚ ῬΡ“. 1 27. ὁμοίως οτὰ 6)“. 1 28. ἴξω 
ζιοτοκόντων. ἐπ᾿ ῬΏ“. [τε οτὰ ὅσ. 11 32. γὰρ ὁ συμβαύει “45, [{ κάτω] κάτω καὶ (5, κατὰ τῶν 45. ἢ 33. ὅταν οἵα }ὶ ἰμ ἰδουηα. 
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θῇ τὸ φόν, γίνονται γυρινώδεις, καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὑδὲεμίαν 
τροφὴν λαμβάνοντα αὐξανονται ἐκ τῆς ὠπὸ τῷ ὡν ἐγγιγνο- 
μέης ὑγρότητος, ὕςερον δὲ τρέφονται ἕως ἀν αὐξηθῶσι τοῖς 
«οταμίοις ὕδασιν. τῷ δὲ Πόντου καθαιρομών ἐπιφέρεταί τι" 

κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον ὃ καλοῦσι φῦκος" ἔστι δ᾽ ὠχρὸν 5 
“το. οἱ δέ τινές φασι τῶτο ἄνθος εἶναί τι φυσικὸν τὸ φυ- 
κίον. ἀρχομέπ δὲ γίεται τῇ θέρος. τότῳ τρέφεται καὶ τὰ 
ὄςρεα καὶ τὼ ἰχθύδια τὰ ἐν τοῖς τόποις τότοις. φασὶ δὲ 

τίνες τῶν θαλαττίων καὶ “ἣν πορφύραν ἴσχειν ὠπὸ τούτου 
τὸ ἄνθος. 

44. οἱ δὲ λιμναῖοι καὶ οἱ ποτάμιοι τῶν ἰχθύων κυήματω 
μὲν ἴσχεσι πεντάμηνοι τὴν ἡλικίαν ὄντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 
φίκτυσι δὲ τῷ ἐνιαυτῷ περιιόντος ἅπαντες" ὥσπερ δὲ καὶ οἱ 
θαλάττιοι, καὶ τοι ὑκ ἐξαφιῶσιν ὑδέποτε ἅμα πᾶν, ὅτε 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑᾺΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 

φαλύς, ἢ τὸν γόνον ἀφιᾶσιν, ὁ μὲν τὸ ὠὸν ὁ δὲ τὸν θορὸν 
ἐξίησιν. ὅσα δ᾽ ὃν τῷ θορῷ μιχϑὴ τῶν ῴῶν, εὐθύς τε Ἀευ- 
κότερα φαύεται καὶ μείζω ἐν ἡμέρᾳ ὡς εἰπεῖν. ὕςερον δ᾽ ἐν 
ὀλέγῳ χρόνῳ δῆλά ἐςι τὰ ὄμματα τῷ ἰχθύος" τῦτο γὰρ 
᾽ “ -.ν» ΄ ΄ Η -.- ’, ᾽ 
ἐν πᾶσι τοῖς ἰχθύσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, ἐπι- 

δηλότατόν ἐστιν εὐθὺς “καὶ φαίνεται μέγιστον. ὅσων δ᾽ ὧν 
ὠῶν ὁ θορὸς μὴ θίγῃ, καθώπερ καὶ ἐκὶ τῶν θαλαττίων, 
᾽ -" δ φῃ »“ ἊΨ. 5 ᾽Ν »“ ’ 

ἀχρεῖον τὸ ὠὸν τῆτο καὶ ἀγονόν ἐςτιν. ἀπὸ δὲ τῶν γονίμων 

φῶν αὐξανομένων τῶν ἰχθυδίων ἀποκαθαίρεται οἷον κέλυ- 
40 φος" τῦτο δ᾽ ἐςξὶν ὑμὴν ὁ περιέχων τὸ φὸν καὶ τὸ ἰχϑύδιον. 

ὅταν δὲ μιγὰ τῷ ῳῷ ὁ θορός, σφόδρα γίνεται κολλῶδες τὸ 
συνεστηκὸς ἐξ αὐτῶν πρὸς ταῖς ῥίζαις ἢ ὅπε ὧν ἐκτέκωσης 
οὗ δ᾽ ἂν πλεῖξον τέκωσιν, φοφυλακεῖ ὁ. ἄρρην, ἡ δὲ θά- 
λεία ἀπέρχεται τεκῦσα. ἔς: δὲ βραδυτάτη μὲν ἐκ τῶν ὠῶν 

αἱ θήλειαι τὸ ῴὸν ὅτε οἱ ἄρρενες τὸν θορόν, ἀλλ᾽ ἔχεσιν ἀεὶ ις ἡ τῶν γλανίων αὔξησις, διὸ προσεδρεύει ὁ ἄρρην καὶ τεττα- 

“«λείω ἢ ἐλάττονα αἱ μὲν ὠὰ οἱ δὲ θορόν. τύκτεσι δ᾽ ἐν τῇ 
᾿ , σ΄ . Ν , ΡΝ - καθηκύσῃ ὥρᾳ κυπρῖνος μὲν πεντάκις ἢ ἑξάκις' ποιεῖται 

Λ Υ 
δὲ τὸν τόκον μάλιςα ἐπὶ τοῖς ἄστροις" χαλκὶς δὲ τόκτει 

κέ »“" »-“ ὰ φρίς, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἅπαξ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ: τύιτουσι δὲ πάν- 

ράκοντα καὶ πεντήκοντω ἡμέρας, ὅπως μὴ κατεσθύτται ὁ 
γόνος ὑπὸ τῶν παρατυχόντων ἰχθυδίων' δευτέρα δὲ βρα- 
δυτῆτι ἡ τῷ κυπρίνα γόεσις, ὅμως δὲ ταχέως καὶ τότων ὁ 
σωζόμενος διαφεύγει γόνος. τῶν δ᾽ ἐλαττόνων ἐνίων καὶ τρι- 

τες ἐν ταῖς προλιμνάσι τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν, πρὸς ἢ ταίων ὄντων ἤδη ἰχϑύδιά ἐςιν. λαμβάνει δ᾽ αὔξησιν τὰ φά, 
τὰ καλαμώδη, οἷον οἷ τε φοξῖνοι καὶ αἱ πέρκαι. οἱ δὲ ὧν ἂν ἐπιψαύσῃ ὁ θορός, καὶ αὐθημερὸν καὶ ὕςερον ἔτι. τὸ 
γλάνεις καὶ αἱ πέρκαι συνεχὲς ἀφιᾶσι τὸ κύημα, ὥσπερ μὲν ἦν τῷ γλάνιος γύεται ὅσον ὅροβος, τὰ δὲ τῶν κυτρίνων 
οἱ βάτραχοι" ὕτω δὲ συνεχές ἐςι τὸ κύημα περιειλιγμένον, καὶ τῶν τοιότων ὅσον κέγχρος. ταῦτω μὲν ὧν τῦτον τὸν τρό- 
ὥστε τό γε τῆς πέρκης διὰ πλατύτητα ἀναπηνίζονται ἐν πον τίκτει καὶ γεννᾷ, χαλκὶς δὲ: τίκτει ἐν τοῖς βαθέτιν ἀ- 
ταῖς λίμναις οἱ ὡλιεῖς ἐκ τῶν καλάμων. οἱ μὲν ὄν μείζους 295 θρόα καὶ ὠγελαῖα, ὃν δὲ καλῦσι τίλωνα, πρὸς τοῖς αἰγια- 
τῶν γλανίων ἐν τοῖς βαθέσι ἐκτύκτεσιν, ἔνιοι καὶ κατ᾽ ὁρ- λοῖς ἐν ὑπηνέμοις" ὠγελαῖος δὲ καὶ ὕτος. κυαρῖνος δὲ καὶ 
νυιᾶς τὸ βάθος, οἱ δ᾽ ἐλάττους αὐτῶν ἐν τοῖς βραχυτέροις, βάλερος καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὡς εἰπεῖν ὠβῆγται μὲν εἰς τὰ 

μάλιςα πρὸς ῥίζαις ἱτέας ἢ ἄλλε τινὸς δένδρα, καὶ πρὸς βραχέα πρὸς τὸν τόκον, μιᾷ δὲ θηλείᾳ πολλάκις ἀκολου- 

τῷ καλάμῳ δὲ καὶ πρὸς τῷ βρύῳ. συμπλέκονται δὲ πρὸς βῦσιν ἄρρενες καὶ τρισκαίδεκα, καὶ τεσσαρεσκαίδεκα" τῆς 
ἀλλήλους ἐνίοτε καὶ πάνυ μέγας πρὸς μικρόν" καὶ προσ- 30 θηλοίας δ᾽ ἀφιείσης τὸ ὠὸν καὶ ὑποχχωρύσης ἐκακολνθέντες 
αγωγόντες τὸς πόρες πρὸς ἀλλήλες, ὃς καλῦσί τινες ὁμ. ἐπιρραΐνσι τὸν θορόν. ἀπόλλυται δὲ τὰ πλεῖς᾽ αὐτῶν" διά 

1. πυρώδεις ῬΏ“. Π 2. ἰγγιομόης Ῥ. 1 ἀ, ὑδατίοις 4405, Π ποτῷ ῬΏ“. 1} 6. τινές οπιὶ ῬΊ)5. ΠΠ τι φυσικὸν τὸ φυκίον τῷ φύκν 
ἀφ᾽ ὃ τὸ φυκίον εἴαι ΡῈ“ εἰ ραγιΐπι οοττ “4“. {Π 7. καὶ οι 040)“. ἵ 10. τῷ ἄνϑυς ΡΙ)5. ᾿ 11. οἱ ροβὶ καὶ οτχ Ῥ". ἢ κύνμα Ρ.Ὶ 
42. πέντε μῆνας τὴν ἡλικίαν ἔχοντες ῬΙ)“. ἢ πολὺ εἰπεῖν τίκτυσι ῬΙ)5. 1 13. περιόγτος 4505. 1 δὲ οἵα . ἢ 15. ἀλλ᾽ -- 16. ϑορόν σπὶ 
“4905. } 16. οἱ Ῥ, Ἱ 11. ποιῶνται (5. 1 18. χάλχης }. ἢ 19. ἐν οι 5.5“. 1Π τίκτυσι πάντες δ᾽ 5, πάντες δὲ τίκτυσι Ὧ, ἢ 20. προ- 

λιμνᾶσι (5, πρὸς λιμνάσι “5. Ἡ 21. φορξῖνοι Ὁ. 1] αἱ οπι “05, ᾿ πέρσαι «45. ἢ 22. ὥσπερ -- 23. κύημα οἵχ Ρ.4“. ἢ 24. τέτε (5, 

ῬΡο. ᾿ὶ 25. ἐκ οπὲ «4405. }} 26. γλανιῶν “45, γλανέων ῬΟ5)“. 1 βάθεσιν «4405. 1 ἱντίκτυσιν (5. } ἔνιοι δὲ καὶ .4“0 5. }} 28. πρὸς ταῦ 
ῥίζαις 5. 1 29. βρίω «45. 11 30. πάνυ οτχα ῬΠσ“. ᾿Π] προσάγοντες «4“0". 

1. οἱ ῬΙ“. Π οἱ ῬΟ 5. ᾿ 2. ἰξιᾶσιν ῬΙ)σ. 1 3. δὲ ὀλίγον χρόνον ῬΙ5. Π ἅ. τῶν ἰχθύων ῬΏ“. ἢ 1. φῶν οπχ Ῥ. 1] ἐπὶ οἵα 
“4“0». ἢ 8. τὸ φὸν οπι “4505. ἢ 9. ἰχθύων ΡΙ“. 10. ὁ οπι “4405. 1 14. κοιλιῶδες ,45, σφοδρῶδες Ρ. ᾿} 12. ἢ οτὰ «4505. ἢ 13. 
οὗ -ο τίκωσιν οτὰ Ῥ. ἐκτίκωσω Ὧσ. 15. 5] ἡ ἐκ Ῥ. 1] τῦ γλανίς “45.. τῶν γλανέων 1)“. 1 τισσαράκοτα Ῥ. |ἰ 417. ἰχϑύων ῬΏ“. ἢ 

βραχύτητι 5, βραδυτάτη “444. 1 48. ἡ οι ,Ρ. {Π ὁμοίως “4505. ἢ 19. ὀζόμενος Ῥ. ᾿ 20. ὄντων ἤδη] ἐν τῷ εἴδει “4405. 24. ἔτι ὕς:- 

ρν ῬΡο. ᾿ὶ τὼ 45, ὁ ῬΙ5. ᾿ 22. ὅν οτὰ Ῥ. || γλάνεως 5. ἢ γύεται ὅσον] ὃς γύεται Ῥ. 23. ὅσα Ῥ. || 2ἀ. χάλκις }. ᾿]. βάθιεν 

“4405. ᾿ὶ 25. ἀγελαῖας ἢ, ἀγελαίως “05. ἢ τύλωνα «4505, ψίλωνα Ῥ. ψύλωνα 12“. 11 26. ὑπηνεμίοις 4509). 1 21. βαλῖοος ΡΏ“. 
ὀχῶνται Ῥ. ἢ εἰς] πρὸς ῬΙ“. 11 30. ἀφώσης 415. ; 
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τε γὰρ τὸ ὑποχωρῦσαν τίκτειν τὴν θήλειαν σκεδάννυται τὸ πλείων γένται χρόνος, ἀπόλλυται, ἄλλη δὲ πάλιν ἐπιγί- 
ὠόν, ὅ τι ἂν ὑπὸ ῥεύματος ληφθῇ καὶ μὴ προσπέσῃ πρὸς νεται, διὸ ἔξω χρόνε τινὸς ὀλίγε πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν ἄλλην 

ὕλην" καὶ γὰρ ἀδ᾽ ὠοφυλακεῖ τῶν ἄλλων ἔξω γλάνιος οὐ γίνεται ὥραν" διαμένει γὰρ ἀρξζαμόώη ἀπὸ ἀρκτύρᾳε μετο- 
θείς, πλὴν ἐὰν ἀθρόῳ γόνῳ ἑαυτῇ περιτύχῃ ὁ κυπρῖνος) τῦ- πωρινξ μέχρι τῷ ἔαρος. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐκ τῆς γῆς 

» δ ,ὕ εν ᾽ τι ᾿ ΄ :ν Κ τς ἣν “ ᾽ 2 τὸν δέ φασιν ὠφοφυλακεῖν. θορὸν δὲ πάντες ἔχυσιν οἷ ἄρρε- 5 ἀνέρχεται" ὡλιευομένων γάρ, ἐὰν μὲν ἤ ψῦχος, ὑχ ἁλί 
᾿, ᾿ Ν ᾽ Γ Ω “ “ “ 

γες πλὴν ἐγχέλυος" αὕτη δ᾽ ἀδέτερον ἔτ᾽ ὠὸν ὅτε θορόν. οἱ σκεταῖ, ἐὰν δ᾽ ἢ εὐδία, ἁλίσκεται, ὡς ἐκ τῆς γῆς ἀνῶσα 

μὲν οὖν κεστρεῖς ἐκ τῆς θαλάττης ἀναβαΐνουσιν εἴς τε τὰς πρὸς τὴν ἀλέαν. καὶ ἑλκόντων καὶ ἀναξυομώης τῆς γῆς 
λίμνας καὶ τὸς ποταμές, αἱ δ᾽ ἐγχέλυς τὐναντίον ἐκ τότων ΄πλεονάκις πλείων γύεται καὶ βελτίων. αἱ δ᾽ ἄλλαι ἀφύαι 
εἰς τὴν θάλατταν. χείρους διὰ τὸ ταχὺ λαμβάνειν αὔξησιν. γίνονται δ᾽ ἐν τοῖς 

15 Οἱ μὲν ἦν πλεῖςοι, ὥσπερ εἴρηται, τῶν ἰχϑύων γίνον 10 ἐπισκίοις καὶ ἑλώδεσι τόποις, ὅταν εὐημερίας γενομένης 
ται ἐξ ὠῶν. ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιοι καὶ ἐκ τῆς ἰλύος καὶ ἐκ τῆς ἀναθερμαίνηται ἡ γῆ, οἷον περὶ ᾿Αθήνας ἐν Σαλαμῖνι καὶ 
Υ͂ ’, » ἃ ᾿ »“» ὕ “᾿ ἅμμου γίνονται, καὶ τῶν τοιέτων γενῶν ἃ γίνεται ἐκ συν- πρὸς τῷ Θεμιςοκλείῳ καὶ ἐν Νιαραθῶνι" ἐν γὰρ τότοις τοῖς 

δυασμοῦ καὶ φῶν, ἐν τέλμασιν ἄλλοις τε, καὶ οἷον περὶ "τόποις γίεται ὁ ἀφρός. φαίνεται δ᾽ ἐν μὲν τόποις τοιότοις 
Κνίδον φασὶν εἶναί ποτε, ὃ ἐξηραίνετο μὲν ὑπὸ κύνα χαὶ ἡ καὶ εὐημερίαις τοιαύταις, γύεται .δ᾽ ἐνιαχοῦ καὶ ὁπόταν 
ἰλὺς ἅπασω ἐξηρεῖτο, ὕδωρ δ᾽ ἤρχετο ἐγγίνεσθαι ἅμα τοῖς 15 ὕδωρ πολὺ ἐξ ὑρανῷ γέηται, ἐν τῷ ἀφρῷ τῷ γιγνομένῳ 
“πρώτοις γιγνομένοις. ἐν τότῳ ἰχθύδια ἐνεγίνετο ἀρχομένου ὑπὸ τῇ ὁμβρίε ὕδατος, διὸ καὶ καλεῖται ἀφρός" καὶ ἐπι- 
σῷ ὕδατος. ἣν δὲ κεστρέων τι γένος τῦτο, ὃ ἐδὲ γύεται ἐξ ' φέρεται ἐνίοτε ἐπιπολῆς τῆς θαλάττης, ὅταν εὐημερίᾳ ἧ, 
ὀχείας, μέγεθος ἡλύκα μαινίδια μικρά" φὸν δὲ τότων εἶχεν ἐν ᾧ συςρέφεται, οἷον ἐν τῇ κόπρῳ ταὶ σκωλήκια, ἕτως ἐν͵ 

ἐδὲν δὲ θορόν. γίνεται δὲ καὶ ἐν ποταμοῖς ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ, ἐ τούτῳ ὁ ἀφρός, ὅπου ἄν συστῇ ἐπιπολῆς" διὸ πολλαχοῦ 
διαρρέωσιν εἰς τὴν 'ϑάλατταν, ἰχϑύδια μικρά, ἡλίκοι ἐψητοῖ, 20 προσφέρεται ἐκ τοῦ πελάγους ἡ ἀφύη αὕτη. καὶ εὐθηνεῖ 

ἕτερω τὸν αὐτὸν τρόπον τότοις. ἔγιοι δὲ καὶ ὅλως φασὶ τὸς δὲ καὶ ὠλίσκεται πλείςη, ὁπόταν ἔνυγρον καὶ εὐδὶεινὸν γέ- 
πεςρεῖς φύεσθαι πάντας, ὑκ ἐρθῶς λέγοντες" ἔχυσαι γὰρ νήται τὸ ἔτος. ἡ δ᾽ ἄλλη ἀφύη γόνος ἰχθύων ἐστίν, ἡ μὲν 
φαίνονται καὶ ὠὰ αἱ θήλειαι αὐτῶν καὶ δορὲν οἱ ἄρρενες. καλουμένη κωβῖτις κωβιῶν τῶν μικρῶν καὶ φαύλων, οἷ 
ἀλλὰ γένος τί ἐςιν αὐτῶν τοίῶτον, ὃ φύεται ἐκ τῆς ἰλύος καταδύνουσιν εἰς τὴν γῆν ἐκ δὲ τῆς φαληρικῆς γίγνονται 
καὶ τῆς ἄμμε. ὅτι μὲν ὃν γίεται αὐτόματα ἔνια ὅτ᾽ ἐκ5 μεμβράδες, ἐκ δὲ τούτων τριχίδες, ἐκ δὲ τῶν τριχίδων 
ζῴων ὅτ' ἐξ ὀχείας, φανερὸν ἐκ τότων. ὅσα δὲ μήτ᾽ ῴοτο- τριχίαι, ἐκ δὲ μιᾶς ἀφύης, οἷον τῆς ἐν τῷ ᾿Αθηναίων λι- 
κεῖ μήτε ζῳοτοκεῖ, πάντα γύίεται τὼ μὲν ἐκ τῆς ἰλύος τὰ μώι, οἱ ἐγκρασίχολοι καλόμενοι. ἔςι δὲ καὶ ἄλλη ἀφύη, 

δ᾽ ἐκ τῆς ἄμμε καὶ τῆς ἐπικολαζέσης σήψεως, οἷον καὶ ἢ γόνος ἐςὶ μαινίδων καὶ κεστρέων. ὁ δ᾽ ἀφρὸς ὁ ἄγονος 
τῆς ἀφύης ὁ καλύμενος ἀφρὸς “γύεται ἐκ τὴς ἀμμώδους ὑγρός ἐστι καὶ διαμένει: ὀλίγον χρένον, καθάπερ εἴρηται 
Ὑἔο᾽ καὶ ἴςιν αὕτη ἡ ἀφύη ἀναυξὴς καὶ ἄγονος, καὶ ὅταν 30 πρότερον' τέλος γὰρ λείπεται κεφαλὴ καὶ ὀφδαλμοί, πλὴν 

2. ὅ τι ὧν] ὅται Ῥ1)5. 11 3. ἰλύν 65. ΠΠ1 ἐδὲν 0.5. Π ηλανίος “45, ἡλανΐως 5, γλάνιδος Ῥ. 1 ἀ, Ἰὰν ἀθρόω] ἰν ἄρθρα . 1 ὁ ογὰ 
Ῥ. ἃ 5. ἔχυσι πάντες 25. {Π οἱ οχὰ Ῥ. 6. ἐγχέλεως 15. ἢ ὀδέτερον οχὰ Ῥῇσ. ᾿ ὕτε θορὸν ὅτε ὠὸν ῬΏ“. ᾿ 7. τε οχα 5}. 
8. οἱ δ᾽ ἐγχέλεις ὶ αἱ δ᾽ ἐγχίλνες 45. 1 9. θάλασσαν Ῥ. Ἰὶ 10. τῶν ἰχθύων ὥσπερ εἴρηται Ὁ“. ἢ 12. γίνονται Ὧσ. {Πἰκ] καὶ Ρ. ἢ 

43. καὶ Δοῖ6 φῶν οπι᾿. {Π οἷοις ῬΏ“. ἢ «ἡ. ἃ 5, δὲ , οτῖ «45. ἢ ξηραίνεται Ῥ. || κύμμα (5. 1 ἡ οτι “4405. 1 15. ἐξήρει τὸ ὕδωρ 

ἤρχετο δ᾽ (405, || 16. τύτω δὲ ἰχθ. Ῥ΄)5. ᾿ ἀρχομένοις 4“. ἢ 17. δ ἀ Ὑδεται ΛΑ“, δ γνεται μὲν Ῥὶ ὁ γύεται μὲν 4. }} 18. ἡλίκα μαι- 

γίδια] ἡλικία Ῥ. 1 υϑὲν ἔχει “4505, }} 19. ὁ θορὸν 4“, ὑδὲ τὸν θορόν τι . ἢ νἢ ὅπου 5. ᾿ὶ 20. εἰς θάλασσαν Ῥ5. ᾿ ἡλίκα “5. ἐψη- 
τὸν Οο, ἐψητὸ ΡΠ)“. ᾿ὶ 23. θόρου 1)“. 11] 24. ἐςιν οπὶ . ᾿ὶ φύεσθαι Ῥ. 1 25. μὲν ὦ] δὲ ». || ἔνια καὶ ὅτ’ 225. 27. ἄκωτα ΡΏ“. 

30. ἄναυξις Ῥ΄4“05. ἢ ἄρρενος 5. : 
1. πλείῳ Ὁ. ἢ] ἀλλ᾽ ἤδη πάλιν “440 “5. 1} 3. ὥραν γίνεται Ῥι ΠΠ ἀρξάμενος 4505). ἵ{ ἄρκτου 65. καὶ ἁ. Ἰνίοτ᾽ ὁγὰ .45.} 5. ἢ ψύχος 

μὲν ΡΠ“. " 6. ἢ οτι 65} “. ̓ 1. ἑλκομένη 5. 11 8. πλείω πλεονάκις γίνεται καὶ βελτίω Ῥ. πλεονάκις οπὶ «45. 9. λαμβάνειν αὔξησιν 

ταχύ 15. 1 10. ἑλώδεσι] ἀλεεινοῖς 1)“, ἐν εὐέλοις Ῥ. [γινομένης Α“σ. ἢ 11. ἂν ἀθήναις περὶ σαλαμῖνα “4405. 1 12. τοῖς τοιότοις (50 α, ἢ 

4λ. δ δὲ καὶ »Ῥι || 45. πολὺ οπιὶ “4“0σ. ἢ ἐκ τὸ ὑραγῇ γένηται , γίνηται ἐκ τὸ ὑρανῦ 125. 1 τῷ αἰϊεγιπι οἷ «4505. 1 417 εἰ 19. 

ἐπὶ πολλῆς ,Α(σ. ᾿ 17. ὅταν] ὅταν μὴ (5. 1 18. τὰ μικρὰ σκωλήκια , τὰ σκωλήκια μικρὰ 225. 1 19. διὸ --- 21. πλείςη οπι 6“. ἢ 20. εὐ- 
σθϑινεῖ 5. 1 21. πλεῖςξον 45. Π ὅταν (5. 1] εὐδιηνὸν 125, εὔνλον Ῥ { 22: ἡ μὲν καλυμένη κωβῖτις ϑυ!διηεἴυθ: οοάϊοο8 ὁ μὲν καλύμενος 

κωβίτης. 1 24. φλιαρικῆς “45. }} 25. βεμβιάδες 45, μὶν ἄραδις Ῥ7)5. 26. δὶ μιᾶς] δ᾽ ἐνίας 4155. [1 οἷον --- 28. γόνος ἐςξὶ οχχ Ὁ, 1] 
217. ἵν κρασὶ χόλοι 1)“, ἐν κρασὶ χολοὶ Ὁ ἐν κρασία ὄχοι «44. |] 28. κεςρῶν «45. ἢ 30. κεφαλαὶ 4“. 

, 

᾿ Οεοὲ 
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γῦν εὕρηται τοῖς ὡλιεῦσι πρὸς τὸ μα ἁλιζομόη σειδεῶνα, μῆνα, κύει δ᾽ ἡμέρας τριάκοντα" καὶ ὃν καλῦσε 
γαρ πλείω μέρει Χρόνον, δέ τινες χελῶνα τῶν κεστρέων, καὶ ὃ μύξων τὴν αὐτὴν 

16 Αἰ δ᾽ ἐγχέλυς ὅτ᾽ ἐξ ὀχείας γίνονται οὔτ᾽ ὠοτοκῦσιν, 

ὑδ᾽ ἐλήφθη πώποτε ὅτε θορὸν ἔχεσα ὑδεμία ὅτ᾽ ῴά, οὔτ᾽ 

ὥραν καὶ ἴσον χρόνον κύσσι τῷ σάργῳ. πονῶσι δὲ τὴ κυ- 
,ὔ Ἂ: ν ΄. Ν [4 ΄, 2 ΄ ᾿ ἥσει πάντες, διὸ μώλιστα τὴν ὥραν ταύτην ἐκπίπτουσιν 

ἀνασιχισθεῖσαι ἐντὸς ϑορικὸς πόρυς ὅθ᾽ ὑς ερικὸς ἔχεσιν" ἀλ- 6 φέρονται γὼρ οἱςρῶντες πρὸς τὴν. γῆν. καὶ ὅλως ἐν κυήσει 
ν»ν ΄ ᾿ Υ, ““ᾷᾶὝὋἬἝν Χ ᾽ 7 Υ͂» 4 ᾽ ὔ λ Ν ,ὔ, “ -“ ᾿ [2 ΕῚ 3 κ᾿ λὰ τῦτο ὅλον τὸ γώος τῶν ἐναίμων ὁ γίνεται ὅτ᾽ ἐξ ὀχείας περὶ τὸν χρόνον τῶτον διατελῦσιν ἦντες, ἕως ἄν ἐκτέκωσιν 

ὅτ᾽ ἐξ ὠῶν. φανερὸν δ᾽ ἐστὶν ὅτι ὕτως ἔχει" ἐν ἐνίαις γὰρ καὶ μάλιςα ὁ κεςρεὺς τῦτο ποιεῖ τῶν ἰχθύων" ὅταν δ᾽ ἔνω- 
τελματώδεσι λίμναις τοῦ τε ὕδατος παντὸς ἐξαντληθάπῷς. τέτωσο, ἡσυχάζουσιν. πολλοῖς δὲ τῶν ἰχθύων πέρας ἐστὶ 
καὶ τῷ πηλῖ ξυσθέντος Ὑύνονται πάλιν, ὅταν ὕδωρ γένω τῷ τύετειν, ὅταν ἐγγόηται σκωλήκια, ἐν τῇ γαςρί' ἐγγύε- 
ὄμβριον" ἐν δὲ τοῖς αὐχμοῖς ὁ γύονται, οὐδ᾽ ἐν ταῖς δὶα- τὸ ταῖ γὰρ μικρὰ καὶ ἔμψυχα, ᾧ ἐξελαύνει τὰ κυήματα. 
μενούσαις λίμναις" καὶ γὰρ ζῶσι καὶ τρέφονται ὀμβρίῳ 
΄ ΄ ἌΠΟ Ὧγ χ.8 » , Υ̓»» »,. 7 
ὕδατι. ὅτι μὲν ὃν ἔτ᾽ ἐξ ὀχείας ὅτ᾽ ἐξ ὠῶν γίνονται, φα- 

,ὔ΄ 5 Ξ- δὸ “- δέ ΄ Υ̓͂ 3 Σ»,ἷ -“ 3 νερόν ἐςιν᾿ δοκῖσι δέ τισι γεννῶν, ὅτι ἐν ἐνίαις τῶν ἐγχε- 

ε Ν ,΄ ,ὔ - . »ἭννΨ “- οἱ δὲ τόκοι γίνονται τοῖς μὲν ῥυάσι τοῦ ἕαρος, καὶ τοῖς 
πλείςοις δὲ περὶ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν" τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὑχ 
: »Ν σα »νψ Η Ἀ. », - »͵ 
ἡ αὐτὴ ὥρα τοῦ ἔτους, ἀλλὼ τοῖς μὲν τῷ θέρους, τοῖς δὲ 

λύων ἑλμύθια ἐγγίνεται" ἐκ τούτων γὰρ οἴονται γίνεσθαι περὶ τὴν φϑινοπωρινὴν ἰσημερίαν. τίκτει δὲ πρῶτον τῶν τοι- 
ἐγχέλυς. τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἐκ ἀληθές, ἀλλὰ γίγνονται ἐκ τῶν 15 ὅτων ἀθερίνη (τίκτει δὲ πρὸς τῇ γὙ})., κέφαλος δὲ ὕς «τος" 
καλυμένων γῆς ἐντέρων, ἃ αὐτόματα συνίςξαται ἐν τῷ πη- δῆλον δ᾽ ἐκ τῷ πρῶτον ταύτης φαΐεσθαι τὸν γένον, τῷ δ᾽ 
λῷ καὶ ἐν τῇ γῇ τῇ ἐνίεμῳ. καὶ ἤδη εἰσὶν ὠμμέναι αἱ μὲν ὕςατον. τύιτει δὲ καὶ κεςρεὺς ἐν τοῖς πρώτοις, καὶ σάλπη 
ἐχδύνεσαι ἐκ τότων, αἱ δ᾽ ἐν διακνιζομένοις καὶ διαιρουμέ. τῷ θέρες ἀρχομέν ἐν τοῖς πλείςοις, ἐνιαχ δὲ μετοπώρα. 

γοις γίνοντωι φανεραί. καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ δὲ καὶ ἐν τοῖς τίκτει δὲ καὶ ὁ αὐλωπίας, ὃν καλῦσί τινες ἀνθίαν, τῷ θέ: 
ποταμοῖς γίνονται τὰ τοιαῦτα, ὅταν ἦ μάλις α σῆψις, τῆς Ὦ ρος. μετὰ δὲ τότος χρύσοφρυς καὶ λάβραξ καὶ μόρμυρος 
μὲν θαλάττης πρὸς τοῖς τοιότοις τόποις Ὁ ὧν ἢ φῦκος, τῶν καὶ ὅλως οἱ καλόμενοι δρομώδες. ὕςατοι δὲ τῶν ὠγελαίων 
δὲ ποταμῶν καὶ λιμνῶν περὶ τὰ χείλη" ἐνταῦθα γὰρ ἡ τρίγλη καὶ κορακῖνος" τίκτυσι δὲ τοι περὶ τὸ μετόπωρον. 
ὠλέα ἰσχύνσα σήπει. περὶ μὲν ἦν τῆς τῶν ἐγχελύων γε- τίκτει δ᾽ ἡ τρίγλη ἐπὶ τῷ πηλῷ, διὸ ὀψὲ τύςτει" πολὺν 
νέσεως τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. γὰρ χρόνον ὁ πηλὸς ψυχρᾶς ἐςιν. ὁ δὲ κορακῖνος ὕστερον 

17 ᾿ τὸς δὲ τόκυς ὅτε πάντες οἱ ἰχθύες ποΐνται τὴν αὐ- 15 τὰς τρίγλης ἐπὶ τῶν φυκίων ἐκπορευόμενος, διὰ τὸ βιοτεύειν 
τὴν ὥραν οὔθ᾽ ὁμοίως, ὅτε κύυσι τὸν ἴσον χρόνον. πρὸ μὲν ἐν τοῖς πετραίοις χωρίοις" κύει δὲ πολυν χρόνον. αἱ δὲ. 
ὅν τῆς ὀχείας ἀγέλαι γίνονται ἀρρώων καὶ θηλειῶν" ὅταν μαυίδες τίκτουσι μετὰ τροπὰς χειμερινάς. τῶν δ᾽ ἄλλων 
δὲ περὶ τὴν ὀχείαν καὶ τὸς τόχες ὦσι, συνδυαΐζονται. κύ- ὅσοι πελάγιοι, οἱ πολλοὶ θέρες τύιτυσιν" σημεῖον δ᾽ ὅτι ὑχ 

υσι δὲ τούτων ἔνιοι μὲν οὐ πλείες τριώκονθ᾽ ἡμερῶν, οἱ δὲ ἱλίσκονται τὸν χρόνον. τοῦτον. πολυγονώτατον δ᾽ ἐστὶ τῶν 
ἐλάττω χρόνον, πάντες δ᾽ ἐν Χρόνοις διαιρουμένοις εἰς τὸν 30 ἰχθύων μαινίς, τῶν δὲ σελαχῶν βάτραχος" ἀλλὰ σπάνιοΐ 
τῶν ἑβδομάδων ἀριθμόν. κύνσι δὲ πλεῖξον χρόνον ὃς κα- εἰσι διὰ τὸ ὠπόλλυσθαι ῥᾳδίως’ τίκτει γὰρ ἀθρόω καὶ 
λδσί τινες μαρίνας, σάργος δὲ κυΐσκεται μὲν περὶ τὸν Πος πρὸς. τῇ γῆ. ὅλως δ᾽ ὀλιγυγογώτερα μέν ἐστι τὼ σελάχη 

2. πλεῖον . ἢ διαμένει Ὁ“. 1] 3. ἐγχέλεις Ῥ5. ἢ ἡ. ὅτ’ (405. ἢ πώ οτὰ Ὥσ. 1 ὅτ᾽ ὠὸ΄ Ὁ“, οἵὰ Ῥ. Ἰ 5. ἀκισχισθεῖσα Ῥ.4“ 

225. 1} ἐντὸς] τὺς “145.  ἔχυσα ῬΑ)“. ἢ 1. ὕτε ζώων 5, ἔτ᾽ ἐκ ζώων ἢ. ΠΠ ἐν οπι 25. ἡ 9. ἐξοσθέντος }Ῥ. ἐξοισθέντος Ὁ“. ἢ ὅται} 
ζ ὧν Ρ. 12. ἐκ ζώων ΡΏ“. ἵ 13. τινες 65. 11 ἐγχελίων Ῥ, ἐγχέλεων Ὧ“. ἢ 14. ἐγγίνονται Ῥ)σ. 1 γὰρ ἀμῖε τύτων Ὁ“, οἵα Ὁ". ἢ 

ἐγγίνεσθαι 525. 1 16. συνίςανται Ὁ. |ὀ 18. ἐκλυόμεναι 4. 1 ἐκ τῶν τοιύτων 4“. 19. δὲ οπὶ 6“. Π ἐν οτὰ 2“. 1 20. χάνεται 

(5. 1} 21. ϑαλάσσης Ῥ“. 1 ὦ οἵα Ὁ. 22. παρὼ Ῥο. ᾿ὶ 23. ἴσχνσα 4425. ἢ 27. ἶν οἵὰ .4“, ἢ κἰ ἀγέλαι 125, καἰ ἀγελαῖαι “5 
(5. 1 28. ὥσι καὶ τὸς τόκυς 125, ἢ 29. μὲν οὐχ ». || 30. πώντα )Ὀ, 4905. ᾿ διαιρώμενα 4“. }} 31. δέ τιγες πλεῖςον 4“. ἢ ἕν Ῥι Υὶ 

μαρίνου Ῥ. Ἰ] 32. σαργὲς 450". 
2. δὲ οτὰ “4905. ᾿ χέλλωνα “4505. ἢ τῶν κε ὁπιὶ ». ᾿ καὶ μύξωνα 125, καὶ μύξωνα δὲ Ῥ. ἢ τὴν -- 3. χρόνο τὸν αὐτὸν παὶ 

ἴσον χρόνον Ὁ, τὸν αὐτὸν χρόνον Ὧ“. ἢ τῇ 44“. {Π σαργῶ 4505}, 5. }} δ᾽ ἐν τῇ “4505. ἢ 5. γὰρ] δ᾽ 41“0 5. ἢ οἱ σύροντες Ῥ ἢ 11. ἀέρος 

».440-. ᾿ 12. τοῖς δ᾽ -- 14. ἰσημερίαν ογα Ὁ. ΠΟ 12. ἄλλοις δ᾽ “45. ᾿} 13. τῷ δαῖς 8. οπι “4505. ᾿ 1λ. μετοπωρινὴν Ρ. ἰαριγὴν 5)“. ἢ 
15. ἀνθερόη 125. ἢ 16. αὐτῆς φαίνεσθαι 5, φαύεσθαι ταύτης 45. 11 τῇ] τὸ Ῥ. 18. ἐν τοῖς πλείςοις οἵὴ Ῥ. Ἷ δὲ καὶ μετ. 0ῪώἩῳι 19. δ] 

κεστρεὺς ὃ “444, οπὶ ὅσ, ᾿ αὐλοπίας Ῥ.)5. ᾿ἰ τινες οτχ ῬΏσ. 20. ταῦτα ὃ Ῥ5. {Π μόρμυρος] ὀσμῦλος “4505. 1 22. αὐτὸ (405. ἢ 

23. ἡ οπι 7». { ἐν 225. 1 25. φυσικῶν 5. } βιωτεύειν ΙῬ. 1| 26. καὶ κύει δὲ 5. 11 27. δ᾽ ἄλλων] πολλῶν δὲ ». 11 30. καὶ μανίς Ῥ 
Ὧο. ἢ 31. καὶ] ἅμα }, καὶ ἅμα “5. 1} 32. ὀλιγόγονα, 5, ὀλιγοτόκα . 
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διὰ τὸ ζῳοτοκεῖν, σώζεται δὲ μάλιςαῳ ταῦτα διὰ τὸ μέ: 
γεῦος. ὀψίγονον δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ καλουμένη βελόνη, καὶ αἱ 
πολλαὶ αὐτῶν πρὸ τῷ τίκτειν διαρρήγνυντωαι ὑπὸ τῶν ῳῶν" 
ἴσχει δ᾽ ὑχ ὕὅτω πολλὼ ὡς μεγάλα. καὶ ὥσπερ τὰ φα- 

ὅ7ι 

Ὑροι στέαρ μὲν ἔχεσιν ᾧὸν δ᾽ ἐδέν, οἱ δὲ τιναντίον στέαρ 
μὲν ὑθέν, ὠὸν δὲ τοίζτον οἷον εἴρηται νῦν. 

Περὶ μὲν ἕν τῶν ἄλλων ζῴων καὶ πλωτῶν καὶ πτηνῶν, 18 
καὶ περὶ τῶν πεζῶν ὅσα φοτοκεῖ, σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων, 

λάγγια δέ, περικέχυνται καὶ περὶ τὴν βελάνην᾽ ἐκτίκτει 5 περί τε ὀχείας καὶ κυήσεως καὶ. τῶν ἄλλων τῶν ὁμοιοτρέ-.. 
γὰρ πρὸς αὑτῇ, κἄν τις θίγῃ, φεύγασιν. ἡ δ᾽ ἀθερίνη τί- πων τότοις᾽" περὶ δὲ τῶν πεζῶν ὅσα ἵῳφοτοκεῖ καὶ περὶ ὠν- 

κτεὶ τρίβουσα τὴν κοιλίαν πρὸς τὴν ἄμμον. διαρρήγνωνται . θρώπου λεκτέον τὰ συμβαίνοντα τὸν αὐτὸν τρόπον. περὶ μὲν 
δὲ καὶ οἱ θύννοι ὑπὸ τῆς πιμελῆς, ζῶσι δ᾽ ἔτη δύο. ση- 
μεῖον δὲ τότε ποίνται οἱ ὡλιεῖς" ἐκλιπεσῶν γάρ ποτε τῶν 

᾿ Σ ἋἝ » ΥΩ ᾿ “ Ν ,ὔ ,ὔ ᾿ ἴν ὀχείας εἴρηται καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ κατὰ πάντων. πάντων 
Δ ν »-“ ΄ Ν ᾿ Ν » 7 Ν « Ν δὲ κοινὸν τῶν ζῴων τὸ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἡδονὴν 

θυννίδων ἐνιαυτόν, τῷ ἐχομένῳ ἔτει καὶ οἱ θύννοι ἐξέλιπον, ιο ἐπτοῆσθαι τὴν ὠπὸ τῆς ὑχείας μάλιςαᾳ. τὼ μὲν ὅν θήλεα 
δυκῦσι δ᾽ ἐνιαυτῷ εἶναι πρεσβύτεροι τῶν πτηλαμύδων. ὀχρεύ- 
ὁνται δ᾽ οἱ θύννοι καὶ οἱ σκόμβροι περὶ τὸν ᾿Ελαφηβολιῶνα 
φθύοντα, τίκτυσι δὲ περὶ τὸν Εκατομβαιῶνα ἀρχόμενον" 
τίκτουσι δὲ οἷον ἐν θυλώκῳ τὼ ὠάώ. ἡ δ᾽ αὐξησίς ἐστι τῶν 

χαλεπώτατα, ὅταν ἐκτέκωσι πρῶτον, οἱ δ᾽ ἄρρενες περὶ τὴν 
᾿ ,ὔ »ν Ν᾿ τὺ ὃ, , ἃ 8; ἥ , ὀχείαν. οἴ τε γὰρ ἵπποι δάκνασι τὸς ἴππυς καὶ καταβάλ- 
λυσι καὶ διώκυσι τὸς ἱππέως, καὶ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι χαλε- 
τώτατοι, καΐπερ ἀσθενέξαται περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον ὄντες, 

θυνηΐδων ταχεῖα" ὅταν γὰρ τέκωσιν οἱ ἰχθύες ἐν τῷ 1|όν- 5 διὰ τὴν ὀχείαν, καὶ πρὸς ἀλλήλους μὲν ποΐνται μάχας 
τῷ, γίγνονται ἐκ τοῦ οῦ ἃς καλῦσιν οἱ μὲν σκορδύλας, 
Βυζάντιοι δ᾽ αὐξίδας διὰ τὸ ἐν ὀλίγαις αὐξάνεσθαι ἡμέ- 
ραις, καὶ ἐξέρχονται μὲν τῷ φθινοπώρα ἅμα ταῖς θυνεῖσιν, 
εἰσπλέουσι δὲ τῷ ἔαρος ἤδη ἴσαι πηλαμύδες. σχεδὸν δὲ καὶ 

θαυμαςς, θωρακίζοντες ἑαυτὰς καὶ ποίῶντες τὸ δέρμα ὡς 
,΄ 2 » Ν ν , ῃ 

παχύτατον ἐκ παρασκευῆς, πρὸς τὼ δένδρα τρίθοντες καὶ 

τῷ πηλῷ. μολύνοντες πολλάκις καὶ ξηραίνοντες ἑαυτούς" 
μάχονται δὲ πρὲς ἀλλήλκς, ἐξελαύνοντες ἐκ τῶν, συοφορ- 

οἱ ἄλλοι πάντες ἰχθύες ταχεῖαν λαμβάνωσι τὴν αὔξησιν, Ὁ βίων, ὅτω σφοδρῶς ὥςε πολλάκις. ὠἀμφότεροι ἀποθνήσκυ- 
πάντες δ᾽ ἐν τῷ Πόντῳ θᾶττον" παρ᾽ ἡμέραν γὰρ καὶ αἱ 
ἄμιμι. πολὺ ἐπιδήλως αὔξονται. ὅλως δὲ δεῖ νομίζειν 
τοῖς αὐταῖς ἰχθύσι μὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις μήτε τῆς 
Φ λιν ΄, ᾿» Ἁ "ἊΝ “ ΄, -“ ὀχείας καὶ τῆς κυήσεως εἶναι τὴν αὐτὴν ὥραν μήτε τοῦ 
τόκω καὶ τῆς εὐημερίας, ἐπεὶ καὶ οἱ καλόμενοι κορακῖνοι 25 θρωπος ἐάν τε κάμηλος πλησιάζῃ" 
ἐνιαχῷ τύττεσι περὶ τὸν πυραμητόν" ἀλλὰ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ γιγνομώνκ ἐςόχαςαι τὰ εἰρημένα. ἴσχεσι δὲ καὶ οἱ 
γόγγροι κυήματα’ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσι τοῖς τόκοις ὁμοίως 
Ἧἶτο ἐπίδηλον, ὁδὲ τὸ κύμμα σφόδρα, φανερὸν διὰ τὴν πι- 

δος ,’ὔ 5 « “ ε ι Ω ΄ σι». ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ταῦροι καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ τρώ- 
γοι" πρότερον γὰρ ὄντες φύννομοι ἕκαςοι περὶ τὸς καιροὺς 
τῆς ὑχείας μάχονται διις ἀμενοι᾿ πρὸς ὠλλήλυς: χωλεπὸς 
δὲ καὶ ὁ κάμηλος περὶ τὴν ὀχείαν ὁ ἄρρην, ἐάν τε ἄγ- μηλος περὶ τὴν ὀχε ρρ 

ἵσπῳ μὲν γὰρ ὅλως 
ἀεὶ πολεμεῖ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ὠγρίων᾽ καὶ 
γὰρ ἄρκτοι καὶ λύκοι καὶ λέοντες χαλεποὶ τοῖς πλησιώ- 
ἴωσι γίνονται περὶ τὸν καιρὸν τῶτον, πρὸς ἀλλήλες δ᾽ ἧττον 

Ψ' δ Ν νιν . ὰ ᾿ Δ ,“ ᾿ μάχονται διὰ τὲ μὴ ὠγελαῖον εἶναι μηθὲν τῶν τοιούτων 

μελήν' ἴσχει γὰρ μακρόν͵ ὥσπερ καὶ οἱ ὄφεις. ἀλλ᾽ ἐπὶ 3) ζῴων, χαλεπαὶ δὲ καὶ αἱ θήλειαι ἄρκτοι ὠπὰ τῶν σκύμ- 
τὸ κὺρ τιθέμενον διάδηλον ποιεῖ" ἡ μὲν γὰρ πιμελὴ θυ- 
μιῶται καὶ τήκεται, τὰ δὲ πηδῷ καὶ ψοφεῖ ἐκθλιβόμενα. 
ἔτι δ᾽ ἄν τις ψηλαφᾷ καὶ τρίβῃ τοῖς δακτύλοις, τὸ μὲν 
ςέαρ λεῖον φαίνεται, τὸ δ᾽ φὸν τραχύ. ἔνιοι μὲν ἔν γόγ- 

γων, ὥσπερ καὶ αἱ κύνες ὠπὸ τῶν σκυλακίων. ἐξαγριαΐον- 
ται δὲ καὶ οἱ ἐλέφαντες περὶ τὴν ὀχείαν, διόπερ φασὶν ὑκ 

ἐᾶν αὐτὸς ὀχεύειν τὰς θηλείας τοὺς τρέφοντας ἐν τοῖς ᾽Ἶν- 
δοῖς' ἐμμανεῖς γὰρ γινομέγες ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις ἀνα- 

5. περικέχυνται δὲ “06. ᾿ὶ 6. αὐτὴν ῬΏ4. [[.8. θύνοι 24. }} 9. ἰκλειπυσῶν 4505. 1 τότε θ΄“. ΠΟ 10. ϑυνίδῳν Ὦ2.5, θυνῶγ Ῥ. Ἰ ἐρ- 

χομῦω .45, ᾿ 11. ἐνιαυτὸν , 12. δ᾽ γὰρ ἢ. 1} οἱ οπι Ῥ. ἢ οἱ οἵα 4405. ἢ 16. σχκορόδυλας Ί)ο. 1 17. οἱ δὲ βυζάντιοι 4“. 1 

ἡμέραις αὐξάνεσθαι Ῥ“. 11 18. μὲν ἐκ τῷ Ῥ. ἢ θύναις ΡΙ5. ἢ 20. λαμβάνωσι 44. 241. πώτα 4405. ἢ αἱ οα ΡΦο. ἢ 22. 

ἀμίαι 445. 1] πολλαὶ ῬΙ“. ἢ αὐξάνονται ῬΙ)“. ἱ 23. τῆς κυήσεως χαὶ τῆς ὀχείας 4445, αἰϊοτιιπι τῆς οἵα »}". ΙΙ 25. καρκῦνοι Ῥ. ἢ 

26. πυράμητον 4505, πυραμηγόν Ῥ. ἢ 32. ἐκδλιβόμενον Ῥ. ἢ 834. παχύ ΡΙΡ“. 
3. μὴ] μόνον 5. ἢ εἴρηταί μοι τὖν 4. ἢ 3. πτηνῶν καὶ πλωτῶν “4509. 5. τεῇ τῆς 4905. ἢ καὶ τῶν καὶ γεέσεως καὶ τῶν 

ῬΡο. ᾿ 6. ὃ πεζῶν ὅσα ὠοτοκεῖ 450 5..}ῃ ἀνθρώκων ῬΙ“. |Π 8. εἴρητω ταὰἂ κατὰ (5, εἴρηται καὶ κοιῆ καὶ ἰδία κατὰ 125. ἢ πάντων δὲ 
“πρινὸν τῶν ζϑων] δὲ τῶν ζώων κοινὸν. ΡΙ)5. 1} 12. καὶ καταβάλλυσι -- 13. ἱππέας οτι Ῥ. 13. ἱππεῖς 41“ 5. 11 τ΄. ἀσϑυίςεροι 6“. ἢ 
46. μὲὴὴ δὲ 45, ὁπὶ 225. ἢ 16. ἑαντὼὸς} ἀλλήλους αὐτὺς 4440 5. ἢ 17. διατρίβοιτες ῬΙ5. ᾿ 18. αὐτός 05, αὐτῆς (4. ἢ] 19. συοφο;- 
βειων 4. ἢ 24. τε ὁ ἄνθρωπος “44. 28. πελ) πρὸς “5. ἢ 30. καὶ οἵχὰ “15, ᾿ 32. περ οἵα 25. 33. ςρέψαντας Ῥ. [ 34. ἀνα- 
ςρίφε. 

οτος 2 
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τρέπειν τὼς οἰκήσεις αὐτῶν ἅτε φαύλως ὠκοδομημένας, λαι δ᾽ εἰσὶ καὶ αἱ ἴπποι καὶ αἱ βόες, ὅταν ὀργῶσι πρὸς 

καὶ ἄλλα πολλὰ ἐργάζεσθαι. φασὶ δὲ καὶ τὴν τῆς τρο- τὴν ὀχείαν, καὶ τῇ ἐπάρσει τῶν αἰδοίων, καὶ τῷ πυκιὰ 
»ἭἪ Ἂ ἕ Η Ν 5 , ,Ἶκν « , 4 εν » 3. οὖ ,ὔ ᾿ " 

φῆς δαψίλειαν πραοτέρες αὐτὸς παρέχειν' καὶ προσαγον- ἐρεῖν αἱ βόες ὥσπερ αἱ ἵπποι. ἔτι δ᾽ αἴ γε βέες ἐπὶ τοὺς 
»,,» κ΄ ἐς ν᾽ " ΄, ΄, ᾽ γ΄ .-, ᾿ -" τες δ᾽ αὐτοῖς ἑτέρες κολάζασι καὶ δουλῖνται προστάττοντες ταύρες ἀναβαίνεσι, καὶ παρακολεθοσιν ἀεί, καὶ παριςὥσυ, 

͵ - Ν Ψ; 7 Ν κα Ν ν ͵ 2 »“» Ν ν᾿ ᾽ν ,ὔ λΎ - τύπτειν τοῖς προσαγομένοις. τὰ δὲ πολλάκις ποιέμενα τὰς 5 πρότερα δὲ τὰ νεώτερα ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν καὶ ἐν τος 
2 ΄ Ν δ ΄, [4 φ' ν ΄ὔ ν ΝΟ» », ' μῷ ; ᾿' ,ὔ ὀχείας καὶ μὰ κατὰ μίαν ὥραν, οἷον τὰ συνανθρωπευό- ἵπποις καὶ ἐν τοῖς βεσίν" καὶ ὅταν εὐημερίαι γίνωνται χαὶ 
μενα, ὕες τε καὶ κύνες, ἧττον τοιαῦτα ποιοῦντα φαΐεται τὰ σώματα εὖ ἔχωσι, μᾶλλον ὀργῶσιν. αἱ μὲν ὅν ἵπτοι 

διὰ τὴν ἀφθονίαν τῆς ὁμιλίας. τῶν δὲ θηλειῶν ὁρμητικῶς ὅταν ἀποκείρωνται, ἀποπαύονται -τῆς ὁρμῆς μᾶλλον καὶ 
ἔχουσι πρὸς τὸν συνδυασμὸν μώλιστα μὲν ἵππος, ἔπειτα γίνονται κατηφέστεραι. οἱ δ᾽ ἄρρενες ἵπποι διωγινώσχουει 
βῆς. αἱ μὲν ὄν ἵπποι αἱ θήλειαι ἱππομανῶσιν" ὅθεν καὶ ἐπὶ το τας θηλείας τὰς συννόμες ταῖς ὀσμαῖς, κἀν ὀλίγας ἡμέ, 

Ν νγ » ὦ ᾿ ». ͵ὔ ΥΓ Ν .“ Ω Ζ ὲ Ὰ ᾽ »“ τὴν βλασφημίαν τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐπιφέρουσιν ἀπὸ μένου ρας ἅμα γένωνται πρὸ τῆς ὀχείας" κἂν ἀναμιχθῶσιν ὠλ- 

τῶν ζῴων τὴν ἐπὶ τῶν ἀκολάςων χερὶ τὸ ἀφροδισιάζεσθαι. λήλοις, ἐξελαύνεσι δάκνοντες, καὶ νέμονται χρρίς, ἔκαςοι 
» “ » “ ᾿ ὲ 

λέγονται δὲ καὶ ἐξανεμῖσθαι περὶ τὸν "καιρὸν τῦτον᾽ διὸ ἐν τὰς ἑαυτῶν ἔχοντες. διδόασι δ᾽ ἑκάστῳ περὶ τριώκοπα ἢ 
ἰγὰ ᾿ μ4 Δ , Υ , . 

Κρήτῃ ὑκ ἐξαιρῦσι τὼ ὑχεῖα ἐκ τῶν θηλειῶν. ὅταν δὲ τῦτο μικρῷ “λείους. ὅταν δὲ τροσῆῃ τις ἄρρην, συστρέψας. εἰ 
πάθωσι, θέουσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἵππων. ἔστι δὲ τὸ πάθος 15 ταὐτὸ καὶ περιδραμὼν κύκλῳ, προσελθὼν μάχεται' χάν 

ὅπερ ἐπὶ τῶν ὑῶν λέγεται τὸ καπρίζειν. θέωσι δὲ ἦτε πρὸς τις κινῆται, δάκνει καὶ κωλύει. ὁ δὲ ταῦρος, ὅταν ὧι 

ἕω ἦτε πρὸς δυσμάς, ἀλλὰ πρὸς ἄρκτον ἢ νότον. ὅταν δ' τῆς ὀχείας ἥ, τότε γίεται σύννομος καὶ μάχεται τῷ 
7 » ΓΕῚ ᾿ ὰ ἐμπέσῃ τὸ πάθος, ὑδένα ἐῶσι πλησιάζειν, ἕως ὧν ἢ ἀπείς ἄλλοις, τὸν. δὲ πρότερον χρόνον “μετ᾽ ἀλλήλων εἰσίν, ὃ κῶν 

πωσι διὰ τὸν πόνον ἢ πρὸς θάλατταν ἔχθωσιν" τότε δ᾽ ἐκ- λεῖται ὠτιμαγελεῖν" πολλώκις γὰρ αἱ γ᾽ ἐν τῇ Ἡπερῳ 
- » “Ἢ » -“ ε ΠῚ 

βάλλεσί τι. καλῦσι δὲ καὶ τῦτο, ὥσπερ ἐπὶ τῷ τικτομέ- 20 φαίνονται τριῶν μηνῶν. ὅλως δὲ τὰ ἄγρια πώντα ἢ τὰ 
- » “ Η .“ "»ν νι ἢ 

νου, ἱππομανές" ἔστι δ᾽ οἷον ἡ καπρία, καὶ ζητῦσι τοῦτο πλεῖςα ὦ συννέμονται τοῖς θήλεσι πρὸ τῆς ὥρας τῷ ἐχρν 
᾽ ᾿ ᾿ 

μάλιςα πάντων αἱ περὶ τὼς φαρμακείας. περὶ δὲ τὴν ὥραν εἰν, ἀλλ᾽ ἐκκρίνονται, ὅταν εἰς ἡλικίαν ἔλθωσι, καὶ χω» 
“ “ ΚΥ ν᾿ . "δ, 

τῆς ὀχείας συγκύπτεσί τε πρὸς ἀλλήλας μᾶλλον ἢ πρό- ρὶς βόσκοντιω τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν. καὶ αἱ ὕες ὃ πῶ 
Ἂ “ “᾿ Ω “ ὰ ΕΝ. 

τέρον, καὶ τὴν κέρκον κυῦσι πυκνά, καὶ τὴν φωνὴν ἀφιᾷ- ἔχωσι πρὸς τὴν ὀχείαν ὁρμητικῶς, ὃ καλεῖται κατρᾶη 
κι ῳ ὡς, ᾽ ἶ Ἵ ᾿ σιν ἀλλοιοτέραν ἥ κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον" ῥεῖ δ᾽ αὐταῖς 25 ὠθόνται καὶ πρὸς τὸς ἀνθρώπες. περὶ δὲ τὰς κύνας τὸ τὸν 

“ ΠΥ “ “ » - Ἂς 

ἐκ τῷ αἰδοίς ὅμοιον γονῇ, λεπτότερον δὲ πολιὶ ἢ τὸ τῷ ἀρ- ὅτον πάθος καλεῖται σκυζᾶν. ἔπαρσις μὲν ἦν τοῖς θλλασ 
. καὶ “ “.. ἢ ἧς. ἀλλ οὐ τὸ ἐπὶ ὀγνή ὧν αἰδοίωγ. ᾿ς κῶν δῶν ρει. μὲ 

ρενος" χαὶ κάλουσι τουτὸ τινες ἱππομάᾶνες, ἀλλ οὐ τὸ επὶ ἔγγίνεται τῶν ὠἱδοίωγ, ὁτᾶν πρὸς τὴν ὁ χείαν ὑργωϑσὶ, 

τοῖς πώλοις ἐπιφυόμενον" ἐργῶδες δ᾽ εἶναί φασι λαβεῖν ὑγρασία περὶ τὸν τόπον" αἱ δ᾽ ἵπποι καὶ ὠπορραύντι λα; 
κατὰ μικρὸν γὼρ ῥεῖν. καὶ ὑρῶσι δὲ πολλάκις, ὅταν σκυ- κὴν ὑγρότητα περὶ τὸν καιρὸν τῦτον. καθάρσεις δὲ γάσται 
»" ) Ν «κι , δ νυ ἊΝ Ὄντος ἃν ἰδ’ 4. ΄ : δι ψ ᾿,͵ Ν ἡβεὶ τῷ ζῶσι, καὶ πρὸς αὑτὰς παίζουσιν. τὰ μὲν ὃν περὶ τὸς ἴπ- 30 μὲν καταμηνίων, οὐ. μὴν ὅσαι γε ταῖς γυναιξὶν οὐδε τῷ 

πὸς τῶῦτον ἔχει τὸν τρόπον, αἱ δὲ βόες ταυρῶσιν" σὕτω δὲ ἄλλων ζῴων. τοῖς μὲν ὅν πριβάτοις καὶ αἰξί ἐπειδὰν ὑμῶ 

σφόδρα κατακώχιμαι τῷ πάθει γίονται, ὥστε μὴ δύνα- ἥ ὀχεύεσθαι, ἐτσαμαθαι πρὸ τοῦ ὀχεύεσθαι" καὶ ἱτειὼ 

σθαι αὐτῶν κρωτεῖν μηδὲ λαμβάνεσθαι τὸς βυκόλους, δῆ- ὀχευθῶσι; γίνεται τὰ σημεῖα, εἶτα διωλείπει, μέχρι ᾿ 
᾿ Ω μὰ ων “Ὁ 

1. αὐτῶν ὕτε Ῥ, αὐτά τε 456“. ἢ οἰκοδομνμένας ῬΏ“. [ 2. τροφᾷς ἀδηλίαν παρ᾽ αὐτοῖς ἔχειν" καὶ Ῥ. ἢ ἃ. δ᾽ οτὰ 20. ᾿" κολάζετω 
Ῥ|}05. Ἱ δουλεύονται ,.45, δουλεύουσι 5, ἢ} 5. τὸς προσαγομένους 25, τὸς προσταττομένους Ῥ. ἵ τὴν ὀχείαν “(40 5, 11 Ἴ.. ὕες] οἷον δες Ῥ. Ι 
ἥττον τὰ τι ΡΏ“. ᾿Ϊ ποιξίτα οτὰ ϑο(σ. [{.12. τὴν] τύτου τὴν 5, ογχὰ }. ἢ 138. διὸ καὶ ἐν 225. Π 16. ὥσπερ “4505. 1} τῶν ὑϊη] τοϑν ἢὲ 

ὑῶν Ὧσ. Π 18. ὑδὲν Ῥὶ ἡ 19. πόθον 05. ἢ" θάλασσαν “4. 22. οἱ ῬΟ50)5. || 23. συγκόπτουσί Ῥὶ ἢ 25. ἄλλον οπὶ “4“Ὁ». ἵ ὑρὴ 

Ῥ}Ὀ5. 217. καὶ καλῆσι) καλῶσι δὲ 20, 11 τίνες τῶτο “505. ἢΠ αὶ τῦῶτο ἐπὶ τοῖς πολλοῖς “505. 28. λαμβάνειν «4405. ῃ 29. ῥεῖ ΡΡ..]) 

εν ῬΪοτίψαθ. {| 30. παίζωσι 450 5})5. 1] 30. τὰς] τὰς 2“. {Π31. ταυριῶσιν “(σζο. {{ 33. λαμβάνειν 450 σ, 
4. οἱ β. 45. {{ 3. αἱ ἵπποι] καὶ ἵπποι Ῥ. ἢ δ᾽ οπν “4505. {{: ἃ. παριςᾶσι Ῥι ᾿Π 5 εἰ,6. ταῖς 5. 1} 9. κατωφερέςεροι (5. ἢ 11. 

ἅμα] ἀλλαχόθεν ἅμα Ῥ, ἀλλαχόθι ἅμα 1)“. 11 κἂν] καὶ “4505 })σ. ἢ ἀλλήλαις 5, τὰς ἄλλας 1). 1 13. περὶ οπχ 9}. ΠΠ 14. τ’ οπὶ 

Ῥ. 1 15. αὐτὸ “44. ᾿ 18. πρότερον μὲν χρόνον Ῥο ἢ εἰσίν οτὰ Ῥ. ! 49. ἀτιμαγέλειν Ὦσ. {Πγ] τε Ῥ. ᾿ὶ 20. δὲ] τὸ Ῥή4Ο" τάῃ 
Ῥ. ἢ ἀγριώτεα “0. [πάντων “σ. || 21. συνέμεται 4σζο, {Π[ ταῖς ῬΙ)5. 1| 24. ἑρμητικῶς δη6 πρὲς Ὁ“, Ρορὶ καλεῖται Ῥ. 1 χι- 

πριᾶν Μ02})»“. ἢ 27. γίγνεται (5, γίγνονται “45, ἢ ὁρμῶσι ῬΟ5225. [καὶ οι “4506, } 30. μὲν οαι ἢ. ᾿ὶ ὅσα «0». ἴ π Α9} 

831. ἢ ζ:α (5. 1 33. γύοται 5. {Π μέχρις 4565}. 
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μέλλωσι τίκτειν. τότε δ᾽ ἐπισημαδει, καὶ ὅτω γινώσκυσιν πολλάκις ἐπιβιβάσκυσι διὰ τὸ ἐκβάλλειν μετὰ τὴν ὀχείαν 

ὅτι ἐπίτοκοι οἱ ποιμώες. ἐπειδὰν δὲ τέκῃ, κάθαρσις γύε- τὴν καλυμένην ὑπό τινων καπρίαν. τοῦτο μὲν ὅν συμβαίνει 
“Ἢ “ ται πολλή, τὸ μὲν πρῶτον ἃ σφόδρα αἱματώδης, ὕςερον πάσαις, ἔμαι δ᾽ ἅμα τότῳ καὶ τὸ σπέρμα προΐενται. ἐν 

,ὕ Ύ ΄ -“ ΠῚ - “᾿ “ 
μότοι σφόδρα. βοὶ δὲ καὶ ὄνῳ καὶ ἵππῳ πλείω μὲν τό- δὲ τῇ κυήσει ὃ ἀν βλαφθὴ τῶν τινων καὶ τῷ μεγέθει 

. 2 - : “ λ 
τῶν διὰ τὸ μέγεθος, ἐλάττω δὲ κατὰ λόγον πολλῷ. ἡ μὲν 5 πηρωθῇ, καλεῖται μετάχοιρον" τοῦτο δὲ γίνεται ὅπου ἂν 
μ, ν᾿ - μοι Ν Ν Ω ,ὔ « Λ 7 ΄ὔ “« .- Υ̓ Δ ,ὔ “ 4 Ν »" οὖν βὺς ὅταν ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν ἡ θήλεια, καϑαίρεται τύχῃ. τῆς ὑςέρας. ὅταν δὲ γεννήσῃ, τῷ πρώτῳ τὸν πρῶτον 

, Ω ἂ -“ “ ., Ἅ 
κάθαρσιν βραχεῖαν ὅσον ἡμικοτύλιον ἢ μικρῷ πλέον' καὶ- παρέχει μαςόν. θυῶραν δ᾽ ὁ δεῖ εὐθὺς βιθαζειν, πρὶν ἂν 

“ ,- ’, » δ᾽ “ ἃ 

ρὸς δὲ γίεται τῆς ὀχείας μάλιςα περὶ τὴν κάθαρσιν. ἴπ- μὴ τὰ ὦτα καταβάλῃ" εἰ δὲ μή, ἀναθυᾷ πάλιν" ἀν δ᾽ 
» ’, ς ,ὔ ᾽ ’ λ ’ὔ ;ὕ -“ Ψ. ὅ- 5 ἃ ,ὔ Υ̓ ν. Η - πος δὲ τῶν τετραπόδων ἁπάντων εὐτοκώτατον καὶ λοχίων ὀργῶσαν βιβάσῃ, μία ὀχεία, ὥσπερ εἴρηται, ἀρκεῖ. συμ- 

θ ,ὔ ὶ Σ ὕ ὡς 4 ει, « ͵ὕ δ᾽ ᾿ ΄, ὲ -“ ,ὔ έ. 6 ,ὔ καθαρώτατον, καὶ ἐλαχίστην προΐεται αἵματος ῥύσιν, ὡς 10 φέρει δ᾽ ὀχεύοντι μὲν τῷ κάπρῳ παρέχειν κριθάς, τετο- 
Ἁ Ν »-»“ἪἬ ,ὔ ἢ εἶ “ Ἂν »“ »“᾿ Ἁ 

κατὼ τὸ τῷ σώματος μέγεθος. μάλιςα δὲ καὶ ταῖς βεσὶ κυίᾳ δὲ τῇ ὑἱ κριθὰς ἑφθάς. εἰσὶ δὲ τῶν ὑῶν αἱ μὲν εὖ- 
᾿ -, σ᾽ Ν Ξ ᾽ ,ὔ ὃδ ΄ δί. Ν ᾿ ᾽' ε δ᾽ 2 ,ὔ Ν ὔ Ὶ 

καὶ ταῖς ἴπποις τὰ καταμήνια ἐπισημαΐύει διαλείποντω δίς. θὺς καλλίχροιροι μόνον, αἱ ἐπαυξανόμεναι τὰ τέκνα καὶ 
Ν ΄ὔ ,ὔ ᾿ » Ν “ Ν μῆνον καὶ τετράμηνον καὶ ἐξαμηνον" ἀλλ᾽ ὁ ῥῴδιον γνῶναι τὰς δέλφακας χρηστὰς γεννῶσιν. φασὶ δέ τρες, ἐὰν τὸν 

᾿ » Ψ -Ὁ ,ὔ . Ν μὴ παρεπομένψῳ μηδὲ συνήθει σφόδρα, διὸ ἔνιορ ἀκ οἴονται ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐκκοπῇ ἡ ὗς, ἀποθνήσκειν διὰ ταχέων 
.»“ ΓᾺ “ 

γίνεσθαι αὐτοῖς. τοῖς δ᾽ ὀρεῦσι τοῖς θήλεσιν ἀθὲν γίνεται 15 ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ζῶσι δ᾽ αἱ πλεῖςαι μὲν περὶ ἔτη πεντε- 
͵ .“ “᾿ 

καταμήνιον, ἀλλὰ τὸ οὖρον παχύτερον τὸ τῆς θηλείας. καίδεκα, ἔνιαι δὲ καὶ τῶν εἴκοσιν ὀλίγον ἀπολείπεσιν. 
΄ Ψ νυ» ΄ , - ᾽ ἊΝ ΄ " τ. τ ὦ ὅλως μὲν οὖν τὸ τῆς κύστεως περίττωμα τοῖς τετράποσι Τὼ δὲ πρόβατα κυΐσκεται μὲν ἐν τρισὶν ἢ τέτταρσιν 19 

. , ἌΝ», » ,, ν Ν ν , Ὶ ΨΥ ἂ ᾿ - ᾽ ΄, δι Ν Ὁ ΄ὔ ᾽ ἵ ααχύτερον ἢ τὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ δὲ τῶν προβάτων καὶ ὀχείαις, ὧν δ᾽ ὕδωρ ἐπιγένηται μετὰ τὴν ὀχείαν, ἀνακυΐ- 
» » “Ὁ -“ “ ͵ὔ Ὗ Ἧς »“ ᾽ , Ἔ ἀπϑ Ὲ ᾽ὔ Δ ᾿ ε “ ᾿ς λ Ν ᾿: “ τῶν αἰγῶν τῶν θηλειῶν παχύτερον ἔτι ἢ τὸ τῶν ἀρρένων" σκει" ὁμοίως δὲ καὶ αἱ αἶγες. τύκτουσι δὲ τὰ μὲν πλεῖς ὦ 

͵ “ -“ δ ΥᾺ Ἁ ᾿» Ἄ “ 
ὄνου δὲ λεπτότερον τὸ τῶν θηλειῶν, βοὸς δὲ δριμύτερον τὸ 20 δύο, ἐνίοτε δὲ καὶ τρία ἢ τέτταρα, κύει δὲ πότε μῆνας καὶ 
Ἂν ’ὔ Ἁ Ν Ἧ ΄ὔ « ’ὔ » ψ ΄ Ἁ Ψ' ἥν », ,ὔὕ Ψ ᾽ ὋΣ» τῆς θηλείας. μετὰ δὲ τὸς τόκυς ὡπαντων τῶν τετραπόδων πρόβατον καὶ αἴξ' διὸ ἐν ἐνίοις τόποις, ὅσοι ἀλεεινοΐ εἶσι 

’ Ν᾿ -“ ,ὔ φ ᾽ ᾿ Ἀν, ΜΚ παχύτερον τὸ ὅρον γίεται, καὶ μᾶλλον τῶν ἐλάττω προ- καὶ ἐν οἷς εὐημερῦσι καὶ τροφὴν ἄφθονον ἔχυσι, δὶς τίκτεσιν. 
, Λ ,ὔ ’ Ἂν Ἃ ᾿ , ,ὔ Ν Ἡμένων κάθαρσιν. τὸ δὲ γάλα γύεται, ὅταν ὀχεύεσθαι Τῇ δ᾽ αἷξ μὲν περὶ ἔτη ὀκτώ, πρόβατον δὲ δέκα, τὰ δὰ, 

Υ ,ὔ Ν ,ὔ , Ψ. ἄρχωνται, πυοειδές" χρήσιμον δὲ γύεται, ἐπειδὰν τέκωσιν πλεῖςα ἐλάττω, πλὴν οἱ ἡγεμόνες τῶν προβάτων" ὅτοι δὲ 
’ Ν , ᾿ ᾿ ὕςερον. κύοντα δὲ καὶ πρόβατα καὶ αἶγες πιότερα γίνον- 25 καὶ πεντεκαίδεκα. ἐν ἑκάς δὲ ποίμνῃ κατασκευάζεσιν ἡγε- 

. 272 ᾿ ὰ ΗΝ 
ται καὶ ἐσθίεσι μᾶλλον" καὶ βόες δὲ ὡσαύτως καὶ τἄλ- μόνα τῶν ἀρρένων, ὃς ὅταν ὀνόματι κληθῇ ὑπὸ τῷ ποιμένος 

Ν , ,ὔ ΄ ἈῚ Ν λα τὰ τετράποδα πάντα. ὁρμητικώτατα μὲν ὄν ὡς ἐπὶ τὸ προηγεῖται" συνεθίζουσι δὲ τῦτο δρῶν ἐκ γέων. τὼ δὲ περὶ 
“ “- " 

πἂν εἰπεῖν. πρὸς τὴν ὀχείαν τὴν ἐαρινὴν ὥραν ἐςίν" οὐ μὴν τὴν Αἰθιοπίαν πρόβατα Τὴ καὶ δώδεκα. καὶ τριακαίδεκα ἔτη, 
Ἀ ,ὔ “ Χ »».δ ΑΣ Ἄς 8 ΄ Η Ν μκ Ν Η , 4 ὃ ᾿: Ν : μς 

τὰ πάντα γε ποιεῖται τὸν αὐτὸν καιρὸν “τῆς ὀχείας, ἀλλὼ καὶ αἶγες δὲ καὶ δέκα καὶ ἕνδεκα. ὀχεύει δὲ καὶ ὀχεύεται, 
Ἁ “ ,΄ ἂ “ “» 

πρὸς τὴν ἐκτροφὴν τῶν τέκνων ἐν τοῖς καθήκυσι καιροῖς. αἱ 30 ἕως ἀν Ὁ, καὶ πρόβατον καὶ αἴξ. διδυμοτοκοῦσι δὲ καὶ 
ὃν ἦν ἢ Υ , ἔ τυρὴ , δὲ λ “8 λ " διά ᾽ ΄΄ κὰκ τ ν, δες μὲν ἵν ἥμεροι ὕες κύεσι τέτταρας μῆνας, τίκτουσι δὲ τὰ πρόβατα καὶ αἶγες διώ τε εὐβοσίαν, καὶ ἐὰν ὁ κριὸς ἢ ὁ 

ν ἃ Ν Ἀ ν 
αλεῖξα εἴκοσιν" πλὴν ἂν πολλὰ τέκωσιν, οὐ δύνανται ἐκ- τράγος ἢ διδυμοτόκος ἡ ἡ μήτηρ. θηλυγόνα δέ͵ τὼ δ᾽ ἀρ- 

“ει ,ὔ , δὲ ᾿ ὲ ὰ ΄ Η δ: ΄ ΄ὔ δὶ ,ὔ νι σ δὶ ν,, ν Ν ἢ 1 τρέφειν πάντα. γηρώσκυσαι δὲ τίκτυσι μὲν ὁμοίως, ὀχεύ- ρενογόνα γίεται διά τε τὰ ὕδατα (ἔς! γὰρ τὼ μὲν θηλυ- 
, ." Ν ,ὔ[. Ν ᾿ 

ονται δὲ βραδύτερον" κυΐσκονται δ᾽ ἐκ μιᾶς ὀχείας, ὠλλὰ γόνα τὰ δὲ ὠρρενογόνα) καὶ διὰ τὰς ὀχείας ὡσαύτως, καὶ 
“- 

4. θέλωσι (5, }} 2. ἐπίτοκά εἰσιν οἱ Π)“. 11 5. μέγεθος γύεται ἔλαττον Ώ“. ᾿ δὴ Ρ.45. ἢ πολλῶ."] πολλῶν «450. ἢ 6. ὀχείαν] γῆν Ῥ. ἢ 
καθαίρεται) καὶ καθαίρεται καὶ Ῥ. ἢ 7, πλεῖον Ὧσ, πλείω Ῥ. 1} γύεται δὲ καιρὸς 25. 110. ῥύσιν] ὥσιν Ῥ. { 11. μέγεθος οπα Ῥ ἴῃ Ἰαουηδ. [}. 

12. σημαΐει ἢ σ, συμβαίνει Ῥ. 1 διαλιπόττα “5. ἢ δὲ μόνον Ῥ. ᾿ 13. τρίμηνον 12“. 1 ῥάδιον] δυνατὸν ῬΏσ. ᾿ 18. τὸ οπι ». ἢ τὸ δὰ 

τῶν] τῶν δ “44. ΠΠ|:9. τῶν δπίς αἰγ. οπι 4505. [ἰ ἔτι οπὶ “0525. 1] 20. δὲ καὶ δρ. Ὁ“. Π-25. καὶ πρ.] τὰ πρ. ῬΙ“. ᾿Π πιότερα 

}.Ι͂ 21. τὰ οπι ῬΟ522“. ᾿" ὃν] ὅν ἐςὶν 2.5, οπὶ “15. 28. πῶ] πολὺ Ρῇ“. ἢ ἐςΐν οἴῃ Ὅ“. Ι 29. τὰ οἵὰ “1505. }} 31. ἥμεραι 445 

05. ͵}1 τίκτουσι] κύουσι ρΥ' «45. 1 34. δ᾽ ἐκ ἐκ 25 οἱ σοῦ “4σ, 
1. ἐπιβάλλουσι Ῥι ἐπιβόσκευσι «45. }} ἀ. δ᾽ ἐπικυήσει (Ρ. 1 βλαβὴ «45. 1 6. γένηται σα. Π Ἰ. μασθὸν Ῥ. ἢ ὀργῶσαν σοΥ 66. ἢ 

εὐθέως Ρ. ᾿ λαμβάνειν «4505. ὁ ἄν οτὰ “4505, 8. καταβάλλη ῬΡο, καταλάβη «4505. 1 ἀναθυμιᾷ Ῥι4“0“. [ἐὰν Οσ. ἃ 14. ἐκ- 

κοπὴ ὕς ἀποθνήσκει 450 6, ΠΟ 17. κυΐσκουσ, 5. ΠΠ τέτρασιν “45. 1} 18. ἐὰν 65. 1} 19. αἱ οτχ Ῥ΄“(.5. 1} δὲ] μὲν (4. 1] 20. καὶ οπὶ ὅσ. ἢ 

δ] πδη δὲ καὶ ῬΏ“. δι. ἐν ὁπὰ 66. ΠΠ 23. δὲ καὶ αἷξ “45. } 2. πλείτω 445. ἢ 25. δὲ] γὰρ Ῥ. 1 27. δὲ ροβὶ συνεθ. οπι «450. 

28. τρισκαίδεκα ῬῺ“, 29. καὶ δίκα οπχ Ῥ. [.31. ὁ ροβὶ ἢ οπι Ῥ4“0. ᾿ 32. τράγος] ταῦρος “40 “5. 1} τὰ δ᾽] καὶ ῬΏ“. ἢ 84. καὶ 
οἵὰ Ρ. ᾿ τὸ ὀχεῖα, 4“. 
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βυρείοις μὲν ὀχευόμενω ἀρρενοτοκεῖ μᾶλλον, νοτίοις δὲ θη- 
λυτοκεῖ. μεταβάλλει δὲ καὶ τὰ θηλυτοκῖντα καὶ ὠρρενοτο- 
κεῖ" δεῖ δ᾽ ὁρᾶν ὀχευόμενα πρὲς βορέαν. τὰ δ᾽ εἰωθότα πρωΐ 
ὀχείεσθαι, ἐὰν ἐψὲ ὀχεύῃ τις, οὐχ ὑπομένουσι τὸς κριός. 

λευκὰ δὲ τὰ ἔκγονα γύόεται καὶ μέλανα, ἐὰν ὑπὸ τῇ τοῦ 
κρίς γλώττῃ λευκαὶ φλέβες ὦσιν ἢ μέλαιναι, λευκὰ μὲν 

ἐὰν λευκαΐ, μέλανα δ᾽ ἐὰν μέλαιναι" ἐὰν δ᾽ ἀμφότεραι, 

ὠμφότερα" πυρρὼ δ᾽ ἐὰν πυρραί. τὼ δὲ τὸ ἁλυκὸν ὕδωρ 
πίνοντα πρότερον ὀχεύεται" δεῖ δ᾽ ὠλίζειν πρὶν τεκεῖν καὶ 

ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΊΩΝ Ζ. 

ταύτας ἑπτὰ ἡμέραις" τὼς γὰρ πάσας δυκεῖ σκυζᾶν ἡμέ- 
ρας τέτταρας καὶ δέκα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὁ μὴν ἀλλά τισι 
καὶ περὶ ἑκκαίδεχ' ἡμέρας γεγέηται τῦτο τὸ πάθος. ἡ δ᾽ 
ἐν τοῖς τόκοις κάθαρσις γίνεται ἅμα τοῖς σκυλακίοις τοιτο- 

5 μόώοις, ἔςι δ᾽ αὕτη παχεῖα καὶ φλεγματώδης" καὶ τὸ 

πλῆθος δ᾽, ὅταν ἐκτέκωσιν, ἀπισιχναίνεται ἔλαττον ἢ κατὼ 

τὸ σῶμα. τὸ δὲ γάλα αἱ κύνες ἴσχουσι πρὸ τῷ τεκεῖν ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμέρας πότε" ἃ μὴν ἀλλ᾽ δίαις καὶ ἑπτὰ γέ 
γεται πρότερον καὶ τέτταρσιν. χρήσιμον δ᾽ εὐθύς ἐςι τὸ γά- 

ἐπειδὰν τέκῃ, καὶ ἔαρος αὖθις. αἰγῶν δ᾽ ἡγεμόνα οὐ καϑι- 10 λα,, ὅταν τέκωσιν. ἡ δὲ Λακωνικὴ μετὰ τὴν ὀχείαν τριά- 
" « - ΝῚ ἈῚ ἈΝ Γά .“» Ν ᾽ . -ν 

ςῶτιν οἱ νομεῖς διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν, 
- ᾿ ᾿ Ἁ 

ὠλλ᾽ ὑξεῖαν καὶ εὐκύητον. τῶν δὲ προβάτων ἐὰν μὲν τὰ 
» : » Ν ν᾿ ’ὔ Ν "ἢ [2 πρεσβύτερα ἑρμᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν κατὰ τὴν τεταγμένην ὥ- 

Ἃ ε έ Ἄν ᾿ ,ὔ ἡ - ,ὔ ραν, φασὶν οἱ ποιμένες σημεῖον εὐετηρίας εἶναι τοῖς προβά- 
ΗΒ Δ Ἁ Ὡ » ΝῚ , τοις, ἐὰν δὲ τὰ νεώτερα, κακοθηνεῖν τὼ πρόβατα. 

κονθ᾽ ἡμέραις ὕςερον. τὸ μὲν ὄν πρῶτον παχμ ἐςι, “χρονι- 
ζόμενον δὲ γίνεται λεπτότερον. διαφέρει δὲ παχύτητι τὸ 
κύνειον τῶν ἄλλων ζῴων μετὰ τὸ ὕειον καὶ δασυπόδειον. 
γίνεται δὲ σημεῖον καὶ ὅταν ἡλικίαν ἔχωσι τῷ ὀχεύεσθαι" 

15 ὥσπερ γὰρ τοῖς ἀνθρώποις, ἐπὶ ταῖς θηλαῖς τῶν μαςῶν ἐπι. 
20 Τῶν δὲ κυνῶν ἔς: μὲν γένη πλείω, ὀχεύει δὲ κύων ἡ φύεται ἀνοίδησίς τις καὶ χόνδρον ἴσχεσιν" ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἔργον 

Λακωνικὴ μὲν ὀκτάμηνος καὶ ὀχεύεται" καὶ τὸ σκέλος δ᾽ μὴ συνήθει ὄντι ταῦτα καταμαθεῖν" οὐ γὰρ ἔχει μέγεθος 
αἴροντες ὑρῦσιν ἤδη ἔνιοι περὶ τὸν χρόνον τῦτον. κυΐσκεται δὲ ἀθὲν τὸ σημεῖον. τῇ μὲν ἦν θηλείᾳ τῦτο συμβαδει, τῷ δ' 
κύων ἐκ μιᾶς ὀχείας" δῆλον δὲ τῆτο γύεται μάλιςα ἐν τοῖς ἄρρενι ὑθὲν τότων. τὸ δὲ σκέλος αἴροντες ἐρῶσιν οἱ ἄρρενες 
κλέπτυσι τὰς ὀχείας" ἅπαξ γὰρ ἐπιβάντες πληρῦσιν. κύει Ὃ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ὅταν ἑξάμηνοι ὦσιν" ποιοῦσι δέ τινες 
δ᾽ ἡ μὲν Λακωνικὴ ἔκτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο. δ᾽ ἐξὶν τῦτο καὶ ὕςερον, ἤδη ὀκτάμηνοι ὄντες, καὶ πρότερον ἢ ἑξά- 
ἡμέραι ἑξήκοντα), κῶν ἄρα μιᾷ κὶ δυσὶν ἢ τρισὶ πλείονας μεηνοι" ὡς γὰρ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὅταν ἰσχύειν ἄρξωνται, αὐτὸ 
ἡμέρας καὶ ἐλάττος μιᾷ. τυφλὰ δὲ γίεται αὐτῇ τὼ σκυ- ποῖσιν. αἱ δὲ θήλειαι πᾶσαι καθεζόμεναι ὑρῦσιν" ἤδη δέ 
λακια, ὅταν τέκν, δώδεκα ἡμέρας. τεκῦσα δὲ πάλιν ὀχεύε- τινες καὶ τότων ἄρασαι τὸ σκέλος ὕρησαν. τύκτει δὲ κύων 
ται ἕκτῳ μηνί, καὶ ὁ πρότερον. ἔνιαι δὲ κύνσι τῶν κυνῶν τὸ 25 σκυλάκια τὼ πλεῖςα δώδεκα, ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ πότε ἥ 
πέμπτον μέρος τῷ ἐνιαυτῷ (τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡμέραι ἑβδομήκοντα ἔξ' ἤδη δὲ καὶ ἕν ἔτεκέ τις" αἱ δὲ Λακωνικαὶ ὡς ἐπὶ τὸ 
καὶ δύο), τυφλὰ δὲ γύεται τὰ σκυλώκιω τύτων τῶν κυνῶν πολυ ὀκτώ. ὀχεύονται δ᾽ αἱ θήλειαι καὶ ὀχεύνσιν οἱ ἄρρενες 
ἡμέρας δεκατέτταρας. ἔνιαι δὲ κύνσι μὲν τέταρτον μέρος τῷ ἕως ἂν ζῶσιν. ἴδιον δ᾽ ἐπὶ τῶν Λακωνικῶν συμβαύει πάθος" 
ἐνιαυτῷ (τῦτο δ᾽ ἐςὶ τρεῖς μῆνες ὅλο), τυφλὰ δὲ τὰ σκυλά- πονήσαντες γὼρ μᾶλλον δύνανται ὀχεύειν ἢ ἀργῶντες. ζῇ δ᾽ 
κια τούτων γύεται ἑπτακαίδεχ᾽ ἡμέραις. δοκεῖ δὲ σκυζᾶν ἢ ἡ μὲν Λακωνικὴ κύων ὁ μὲν ἄρρην περὶ ἔτη δέκα. ἡ δὲ θή- 
τὸν ἴσον χρόνον κύων. τὰ δὲ καταμήνια ταῖς κυεὶν ἑπτὰ λεια περὶ ἔτη δώδεκα, τῶν δ᾽ ἄλλων κυνῶν αἱ μὲν πλεῖςαι 

ἡμέραις γύεται" συμβαύει δ᾽ ἅμα καὶ ἔπαρσις αἰδοίν.. ἐν περὶ ἔτη τετταρακαίδεκα, ἢ πεντεκαίδεκα, ἔνιαι δὲ καὶ εἷ. 

δὲ τῷ χρόνῳ τότῳ ὁ προσίενται ὀχείαν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μετὼ κοσιν" διὸ καὶ ὍΟμηρον οἴονταί τινες ὀρθῶς. ποιῆσαι τῷ εἰς 

4. βορρείοις 65. ἢ 3. πρωὶ] τῷ πρωὶ “45. ἢ ἁ, ἐὼν] δὶς ἰὰν Ο5. ἢ ὀψὶ οὔ “4505. }} ὀχευθῇ Ῥ. ἢ 5. ἔγγονα 4905. ἢ 6. δ] κὼ 

ῬΟῚ 1. ἐῶν δὲ μέλαυναι μέλανα Α(“05. ἢ ἀμφύτερα 445. ἢ 8. ἄμφω “505. ὧν 0522. ἃ 13. φασὶν ὥραν 4405. ἢ 14. οἱ ποιμῖνες 
οπὰ . ἢ 15. κακσηθννεῖν (5. 1} (6. κύων] πλεῖον “505. ἢ 47. μὲν οπὶ “4505. 1] καὶ] καὶ ἡ θήλεια δὲ ὡσαύτως “4450. ἢ ὀχεύοντες Ῥ.]Ἰ 

418. ὑρῶσιν Ῥ Π 19. ν] δὴ “4405. 22. ἡμέρας (5. 1} τρισὶ οπὶ “44. 1 πλείοσιν ἡμέραις καὶ ἐλάττν ““σΟσ, ἡ 94. ὅταν δὶ τέκη ». ἢ 
ἡμέραις «45. "25. ὀκτὼ μησὶ Ῥ. ᾿ ἔνιοι Ῥ. Ἱ τῶν κυνῶν Ἐπὴ “15. τὸ οτὰ ,4405. 1 28. δεκατίσσαρας ὨΘΏΩΟΪΐ. ἢ 29. δὲ γώεται 
τότων τὰ σκυλάκια 125, καὶ τύτοις γδεται τὰ σκυλάκια ἢ. ἢ 31. κύων ὅσον κύει. τὰ Ῥ])5. ἢ ἱπτὼ ἡμέρας Ῥ᾽ ἡμέραις ἑπτὰ 5“. 1} 33. 

τροίεται “4505. ἢ ἰν οπι Ῥ. 

1. ταῦτα 4505. ἑπτὰ μέραις] ἐν ἑχτὰ ἑτέραις Ῥ. κυνῶν “455, κυεῖν Ῥὸ ἢ 6. πλῆθος ὅταν τέκωσιν ῬΏ“. ἢ ὕλαττον 4] καὶ 

ἔλαττον Ῥῇ“. ἢ 8. καὶ ἐν ἑπτὰ . {γίνεται καὶ πρότις." καὶ τέσσαρσι “4505. ἢ 9. ἰςι οπι ἢ. ὶ 11. ἡμέρας (5. }} ὕςερον απῖς 10. μετὰ 

“4“0 5. } 13. τῶν] πρὸς τὸ (τὰ Ρὴ τῶν ῬΙ)5. 1 15. θηλείαις “65. ἢ μασϑῶν ῬΏ5. [1 17. ἴσχει 2“. α 18. τὸ δ᾽ ἄρρεν “4405. 1 30. 
τὸ οπὶ 41“. {ποιῶσι --- 21. ἑξάμηνοι οαν Ὁ. ἢ 21. τῦτο καὶ ὕςερον] καὶ ἕτεροι τῦτο 5. [ 3] οἱ “4405. ἢ 22. ἰσχύειν] ὀχεύειν Ῥ“. ἵ 

34. δὲ] δὲ καὶ 229. } 25. δώδεκα τὰ πλεῖςα Ρ“. 1 27. ἐχτώ] καὶ ὀκτώ Ῥ᾽ ὀκτὼ καὶ “4405, 29. ὀργῦντες ΠΟΥ 445. ἢ δὲ τῶν λακωτικίε 

κυνῖν Ρ225. 1 30. περὶ οτχ 2“. 1 31. μὲν οὰ ΡΟ. 5. ̓ 32. τεσσαρεσκαίδεκα 125. 1] ἢ πεντεκαίδεκα οἵα “4505. 1} 33. τινες οἴονται 25. 



21. 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 
, δ -" κοςῷ ἔτει ἀποθανόντα τὸν κύνα τῷ ᾽Οδυσσέως. ἐπὶ μὲν οὖν 

» - ΕΘ - ΝΥ Ὺ »". 
τῶν Λακωνικῶν διὰ τὸ πονεῖν τὸς ἄρρενας μᾶλλον μακρο- 

βιώτεραι αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων λίαν 
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-“ . ᾿ “ὲ 
τῶν βοῶν τὸς τομίας ἐθίζασι, καὶ καϑιςὥσι τῶν βοῶν ἡγε- 

,’ [2 2 ΄ ) “- ἣμε ,ὔ , 

μόνας ὥσπερ τῶν προβάτων, καὶ ζῶσιν ὅτοι πλείω χρόνον 
Υ ᾿ ἀ Ν ἣς ᾿ ᾿ φῶν ἄλλων διά τε τὸ μὴ πονεῖν καὶ διὰ τὸ νέμεσθαι: ἀκέ- 

μὲν ἐκ ἐπίδηλον, μακροβιώτεροι δ᾽ ὅμως οἱ ἄρρενες τῶν θη- ραιον νομήν. ἀκμάζει δὲ μάλιςα πεντέτης ὦν, διὸ καὶ Ὅ- 

λειῶν εἰσίν. ὀδόντας δὲ κύων ὁ βάλλει πλὴν τὸς καλεμένς 5 μηρόν φασι πεποιηκέναι τινὲς ὀρθῶς ποιήσαντα “ἄρσενα 
, , σ Ψ᾿ , ε ᾿ 7 ᾿ ᾽ν» νυ ,ρλδέ,Ν, » ΡΡΩ , ν ᾽ κυνόδοντας" τότες δ᾽ ὅταν ὦσι τετράμηνοι, ὁμοίως αἴ τε θή- πενταέτηρον" καὶ τὸ “βοὸς ἐννεώροιο"" δύνασθαι γὰρ ταὖὐ- 

λειαι καὶ οἱ ἄρρενες. διὰ δὲ τὸ τότες μόνος βάλλειν ἀμφι: τόν. τὸς δ᾽ ὀδόντας βάλλει βὲς διετής, καὶ ἀκ ὠθρόοες ἀλλ᾽ 
σβητῦσί τινες" οἱ μὲν γὰρ διὰ τὸ δύο μόνες βάλλειν ὅλως ὥσπερ ἵππος" τὰς δ᾽ ἑπλάς, ὁπόταν ποδαγρᾷ, οὐκ ἀπο- 

ὦ φασι (χαλεπὸν γὰρ ἐπιτυχεῖν τότοις), οἱ δ᾽ ὅταν ἴδωσι βάλλει, ἀλλ᾽ οἰδεῖ μόνον σφόδρα τὸς πόδας. τὸ δὲ γάλα, 
τότας, ὅλως οἴονται βάλλειν καὶ τὸς ἄλλυς. τὼς δ᾽ ἡλικίας 10 ὅταν τέκῃ, χρήσιμον γύεται" ἔμπροσθεν δ᾽ ὡς ἔχει γάλα. 

ἐκ τῶν ὀδόντων σκοπῦᾶσιν᾽ οἱ μὲν γὰρ νέοι λευκὸς καὶ ὀξεῖς τὸ δὲ πρῶτον γινόμενον γάλα ὅταν παγῇ, ὅτω γίνεται σκλη- 
ν ῃ“« [7 ,ν Ν ’ὔ γν ,ὔ 2 

ρὸν ὥσπερ λίθος" τῦτο δὲ συμβαίνει, ἐὰν μή τις μίζη ὕδατι. 
Βῆς δὲ πληροῖ μὲν ὁ ἄρρην ἐκ μιᾶς ὀχείας, βαύει δὲ νεώτεραι δ᾽ ἐνιαυσίων ἐκ ὀχεύονται, πλὴν ἐάν τι τερατῶδες 
.“ 4 ὔ Ἁ ᾽»Ν ΠῚ ’, “ Ψ Υ Ἁ ’ὔ ᾽ ͵͵ ν σφοδρῶς ὥςε συγκάμπτεσθαι τὴν βθν' ἐὼν δ᾽ ἁμάρτῃ τῆς ἢ" ἤδη δέ τινες καὶ τετρώμηνοι ὠχεύθησαν καὶ ὥχευσαν. 

ὁρμῆς, εἴκοσιν ἡμέρας διαλείπυσα προσίεται πάλιν ἡ θήλεια 15 ἄρχονται δὲ τῆς ὀχείας περὶ τὸν Θαργηλιῶνα μῆνα καὶ τὸν 
τὴν ὀχείαν. οἱ μὲν ὄν πρεσβύτεροι τῶν ταύρων ἐδ᾽ ἀναβαΐ- Σκιρροφοριῶνα αἱ πλεῖςαι" ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιαι καὶ μέχρι τῷ 
γυσι πλεονάκις ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐὰν μὴ μετοπώρε κυΐσκονται. ὅταν δὲ πολλαὶ κύωσι καὶ προσδέ- 

ἔχυσιν, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας καὶ ἀμβλεῖς. 

ἄρα διαλιπόντες" οἱ δὲ νεώτεροι καὶ τὴν αὐτὴν βιαζονται 

“«λεονάκις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἀναβαΐύυσι διὰ τὴν ὠκμήν. ἧκι- 

χωνται τὴν ὀχείαν, σφόδρα δοκεῖ σημεῖον εἶναι καὶ χει- 
μῶνος καὶ ἐπομβρίας. αἱ δὲ συνήθειαι γίνονται μὲν ταῖς 

ςα δὲ λαΐγνον τῶν ὠρρέγων ἐςὶ βᾷς. ὀχεύει δ᾽ ὁ νριῶν τῶν Ὦ βεσὶν ὥσπερ ταῖς ἵπποις, ἧττον δέ, 
,ὔ 

ταύρων" ὅταν δ᾽ ἐξαδυνατήσῃ διὰ τὴν λαγνείαν, ἐπιτίθεται 
γ ͵ὔ ’ὔ ὁ ἡττώμενος, καὶ κρατεῖ πολλάκις. ὀχεύει δὲ τὼ ἄρρενα 

τ» ’ Ν ,, ᾽ Υ Ύ » [2 ᾿ καὶ ὀχεύεται τὰ θήλεα ἐνιαύσια ὄντα πρῶτον, ὥς:ε καὶ γεν- 
ΝῚ ,ὔ Ἁ 

γῶν" ἀ μὴν ἀλλὰ τό γ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνιαύσιοι καὶ ὀκτά- 

Ἵσπος δ᾽ ἄρχεται ὀχεύειν ὁ μὲν ἄρρην διέτης, καὶ ἡ 22 
θήλεια διέτης ὀχεύεσθαι" ταῦτα μόώτοι ὀλίγα ἐςί, καὶ τὰ 
ἔκγονα τότων ἐλάττω καὶ ἀσθενικώτερα" ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἄρχονται ὀχεύειν τριετεῖς ὄντες, καὶ αἱ ἵπποι ὀχεύεσθαι, 

μηνοι, τὸ δὲ μάλισθ᾽ ὁμολογόέμενον διετεῖς. κύει δ᾽ ἐννέα 25 καὶ ἐπιδιδόασι- δ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ βελτίω τὰ ἔκγονα γίνεσθαι 
μῆνας, δεκάτῳ δὲ τίκτει" ἔνιοι δὲ δὶισιχυρίζονται δέκα μῆ- 
νας κύειν ἡμερολεγδόν. ὅ τι δ᾽ ἂν ἔμιπροσθεν ἐζενεχθῇ τῶν 
εἰρημόων χρόνων, ἐκβόλιμόν ἐςι καὶ ὁ θέλει Ὧν" μαλα- 
καὶ γὰρ καὶ ἀτελεῖς γίνονται αἱ ὁπλαί, τίκτει δ᾽ ἕν τὰ 

μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. κύει δ᾽ ἔνδεκα μῆνας, δωδεκάτῳ δὲ τί- 
κτει. πληροῖ δ᾽ ὁ ἵππος ὑκ ἐν τετωγμέναις ἡμέραις, ὠλλ᾽ 
ἐνίοτε μὲν ἐν μιᾷ ἃ δυσὶν ἢ τρισίν, ἐνίοτε δ᾽ ἐν πλείοσιν" 

θᾶττον δὲ πληροῖ ἐπιβαίνων ὄνος ἢ ἵππος. ἡ δ᾽ ὀχεία οὐκ 

«λεῖςα, ὀλιγάκις δὲ δύο" καὶ τίκτει καὶ ὀχεύει ἕως ὧν ζῇ. 30 ἐπίπονος τῶν ἵππων, ὥσπερ ἡ τῶν βοῶν. λαγνίςατον δὲ καὶ 

ζῶσι δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ περὶ πεντεκαίδεκα ἔτη αἱ θήλειαι" 

καὶ οἱ ἄρρενες δ᾽, ἐὰν ἐκτμηθῶσιν. ἔνιοι δὲ ζῶσι καὶ εἴκοσιν 
᾿ Υ Ζ ν ΟΥ̓ ν᾿, Ἀν Ὧν Ἂς ν ς ἔτη καὶ ἔτι πλείω, ἐὰν εὔφορον ἔχωσι τὸ σῶμα" καὶ γὰρ 

τῶν θηλειῶν καὶ τῶν ἀρρένων μετ᾽ ἄνθρωπον ἵππος ἐςΐν. ἡ δὲ 
» Η 4 ΄ » δ , σ΄ ᾿ τῶν νεωτέρων ὀχεία γίεται παρὼ τὴν ἡλικίαν, ὅταν εὐβο- 

σία καὶ ἀφθονία γένηται τροφῆς. ἔςι μὲν οὖν ὡς ἐπὶ τὸ 

6. κυνώδοντας Ῥ. Π εἰσὶ 44“. ἢ 8. τὸ] τε 5. ἢ 44. σφόδρα 445. 1 συγκάπτεσθαι Ῥ΄4“0 5. ἢ} τὸν βῶν' ἐὰν διαμάρτη 440“. ᾿ 15. 
εἴκοσι δ᾽ ἡμέρας 440“. ἢ 18. διαλείποντες “4505. ἡ 20. δὲ λαινὸν τῶν ΡΥ , δ᾽ ἐλαυνόντων δφοΥτ. [τῶν ἀρρένων ἀπίε λάγνον «4505. ἢ 
23. καὶ ροκῖ ὥςε οι .4“. 1 24. μὴν δ᾽ ἀλλὰ “4405. 1 25. διέτεις 45, διέτης 5, διετές Ῥ 1 27. ἡμερολεγδῶν 12“, ἡμερολιδών Ῥ. 

ὅ τῇ ὅταν Ῥ. { 28. ἐμβόλιμον 15. {1 καὶ οπὶ 2. 1} ὁ θέλει] ὁ ζῇ ἔτι κἂν μικρὸν προτερήσῃ τῶ τόκω ἔτε θέλει Ῥ᾿Ὦ“. ' μάλα Ρ4“05}5. ἅ 
29. ἅπλαί “4505. [[ 30. ἀργεύει “44. ΠΠ ζῇ . 31. αῇ καὶ Ῥ. ἢ 32. ἄν 65. ἢ ἔνιαι 2.9. 33. καὶ ἔτει οὐχ Ὁ". 

1. τὺς -- ἡγεμόνας} εἰσιν ἡγεμόνες 4505. ἢ ἡγεμένας τῶν βοῶν Ὧ“. ἢ 3. μὴ αἀάϊάηϊ ἱπῖρ. τείυ5. ΠΠ ἦ. ποταετὴς 5. 1 6. ἐγνεώ-: 

τεέροι ὀδυνᾶσθαι Ῥ. ᾿ 7. διέτης 45. Π ἀθρόως 9. ἢ ἀλλ᾽ οπι “4“05. ἢ 10. ἔμπροσθεν -- 11. γδεται οὐ Ῥ. ἢ 411. σκληρὸν γὰρ ὥσπερ 
Ῥ. ἢ 12. μίξ:] συμμίξη «4205. 13. νεώτερα Ῥὶ ἢ ὀχεύεται Ρ45“05. ἢ τἀ. ἥ οἱ καὶ ὥχευσαν οτὰ ῬΏ“. 15. θαρταλίωνα Ῥ. 1} 
16. σκηροφορίωνα }Ρ, σκιροφορίωνα 125. {Πς.17. κυΐσκεται 445. ἢ] πολλαὶ ἰπῖρ: οοαΐῖςα8 πολλὰ, ἢ προσδέχονται “45. 1} 19 οἱ 20. τοῖς ὈῺ5. 

21. ὁ ἵππος ἄρχεται δ᾽ Ῥ. ᾿ 23. ἔγγονα 45, ἥττοια Ῥ. 1 24. οἱ 125. Π 25. βέλτιον Ῥ΄)5. Ἷ ἔγγονα Ῥ, δ᾽ ἔγγονα “4404. ἢ 26. τῶν 

Ῥ. ἴ 28. μὲν οπὶ «45. ΠΠ δ᾽ 5] δὲ Ῥ2“. 1} 29. ἐπιβαίνων πληροῖ 125, ἐπιβαίνει πληρῶν Ῥ. Π| ἢ ἵππος] ἵππν 45. 1 830. λαγνίαςον (5, 

ἀλλ᾽ ἁγνίξατον ΡΙ5. ἢ δὲ οτὰ .25. [] 31. ἵππος μετ᾽ ἄνθρωπον Ὦ“. 
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πολὺ μονοτόκος, τίκτει μώτοι ποτὲ καὶ δε τὰ πλεῖςα. 
καὶ ἡμιόνους δ᾽ ἤδη ἕτεκέ τις δύο" ἃ κρίνουσιν ἐν τέρασιν. 

ὀχεύει μὲν ἕν ἵππος καὶ τριακοντάμηνος᾽ ὥς δὲ καὶ γεν- 
γῶν ἀξίως, ὅταν παύσηται βάλλων. ἤδη δέ τινες καὶ βάλ- 

᾿ ’, ε ςς ἃ Ν ΄ Υ 7, 
λοντες ἐπλήρωσαν, ὡς φασίν, ἂν μν' φύσει γόνοι τυγχώ- 

γωσιν ὄντες. ἔχει μὲν ὄν ὀδόντας τετταράκοντα, βάλλει δὲ 

τὸς μὲν πρώτως τέτταρας τριακοντάμηνος, τὰς μὲν δύο ἄνω- 

θεν τὸς δὲ δύο κάτωθεν" ἐπειδὰν δὲ γέηται ἐνιαυτός, βάλ- 

λει τὸν αὐτὸν τρόπον τέτταρας, δύο μὲν ἄνωθεν δύο δὲ κά- 

τῶθεν, καὶ πάλιν ὅταν ἄλλος ἐνιαυτὸς γένηται, ἑτέρες τέτ- 
Ν ΣΝ ᾿ ἣ ’ὔ »Σ» » Ἕ ὶ 

ταρᾶς τὸν αὐτὸν τρόπον' τεττάρών δ᾽ ἐτῶν παρελθόντων καὶ 
ἐξ μηνῶν ὑκέτι βάλλει ὑδένα. ἤδη δέ τις τὸ πρῶτον εὐθὺς 
ἅμα πάντας ἐξέβαλε, καὶ ἄλλος ἅμα τοῖς τελευταίοις 
ἅπαντας" ἀλλὰ τὼ τοιαῦτα γύεται ὀλιγάκις. ὥςε σχεδὸν 

͵ὔ 4 ΄ νῶν τ Ψ λὰ -“-΄ὦ ,ὔ 
συμβαΐύει, ὅταν τεττάρων ἐτῶν ἥ καὶ ἐξ μηνῶν, χρήσιμον 

εἶναι πρὸς τὴν γόνησιν μάλιςα. εἰσὶ δ᾽ οἱ πρεσβύτεροι τῶν 

ἴκκων γονιμώτεῤοι, καὶ οἱ ἄρρενες τῶν ἀρρένων καὶ αἱ θή- 

λειαι τῶν θηλειῶν. ἀναβαίνεσι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς μητέρας οἱ 
ἵπποι καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας" καὶ τότε δοκεῖ τέλεον εἶναι 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΊΙΩΝ Ζ. 

καὶ εἴκοσιν ἔτη, ἤδη δὲ τινες καὶ τετταράκοντα ἔτη βεβιώ. 

κασιν. ἐλάττω δὲ χρόνον βιῶσιν οἱ ἄρρεχες τῶν θηλειῶν διὰ 

τὼς ὀχείας, καὶ οἱ ἰδίᾳ τρεφόμενοι τῶν ἐν τοῖς ἱπποφυρ- 
βίοις. ἡ μὲν ἦν θήλεια πότ᾽ ἐτῶν τέλος λαμβάνει μήκους 

5 καὶ ὕψους, ὁ δ᾽ ἄρρην Ἐξ ἐτῶν" μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ἄλλιις 
ἐξ ἔτεσι τὸ πλῆθος λαμβάνει τοῦ σώματος, καὶ ἐτιδίδωσι 

μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. ὠποτελείσται δὲ τὰ θήλεα τῶν ἀρρέων 
ἔμπροσθεν, ἐν δὲ τῇ γαςρὶ τὰ ἄρρενα, τῶν θηλειῶν, χαῤά. 
περ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων" ταὐτὸ δὲ τῦτο συμβαύει καὶ ἐτὶ 

(ἢ τῶν ἄλλων ζῴων ὅσα πλείω τίκτει. θηλάζειν δέ ᾧασι τὸ 

μὲν ἡμίονον ἑξαίμηνον, εἶτ᾽ ὑκέτι προσίεσθαι διὰ τὸ στᾶσθῳ 

καὶ πονεῖν᾽ τὸν δ᾽ ἵππον πλείω χρόνον. ἀκμάζει δὲ καὶ ἴτ- 
πος καὶ ἡμίονος μετὼ τὸς βόλες" ὅταν δὲ πώντας ὦσι βε 
βληκότες, οὐ ῥάδιον γνῶναι τὴν ἡλικίαν. διὸ καὶ λέγνσι 

15 γνώμην ἔχειν, ὅταν ἄβολος ἧ" ὅταν δὲ βεβληκώς, ἐκ ἔχει. 

ὅμως δὲ μάλιςα γνωρίζεται καὶ ἡλρκεία μετὰ τὸς βόλος τῷ 
κυνόδοντι" τῶν μὲν γὰρ ἱππαστῶν γύεται μικρὸς διὰ τὸ 
τρίψιν (κατὰ τῦτον γὰρ ἐμβάλλεται ὁ χαλινός), τῶν ἃ 

μὴ ἱππαστῶν μέγας μὲν ὠλλ' ὠπηρτημένς, τῶν δὲ νέων 
Ν » βΘ 

τὸ ἱπποφόρβιον, ὅταν ὑχεύωσι τὼ ἑαυτῶν ἔκγονα. οἱ δὲ 20 ὀξὺς καὶ μιχρός. ὀχεύει δ᾽ ὁ μὲν ἄρρην πᾶσαν τε ὥραν νὰ 
Σκύθαι ἱππεύνσι ταῖς κυύσαις ἵπποις, ὅταν θᾶττον ςραφῇ 

τὸ ἔμβρυον, καὶ φασὶ γύεσθαι αὐτὰς εὐτοκωτέρας. τὰ μὲν 
ἕν ἄλλα τετράποδα κατακείμενα τίκτει, διὸ καὶ πλάγια 

᾿ προέρχεται τὼ ἔμβρυα πάντων" ἡ δ᾽ ἵππος ἡ θήλεια ὅταν 

ἕως Τὰ" καὶ ἡ θήλεια δ᾽ ὀχεύεται ἔως ὧν ζῇ, ὑπω δὲ τῶ: 
σαν ὥραν, ἐᾶν μή τις δεσμὸν ἢ ἄλλην τινὰ προσινέγᾳ 
ἀνάγκην" ὥρα δ᾽ ὑκ ἀφαιρεῖται ἐδεμία τεταγμένη τῷ ὀχεῖε 
σθαι καὶ ὀχεύειν. ὁ μέντοι γε ὅτ᾽ ἔτυχε γενομένης τῆς ἐχείαι 

-» ν» ΕἸ .νΨν ὰ ἃ » 
ἤδη πλησίον ἦ τῆς ἀφέσεως, ὀρθὴ ςᾶσα προΐεται τὸ ἔκγο- 25 δύνανται ἃ ὧν γεννήσωσιν ἐκτρέφειν. ἐν ᾿Οπῖντι δ᾽ ἐν ἵττι 

»ἭἪ᾽ ΑΝ 

γον. ζῶσι δὲ τῶν ἵππων οἱ μὲν πλεῖςοι περὶ ὀκτωκαίδεκα 
΄ὔ λ Ψ', 

ἔτη καὶ εἴκοσιν, ἔνιοι δὲ πεντεκαιείκοσι καὶ τριάκοντα " 
-“ ψ,. 

ἐὰν δέ τις ἐπιμελῶς θεραπεύῃ, ἐχτείνει καὶ πρὸς τὰ πεντή- 

φορβίῳ ἵππος ἐγένετο ὃς ὥχευεν ἐτῶν ὧν τετταράκιπε' 
ἔδει δὲ τὰ πρόσθια σκέλη συνεπαίρειν. ἄρχονται δ᾽ ἐχεύν 

γΑλ 

σθαι αἱ ἵπποι τὸ ἔαρος. ὅταν δὲ τέκῃ καὶ ἵππος, ἐκ εἰθὰ 
΄ ΄ ’ Υ Ν “«“ “ 

κοντα. ὁ δὲ μακρότατος. βίος τῶν πλείςων ἐςὶν ὡς ἐπὶ τὸ μετὰ τῦτο πίμπλαται ἀλλὼ διαλείπει χρόνον, καὶ τίκτε 
πολὺ τριακοντέτης" ἡ δὲ θήλεια ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν πώτε 30 ὠμείω τετάρτῳ ἢ πέμπτῳ ἔτει μετὰ τὸν τόκον. ἔνα δ ὃν 

Ξ - 

4. μονότομον γεὶ μονστόκον Ῥ 440“. ΠΠ 2., ἡμιόνυς Ἰηίρρ: οοἀΐσες ἡμίονος. Π ἤδη οπὶ “4405, 1} τέσσαρσιν 45. ἢΠ 3. τριάκονταμῆνον, 

ΟΥΪβδο ὥςε, Ῥ. || ᾧ. παύηται 505. ἃ 5. ἰὰν (5. 1] ἀπέγονοι τύχωσιν “Ὁ. ἢ 6. τεσσαράκοντα ῬὮ 5, μεγάλνς (5. ἢ 1. τίτταρες χὰ 

τρ᾿ Ῥι ἢ 8. τὺς δὲ δύο] δίο δὲ 5. ἢ ἐπειδὰν -- 9. κάτωθεν ογχὰ Ῥ. {ΠΟ 12. εὐθὺς τὸ πρῶτον Ὧ5. Π 13. πάντας ἰξέβαλλε Ῥ, ἐξέβι 

πάντας “05. ἃ 1λ. ἀλλὰ τοιαῦτα ηύεται σχεδὸν ὀλιγάκις “4505. ἢ 15. ὅταν δὲ τεττάρων (5. ἵΠ ἢ καὶ] ἦ 45, ἢ 6. 1 16. γίπτα 

ῬΩο.. 1 19. ἱπὶ οπὶ “44. ἢ τέλειον 5, τὸ τίλειον Ῥ, || 20. αὐτῶν τὰ Ῥ. ἢ 22. ἰντοκωτέρας Ῥ. 1} 23. τίκτει κατακείμενα ῬΡ’Ὶ 
2λ. ἡ δὲ θήλεια ἵππος Ῥ. ἢ 25. ὀρθήσασα πρ. Ῥ. Ἰ] ἔγγονον 4“. ἢ 26. μὲν οπν . [ΠΟ 27. ἔποι -- εἴκοσι οτὰ . ἢ δὲ] δὲ καὶ ».} 

28. ἐπιμελῶς οἷα Ῥ[)5. 1 ἐκτείνεται 45, Π 29. πλειόνων 5, ἵππων 9, 1 30. τριακονταέτης 5, τριάκοντα, ἔννέα ἔτη 2“. τριακοντίτης 

πολὺ οἷὰ Ρ. 
1. τισσαράκοντα Ῥ. Π 2. ἔλαττον 4405. ἃ 38. οἱ ογα ῬΙ“, ἰδίῳ ογα «4405. ἢ τρεφόμοαι ῬΏσ. ἢ 6. τξ ἔτεσι] ἕξεσι 4“. [ΠΤ 

μέχρις Ώ“. ἢ ἀποτελειῦται] καὶ ἀποτελῶνται" τελεῶνται 1)6 οἱ οπιίϑδα καὶ Ῥ. ΠΟ 8. δὲ ροβί τὰ (5. ἢ] θηλειῶν ὕςερον καθάπερ ΑΛ 
11. ἑξάμηνον οτλ Ὁ. 11 προΐεσθαι 4405, προσίεται Ῥ)ὲῬῃ“. ᾿ἃἱ ἀποσπᾶσθαι “4505, ἢ 13. πώνες 4“ 5. } 1ἡ. λέγεται ἡνύριμα “ΟἹ 

15. βόλος “505. 1} δὲ] ἐκ Ὁ. ἢ 16. ὅλυς “505. ἢ 17 εἰ 19. ἑπταετῶν ῬΠ“ εἰ σοῖτ 445. ἢ 17. μακρὸς 40». || 18. ἐκβάλλει 

44. }"19. δὲ οτχλ “4575. ἢ 20. μακρός Ῥῷο. Ἱ τεῖ τὴν “45. 1 21. ἕως ὧν ζῆ ῬΩ5. ᾿᾿ ὅτω (5 εἴ ργ 445. }}] 22. ἐὰν μή] ὡς ὦ ῶ 
εἴ ργ “45. ἢ δισμῶν 4“. ΠΠ 23. ἀνάγκην οπιὶ “4506, 1} τῷ οπι Ρ. Ἱ ὀχεύειν καὶ ὀχούεσδαι 45. ἢ] 25. ἃ] ὅτ᾽ 440“. ἢ δ' -- 26. δ] ἃ 

ὃ φορβίε ἵππος ΑΑ. αὶ 26. ὧν οπι “45. ἢ] τεσσαράκοντα ΡΟ» Ὠσ. ᾿ 27. πρόσθει 5. ἢ 28. αἱ οπι “4405, αὶ αἹ)] ὁ Ὀῇ“, οὐ Ο αὶ 

ΡΥ “44. Π 29. μετὰ τῦτο οἵα Ώσ“. || 30. ἄμεινον “4505, ᾿ να] ἔα ῬΌ'. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩ͂Α ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 

αὐτὸν καὶ παάμπαν ἀνάγχη διαλείπειν καὶ ποιεῖν ὥσπερ 
͵ὔ -ν " » , ᾿ Υ̓ ν ᾿ γειόν, ἴσπος μὲν ἔν διαλείπυσα τίκτει, ὥσπερ εἴρηται, ὄνος 

δὲ συνεχῶς. γίνονται δὲ τῶν ἵππων αἱ μὲν καὶ ἄτεκνοι. ὅλως, 
αἱ δὲ συλλαμβάνισι μέν, ὁ δύνανται δ᾽ ἐκφέρειν" σημεῖον 
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ἌΣ, ἘΣ Υ ᾿ ᾿ βίων παντός. τίκτειν δ᾽ ἀ θέλει ὅτε ὁρωμένη ὑπὸ ἀνθρώπν ὅτ᾽ 
Ω -“ ͵ὔ ΑἾ , ,ὔ 
ἐν τῷ φωτί, ἀλλ᾽ εἰς τὸ σκότος ἀπαγυσιν, ὅταν μέλλῃ τί. 
κτειν. τίκτει δὲ διὰ βίου, ἐὰν τέκῃ πρὶν το γνῶμα λιπεῖν. 

Υ͂ ,ὔ “" 

βιοῖ δ᾽ ὄνος πλείω τριώκοντ᾽ ἐτῶν, καὶ ἡ θήλεια τῷ ἄρρενος 
͵7 Ν ὕ ,ὔ ΓΙ 

δὲ τῶν τοιούτων λέγουσιν εἶναι, τὸ ἔμβρυον ἀνασιχιζόμενον 5 πλείω ἔτη. ὅταν δ' ἵππος ὀχεύσῃ ὄνον ἢ ὄνος ἵππον, πολὺ 
ἔχειν ἄλλα γεφροειδῆ περὶ τὸς νεφρύς, ὥς δοκεῖν τέτταρας 
ἔχειν νεφρούς. ὅταν δὲ τέκῃ ἡ ἵππος, τό τε χόριον εὐθὺς 
κατεσθίει, καὶ ἀπεσθίει τῷ πώλε ὃ ἐπιφύεται ἐπὶ τῇ με-. 
τῶτε τῶν πώλων, καλεῖται δὲ ἱππομανές" ἔς δὲ τὸ μέγε- 

μᾶλλον ἐξαμβλοῖ ἢ ὅταν τὰ ὁμογενῆ ἀλλήλοις μιχθῇ, 
« "» .Ψ Ἀγ ἤ ᾽ ’ὔ ἃ Φ “ ᾽ὔ οἷον ἵππος ἵππῳ ἢ ὄνος ὄνῳ. ἀποβαίνει δὲ καὶ ὁ τῆς κυή- 
σεως χρόνος, ὅταν μιχθῇ ἵππος καὶ ὄνος, κατὰ τὸ ἄρρεν, 
λέγω δ᾽ ἐν ἔσῳ χρόνῳ τῦτο γίνεται ἐξ ὁμογενῶν γινόμενον. 

δος. ἔλαττον μικρῷ ἰσιχώδος, τὴν δ᾽ ἰδέαν πλατύ, περιφερές, 10 τὸ δὲ μέγεθος τῷ σώματος καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡὶ ἰσχὺς μᾶλ- 

μέλαν. τοῦτο ἐάν τις φθῇ λαβὼν καὶ ὄσφρηται ἡ ἵππος, 
Ψ ͵7 Α Ὶ ᾽ ἄν ,, »“ ε 

ἐξίξαται καὶ μαίνεται πρὸς. τὴν ὀσμήν" διὸ καὶ τοῦτο αἱ 

φαρμακίδες ζητῦσι καὶ συλλέγυσιν. ἐὼν δ᾽ ὠχευμένην ἴπ- 
χὸν ὑπὸ ἵππου ὄνος ὀχεύσῃ, διαφθείρει τὸ ἔμβρυον τὸ ἐν- 

λον τῷ θήλει ἀφομοῖται τῷ γενομών. ἂν δὲ συνεχῶς μῖ- 
σγηται καὶ μὴ διαλείπῃ χρόνον τινὰ ἕτως ὀχευόμενα, τα- 

χέως ἄγονον τὸ θῆλυ γίνεται" διὸ συνεχῶς οὐ μίτγουσιν 
ὕτως οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι, ἀλλωὲ διαλείπουσί 

σχάρχον. ἵππων δ᾽ ἡγεμόνα ἡ καθιςᾶσιν οἱ ἱπποφορβοὶ ὥσ- 15 τινα χρόνον. ἡ προσδέχεται δ᾽ ὅτε ἡ ἵππος τὸν ὄνον ὅτε ἡ 
αἰερ βοῶν, διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν ἀλλ᾽ ὄνος τὸν ἵππον, ἐὰν μὴ τύχῃ τεθηλακὼς ὁ ὄνος ἵππον" ὑπο- 

ἀξεῖαν καὶ εὐκίνητον. Ξ βάλλυσι γὰρ ἐπίτηδες ὃς καλᾶσιν ἱπποθήλας. ὅτοι δ᾽ ὀχεύο- 
25. “΄ ὕΟνος δ᾽ ὀχεύει μὲν καὶ ὀχεύεται τριακοντώμηνος, καὶ σιν ἐν τῇ νομῇ βίᾳ κρατῆντες, ὥσπερ οἱ ἵπποι. 

βάλλει τοὺς πρώτους ὀδόντας" τὸς δὲ δευτέρες ἔκτῳ μηνί, ὋὉ᾽ δ᾽ ὀρεὺς ἀναβαύει" μὲν καὶ ὀχεύει μετὰ τὸν πρῶ- 24 
καὶ τὸς τρίτους καὶ τὸς τετάρτες ὡσαύτως" τότες δὲ γνώμο- 20 τον βόλον, ἑπταετὴς δ᾽ ὧν καὶ πληροῖ, καὶ ἤδη ἐγόετο 
νας καλῦσι, τὸς τετάρτες. ἤδη δὲ καὶ ἐνιαυσία ὄνος ἐκύη- 

σεν ὥςε καὶ ἐκτραφῆναι. ἐξουρεῖ δ᾽, ὅταν ὀχευθῇ, τὴν γο- 
γήν, ἐὰν μὴ κωλύηται" διὸ τύπτοσι μετὰ τὴν ὀχείαν εὐθὺς 
καὶ διώκουσιν. τίκτει δὲ δωδεκάτῳ μηνί. τίκτει δὲ τὰ μὲν 

Ὑύνος ὅταν ἀναβῇ ἐφ᾽ ἵππον θήλειαν" ὕς ρον δ᾽ ὑκέτι ἀνω- 
βαύει. καὶ ὁ θῆλυς δ᾽ ὀρεὺς ἤδη ἐπληρώθη, οὐ μένοι γε 
ὥς᾽ ἐξενεγκεῖν διὰ τέλος. αἱ δ᾽ ἐν τῇ ἸΣυρίᾳ τῇ ὑπὲρ ᾧῷοι- 
4 4 δ Ὶ ᾽ ΄ Ὶ Γ ΣΣ »Κ Ν ΄ γίκης ἡμίονοι καὶ ὀχεύονται καὶ τίκτουσιν" ἀλλ᾽ ἔς τὸ γέ- 

αολλὰ ἦν: μονοτόκον γάρ ἐς: φύσει" τύκτει δ᾽ ἐνίοτε καὶ 25 νος ὅμοιον μὲν ἕτερον δέ. οἱ δὲ καλύμενοι γύνοι γίνονται 
δύο. ὁ μὲν ἵν ὄνος ἐπαναβὰς διαφθείρει τὸ τῷ ἵππε ὄχευ- 
μα, ὥσπερ εἴρηται" ὁ δ᾽ ἵππος τὸ τῷ ὄνε ὃ διαφθείρει, ὅταν 
ᾧ ὠχευμέη ἡ ἵππος ὑπὸ τῇ ὄνυ, ἴσχει δὲ γάλα κύνσα δὲ- 
πάμηνος οὖσα. τεκοῦσα δὲ βιβάζεται ἑβδόμη ἡμέρᾳ, καὶ 

ἐξ ἴππε, ὅταν νοσήσῃ ἐν τῇ κυήσει, ὥσπερ ἐν μὲν τοῖς ἀν- 
ὔ 

θρώποις οἱ νώνοι, ἐν δὲ τοῖς ὑσὶ τὼ μετάχοιρα" καὶ ἴσχει 

δέ, ὥσπερ οἱ νάνοι, ὁ γίνος τὸ αἰδοῖον μέγα. Τὴ δ᾽ ἡμίο- 
γος ἔτη πολλά". ἤδη γάρ τις βεβίωκεν ἔτη καὶ ὀγδοήκοντα, 

μβάλιςα δέχεται τὸ πλῆσμα ταύτῃ βιβασθεῖσα τῇ ἡμέρᾳ, 30 οἷον ᾿Αθήνησιν ὅτε τὸν νεὼν ὠκοδόμουν" ὃς καὶ ἀφειμένος 
λαμβάνει δὲ καὶ ὕςερον. ἐὼν δὲ μὴ τότῃ πρὶν τὸ γνῶμα ἤδη διὰ τὸ γῆρας συναμπρεύων καὶ παραπορευόμενος πα- 
λιπεῖν, ὑκέτι λαμβάνει πλῆσμα ὑδὲ κυΐσκεται τῷ λοιπθ ρώξυνε τὼ ζεύγη πρὸς τὸ ἔργον, ὥς᾽ ἐψηφίσαντο μὴ ὠπε- 

2. νέον Ῥ1)4. ᾿ἱ ὅνος αχα, ἡμίονος Ῥ.45 4} 5, Ἰ ἃ. αἱ δὲ σ. μέν οτὰ ΙῬὉ,, μίν οπὶ “4505. Π 5. λέγει “445, [Π ἀνεσχημένον Ῥ. 1] 6. 
ἀλλὰ ΡΏσ. 1} δυκεῖ 4“. 1 7. ἔχειν] εἶναι Ῥ“. 1 ἡ οπὶ .415, 1] χορίον Ῥ. ᾿Ο 9. τῶν πολλῶν “45, τύτων τῶν πωλίων Ῥ2)5. 1 καλεῖται 

δ] ὁ καλ. Ῥῇ“. ἢ 10. μικρᾶς 225, μικρὸν Ῥ. ΠΠ 11. τῶτο δὲ ἐάν τις ὀφθὴ “4405. ἢ 12. ἐχμαύνεται 405, ἢ τοῦτο οπι ῬΏ“. Π 48. 

ἔχον Ρ΄“. ᾿ὶ ὑχευομόην ῬιΑ40ο, ᾿ 1ἡ. τὸ ροϑβὶ ἔμβρυον οτὰ (Ῥ. ἰ ὑπάρχον Ῥι΄4“0". 15. ἱπποφορβεῖς 445. ἢ} ὥσπερ τῶν βοῶν “40. ἢ 

20. γγῶμα “4505, “γώμας 5. 1 22. ἐξουρεῖ] φέρει «45. 1 23. εὐθὺ 05. 1 28. ἢ ὀχενομένη ἥ (5, ἡ ὀχενομόη ἥ .«4“. ᾿ 29. τίκτυσα 
}}“. ᾿ὶ 30. δέχεται] δὲ δέχεται Ῥ ᾿| πλησίασμα «4405, ἢ τῇ ἡμέρα βιβασθεῖσα ῬΙ)". 1 31 εἰ ὁ 8. τὸ ἡγωμην Ῥ. ᾿ 32 εἰ ὁ 3. λεί- 

“ιν ΡΗ"“. Ξ 

ἃ. πλεῖον 44. ἢ ἡ οπὰ Ῥ. 1} 5. ἔτι . {[ὀχεύνη ῬΏ“. ᾿ 1. 3] οἷον 4. ᾿ 11. γινομένυ «46. ἢ ἰὰν 65. ἢ μέγυται 415.. 1} 12. 

δαλίπη Δ Ὁ σ. ἃ 13. τὸ θλλυ ἄγονον ῬΏ“. ΠΟ 1ἡ.. ὕτως οἱ περὶ τὰ τοιαῦτα 2“, οἵ τε περὶ ταῦτα Ῥ. 45. προσδέχονται 456». ἢ 
4Ἴ. ἱπποῦξρας “05. 1 18. τομῇ βία] νεομηνία Ασα, ἢ 20. ἑπτέτης 225, ἐπιτριέτης (5. ἢ 21. γὗνος “4505, ἴνος 6“. 1 ἀναβαίνη 

“4505. 1} 22. γε οτὰ “4“0σ, || 23. αἱ μὲν ἐν , ἐν δὲ 44“. {{οὐρίαι τῇ ὑπὲρ φοινίκην 65. 11 2. τὸ οαι “44. ἢ 25, ηἴποι ῬΑ͂Ο.)9. ἢ 

26. ἵππων «45. ἢ ἐν μὲν οτι “4“0σ, 1} 21 εἰ 28. νάνιοι 4405}. ᾿ 28. γος «4505, γῦννος 25. 1} δ᾽ δ᾽ ὁ 25, δ᾽ ἡ Ῥο-. |} 29. καὶ 
οἵὰ 25. ὶ 30. οἰκοδόμυν 125. ὃς καφήμενος Ῥ. || 31. τὸ οπι Ῥ64}“. ᾿ καὶ οἵα 5. ᾿| περιπορευόμενος “4405, 1 32. ζυγὰ “4509. 

. θά4Δ4 
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λαύνειν αὐτὸν τοὺς σιτοπώλους ἀπὸ τῶν τηχιῶν, γηρώσκει “Ὅμηρος ἐποίησεν. “ὀρέψεν ἐπὶ χλένην σῦν ἄγριον" οὐδὲ ἐῴ- 
δὲ βρωδύτερον ὁ θῆλυς ὀρεὺς τῷ ἄρρενος. λέγεσι δ᾽ ἔνιοι ὅτι κει. θηρί γε σποφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι." γόσται; δὲ 
ὗ μὲν καθαίρεται ὦ ἀρῦσα,, ὁ δ᾽ ἄρρην διὰ τὸ ἐσφραβεσθαι τὰ τομίαι. διὰ τὸ νέοις οὖσιν ἐεαίστεν γόσημα, κνησμὸν. εἰς 
ἦρα γηράσκει θβῶττον. ᾿ τοὺς ὄρχεις εἶτα ΘΥΜΕΝ πρὸς τὰ δένδρα ἐκθλίβουσι τοὺς 

. Τότων μὲν οὖν τῶν ζῴων αἱ γοίσς «τον. ἔχεσι τὸν 5. ὄρχεις. . 

25 τρόπον. τῷ δὲ νέα καὶ τὼ παλαιὰ τετρώποδα διαγιώσ..- Ἢ δ᾽ ἀλαφορ τὴν μὲν ὀχείαν ποιεῖται, καθαΐκερ ἐλέχθη 29 

σιν οἱ περὶ τὼς θεραπείας ὄντες αὐτῶν" ἐὰν μὲν ἀπὲ τῆς πρότερον, τὰ πλεῖςα μὲν ἐξ ὑπαγωγῆς (ὁ γὼρ ὑπαμώει ἡ 
γνάθε τὸ δέρμα ἐφελκόμενον ταχὺ ἐπίῃ, νέον τὸ τετράπουν, θήλεια τὸν ἄρρενα πολλάκις διὰ τὴν συντονίαν), ἡ μὴν ἀλ- 
ἐὰν δὲ πολὺν χρόνον μέῃ ἐρρυτιδιωμέρον, παλαιόν. . λὲὰ καὶ ὑπομένυσαι ἐνίοτε ὀχεύονται, καθάπερ τὰ πρόβατα" 

26. δὲ κάμηλος κύει μὲν δέκα μῆνας, τύκτει δ᾽ ἀεὶ ἣν 10 καὶ ὅταν. ῥλγῶσι; παρικιλήνσιν ἀλλήλας. μεταλλάττει δ' 
μόνον" μονοτόκον γώρ ἐςιν. ἐκκρίνουσι δ᾽ ἐκ τῶν καμήλων ὁ ἄρρην καὶ: οὐ χρὸς μιᾷ διατρίβει, ἀλλὰ διαλιπὼν ΒΜῈ 

ἐνιαύφιον τὸ ἔκγονον. Τὴ δὲ χρόνον πολύν, πλείω ἢ «πεντή- χρὺν χρόνον πλησιάζει ἄλλαις. ἡ δ᾽ ὀχεία γίεται μετ᾽ ἀρ- 
κοντα ἔτη. τίκτει δὲ τῷ ἔαρος, καὶ γάλα ἔχει μέχρι ὃ ὧν κτῶρον περὶ τὸν Βοηδρομεῶνα καὶ δ βι κετηριώνας κύει δ᾽ 
ῥ ὃ γαςρὶ λάβῃ. ἔχει δὲ καὶ τὼ κρέα καὶ τὸ γάλα ἥδιςε ὀκτώ" μῆνας" κυΐσκεται δ᾽ ἐν ὀλέγαις ἡμέραις, καὶ ὑφ᾽ ἑτὸς 
πάντων" πύνσι δὲ τὸ γάλω δύο. καὶ ἐ ἕνα ἢ τρίᾳ καὶ ἕνα πρὸς 15 πολλαί, τύκτει δ᾽ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν, ἤδη δέ ἶνες ἐμ- 
ὕδωρ κεράσαντες. τ μέμαι εἰσὶν ὀλέγαμ καὶ δύο. καὶ ποιεῖται τὲς τόκες παρὰ 

2]. Ὃδ' ἐλέφας ὑχεύει καὶ ὀχεύεται πρῶτον εἴκοσιν ἐτῶν. τῶς ὁδὸς διὰ τὸν πρὸς τὰ θηρία φύβον. ἡ δ᾽ αὖξησις τα- 

ὅταν δ᾽ ὀχευθῇ ἡ ἡ θάλεια, φέρει ἐν γαςρί, ὡς ἀώ τίνές φα- χεῖα, τῶν νεβρῶν. καβαρσις, δὲ κατ᾽ ἄλλους μὲ χρόνους οὐ 
σιν, ἐνιαυτὸν καὶ . μῆνας, ὡς δ᾽ ἔ ἕτεροι, τρί ἔτη" ποῦ δὲ συμβαίνει ταῖς. ἐλάφοις" -ὅταν δὲ τίκτωσι, γύεται. φλεγ- 
μὴ ὁμολογεῖσθαι τὸν χρόνον αἴτιον τὸ μὴ εὐθεώρητον εἶναι Ὦ ματώδης αὐταῖς καβαρσις. εἴλςαι δ᾽ ἄγειν τὸς νεβρὺς ἐκὶ 
τὴν ὀχείαν. τίκτει δ᾽ ἡ θήλεια συγκαθίσασα ἐπὶ τὼ ὄπισθεν, τὸς ςαθμές" ἔςι. δὲ τῦτο τὸ χωρίον αὐταῖς καταφυγή, πέ- 

καὶ. ἀλγῖσα δήλη ἐςΐν. ὁ δὲ σκύμινος ὅταν γέηται, θηλά- τρα περιρραγεῖτα μίαν. ἔχεσα εἴσοδον, Ὦ καὶ ὠμύνεσθαι εἷ- 
ζει τῷ ςόμωτι καὶ Κὁὶ τῷ μυκτῆρι," καὶ βαδίζει καὶ ὅν πῇ θεν ἤδη τὸς ἐπιτιθεμένους. περὶ δὲ τῆς ζωῆς μυθολογεῖται 
εὐθὺς γονηθείς. ἘΞ μὲν ὡς ὃν μακρόβιον, οὐ φαίεται δ᾽ ὕτε τῶν μυθολογυμέ- 

28 Αἱ δ᾽ ὕες αἱ ἄγριαι τὰ χειμῶνος, λῶν ὀχεύονται, 25 γων οὐθὲν σαφές, ἥ ἥ τε κύησις καὶ ἡ αὔξησις τῶν πεβρᾶν 

τίκτυσι δὲ τῇ ἔαρος ἀ ἀποχωρῆσαι εἰς τὸς δυσβατωτώτος τός συμβαίνει ἀχ. ὡς μακχροβία τῷ ζῴᾳ ὄντος. ἐν δὲ τῷ ὄρει τῷ 
χσύς καὶ ἀ ἀποκρήμνυς μάλιςα καὶ φαραγγώδεις καὶ συσκίες. ᾿Ελαφώεντι καλουμένῳ, ὅ ἐς! τῆς ᾿Ασίας ἐν τῇ ̓ Αργινόσῃ, 
διατρίβει δ᾽ ὁ ἄρρην ἐν ταῖς ὑσὶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμέρας δ ἐτελεὔτησεν ᾿Αλκιβιαίδης, αἱ ἔλαφοι πᾶσαι τὸ ὃς ἐσχ- 
τριάκοντα. τὸ δὲ πλῆθος τῶν τυιτομένων. καὶ ὁ χρόνος τῆς ΠΡ εἰσίν, ὥςε κἀν ἐκτοπίσωσι γινώσκεσθαι τότῳ" καὶ 

κυήσεως ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἡμέρων ὑῶν ἐς. τὼς δὲ φω- 8 τὰ ἔμβρυα δ᾽ ἐν τῇ γαςρὶ ὄντα εὐθὺς ἔχει τῆτο τὸ σημεῖα. 
γὼς παραπλησίες ἔχοσι τοῖς ἡμέροις, πλὴν μᾶλλον ἡ θή- θηλὼς: δ᾽ ἔχωσιν αἱ θήλειαι τέτταρας ὥσπερ αἱ βόες. ἐκειδὼν 

λεία φωνεῖ, ὁ δ᾽ ἄρρην σπανίως. τῶν δ᾽ ἀρρένων καὶ ἀγρίων δὲ πλησθῶσιν αἱ θήλειαι, ἐκκρίνονται οἱ ἄρρενες καθ᾽ ἕαυ- 
οἱ τομίαι μείζους γίνονται καὶ χαλεπώτεροι, ὥσπερ καὶ τός, καὶ διὰ τὴν ὁρμὴν τὴν τῶν ἀφροδὶ)σίων ἔκαςος μονού- 

«, σιτοπώλας 5. ἢ! τηλίων Ῥ΄Ώ“, τηλείων “45, θηλειῶν (4. 1} ἅ, γηράσκει μᾶλλον θᾶττον ῬΏ“. Ἱ Ἴ. αὐτῶν ὄντος “05, ἢ 8. ἀφιλ- 

κόμενον Ὅσ, ἃ παχὺ ῬΑ“. ἢ 9. μένη ἱρρυτιδύμενον 45, ἐρρυτιδωμένον μένη 5. 12. ἔγγννον Ῥ ἢ πολύ 66. ἢ 14. γάλα μέχρι 8 
ἂν ἐν γαςὶ λάβη ἥδιςα 1)25.. 15. τὸ οπι ». ΠΟ 17. πρῶτον] πρὸ τῶν ῬΏ5. ἢ 20. τὸ δὲ μὴ “44. {{ῃεὐθεώρητον εἶναι] ϑεωρεῖσθω Ῥ. ἃ 

23. καὶ δῃΐο ὁ οαχ 5. 24. γονώμενος ῬΏσ. | 25. ἧς “4405. ἢ ἀρχόμεναι “45. ἢ 26. ἀέρος 45. 1} - 21. ἀποκρημνοτάτυς μάλις« 
“4405. ἢ 30. αὐτός τε ὡς καὶ Ῥ. {[|ΑΆ31. παραπλησίας 45, παραπλησίως ῬΌ΄. Ἰὶ ταῖς Ὧσ. ᾿ 32. καὶ ἀγρίων οἵα «4505. 

(ς ϑρίψιν Ῥ. 11 2. ἀλλ᾽ ἀγρίω οοΥν Ὅσ, ἢ 3. κυισμὸν 5, κυισμῶν Ῥ 1 6. ὁ Ῥ΄ο. ᾿ καθὼς “46. 11 1. τὰ] τὰ δὲ 4“ “5. ἢΠ! 10. πκρογ- 
κλίσιν ὅσ. 1! μεταβάλλει 4405. 1 41. προσδιατρῆθει, ογηῖθ8ο μιᾷ, 4405, ἢ διαλείπων Ῥ. 1 12. ἀλλήλαις “40. || 15. ἐπὶ οι 5. ἢ 

41. ταχεῖα μὲν τῶν 505, ᾿ 18. οὐ ογα “450α, ἢ 19. τέκωσι ΡΏ“. 20. ἀλγεῖν 4505. } 22. περιδοχμία, οοὐν 5. ἢ εἴἶνϑε τοὺς 

ἐπιτιθεμένοις 405, ἢ δή. δ] ἔφξι σογγ ὅσ. 1 φαίνονται δὲ τῶν “4405, 25. σαφέςἾ ὀμφαῖς 65. } 27. ἐλαφόεντι 4“, ἑλατέετι Ρ2)“. ἢ 
ἀργοκάση 440. ἢ. 28. τετελεύτηκεν 5. Π αἱ οπι Ῥῇ“. ᾿] πᾶσαι] ἱςᾶσαι Ῥ. 1 29. ἐκτοπίσωσι] εἰς τὐπίσω “(50 5. ἢ ἡνώσκεταει τῷτο 

}, γίνεσθαι τότω καταφανεῖς 5. 30. δ᾽ οπι }. [{- εὐθὺς ἔχει ἐν τῇ γαςρὶ, ΟἸαΪδ80 ὄντα, 460 σ, 1} 31. δ] τ᾽ }. 1] αἴτερθ. 490“. ἢ 

βοῦς ῬΙ“. 11 32. δ᾽ ἱμπλησθῶσιν αἱ θηλαί ΡΏ5. }} 33. ὀσμὴν 4456“. 
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οὐ μας βόθρας ὀρύττει, καὶ ϑρωμᾶτωι: ὥσπερ οἱ σράψα" καὶ δὲ ὡς: ἐπὶ, δ᾽ πολὺ δθο, τὰ χεῴτοι πχεῖξα 2 τορι δ δὰ 

ἠλ πρόσωπα διὰ τὸ. ῥαύεσθαι μέκανας γόκται αὐτῶν; ὥδν ὅτε καὶ ἔν, διδὲ λεχθεὶς" μῦθσς περὶ τῇ ἐοβαλλειν τὠφτὑφέ, 

περ. τῶν: τράγων. ὕτω δὲ διάγουσιν, ἕως ὧν. ὕδωρ “γόπτωι: ρας. τίχτοντα: χηρώξης ἐς σονετέθη δ᾽ ἐκ τὸ σπανίους εἴδει 
μετὰ ιδὲ ταῦτα τρέπονται πρὸς τὴν. νομήν. ταῦτα, δὲ ποιεῖ τὸς λέδντας, οὐκοραῦντος. τὴν αἰτίαν τῷ: τὸν μῦθον συνθένεθδ" 

τὸ ζῷον διὰ τὸ φόσει λιόγνον ἑδναι καὶ δοβ. τὴν παιχύτηται 4 σπάνιον γὰρ τὸ γένος τὸ τῶν λεόντων ἐςὶ καὶ ὑκ ἐν. πολχχῷ 

ὑπερβαλλνυσιι -γὰρ γίνεται τῷ. δέρας ταὐτῶνς. δὲδι καὶ ἀ δε, φύεται τόπῳ; ἀχλὼ τῆς Εὐρώπας ἀχάσης :ἐκ τῷ μεταξὺϊ 
μενται θεῖν, ἀλλ ἀκχίσοκονται. ὑπὸ τῶν πεζ διωκόντων: ἐντῷ τὰ ᾿Αὐχελχύε! καὶ. τὸ. Νέσσιε, ποταμῇ. -τόχτει δὲ καὶ δ᾽ Χέων 
διυτόρῳ δρόμῳ καὶ τρίτῳ; καὶ φεύγοσε" δια τὸ: κωῦμδα καὶ ποΐυι μικρὼ ὅτως ὥσε δίωοηνες ὄντας μόλις βαδίζειν, οἱ δὲν 
τὸ ἀσῦμα εἰς τὸ ὕδωρ. καθ' ὃν δὲ χρόνον ὀχεύεσι, τῶ κρέα ἱΞορίᾳ ολέσντες. τόστυυσι τωτάκιξ, Τὸ πρῶτοχ πότε, εἶτ' ἀνὶ 

᾿ αὔεται φαῦχα. καὶ :δυσώδη, καθάπερ καὶ τῶν τραΐγων. ἐν 16 ἑνὶ ἐλάττονα" μετὰ δὲ. ταῦτα ὑκέτι δὲν τίκτυσιν, ἀλλ᾽ ἄγυ- 
μιὰν οὖν τῷ “χειμεῷνε. γύονται Ἀεχτοὶ. καὶ: ὠσθενεδες περὸς. δ' γναειδιατερῶσικ, ἐκ ἔχοει δὲ -ἦ- λέαινα χαίτην, ἄλλ᾽ ὁ ἄρρυν “- 
ἔχρ. μάκις᾽ ἀκραῖζυσι. πρὴς τὸ δραμεῖν ἐν. δὲ τῷ φεύγειν Κέων." βάλζει δὲ: δ᾽ λέων" τῶν ὀδόντων. τὸς “κυνόδοντας -καχρα 
ἐνώπαοσιν. παίνται «τῶν “δρόμων, καὶ ὑφις ἐραννε: υδευσν μέρους πέρταρως μένους;: δύδι:μὲν: ἄνωδεν. δύα δὲ κατωθονν 

ὥως ἂν πλησίον ἔλθῃ: ὁ: διώκων" τότε' δὲ πάλιν. φιύμυσίς βάλλεο δ᾽ ἰξιἐριηνοφτῶν: τὴν τά λυῤίαν; 6 Ὁ Ὅν ἐρτ 
ἀὅτο δὲ δοκῦσι ποιεῖν διὸ τὸ πονεῖκ: τὰ δὁτάς᾽ "τὸ γγιὰρ ἔντε- 14. : Ἢ δὲ ὕανα τῷ μὲς χρωματι χυκώϑης ἐς, ̓ δεσυτίρᾳ 52 
ρὸν ἔχει λεπτὸν καὶ ἀσθενὲς ὅτως ὥξ᾽ ἐὰν ἠρέμα «τὶς πα- ᾿, ̓ραὶ λοφιὰν ἔχει δὲ ὅλη :τῆς ῥάχεως: χορὶ δὲ τῶν αὖ 
ταξῃ, ἐδιικῥατοτιο" τὰ δέρματις. ὀγῷς ὄντοξ. τ -.. δυίωκ: ὃ: Χόγετιας ὡς ἔχει ὦ ἄρρενος. χαὶ θηλείας... ψϑύς. ἐς, 

505: Αγ ὦ ἄρισποι. Τὴν βιὲν ̓ ὀχαίονς ποιόν. ὥρχεῤ “ἀπὼ ἀλλ᾽ ἔχοι. τὸ μὲκ τὸ ̓ ἰἄῤρωος. ὅμοιον υτῶ" γῶν λύκων καὶ τῶν 
ἘΣΜΥΝ ἀκ ἀναβαδὸν ὠλλὰ οἰωτακεκλιμόναι; ἐπὶ τῆς γῶζς κυκῶν, υτὸ τδὲ: δοκοῦν: θαλείαξ- εἶκε: ὑποιαάτρ μὸν! ἔχει τῆς 

χύεὶ δ᾽ ἄρνοτος: τριάκονθ᾽ ἡ ριέρες.. τύοτεν δὲ: καὶ ὃν ̓καὶ ᾿δϑδον, Ὁ κέρκϑ,. πιρουπλόσιον "δι φρὴ τῷ: σχήμωτιπῷ -Ἐὸ θήχδος,, ὑπ 

τὰ δὲ: πλεῖχο, πώτε. ἐλάχιςον δὲ τύκτει. τὸ ἔμβρυον τῷ ἔχει μέντοι- ἐδένα πόρον" ὑποκάτω δ᾽ ἐφὶν αὐτῷ ὁ τῆς πεὸ 

μϑγέθει ὡς κατὰ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῆς": ἔχαντον. μὲν γὰβ ριττώσεως πόρος. ἡ δὲ θήλειω ὕωινα ἔχει μὲν καὶ τὸ ὅμοιον 
γαλᾶς. τίκτει, “μεῖζον δὰ μυός, καὶ ψιλὸν καὶ τοφλόν, τῷ: τὸς θηλείας. χϑγομώφ᾽ αἰδοίῳ, "ὔχερ, δὲ. ὥσπερ. δ᾽ ἄρρην 
καὶ σχεδὸν ἀδχάρθρωτα τὼ σκέχη καὶ τὼ πλεῖξια τῶν μο: αὐτὸ ὑποκεώτω τῆς: κέρκου. πόρον "δὶιοὐδέκα ἔχει" μετὰ δὲ 
Ῥέοκ. οὐδ διρεοίων. ποιεῖτωι. τὸ μηνὸς τῷ Ἐχαφηβολοῶνος, 25 τῦτα. ὁ νῆςἸτεριττώσεώς -ἐξι πόρρε7 ὑκοκάτω δὲ τούτου: τὰ 
γόστει «δὲ. περὶ. τὴν" ὥραν τὴν" τῇ φωλσύεο." γίγνονται μὲ ἦν ὠχηθινὸν "αἰδοῖον. ἔχει. δ: ἡϑακνις ἡ. θήλεια καὶ ὑφέρων, ὥσε 

περὶ τὸν χρένον τῦτον καὶ ἡ θήλεια καὶ ἡ ἄρρην πιότατοι" περ καὶ τὰ ἄλλα; ζῷα τὰ ἐτθήλοα, τὖ ὅδ: ιἐξὲ τοιάῦφα. σπά- 
ὅταν δ᾽. ὀιθρέψη: τρίτῳ μηνί, Ἰεφαννεσ, ἤδη τῷ ἕαρος. καὶ νιον δ᾽ ἐςὶ λαβεῖν θήλειαν. ὕαιναν" ἐν. ὄδενα Υ ἐὐνηγός τι 
ἁ ὕςριξ δὲ ̓φωὠλεύει. καὶ κύει ἴσας ἡμέρας, καὶ τἄλλα ὡσ- μίων ἔφη λαβεῖν 
«ὐτως τῇ ἄρκτῳ, κύυσαν δ᾽ ἄρκτον ΝΟ ἐφὶ λαβεῖ.. .΄ 3 Οἱ δὲ δασύποδες ὁ ὀκκεύονταν, ναῶν, συνίόντές ρωδε; ὥγυ 3 

38ι. Δίων δ' ὅτι μὲν ὀχεύει. ὄπισθεν. καὶ ἔςιν ὀπισθορητιοόν, περ εἴρηται πρότερον (ἔς: γὰρ ὑπισθερητικόν), ὀχεύονται δὲ 

εἴρηται πρότερον" ὀχεύει δὲ καὶ τύιτει ὁ πᾶσαν ὥραν, καθ’ καὶ τίκτουσι πᾶσαν ὥραν, καὶ ἐπικυΐσκονται ὅταν κύωσι, 
ἕκαςον μώτοι τὸν ἐνιαυτόν. τύιτει μὲν οὖν τοῦ ἔαρος, τίκτει καὶ τίκτουσι κατὼ μῆνα. τύκτουσι δ᾽ ὑκ ἀθρόα, ἀλλὰ δια- 

4, βρωμᾶται ὃς 45, βρῶμα Ῥ, βρομᾶ 95, βρομεῖ “4505. [1 2. αὐτοῖς Ὧ“. ἢ 3. τῶν] τὰ τῶν ῬΏ“. | ὡς Ῥ. 1 8. καὶ τρίτω δρό- 
μὼ 25." 9. ἐχεύονται σοΥΥ 45, ἔχυσι (5. ἃ 40. δυσώδη καὺ φαῦλα 1)“, καὶ φαῦλα καὶ δυσώδη “4405, 1 καὶ οπὶ 4505. ἢ 11. δ 

δὲ τὸ ΡΏ“. ᾿ 13. ὑφ. μὲν μένυσιν “45, ὑφ. μὲν ναΐνσιν 5. ᾿ 18. μὲν οπχ 2“. } 20. ἡμέραις 640)“. ᾿] καὶ ρμοδὲ δὲ οπι 65. ἢ 22. αὖ- 
τῆς ἈΠ“. Π ἰλάττυς εἰ 23. μείζυς 4465, 1] 25. ἐλαφηβωλέωνος Ῥ. || 26. φωλεῖν 125, ὀχεύειν . {Π μὲν ἢ] δὲ “505. ἢ 21. πιό- 

τατος ῬΏ5. ἃ 28. ὀρίψη Ῥ. Τ᾿ ἰχφαύεται .4“, ἰκφέρεται 65. }} ἀέρος 505. ἢ 29. ὁ “45, ογτὰ Ῥ. || ἀςρὶξ 05, ςρὶξ “45. }} ύς Γὰ 
«45, φωλεῖται Ῥ)'4505}) 5. 11 30. ληφθῆναι 450“. 

ἡ. συντεθώτος Ῥῦσ., || 5. τὸ ροβὲ γένος οπὴ 44, Π ὑχ ἂν “4405. }} 17. νέσα “4405, τεοςῇ Ῥ. ἵ 8. βαδίζει “05. ἢ 10, τὐτῶ 

χρόνον τινὰ «4505. 11 ἀδὲν ὑκέτι Ῥ.. ἢ 11. χαίτην] καὶ τὴν δἴα ἰαουῦαπι Ῥ. [ 12. τῶν ὀδόντων οτῦ Ῥ“. ἢ 13. μόνον (ο. 1] 14, δικά: 
κμηκς Ῥ' Ἰ 15. τὰ μὲν χρώματα Ῥ. || λευκωδης ἐς 1), ἐςι λευκώδης “4“σ0 5. ἢ 16. δῆ τε 7)“. 1 18. ἄρρενος] σίρρενος ἑνὸς “4“, θήλεος 

ἑνὸς (5. {{Ἠκαὶ] καὶ τῷ 0“: ἢ 20, τῷ ροβὲ σχήματι ὁπὶ 5. 21. αὐτῶ ἐξὶν ὅσ) αὐτῆς ἐςὶν “15. { 22. ὕαινα] ἔνα Ῥ. [{ καὶ τὸ] τοι 

4. ( 24. αὐτὸ] ὁ τὸ (5. ' πόρον δ᾽ ὑδένα ἔχει]. παραπλήσιον δ᾽ ἐςὶ τῶ σχήματι τῶ τῷ ϑήλεος, ὑκ ἔχει μέντοι ἐδένα πόρον “45. 1} ᾿δὲ οπι 

45. ᾿ 25. τῦτον 4505. } 26. δ᾽ δὲ καὶ ὥσ. || 28. ϑαιναν ϑήλειαν 5. ἢ ἐν οτὰ «45. 1} "τῇ τὴν Ῥ. 1:30. μὴ] μὲν ὅν }. || 32. κύ- 
ὡσὶ] τέκωσι 125. ᾿ 33. μῆνας Ὁ». 

θάΔά 2 



. ὅ80 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩᾺ ἹἸΣΤΟΡΊΩΝ Ζ. 

λείπουσιν ἡμέρας ὅτας ἂν τύχωσιν.. ἴσχει δ᾽ ἡ θήλεια γάν Ἕὶ δ᾽. ἐν Συρίᾳ οἱ καλόμενοι ἡμέναι ἔεον γέρος δῦ 

λα πρότερον ἢ τεμεῖν, καὶ τεκοῦσα εὐθὺς ὀχεύεται... καὶ τῶν ἐκ συνδυααμῆ. γινοριέγων ἵππου καὶ ὄναυ,. ὅμοιοι δὲ τὴν 
συλλαμβάνει ἔτι ϑηλαζομόπ᾽ τὸ δὲ "γέλα παρχούτητι ὅ- ὄψων, ὥσπερ καὶ οἱ ἄγριοι ὄνοι πρὸς τὰς ἡμέρες, ἀπό τινος 

μοιόν ἐς τῷ ὑείῳ. τίκτει δὲ τυφλά, ΠΡῸΣ τὰ πολλὰ τῶν ὁμειότητας λεχθέιτες. εἰσὶ. δ᾽ ὥσπερ οἷ ὄνοι οἱ. ἄγριοι καὶ αἱ 
Ἐρυῦχιδος ἀπ ἐσὺ προ τὲ τ ὅ; ἡμέροι,. τὴν ταχυτῆτα: δια φέροντες,. αὗται αἱ ἡμίονοι εν» 

δά. . Ἡ δ᾽ ἀλώπηξ ὁ ὀχεύει μὲν: ἡ βεοθν τ τίκτει. - δ᾽ ὥσπερ νῶσιν; ἐξ «ἀλλήλων. - σημεῖον δέ". Ὦλθον “γάρ τινες. εἰς ᾧρυ- 
ἡ ἄρκτος, καὶ ἔτ᾽ μᾶλλον ὠδιαίρθρωτον.: ὅταν.δὲ μέλλῃ ἐξ γῶν ἐπὶ Φαρνάκε τῷ Φαρναβάζε. πατρός,. καὶ διαμένουσιν 
κτέν.: :ἐκτοχίζει τως ὥςε σπάνιον. εἶναι τὸ χηφθῆναι κίο- ἔτι. εἰσὶ. δὲ: γῦν. μὲν τρεῖς, τὸ. : φαλαιὸν δ᾽ ἐννέα, ἦσαν, ὡς 
σαν. ὅταν δ᾽. ιἐκτέμῃ, τῇ γλώττῃ λεΐχουσα: πηι καὶ αν Ἢ : : 

συμπέττει. τίκτει δὲ τάταρα τὼ πλεῖξα. ΄.. εἴ 49 Τ΄ς͵ Ἡ δὲ τῶν μυῶν γόεσις θαυμασιωτάτη “παρὰ τἄλλα 31 
35 Λύκος δὲ κύει μὲν καὶ τίκτει καθάπερ κύων τῷ “χρό: ζῷά ἐς: τῷ πλήθει. καὶ τῷ. τάχει. ἦδα γάρ. ποτε. ἐνώπολη» 

νγῳ καὶ τῷ πλήθει τῶν γιγνομένων, καὶ τυφλὰ. ζέτει :ὥσε φθείσης τῆς θηλείας κυίσης ἔκ ἀγγείῳ κέγχρι, μετ᾽ ὀλίγον 
πῇ κύων' ὀχεύει δὲ καὶ ὀχεύεται: κατὰ μίαν «ὥραν, Ἀαὶ ἀνοιχθέντος τοῦ ἀγγείου ἐφάνησαν ἑκειτὸν καὶ εἴκοσι μιύες 

τίκτει ἀρχομένα τῷ θέρες. λέγεται δέ τις πεβὶ τὸ τάχα λά- τὰν. ἀριθμόν. ἀπορεῖται δὲ καὶ ἡ. τῶν ἐπιπολαζόντων γένεσις 
γὸς πρὸς μῦθον. συνάπτων" φασὶ γὰρ πάντας τὸς λύκυς ἐν 15 μυῶν ἐν. ταῖς “χώραις. καὶ ἡ φθορά" πολλαχοῦ γὰρ εἴωθε 
δώδεχ᾽ ἡμέραις τῷ ἐγιαυτῷ τύκτειν. τούτου δὲ τὴν αἰτίαν. ἐν πλῆθος γύεσθαι ἀῤνύθητον τῶν ἀρεραίων, ὥς᾽ ὀλέγον λεῖΐπε- 
μύθῳ λέγεσιν, ὅτι ἕν. τοσαύταις ἡμέραις τὴν. Λητῶ παβει σθαι τῇ σίτυ παντός. - γίνεται δ᾽ ἕτω ταχεῖαν ἡ φθοραί, ὥς" 

κόμισαν ἐξ “Ὑπερβορέων εἰς Δῆλον, λύκαιναν φᾳινομένην. διᾷ ἔγιοι τῶν «μοὶ μεγάχας. γεωργίας. ἐργαζομέιων, τῇ προτῷ 
τὸν τὴς Ἥρας φύβον, εἰ δ᾽ ἐςὶν ὁ χρόνος τος. τῆς κυήσεως ραΐῳ ἰδάνζες, ὅτι" θερίζειν. ὥρα, τῇ. ὑςεραίᾳ ἔἕωδεν. ἄγοντες τὸς 
ἢ μή ἐςιν, ὑδέν: πω συνῶπται μέχρι γε τῷ νῦν, ὠλλ᾽ ἡ ὅτε θεριςας͵ καταβεβρωμένα. ἅπαντα: καταλαμβάτουσιν. ὁ δ᾽ 
λέγεται μόνον. ὑκ ἀληθὲς δὲ φαύεται ὃν ὑδὲ τὲ λεγόμενον ἀφανισμὸς ὁ κατὼ λόγον ἀποβαίνει" ἐν ὀλέγαις γὰρ ἡμός: 
ὡς ἅπαξ ἐν τῷ βίῳ τύκτασιν οἱ λύκοι. πο Ὁ βΆις ἀφανεῖς πάμπαν Ὑΐγνονται" καίτοι ἐν τοῖς ἔμπροσῥα 

Οἱ δ᾽ αἴλουραι καὶ οἱ ἰχνεύμονες, τύιτεσιν ὅσαπερ καὶ χρόνοις -οὐ κρωτοῦσιν οἱ Φνόρωποι ἀποθυμιῶντες καὶ ἀνορύτς 
οἱ κύνες, καὶ τρέφονται τοῖς αὐτρῖς". ζῷσι δὲ περὶ ἔτη ἕξ, τούτες, ἔτ; ᾿δὲ θηρεύοντες καὶ τὰς. ὗς ἐμβάλλοντες" αὗται 
καὶ ὁ πανθὴρ δὲ τόιτει τυφλὰ ὥσπερ λύκας, τίκτει δὲ τῷ 15 γὰρ ἀνορύττυσι τὰς. μυωπίας. θηρεύνσι δὲ καὶ αἱ ἀλώπεκες 
αλεῖςα τέτταρα, τὸν ἀριθμόν, καὶ οἷ. θῶες. δ᾽ ὁμοίως κυΐ- αὐτός, καὶ αἱ γαλαῖ αἱ ἄγριαι μάλιςα ἀναιροῦσιν, ὅταν 
σκονται τοῖς κυσί, καὶ τύιτεσι τυφλά" τύκτεσι δὲ καὶ δύο ἐπιγένωνται" ἀλλ᾽ ὁ κρατῦσι τῆς πολυγογίας καὶ τῆς ταχν»- 
καὶ τρία καὶ τέτταρα τὸν ἀριθμόν. ἔςι δὲ τὴν ἰδέαν ἐπ᾿ ὑρὰν γονίας, οὐδ᾽ ἄλλ᾽ οὐθὲν πλὴν οἱ ὄμβροι, ὅταν ἐπνγένωνται" 
μὲν μακρός, τὸ δ᾽ ὕψος βραχύτερος. ὁμοίως δὲ ταχυτῆτι τότε δ᾽ ἀφανίζονται ταχέως. τῆς δὲ Περσικῆς ἔν τινι τόπῳ 
διαφέρει, καίπερ τῶν σκελῶν ὄντων βραχέων, διὼ τὸ ὑγρὸς 30 ἀνασχιζομένης τῆς θηλείας τῶν ἐμβρύων τὰ θήλεω κύεντα 

εἶναι, καὶ πηδᾷ πόρρω. ς΄ -" ες φαδνεται. φασὶ δέ τινες καὶ ἰσχυρίζονται ἅτι ὧν λα λεί- 

1. ἑπόσας ῬῺ»“. ᾿ἰ ἀ. δὲ] δ᾽ ὁ “4505. [[ 6. ὀχεύεται Ῥ,4“0ο. ἢ δ᾽ δ᾽ ὁ ΩΡΝΣ “4. ἢΠ[1. ὅ ὁ Ῥῦο, οἵὰ “445. ἢ 8. σπάπόν τι εἶ- 

ναὶ 0. 1] τὸ -- 9. ἐκτέκῃ οπὶ “440 “5. 1} 9. ἰχλείχυσα ϑερμαίνει Ῥ. 11. κύει] ὀχεύει Ὁ. 1 15. ἅπαντας Ρ“. [ 16. δὴ ἢ. 17. λέγω 

“44.}ἹΠὴ τῇ Ι. ᾿ ἰκόμισεν “45ζ5. 118. ὑπερβοραίων Ῥ. 1 λύκαινα φαινομένη “4505. Π 19. φόβον χρόνον «45. 11 20. μη] «ἰὰ “45, αὐτὶ 
Ὁ». " γε ογὰ «4σ0ο. ἢ 21. δὲ οτχ «4405. 1 δι] οἷον ΡΙ“. ἃ 22. ὡς} δὲ , οπι “4505. ἢ} ἐν τῷ βίῳ οπι Ῥ. 1 23. οἱ ροϑῖ καὶ οἵα 
Ῥ}α. ἵἱ καὶ οτὰ 29. [Π 24. οἱ οπὶ “4205. || 25. πάνθηρ Ὁ“. ᾿ τυφλὰ] ταντὰ . [ 26. τέσσαρα .4“1)“. ΠΠ τὸν ἀριθμόν οἵα 4“ 5. ἃ 
κυΐσκονται ὁμοίως Ὧ“. 1 28. ἀρὰν] σειρὰν Ῥ ᾿ἰ 29. βραχύτερος] μακρότερος “4. 1 30. καὶ περὶ σκελῶν ὃ “45. 1 διὼ] ἀλλεὲ διὰ 
»Ρ-. 

2. ὅμοιον Ὁ“. 1 3. ὅνοι οτι 0. 1 ἅ. εἰσὶν ὥσπερ οἱ ὅνοι ἄγριοι καὶ ἡμίονοι ῬΙΏ“. ἢ 5. αἴ δὲ “4“0 5. } 8. ὡς φασὶν ἦσαν «4“0 5, 
41. ἱναπολειφθείσης 419}25. ἢ 12. κέγχρων “45, κέχρων 5.. ὅ1] ὀλέγον χρόνον ἀνοιχθέντος ῬΉ5. 1 1Δ, γένεσις μυιῶν “45, μυῶν γένεσις 22“. ἢ 

15 εἰ 17. φορά “5. [Π[15. εἰώθει 45. 11 16. γδεσθαι πλῆθος ῬΌ41)“. ἃ ἀμύητον τῶν ἀραίων ὥςε ὅλον Ῥ. Πφαδεσθαι 4“, ἔσεσθαι 65. ἵ 
18. προτέρα Ῥῇσ. ΠΠ 19. ὑςέρα 125. ἢ ἄγοντας 415. [ 20. καταλαμβάνειν «4504. 1 23. οἱ ἄνθρωποι οτὰ (5. 1 ἀναθυμιῶντες ῬΏ“. 1 καὶ 

- 2ἀ.. θηρεύοντες οἵὰ “450, ἔτι δὲ θηρεύοντες οτα 12“. ἢ 24, ἔτι] τί Ῥ. 1} 25. τὸς μύωπας «45. ᾿] οἱ 4565, οτὰ .᾿᾽ 26. ἡαλίκι “4.1 

αἱ οπι 0. 1 27. ἔτι γενῶνται Ῥ. ἢ τῆς ροϑὲ καὶ οἵα «4505. ᾿] ταχντῆτος ῬΏ“. ᾿ 28. πλὴν οἷον γεύροις ὅταν ἐπιγενῶνται Ῥ. ἢ 29. δ᾽ οτα 

6". ἃ ταχέως οτὰ .Ῥ. [[ 30. ἀνασχιζομένων, οἰιϊβεἰβ τῆς. θηλείας, ΡΊ) 5. ἢ ἀκύοντα Ῥ. [[ 31. φαίνονται 9, φαίνεσθαι Ῥ. || δισχυρίζ ονττω 

Ρ0ο. 1 ὅτι Δ καὶ ἰὼν 440“. ἄλλας λείχυσιν 5, ἀναλείκωσιν 12)“, ἀναλίχωσιν ἢ. 



ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. ΗΕ. ὅδ, 

χωσιν, ἄνευ ὀχείας ἡγπσθαὶ ἐγκύους. οἱ δ᾽ ἐν ἐν Αἰγύπτῳ ταμήνια καλύμενα καταρρήγνυται" τῦτο δ᾽ ἐστὶν αἷμα οἷον 
μύες σκληρὰν ἔχουσι τὴν τρίχα. ὥσπερ οἱ χερσαῖοι ἐχῖνοι. νεόσφακτον. τὰ δὲ λευκὼ καὶ παιδίοις γύεται νέοις οὖσι 
εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι οἱ βαδίζεσιν ἐπὶ τοῖς δυσὶ ποσύ" τὰ γὰρ πάμπαν, μᾶλλον δ᾽ ἂν ὑγρᾷ χρῶνται τροφῇ" καὶ κωλύει 
πρόσθια μικρὰ ἔχεσι, τὰ δ᾽ ὀπίσθιω μεγάλα" γήονται δὲ τὴν αὔξην, καὶ τὰ σώματα ἰσχναίνει τῶν παιδίων. τὰ δὲ 
πλήθει πολλοί, ἔςι δὲ καὶ ἄλλα γώη μυῶν πολλά. 5 καταμήνια γύεται ταῖς πλείσταις ἤδη τῶν μαστῶν ἐπὶ 
ἜΝ ; : δύο δακτύλους ἡρμένων. καὶ ἡ φωνὴ δὲ καὶ ταῖς παισὶ 

Η μεταβάλλει περὶ τὸν χρόνον τῦτον ἐπὶ τὸ βαρύτερον. ὅλως 
δι 

μὲν γὰρ γυνὴ ἀνδρὸς ὀξυφωνότερον, αἱ δὲ νέαι τῶν πρεσ- 
Περὶ δ᾽ ἀνθρώπου γενέσεως τῆς τε πρώτης τῆς ἐν τῷ βυτέρων, ὥσπερ καὶ οἱ παῖδες τῶν ἀνδρῶν" ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ 

θέλει καὶ τῆς ὕςερον μέχρι γήρως, ὅσω συμβαίνει διὼ τὴν 10 φωνὴ ὀξυτέρα, ἡ τῶν θηλειῶν παίδων ἢ τῶν ἀρρώων, καὶ ὁ 
φύσιν τὴν οἰκείαν, τόνδ᾽ ἔχει τὸν τρόπον. ἡ μὲν διαφορὰ τῷ παρθέιος αὐλὸς τὰ παιδικξ ὀξύτερος, μάλις δὲ καὶ φυ- 
ἄρρενος πρὸς τὸ θῆλυ καὶ τὰ μόρια πρότερον εἴρηται, φέρειν λακῆς δέονται περὶ τὸν χρόνον τῦτον" μάλιςα γὰρ ὁρμῶσι 
δὲ σπέμα πρῶτον ἄρχεται τὸ ἄρρεν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν πρὸς τὴν τῶν ἀφροδισίων χρῆσιν ἀρχομένων αὐτῶν, ὥςε ἂν 

τοῖς ἔτεσι τοῖς δὶς ἑπτὰ τετελεσμένοις" ἅμα δὲ καὶ τρίχω- μὴ διευλαβηθῶσι μηθὲν ἐπὶ πλεῖον κοῆσαι Ὁ αὐτὰ τὼ σώ- 
σις τῆς ἥβης ἄρχεται, καθάκερ καὶ τὼ φυτὼ μέλλοντα 15 ματα μεταβάλλει μηθὲν χρωμόώων ἀφροδὶσίοις, ὠκολυθεῖν 
σπώμα φέρειν ἀνθεῖν πρῶτον ᾿Αλκμαίων φησὶν ὁ Ἰκροτωνιά- εἴωθεν εἰς τὼς ὕστερον ἡλικίας. αἴ τε γὰρ νέαι πάμπαν 
της. περὶ δὲ. τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον ἥ τε φωνὴ μεταβάλ-- ἀφροδισιαζόμεναι ἀκολαστότεραι γίνονται καὶ οἱ ἄρρενες, 
λεὶν ἄρχεται. ἐπὶ τὸ τραχμτερον καὶ ἀνωμαλέςερον, ὅτ᾽ ἔτι ἐάν τ᾽ ἐπὶ θάτερα ἐάν τ᾿ ἐπ’ ἀμφότερα ἀφυλακτήσωσιν" 
ἐξεῖν ἴσα ὅτε πω βαρεῖα, ὅτε πῶσα ὁμαλή, ὠλλ᾽ ὁμοίς οἵ τε γὼρ πόροι ἀναςομῖνται, καὶ ποιῶσιν εὔρον τὸ σῶμα ἡ 

φαινομένη ταῖς παρανενευρισμέναις καὶ τραχείαις χορδαῖς" ἢ ταύτῃ" καὶ ὦμα ἡ τότε «μνήμη τῆς συμβαινούσης ἡδονῆς 
ὃ καλῆσι τραγίζειν. γίνεται δὲ τῦτο μᾶλλον τοῖς πειρωμέ- ἐπιθυμίαν ποιεῖ τῆς τότε γινομένης ὁμιλίας. γύονται δέ τι- 
νοις ἀφροδισιάζειν" τοῖς γὰρ περὶ ταῦτα προθυμουμένοις νες ἄνηβοι ἐκ γενετῆς καὶ ἄγονοι διὰ τὸ πηρωθῆναι περὶ τὸν 
χαὶ μεταβάλλουσιν αἱ φωναὶ εἰς τὴν τῶν ἀνδρῶν φωνήν, τόπον τὸν γόνιμον" ὁμοίως δὲ καὶ γυναῖκες γίνονται ἄνηβοι 
ὠπεχομώοις δὲ τὐναντίον' ἐὰν δὲ καὶ συναπυβιάζωνται ταῖς ἐκ γενετῆς. μεταβάλλεσι δὲ καὶ τὰς ἕξεις καὶ τὰ ἄρρενα 
ἐπιμελείαις, ὅπερ ποιῶσιν ἔνιοι τῶν περὶ τὼς χορείας σπου--25 καὶ τὰ θήλεα περί τε τὸ ὑγιεινότεραν εἶναι καὶ νοσερώτερω, 
διϊζόντων, καὶ μέχρι πόρρω διαμένει καὶ τὸ κάμπαν μι- καὶ περὶ τὴν τοῦ σώματος ἰσιχνότητα καὶ παχύτητα καὶ 
κρὰν λαμβάνει μεταβολήν. καὶ μας ὧν ἔπαρσις γίεται καὶ εὐτροφίαν" μετὰ γὰρ τὴν ἤβην οἷ μὲν ἐξ ἰσιχνῶν παχρΐνον- 
αἰδοίων, ὁ μεγέθει μόνον ἀλλὰ καὶ εἴδει. συμβαίνει δὲ κερὶ ταὶ καὶ ὑγιεινότεροι γύονται, οἱ δὲ τοὐναντίον" ὁμοίως δὲ 
αῦτον τὸν χρόνον τοῖς τε πειρωμένοις .«τρίθεσθαι περὶ τὴν τῷῊ τῶτο συμβαύει καὶ ἐπὶ τῶν παρθένων. ὅσοι μὲν γὼρ παῖδες 
σπέρματος πρόεσιν οὐ μόνον ἡδονὴν γύεσθαι τοῦ σπέρματος 30 ἢ ὅσαι παρθένοι περιττωματυιὰ τὰ σώματα εἶχον, συνα- 

ἐξιόντος, ἀλλὰ καὶ λύπην, περὶ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον καὶ ποκρινομένων τῶν τοιύτων τοῖς μὲν ἐν τῷ σπέρματι ταῖς δ᾽ 
ταῖς θήλεσιν ἥ τ᾽ ἔπαρσις γίνεται τῶν μαστῶν καὶ τὰ κα- ἐν τοῖς καταμηνίοις ὑγιεινότερω τὰ σώματα γύεται καὶ εὖ- 

2. μύες καὶ σκ. «4905, ἢ τρίχαν «44, τρίχα σχεδὸν Ῥ. [{3.. εἰσὶ -- βαδίζυσινἾ βαδίζνσι δὲ .4“0 5, ΠΠ ἐπὶ] καὶ ἐν “44. }} 4. ἔμπρο- 
σθεν εἰ τηοχ ἐπίσω “4405. 11 γίνονται δὲ πλ. πολλοί οτὰ 9. 5. πολλὼ μνῶν ,445, κἀάϊτο Ἰἰδγὶ οοίανὶ ῥγϊημοϊρίο τὼ μὲν ὅν περὶ τὴν 

ἄλλην φύσιν τῶν ζώων καὶ τὴν γένεσιν τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. οοἴλψυπι επὶπι δὲ «45 δυδίυηρι εἰ ΡῸ 0505 Ἐπ σσπιη, βεριϊτηο ἐπ 
τλουΐ ἰοοῦπι ἀσργεθβο. [|ΑΆ9., ἀνθρώπων 125. }} τῆς ἀτιῖα ἐν οπὶ ῬΏ) 5. 11. οἰκίαν “45. }} τρόπον ἡμῖν. διάφορα 5, 12. τῶ θήλει “45. ἢ 
φέρεν] φανερὸν Ῥ. || 13. πρέτερον 25. Π τὸ ροβὲ ἐπὶ οπὶ 25. ἡ 44. καὶ] καὶ ἡ 25. ἢ 15. τὰ φντὰ τὰ μ. 225. Π 16. φέρειν τὸ 
σπέρμα ῬΟ.} 5. ἢ! ἀνθεῖ 125. 11 φησὶν ανιῖθ πρῶτον 125, υἱγορίχυθ “45. 1} 17. τύτων “4505. ἢ 18. βαρύτερον 1)“. ἢ 19. ὁμαλὴς Ῥ, ὁμα- 
λὴς “44. 1} 20. φαινομένη οτλ 25. }] 24. τοῖς δ᾽ ἀπεχομένοις 5. 1 ἂν 444, 1 καὶ οὔχ 225. ἵ 26. διαμένειν «45. ἢ 27. μασθῶν ΡΒ“. 1 
82. γάεσθαι 444. ἢ 82 οἱ ὁ 5. μασθῶν Ῥ. 

2. ὅσι ἡϊεται νέοις 4451). 11 8. μᾶλλον] πάνυ Ρ. ᾿ Δ. αὖξιν 05, αὔξησιν 4405. ΠΠ ἰσχαΐει ,44. ἢ 6. ταῦ!] τοῖς Ὧ“. 1} 7. τῷ 
οτὰ .4“. ἢ 8. ὑξυφωνέςερον 6. 9. οἱ οτα Ῥ,4“0ο. ἢ ὀξντέρα ἡ φωνὴ 125. ἢ 10. ἡ οπὶ ῬΏ“. ᾿ 18. τὴν -- αὐτῶν] τὸν ἀφροδισιασμόν 
Ῥ. ἵ 14. μὴ διευλ!] ἤδη εὖὐλ. 440, ἢ πλέον 444. 1} κινεῖσθαι “45, κινεῖν ῬΏ»“. 1} 1] ἕως “445, ἢ ἴσον ῬΏ 5. ̓' 15. μεταβάλη 445. ἢ 

49. σπόροι .4“. ἢ 22. τὸν τρόπον τὸν γόνιμον 45, τὸν γόνιμον τόχον Ῥ. 1 ῶ5. τε οτχ 225. ἢ καὶ περὶ τὸ νυσερώτερα ῬΌ“, καὶ περὶ τὸ νο- 
σώτερον «454. 1 21. εὐτραφίαν ν{4. 11 30. περιττωματικὼ ἱπῖρ : οοάϊοιβ περιττώματα κατὰ. [ 81. τοῖς Ῥᾷ-. 
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ὅ82 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑΊΣΤΟΡΙΩΝ Η. 

τρωφέξερα, ἐξιόντων τῶν ἐμποδιζόντων τὴν ὑγίειαν καὶ τὴν ναι δῆλυ, ὅτί ἄμα συμβαΐει τὰῖς, μὲν. ἡ κάξαρσις τῇ. δ᾽ ἡ 
τροφήν" ὅσοι δὲ τὐναντίον, ἰσχνότερα καὶ νοσερώτερα τὰ φθίσις καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν καὶ τὴν φόίτιν ἡ πλήρωσις 

σώματα γίεται" ὠπὸ γὼρ τὴς φύσεως καὶ τῶν καλῶς ἀμφοῖν. καὶ ταῖς μὲν συνεχχῶς καθ᾽ ἕκαστον ὀλιγάκις τὰ 
ἐχόντων ἡ ἀπόκρισις. γύεται τοῖς μὲν ἐν τῷ σπέρματι ταῖς καταμήνιω φοιτᾷ, παρὼ δὲ μῆνα: τρίτον ταῖς πλείσταις. 
δ᾽ ἐν τοῖς: καταμηνίοις. ἔτι δὲ ταῖς γε παρθένοις καὶ τὰ 5 ὅσαις μὲν ἦν ὀλίγον “χρόνον. γύεται, δίο ἢ τρεῖς ἡμέρας, 
περὶ τὸς μαςὺς γύεται διαφερόντως ἑτέραις πρὸς ἑτέρως". ἀπαλλάττουσι ῥᾷον, ὅσαις δὲ πολλάς, χαλεπώτερον. πο- 

αἱ μὲν γὰρ πάμπαν μεγάλες ἴσχεσιν, αἱ δὲ μικρός. ὡς ὥσι γὰρ τὰς ἡμέρας ταύτας" ταῖς μὲν γὰρ ἀθρόα ἡ κά- 
ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ συμβαύει τᾶτο, ὅσαι ἀν παῖδες ἦσαι κε- θαρσις γίεται ταῖς δὲ κατ᾽ Ὀλίγον, τὸ δὲ σῶμα βαρύνεται 
ριττωματικαὶ ὥσιν' μελλόντων γὰρ καὶ ὅπω γινομένων τῶν πάσαις, ἕως ὧν ἐξέλθῃ. πολλαῖς δὲ καὶ ὅταν ὁρμᾷ τὰ 
γυχαρκείων, ὅσῳ ἂν πλείων ἡ ὑγρότης ἥ, τοσύτῳ μᾶλλον τὺ καταμήνια καὶ μέλλῃ ῥήγνυσθαι, πνιγμιοὶ γίνονται καὶ ψό- 

ἀναγκάζει. αἴρεσθαι ἄνω, ἔως ἀν καταρραγῇ" ὥςε τότε λα- 
βέόντες ὄγκον οἱ μαςοὶ διαμένεσι καὶ εἰς τὰ ὕςερον. καὶ 
τῶν ἀρρένων δὲ ἐπιδηλότεροι γίνονται καὶ γυναικικώτεροι οἷ 
μαξοί, “καὶ νεωτέροις καὶ πρεσβυτέροις ἦσι, τοῖς ὑγροῖς καὶ 

ᾧος ἐν ταῖς ὑςέραις, ἕως ὧν ῥαγῇ. φύσει μὲν ὃν ἡ σώλλυ- 
ψις γύετωαι μετὼ τὴν τόσων ἀπαλλαγὴν ταῖς "γυναιξίν" καὶ 
ὅσαις μυὴ γίνεται ταῦτω, ὡς ἐπὶ τὸ πολὲ ἄτεκνοι διασαλῦ» 
σιν. οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ μὲὴ γινομένων τότων ἔνιαι συλλαμ» 

λείοις καὶ μὴ φλεβώδεσι, καὶ τύτων μᾶλλον τοῖς μέλασιν 1.5 βάνεσιν, ὅσαις συναθροίζεται ἰκμὰς τοσαύτη ὅση ταῖς Ὑγε;- 
Ἀ -», Ἂς ἂν -“ ἃ. Νὰ τὰ τα »“ ἃ λευκοῖς. μέχρι μὲν ὄν τῶν τρὶς ἑπτὰ ἐτῶν τὸ μὲν πρῶτον 

ὔ ΄ ᾿ Ν 

ἄγονα τὰ σπέρματα ἐςιν' ἔπειτα γόνιμα. μὲν μιυιρὼ ὃὲ 
᾿ ᾽ » - ξ ΜῈ ΜΝ, “ ΕΝ ὩΣ ΕῚ ὶ 

καὶ ἀτελῇ γενῶσι καὶ οἱ νέοι καὶ αἱ νέαι, ὥσπερ καὶ ἐπ 
“ - ΄ Ἂς τὰν τῶν ἄλλων ζῴων τῶν πλείστων. συλλαμβάιουσι μὰν ἵν αἱ 

κῳμέναις ὑπολείπεται μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἀλλὰ μὴ ὥστε 
καὶ θύραζε ἐξιέναι... καὶ γυοριώων ἔτι ἔπιαι συλλαμβαζνεσο" 
ὕςεῤον ἃ᾿ ὁ συλλαμβαζχεσιν, ὅσαις εὐθὺς. μετὰ. τὴν καΐϑαρ- 
σιν αἱ ὑςέραι. συμμύσσιν. γίνεται. δ᾽ ἐγίαις καὶ κυύσαις δὰ 

τέκι θῶττον' ἐᾷν δὲ συλλάβωσιν, ἐν τοῖς τόκοις πονοῦσε τέλες τὼ γυναικεῖα" συμβαύει μώται ταύταις φαῦλα τί: 
μᾶλλον. καὶ τὰ σώματα δ᾽ αὐτῶν ἀτελέςερω γίνεται ὡς 

ἐκὶ τὸ πολὺ καὶ γηράσκει θᾶττον, τῶν τ᾽ ἀφροδισιαστικῶν 
ἀρρέψων καὶ τῶν γυναικῶν τῶν τοῖς τόκοις χρωμέων πλείο-: 
σιν᾿ δοκεῖ γὰρ ὑδ᾽ ἡ αὔξησις ἔτι γύεσθαι μετὰ τὸς τρεῖς 

κτεῖν, καὶ ἢ μὴ σώζεσθαι εἰς αὔξην ἡ ἀσθενῇ τὰ ἔκγωα 
γίγνεσθαι. πολλαῖς δὲ καὶ διὼ τὸ δεῖσθαι τῆς συνουσίας ἢ 
διὼ τὴν νεότητα καὶ τὴν ἡλρώακν, ἢ διὰ τὸ χρόνον ἀπέχει 
σᾷω: πολύν, κατωβαύναιν. αἱ ὑςέραι κώτω, καὶ τῶ γυαν 

τόκως. καθίστανται δὲ καὶ σωφρονίζονται μᾶλλον ὅσωι τῶν 25. κεῖαι γίνεται πολλάκις τρὶς τῷ μηνάς, ἕως ὧν συλλαϊβωσιν" 
γυναικῶν ἀκόλαςοι πρὸς τὴν ὁμιλίαν εἰσὶ τὴν τῶν ἀφροᾶι-- 
σίων, ὅταν τοῖς τόκοις χρήσωνται πολλοῖς. μετὰ δὲ τὰ τρὶς : . ᾿ 
ἑπτὰ ἔτη αἱ μὲν γυναῖκος πρὸς τὼς τεκνογονίας ἤδη εὐκαΐξ- 

. ρὼς ἔχουσιν, οἱ δ' ἀνὸρες ἔτι ἔχεσιν ἐπίδοσιν. ἔςι δὲ τὰ μὲν 

τότε δ᾽ ἀπέρχονται πάλιν εἰς τὸν ἄνω τόποι. τὸν αὐκαῖοε, 
ἐνοτε δὲ κἀν συμβῇ ἔχεσα, τύχῃ δ᾽ ὑγρὼ ὅσα, ἀποφυσᾷ 
τὸ σπέρματος τὸ ὑγρότερον. πάντων δὲ τῶν ζῴων, ὥσπερ 
εἴρηται καὶ πρότερον, ταῖς γυναιξὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων δ- 

λεπτὰ τῶν σπερμάτων ἄγονω, τὼ δὲ χρυλαζώδη γόνιμα 30 λειῶν ἡ καθαρσις γύεται πλείςη. τοῖς μὲν γὰρ μὴ ἴωστο- 
καὶ ὠρρενογόνα μῶλλον" τὰ δὲ λεπτὰ καὶ μὴ θρομβώδη 
θηλυγόνα. καὶ τὰ γενεία δὲ τρίχωσις συμβαδει τοῖς ἄρρεσι 
“περὶ τὴν ἡλικίαν ταύτην. 

Ἢ δὲ τῶν γυναικείων ὁρμὴ γίνεται περὶ φθίνοντας τὸς 

χῦσιν ὑθὲν τοίζφον ἐπισημκιίνει διὰ τὸ τὴν περίττωσιν τακΐτην 
τρέπεσθαι εἰς τὸ σῶμω (μείζω. τε γὼρ ἕπα τῶν ἀρρῴων 
ἐςί, καὶ ἔτι τοῖς μὲν εἰς φολίδας τοῖς δ᾽ εἰς λεπίδας τοῖς 
δ᾽ εἰς τὸ τῶν πτερῶν ἀναλίσκεται πλῆθος), τοῖς δὲ πεζοῖς 

μῆνας" διὸ φασί τινες τῶν σοφιζομώων καὶ τὴν σελήνην εἶΞ 35 καὶ ζῳοτόκοις εἷς τε τὰς τρίχας καὶ τὸ σῶμα (λεῖον γὰρ 

2. ὅσοις 4405 })σ. } νοσακερώτεραι 05. 1 5, “7 τε «415, ογα 25. 1]. 6. τὸς μασθὺς Ῥ, τῇ μασθῶ ρχ “45, τὸ μασθς 5. 1 ἑτέραι] ἕτερα 
Ῥ. 1 7. μεγάλως ἔχεσιν «45. 1 8. ὅσα!) ὦσι Ϊ(ο. ἴσαι περιττωματικαὶ οἵχ ὉΥ “4“. ΠΟ 10. ἡ οπι 22“. [ἢ οπι 4950“. ἴ 11. λαβόν»- 
τες ὄγκον τότε 5. ἢ 12, μασθὸ Ῥι4“. Π 13. οἱ μασϑοὸὶ ῬῚ οτὰ 1“. ἱ 16, ὶ ομκ “4405. ἢ δὶς 105. }} τὰ μὲν πρῶτα Ῥ. 17. γόνιμα) 

ἔγγονα Ῥ. 19. ἵν οπὶ «45. 11:20. πονῦσι --- 23. τόκοις οτλ ΡΥ «45. 1 27. τοῖς οτι 25, ᾿ 834. ἀρρενάγονα δὲ 32. θηλύγωω Ρ6». ἢ 

82. τῷ οὔὰ “4410. ΠΠ τοῖς ἄρρεσι οχχὰ 5825. 
ἀ. μῆνα δὲ ,ΡΌ5}9. 6. ἀταλλάττεςι -- Ἴ. ἡμέρας ογα (Ῥ. ᾿ἱ 6. ῥάδιον “45. ῃἢ πολλαῖς “4509, 1 .. ἀθρέως “4505, 1} ηύεται ἡ κώ- 

θαρσις 25. 10. ῥγγυσθαι] γώγνεσδαι 125. ἢ 15. ὅσαις -- 17. συλλαμβάνουσι οτὰ «45. 1 15. γιγνομέναις (5, 11 17. ἐξιόντων καὶ γεινομό- 

ἴγωγ 25. {[ 18, εὐθὺ ΡΆ405, (| 20. αὐταῖς ῬΆΌ“, 1} 21. ἔγγονα Ῥι ἸΠ 26. τότε] ὅταν “4505.  ἀπέρχωνται “45. ἢ 27. καὶ Ῥὶ κοὶν μὴ 
25. 1 30. γὰρ οπι «4905. ᾿Π. μὴ οἵα Ῥι490", 11 831. ἐπισυμβαύει 051)“. ᾿ 38. λαπίδας . || 34. ἁλίσκεται 4560“. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩλ 

ἄνθρωπός ἐστι μόνον) καὶ εἰς τὰ οὖρα {πωχεῖαν γὰρ τὰ 
πλεῖςα καὶ πολλὴν τὰ τοιαῦτα ποιεῖται τὴν ἔκκρισιν)" ταῖς 
δὲ γυναιξὶν ἀντὶ τότων τρέπεται τὸ περίττωμα εἰς τὴν κώ- 
θαρσιν. ὁμοίως δ᾽ ἔχει τῶτο καὶ ἐπὶ τῶν ὠρρένων' πλεῖς ον 

“γὰρ ὡς κατὰ τὸ μέγεθος ὠἀφίήσι σπέρμα τῶν ἄλλων ζῴων 9 
ὥνθρωπος (διὸ καὶ λειότατον τῶν ζῴων ἐςὶν ἄνθρωπος), καὶ 
αὐτῶν δ᾽ οἱ ὑγρότεροι τὰς φύσεις καὶ μὴ πολύσαρκοι λίαν, 
καὶ οἱ λευκότεροι δὲ τῶν μελαίνων. καὶ ἐπὶ γυναικῶν δὲ τὸν 

αὐτὸν τρόπον" ταῖς γὰρ εὐσάώρκοις πορεύεται εἰς τὴν τροφὴν 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ἡ. δ83 

ἐνίαις γὰρ γύονται πληρέςερωαι εὐθύς" μᾶλλον δ᾽ ἐπιδήλως 
τῶτο συμβαύει ταῖς ἰσχναῖς. καὶ ἐν τοῖς βεβῶσιν ἐπὶ μὲν 

τῶν ἀρρένων ὡς ἐπὶ τὸ πολυ ἐν τῷ δεξιῷ μᾶλλον περὶ τὰς 
τετταράκονττα γίνεται ἡ κίνησις, τῶν δὲ θηλειῶν ἐν τῷ ὠρι- 
ςερῷ περὶ ἐνενήκονθ᾽ ἡμέρας. ἀ μὴν ἀλλ᾽ ἀκρίβειαν γε τότων 

ὑδεμίαν ὑποληπτέον’ πολλαῖς γὼρ θηλυτοκύσαις ἡ κίμσις 
ἐν τῷ δεξιῷ γύεται, καὶ ταῖς ἐν τῷ ἀριςερῷ ἄρρεν" ἀλλὰ 

καὶ ταῦτα καὶ τὼ τοιαῦτα πάντα διαφέρει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
τῷ ον καὶ ἧττον. περὶ δὲ τῦτον τὸν χρόνον καὶ σχίζε» 

« σώματος τὸ πολὺ τῆς ἐκκρίσεως. καὶ ἐν ταῖς ὁμιλίαις 10 τῶι τὸ κύημα" τὸν δ᾽ ἔμπροσθεν ἄναρθρον συνέφηκε κρεῶδερ. 
δὲ τῶν ἀφροδισίων αἱ λευκότεραι τὴν φύσιν ἐξοιμάζουσι καλοῦνται δ᾽ ἐκρύσεις μὲν αἱ μέχρι τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν δια» 
μᾶλλον τῶν μιλαρῶν, “ποιεῖ δὲ τῆς τροφῆς τὰ ὑγρὰ καὶ φθοραί, ἐκτρωσμοὶ δ᾽ αἱ μέχρι τῶν τετταραΐκοντα" καὶ 

δριμέα τοιαύτην τὴν ὁμιλίαν μᾶλλον. πλεῖςα διαφθείρεται τῶν κυημάτων ἐν ταύταις ταῖς ἡμέ- 
3: Γεται δὲ σημεῖον τῇ συνειληφόαι ταῖς γυναιξίν, ὅταν ραις. τὸ μὲν ἦν ἄρρεν ὅταν ἐξέλθῃ τετταρακος αἷον, ἐᾶν μὲν 

εὐθὺς γέηται μετὰ τὴν ὁμιλίαν ὁ τόπος ξηρός. ἄν μὲν ὧν 15 εἰς ἄλλο τι ἀφῇ τις, διαχεῖταί τε καὶ ἀφανίζεται, ἐὰν 
Ἀεϑὼ τὰ χείλη ἢ τὸ ςόματος, ὁ θέλει συλλαμβάνειν (ἀπο- δ᾽ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, συνίςαται οἷον ἐν ὑμένι: τότε δὲ δια» 

λισθαύει. γάρ), ὑδ᾽ ὧν παχέα" ἂν δ᾽ ἁπτομέῳ τῷ δακτύ- κνισθέντος φαύεται τὸ ἔμβρυον τὸ μέγεθος ἡλίκον μύρμηξ 
Ἀῳ τραχύτερα ἥ καὶ ἀντέχηται, καὶ ὧν λεπτὼ τὰ χείλη, τῶν μεγάλων, τά τε μέλη δῆλα, τά τε ἄλλα πάντω. καὶ 
τότε εὐκαίρως ἔχει πρὸς τὴν σύλληψιν. πρὸς μὲν οὖν τὸ τὸ αἰδοῖον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων 
συλλαμβάνειν τοιαύτας δεῖ κατασκευάζειν τὼς ὑστέρας, 20 μέγιςοι. τὸ δὲ θῆλυ, ὅ τι μὲν ὧν διαφθαρῇ ἐντὸς τῶν τριῶν 
«ρὸς δὲ τὸ μὴ συλλαμβάνειν τὐναντίον" ἂν γὰρ ἢ λεῖχ τὰ μηνῶν, ἀδιάρθρωτον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φαίνεται" ὅ τι δ᾽ ὧν 
χείλη, ὁ συλλαμβάνει" διὸ ἔνιαι τῆς μήτρας πρὸς ὃ πίς ἐπιλάβῃ τοῦ τετάρτου μηνός, γίνεται ἐσχισμέιον καὶ διῶ 
ατει τὸ σκέμμα, ἀλείφουσιν ἐλαίῳ κεδρίνῳ ἃ ψιμυϑίῳ ἃ ταχέων λαμβάνει τὴν ἄλλην διάρθρωσιν. τέως μὲν ἦν πῶ- 
λιβανωτῷ, διέντες ἐλαίῳ. ἐὰν δὲ ἑπτὰ ἐμμείῃ. ἡμέρας, σαν τὴν τελείωσιν τῶν μορίων βραδύτερον ἀπολαμβάνει τὸ 
ᾧανερὸν ὅτι εἴληπται" αἱ γὼρ καλύμεναι ἐκρύσεις ἐν ταύ- 25 θῆλυ τῷ ἄρρενος, καὶ δεκάίμηνα γίνεται μᾶλλον τῶν ὠρρέ- 
ταῖς γίνονται ταῖς ἡμέραις. αἱ δὲ καθάώρσεις φοιτῶσι ταῖς 
πλείςαις ἐπί τινα χρόνον συνειληφυίαις, ἐπὶ μὲν τῶν θη- 
λειῶν τριάκονθ᾽ ἡμέρας μάλιςα, περὶ δὲ τετταράκοντα ἐπὶ 
τῶν ἀρρέων. καὶ μετὰ τὸς τόκυς δ᾽ αἱ καθάρσεις βόλονται 

γων" ὅταν δὲ γέηται, θᾶττον τὼ θήλεα τῶν ἀρρένων καὶ 
γεότητω καὶ ἀκμὴν λαμβώνει καὶ γῆρας, καὶ μᾶλλον αἱ 
πλείοσι χρώμεναι τόκοις, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. 

Ὅταν δὲ συλλάβῃ ἡ ὑστέρα τὸ σπέρμα, εὐθὺς συμ» 
τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ὠποδιδόναι τῶτον, οὐ μὴν ἐξακριβῶσί γε 30 μύει ταῖς πολλαῖς, μέχρι γέωνται ἑπτὼ μῆνες" τῷ δ᾽ ὁγ- 
«άσαις ὁμοίως. μετὼ δὲ τὴν σύλληψιν καὶ τὼς ἡμέρας 
τὸς εἰρημένας ὑκέτι κατὼ φύσιν, ὠλλ᾽ εἰς τὸς μαςὺς τρέπε- 
ται καὶ γίεται γάλα. ἐπισημαίνει δὲ τὸ πρῶτον μικρόν 
τε καὶ ὠραχνιῶδες τὸ γάλα ἐν τοῖς μαςοῖς. ὅταν δὲ συλ- 

δύῳ χάσκυσιν" καὶ τὸ ἔμβρυον, ἐὰν ἤ γόνιμον, προκατὰ- 
βαίνει τῷ ὀγδέῳ μηνί, τὰ δὲ μὴ γόνιμα ἀλλ᾽ ἀποπεπνιγ- 
μέώα ὀκτάμηνα ἐν τοῖς τόκοις ὑκ ἐκφέρουσιν ὀκτώμηναι αἱ 
γυναῖκες, ὅτε χροκαταβαίνει κάτω τὼ ἔμβρυα τῷ ὀγδόῳ 

λαΐβωσιν, αἴσθησις μάλιςα ἐγγίνεται ἕν τε ταῖς λαγόσιν" 35 μηνί, ὅτε αἱ ὕςεραι ἐν τῷ χρόνῳ τότῳ χάσκυσιν᾽ ἀλλὰ 

4. μᾶλλον 445. Π ἅ, τύτοις 5. Π 6. τελειότατον Ῥ.44 5. ἢ ἰξὶν 2 ἄνθρωπος . ἢ. Ἴ. π΄ λεῖοι καὶ λευκότεροι τῶν Ὧσ. 11 12. μελά- 
γον «4405. ᾿Π ποιεῖται Α4. ἢ 16. λεῖα οπν ᾿γ «45. ἢ ροβὲ συλλαμβάνειν 05 λεπτὰ δὲ ἀκ εὔχρηςα, 4“ λευκὰ ὑκ εὔχρηςα. 18 εἰ 21, 

ἐὼν 05. 1 22. διοι 4405})5. 1} τῆς --- πίπτε διὰ τὸ τῆς μήτρας πρόσω προσπίπτειν 4405. ἃ 23, Ψψιμμυθίω Ῥ. 1 24. λιβωτῶ 4“. 1} 

25. ἱκκρίσεις Ῥ. {Π 28. ἡμέραις “45. { τετταράκοντα δὲ 5)“, 1 29.᾽ὄ αἱ οτι ῬΟσ. [ 30. τῦτον ϑομιπείάθγυβ: οοάΐοο8 τύτων. || 81. καὶ 
τὸς εἰρημένας ἡμέρας Ῥ. [[ 32. μασθὺς εἰ 834. μασθοῖς 4“. ἢ 34. τεῦ τι “45. 85. γύεται ἐν ταῖς ἢ)“. 

2. δ] ἐπὶ ῬΏσ, ἢ μὲν ἕν τῶν 2 σ. 1] 5. ἐννενήκονθ᾽ (4. ἢ 8. καὶ δῃηῖα ταῦτα οτχ 2“. 9. τῷ] κατὰ τὸ 25, καὶ τὸ Ρ, καὶ τῶ 
“45. 1 καὶ τὸ ἧττον 2) 5. 1 καὶ σχίζεται) οὐχίζεται 45. } 10. τὸν] τὸ “4405. 11. ἐκκρίσεις Ῥ. { 14. τετταρακοςιαῖον 45, τεσσαρακο- 

φαῖον (6. 1} 16. διακυηθέντος (5, διαχυθέντος Ῥ, διασχισθέντος “5. 18. μέρη {52 5. 1 20. τριῶν ογχ 125. 11 23. τέως (απιοϊίδηδ, ἕως 

ῬΑ“, 'ν ὦ 225. ἢ 2. ἀπολαμβάνηι (5. ἢ 26. ὅταν --- ἀρρένων οἷὰ 65. ἢ 28. χρώμεγαι πλείοσι ῬΙ)5, 11 82. ἀποπνιγμένα ὶ ἀπο- 
“νιγόμοα 5. ἃ 33. ἐκ] μὴ 4}, ἃ μὴ 6». 
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σημεῖον ὅτι ὁ γόνιμιον, ἐὰν γόηται μὴ συμπεσόντων τῶν εἰ- 
ρημέων. μετὰ δὲ τὰς συλλήψεις αἱ γυναῖκες βαρύνονται 
τὸ σῶμα πᾶν, καὶ σκότοι πρὸ τῶν ὀμμάτων καὶ ἐν τῇ κε- 
φαλῇ γύονται πόνοι. ταῦτα δὲ ταῖς μὲν βῶττον καὶ σχεδὸν 

δικαταίαις γίνεται, ταῖς δὲ βραδύτερον, ὅπως ἀν τύχωσιν 

ἦσαι τῷ περιττωματικαὶ εἶναι μᾶλλον καὶ ἧττον. ἔτι δὲ 
γαυτίαι καὶ ἔμετοι λαμβάνεσι τὼς πλείςας, καὶ μάλιστα 

τὰς τοιαύτας, ὅταν αἴ τε καθάρσεις στῶσι καὶ μήπω εἰς 
Ἁ ᾿ μ᾿  » ΄, - τὸς μαςὸς τετραμμέναι ὦσιν. ἔνιαι μὲν ἔν ἀρχόμεναι μὰλ- 
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λαμιβαάνεσι καὶ τῷ ἑνδεκώτε μηνός. ὅσα μὲν ἴν γένεται τι 
τερα τῶν ἑπτὰ μηνῶν, ἀδὲν ὑδαμῇ δύναται Ὅν τὼ δ' ἑπτά- 
μῆνα γόνιμα γίνεται πρῶτον, ὠσθενὴ δὲ τὰ πολλά (διὰ καὶ 
σπαργανοῦσιν ἐρίοις αὐτά), πολλὰ δὲ καὶ τῶν πόρων ἐνίους 

5 ἔχοντα ἀσχίςες, οἷον ὥτων καὶ μυκτήρων" ἀλλ᾽ ἐπαυξαν- 
μένοις διαρθρῦται, καὶ βιῶσι πολλὰ καὶ τῶν τοιότων. τὰ 

ὀκτάμηνα περὶ μὲν Αἴγυπτον καὶ ἐν ἐνίοις τόποις, ὅπυ εὐέν: 

φοροι αἱ γυναῖκες καὶ φέρεσί τε πολλὰ ῥᾳδίως καὶ τίκτο 
σι, καὶ γενόμενω δύναται ζῆν, κἀν τερατώδη γέηται, ἦν 

λον πονῶσι τῶν γυναικῶν, ἔνιαι δ᾽ ύςερον, ἤδη τῷ κυήματος 10 ταῦθα μὲν ζῇ τὰ ὀκτάμηνα καὶ ἐκτρέφεται, ἐν δὲ τοῖς τῷ 

ἔχοντος αὔξησιν μᾶλλον" πολλαῖς δὲ καὶ πολλάκις καὶ 
ςραγγορίαι γίνονται τὸ τελευταῖον. ὡς μὲν ἴγ ἐπὶ τὸ πολὺ 
ῥᾷον ἀπαλλάττυσιν αἱ τὰ ἄρρενα κύσαι καὶ μᾶλλον μετ᾽ 
εὐχρείας διατελῦσιν, ἐπὶ δὲ τῶν θηλειῶν τὐναντίον" ἀχρές - 

τὴν Ἑλλάδα τόποις ὀλίγα πάμπαν δώζεται, τὰ δὲ τιλλὲ 
ἀπόλλυται" καὶ διὰ τὴν ὑπόληψιν, κἀν σωθῇ τι, νομῖζ» 

σιν ἀκ ὀκτάμηνον εἶναι τὸ γεγενημένον, ἀλλὰ λαβεῖν ἕαν- 
τῶς αἱ γυναῖκες συλλαβῦσαι πρότερον. πονῶσι δ᾽ αἱ γυαῖ 

ραί τε γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ βαρύτερον διώγουσι, καὶ 15 κες μάλιςα τὸν μῆνα τὸν τέταρτον καὶ τὸν ὄγδοον, καὶ ἐδ 
πολλαῖς περὶ τὰ σκέλη οἰδήματα καὶ ἐπάρσεις γύονται τῆς 
σαρκός" ὑ μὴν ἀλλ᾽ ἐνίαις γίνεται καὶ τἀναντία, τότων. εἰώ- 
βασι δὲ ταῖς κυούσαις αἱ ἐπιθυμίαι γίνεσθαι παντοδαπαὶ 
καὶ μεταβάλλειν ὀξέως, ὃ καλῦσί τινες κισσᾶν" καὶ ἐπὶ 

διαφθείρωσι τετάρτῳ ἢ ὀγδόῳ μηνί, διαφθείρονται καὶ αὐ» 
ταὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὥστ᾽ οὐ μόνον τὰ ὀκτάμηνα οὐ Ὦ, 
ἀλλὼ καὶ διαφθειρομένων αἱ τύιτυσαι κινδυνεύεσιν, τὸν αὖ" 
τὸν δὲ τρόπον δοκεῖ λανθάνειν καὶ ὅσα φαίνται τίκτεσθωι 

τῶν θηλειῶν ὀξύτεραι μὲν αἱ ἐπιθυμίαι, παραγινομένων δὲ 20 πολυ χρονιώτερα τῶν ἔδικα μηνῶν" καὶ γὰρ τότων ἡ τς 
ἧττον δύνανται ὠπολαύειν. ὀλίγαις δέ τισι συμβαίνει βέκ- συλλήψεως ἀρχὴ λανθάγει τὰς γυναῖκας " πολλώας Ἰὼ 

τιον ἔχειν τὸ σῶμα κυύσαις. μάλιστα δὲ ἀσῶνται, ὅταν πνευματικῶν γενομένων ἔμπροσθεν τῶν ὑς ερῶν, μετὰ ταῦτα 
ἄρχωνται τὰ παιδία τρίχας ποιεῖν. αἱ δὲ τρίχες ταῖς μὲν πλησιάσασαι καὶ συλλαβοῦσαι ἐκείνην οἴονται τὸ ἀρ 
πυύσαις αἱ μὲν συγγενεῖς γίνονται ἐλάττοως καὶ ῥέασιν, ἐν σὴν εἶναι τῆς συλλήψεως, δὲ ἣν ἐχρήσαντο τοῖς σημι! 

εἷς δὲ μὴ εἰώθασιν ἔχειν τρίχας, ταῦτα δασύνεται μᾶλ- 15 ὁμοίοις. 
λον. καὶ κίνησιν δὲ παρέχεται ἐν τῷ σώματι μᾶλλον ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἄρρεν τῇ θήλεος, καὶ τίκτεται θῶττον, τὰ 

δὲ θήλεα βραδύτερον. καὶ ὁ πόνος ἐπὶ μὲν τοῖς θήλεσι συν- 
εχὲὴς καὶ νωθρότερος, ἐπὶ δὲ τοῖς ἄρρεσιν ὀξὺν μέν, πολλῷ 

Τὸ δὲ δὴ πλῆθος τῶν τόκων τῆς τελειώσεως ταρὰ 
τἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ταύτην ἔχει τὴν δια φοράν' καὶ 
τῶν μὲν βονοτέκων ὄντων τῶν δὲ πολυτόκων, ἐπαμῴιτῳ β 
τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων. τὸ μὲν γὰρ πλεῖςον καὶ ταρὸ 

δὶ χαλεπώτερος. αἱ δὲ πλησιαζεσαι πρὸ τῶν τόκων τοῖς 3) τοῖς πλείστοις ἕν τίκτουσιν αἱ Ὑυαῦδει πολλάκις δὲ κὶ 

ἀνδρώσι θᾶττον τίκτεσιν. δοκῶσι δ᾽ ὠδίνειν αἱ γυναῖκες ἐνίοτε 
ὁ γινομένης ὠδῖνος, ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν κεφαλὴν ςρέφειν τὸ 

ἔμβρυον φαίνεται ἀδῖνος ἀρχὴ τῦτο γίνεσθαι, τὰ μὲν οὖν 
ἄλλα ζῶα μοναχῶς ποιεῖται τὴν τοῦ τόκου τελείωσιν" εἷς 

πολλαχῇ δίδυμα, οἷον καὶ περὶ Αἴγυπτον. τύετυσι δὲ καὶ 
τρία καὶ τέτταρα, περὶ ἐγίος μὲν καὶ σφόδρα τόπυς, ὦστῷ 
εἴρηται πρότερον. πλεῖστα δὲ τίκτεται πέντε τὸν ἐρμέν 

ἤδη γὰρ ὦπται τῶτο καὶ ἐπὶ πλειόνων συμβεβηκός. μίαν 

γὰρ ὥρισται τῷ τόκου χρόνος πἄσιν" ἀνθρώπῳ δὲ πολλοὶ 35 τις ἐν τέτταρσι τόκοις ἔτεκεν εἴκοσιν" ἀνὰ πέντε γὰρ ἔτσι 
μόνῳ τῶν ζῴων' καὶ γὰρ ἑπτάμηνα καὶ ὁ ὀκτάμηνα καὶ ἐγ- καὶ τὰ πολλὰ αὐτῶν ἐξετράφη. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλω 
γεάμηνω γίεται, καὶ δεκάώμηνα τὸ πλεῖςον' ἔνιαι δ᾽ ἐπι- ζῴοις, κἂν ἧ τὰ δίδυμα ἄρρεν καὶ θῆλυ, ὑθὲν ἧττον ἐχτρ 

4. πεσόντων Α45. ἢ 8. σκότος 0». ἢ 5. δακετίαις “45. {ΠΟ βαρύτερον ῬΑ“, 11 7. ἐμετὰ (405. ἢ] 9. μασϑὺς Ῥι4“. ἢ 14. κὼ εν 
συπι οπὶ 229. ΠΠ 13. διατελῦσι μετ᾽ εὐχροίας “445. 1 15. τεῦ τὸ Ῥι,4“05, οτα Ὅ“. ᾿ 11. ἀλλὰ καὶ ἐνίαις τε γίνεται ῬΑ405. 1 18, ἐὶ 
οαὶ 25. 1 20. περιγιγγνομένων «44. ΠΟ 21. βελτίω ῬΑ405. 1 23. ποιεῖ] φύειν 25. ἢ 24, ἱκρέυσιν Ὅ.. Ι 25. μὴ οπι ὦ". ᾿ 34. ἐν 

ρέσι (α, ἢὶ 37. πλεῖον . 

1. ύεται πρότερον Ὁ, πρότερον γίνεται Ὧ.4. 1 2, ἐδὲ 445, 1 ἅ. νίοις “44. 1} 9. γενώμπα ῬΟΌ)5. ἢ 13. γεγεννημένον 4.0 
ξυμβάλλεσαι 125. συλλαβῦσαι -- γυναῖκες οπι “4605, συλλαβῦσαι --- 15. μάλιςα οχὰ ἢ. Π| 16. αὖται ρ]οεγίχαα. {|Ο17. ὁ ϑῃί6 ζ: οὦ 

65. ἢ 19. δὲ οι 5. 11 20. ἐνδεκαμήνων Ῥ, δεκαμήνων Ὧσ. ἢ 22. γινομένων ῬΏ“. {{Ὃ25. ὁμοίοις οτα 5. 1] 26. πεὶ “45. ἢ 29. τ 

δμῖο τῶν οἵὰ .45. “33. εἴρηται καὶ πρ. 25. |] 34. καὶ ἐπὶ πλ, τῦτο Ὧσ, [[ 35. ἔτεκεν] τέτοκεν 4“. 
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ῴφεται. γενόμενα καὶ. σώζεται τῶν ἀρρένων ἢ θηλειῶν" ἐν δὲ εὐθὺς ὅτ᾽ ἔτι ὀλέγων γιγνομέων καὶ ὠσϑενῶν, ἡλυεία δὲ τῆς 
τοῖς ἀνθρώποις ὀλίγα σώζεται τῶν διδύμων, ἐὰν ἢ τὸ μὲν μὲν ἀρχῆς εἴρηται" παύεται δὲ ταῖς γυναιξὶ ταῖς μὲν πλεῖς 
θῆλυ τὸ «δ᾽ ἄρρει.. δέχεται “δ᾽ ὀχείαν κύοντα μάλιστα τῶν ςαις τὼ καταμήνια περὶ τετταράκοντα ἔτη, αἷς δ᾽ ἂν ὑπερ- 
ζῴων. γυνὴ. καὶ ἵππος" τὰ δ᾽ ἄλλα. ὅταν πληρωθῇ, φεύγει βαλῃ τὸν χρόνον τέτον, διαμένει μέχρι τῶν πεντήκοντα ἐτῶν, 
τὸς. ἄρρενας, ἄσω μὴ πέφυκεν ἐπικυϊΐσκεσθαι, καθώκερ δα-- 5 καὶ ἤδη τινὲς ἔτεκον" πλείω δὲ χρόνον ὑδεμία. οἱ δ᾽. ἄνδρες 6 
σύπυς: ὠλλ' ἔσπος μὲν ἂν συλλάβῃ τὸ πρῶτον, ὑκ ἐπραυτ. οἱ μὰχ πλεῖςοι γεννῶσι μέχρι. ἑξήκοντα. ἐτῶν, ὅταν δ᾽ ὑπερ- 

σκεται παλιν, ἀλλ᾽ ἂν τόςτει μόνον. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ' ἐπ: βάλῃ ταῦτα, μέχρι ἑβδομήκοντω: καὶ ἤδη «τινὲς γεγεννή- 
ἀνθρώπῳ: δ᾽ ὀλίγα μέν, γέγονε δέ ποτε. τὼ μὲν οὖν ὕςερον χασιν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ὄντες. συμβαύει -δὲ πολλοῖς καὶ 

πολλῷ χρόνῳ συχληφθέτα. οὐδὲν. λαμβώνει τέλος, ἀλλὰ πολλαῖς γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι μετ᾽ ἀλλήλων μὲν συνεζευ- 
πόνον παράσ χάντα «συνδιαφθείρει τὸ προύπάρχον (ἤδη γὰρ 1ὰ γμένοις μὴ δύχασθαι τεκνοποιεῖσθαι, διαζευχθεῖσι δέ, τὸ δ᾽ 
'συνέβη γενομένης διαφθορᾶς καὶ: δώδεκα. ἐκπεσεῖν τὰ ἐκ αὐτὸ συμβαίνει καὶ περὶ :ἀρρενογονίως καὶ θηλυγονίας" ἐνίο-- 
"υηθέντα)" ἐὰν. δ᾽ ἐγγὺς ἡ σύλληνης, ἐγένετο, «τὸ ἐπικυη τε γὰρ. καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες μετ᾽ ἀλλήλων μὲν ὄντες 
δὲν. ἐξήνεγκαν, καὶ τύκτουσιν ὥσπερ' δίδυμμα. γόνῳ, καθώπερ θηλυγόνοι εἰσὶν ἃ ἀρρενογόνοι, διεζευγμένοι δὲ “γίνονται τοὐ- 
καὶ τὸν ᾿Ιφικλέῳ καὶ τὸν Ἡρακλέα μυθολογοῦσιν.. γέγονε ναντίον. καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν δὲ μεταβάλλουσιν" νέοι μὲν 
γὰρ καὶ τοῦτο φανερόν' μοιχευομένη γάρ τις τὸ; μὲν τῶν 15 ὄντες μετ᾽ ἀλλήλων θήλεα γεννῶσι, πρεσβύτεροι δ᾽ ἄρρενα" 
Ἑέαων; τῷ ἀνδρὶ ἐοικὸς ἔτεκε, τὸ δὲ τῷ μοιχῷ. ἤδη δὲ καὶ τοῖς δὲ καὶ ἐπὶ τότων συμβαΐύει τὐναντίον. καὶ ἐπὶ τῷ γεν- 
δίδυμα κύῤσά τις. ἐπεκΐησε τρίτον, γενομέτου͵ δὲ τῷ ̓χρόνολ νῶν δ᾽ ὅλως τὸ αὐτό" νέοις μὲν σιν ὑθὲν «γύεται; πρεσβυτές 
τοῦ καδίκογτος τὼ μὲν. τελεόγονα τῷ χράνῳ ἔτεκε, τὸ δὲ ροις δέ' οἱ δὲ τὸ πρῶτον, ὕςερον δὰ γεγιῶφιν οὐδέν, εἰσὶ δὲ 
“«οτάμροινον' καὶ τατ᾽ ὠπέθανεν εὐθύς. “καὶ ἑτέρῳ δέ τινι συνς καὶ τῶν γυναικῶν τινὲς αἱ μόλις. μὲν συλλαμβανάσιν, ἐὰν 
ἔθη τεκούσῃ πρῶτον μὲν ἑπτώμηνον, ὕςερον δὲ δύο τελεό- ἢ δὲ συλχάβωσιν, ἐκφέρνσιν" αἱ δὲ τὐναντίον συλλαμβάνουσι 
μονα τεκεῖν' καὶ τούτων τὸ μὲν ἐτελεύτησε, τὰ δὲ ἐβίωσεν. μὲν ῥᾳδίως, ἀ δύνανται δ᾽ ἐκφέρειν. εἰσὶ δὲ καὶ ἄνδρες “θη- 
καὶ ἐκτιτρώσκουσαι δὲ τινες συνέλαβον ἅμα, καὶ τὸ μὲν λυγόνοι καὶ γυναῖκες ἀρρενογόνοι, οἷόν καὶ κατὰ τῷ Ἥρα- 

ἐξέβαλον τὰ δ᾽ ἕτεκον.; ταῖς δὲ πλείςαις, ἐὼν συγγύωνται ἡλέες μυθολογεῖται, ὃς ἐν δύο καὶ ἑβδομνήκοντα τόνοις. θυ-᾿ 
πιούσαις. μετὰ τὸν ὄγδοον. μῆνα, χερίπλεων, μυξώδους τὰ γατέρα μίαν, ἐγῴνησεν, αἱ δὲ μὴ δυνάμεναι συλλαμβάνειν 
παμδίον ἐξέρχεται. γλισιχρόφητος. καὶ τῶν. ἐδεαμιάτων δὲ 25. ἐὼν ἢ διὰ θεραπείαν συλλάβωσιν. ἢ. δι’ ἄλλην τινὰ σύμπτω- 
τῶν προσφερομένων περίπλεων φαΐεται πολλάκις. καὶ τῷ σι, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ θηλυτοκῦσι μᾶλλον ἢ ἀρρενοτοκῦσιν. 

« ὧλὶ δαψιλεςέρῳ χρησαμέγων. ἐκ ἔχοντα γύεται τὰ παιδία πολλοῖς δὲ συμβαίνει καὶ τῶν ἀνδρῶν δυναμένοις γεννῶν ὕς ε- 
ἄυχας. ᾿ . ᾿ ᾿ . ρον. μὴ δύνασθαι, καὶ πάλιν καθίςασθαι εἰς αὐτά. γίνονται 

5 οΤὸ δὲ γάλα τὸ γινόμενον πρότερον τῶν: ἑπτὰ μηνῶν δὲ καὶ ἐξ ἀνωπήρων ἀνάπεροι, οἷον. ἐκ χωλῶν χωλοὶ καὶ 
ἄχρηςόν ἐξιν" ὠλλ᾽ ἅμα, τὰ τε παιδίῳ γόχιμω καὶ τὸ γι: 8. τυφλῶν τυφλοί, καὶ ὅλως τὰ παρὼ φύσιν ἐοικότες. πολ- 
λα χρήσιμον. τὸ δὲ. πρῶτον κἀὶ ἁλμυρόν, ὥσπερ τοῖς προ- λάκις, καὶ σημεῖα ἔχοντες συγγενὴ, οἷον φύματα καὶ οὐ- 
βάτοις. μάλιςα δ᾽ ἐν ταῖς κυήσεσι τῷ οἶνα, αἰσθαχονται αἱ λάς. ἤδη δ᾽ ἀπέδωκε τῶν τοιούτων τι καὶ διὼ τριῶν, οἷον 

«λεῖξαι" διωλύονταί τε. γάρ, ἐὰν πίωσι,. καὶ ἀδυνατοῦσιν» ἔχοντός τινος ςίγμα ἐν τῷ βραχίονι ὁ μὲν νἱὸς ἀκ ἐγένετο 
ὠρχὴ δὲ ταῖς γυναιξὶ τῷ, τεκνῦσθαι καὶ τοῖς ἄρρεσι τῇ τεκ- ὁ δ᾽ υἱιδοῦς ἔχων ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ συγκεχυμέον μέλαν. 
γῶν, καὶ παῦλα ὠμφοτέροις, τοῖς μὲν ἡ τῇ σπέρματος πρόε- 34 ὀλίγα μὲν οὖν γίνεται τὼ τοιαῦτα, τὰ δὲ πλεῖξια γίνεται 
σὶς ταῖς δ᾽ ἡ τῶν καταμηνίων, αλὴν ὅτ᾽ ἀρχομένων γόνιμα ὁλόκληρα ἐκ κολοβῶν, καὶ οὐδὲν ἀποτέτακται τούτων. καὶ 

4. γυόμοα 15. 1 ἀ. ἡ γυὴ ῬΑ 40ο, ἢ" 9. ἐδὲὶ λαμβάνει τὸ τέλος 445. ἃ 11. ἐμπεσεῖν 45. 12. τὸ οπι (50) εἰ ργ “45. ἢ 

43. δίδυμοι 45. ἢ 44. ἐφικλέα Ῥ. 1] καθομολογῆσι “45. ἢ 15. γὰρ] δὲ 5. }} μὲν ἣν τῶν 25. } 18. τελεόγονα] γέγον᾽ 5, οτὰ «45. 
τῷ οἵὰ Ῥ,4“0". ἢ ηόνω ῬΑ“. ἢ τὰ 505. 1] 20. τελειόμηνα 65. }} 21. τὸ 445. ἢ 23. ἐξέβαλλον Ῥ. || συγγίγνωνται 4405. 1] 24. 
περίπλεον Ῥ. ἃ 25. ἐξέρχεσθαι Ὁ)“. 1] 26. φαίνεται οἵὰ ὉΥ «45. ἵ 32. τοῖς κύνδεσι .45. [1 838. πίνωσι ὯΦ4. ἢ 34. τὸ -- τὸ 44“, 

8. ὑπερβάλλη ΡΏ“. ||] ἀ. τῶν οτι 224. 1} 5. τηὶς] δέ τες 6“. ἢ δ᾽ ὁπα Ρ44“6“. || 6. μὲν οπι 25. "Π μέχρις 65. ἢ} ὑπερβάλλη 

»}05. { 7. μέχρις 0“. ἢ" τινὸς] δέ τυῖς ῬΏσ. ἢ 12. γὰρ] δὲ 6“. 11 μὲν ὄντες] μένοντες 4505. ἢ 18. δὲ γονῶσιν ἐδὲγ] ἀδὲ γεννῶσιν “45, 
ὑδὲν γνῶσιν 05, 1 19. συλλαμβάνσαι Ασ, ἢ 23. μίαν θυγατέρα Ῥ. θυγατέρα μὲν “45. 1} 21. ἀνδρῶν μὴ δυναμένοις 05. 1] 28, μὴ] μὲν 65. 1 

81. φῦμα “4“0ο, Ἰ 8ά. ὑγιδὶς Ῥι 1 35. πλεῖςα ὁ γάεται ἀλλ᾽ ὅλ. 224, ἢ 36. τῦτο Ρ΄4“0“. 

Εδϑθϑ 
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ἐοικότες δὲ τοῖς γεννήσασιν ἢ τοῖς ἄνωθεν γονεῦσιν, ὁτὲ δ᾽ πλάγια, οἷον ἰχθύς, τὰ δὲ δίποδα, συγκεκαμμένα, οἷον ἔρ- 

οὐδὲν οὐδενί, ὠποδίδωσι δὲ καὶ διὰ πλειόνων γενῶν, οἷον ἐν νις καὶ ἄνθρωπος συγκεκαμμώος" ῥῆνω μὲν μεταξὺ τῶν γο- 
Σικελίᾳ ἡ τῷ Αἰθίοπι μοιχευθεῖσα' ἡ μὲν γὰρ θυγάτηρ νώτων, ὀφθαλμοὺς δ᾽ ἐπὶ τοῖς “γόνασιν, ὦτα δ᾽ ἐκτός. ἔχαι 

ἐγένετο οὐκ Αἰθίοψν, τὸ δ᾽ ἐκ ταύτης. καὶ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ δ᾽ ὁμοίως πάντα τὰ ζῷα τὴν κεφαλὴν ἄνω τὸ πρῶτον" αὐὖ- 
πολὺ τὰ θήλεα ἔοικε τῇ μητρὶ μᾶλλον, τὼ δ᾽ ἄρρενα τῷ. 5 ξανόμενω δὲ καὶ πρὸς τὴν ἔξοδον ὁρμῶντα κάτω περιώγεται, 
χατρί" γίεται δὲ καὶ τὐναντίον, τὰ μὲν θήλεα τῷ πατρί, καὶ ἡ γόεσίς ἐςιν ἡ κατὼ φύσιν πᾶσιν ἐπὶ κεφαλήν" συγ- 
τὰ δ᾽ ἄρρενα τῇ μητρί. καὶ κατὰ μέρη δὲ γίνονται ἐοικότα χεκαμμέώα δὲ καὶ ἐπὶ πόδας γόεται ταρὰ φύσιν. τὰ δὲ 
ἄλλα μέρη ἑκατέρων. τὰ δὲ δίδυμα ἤδη μὲν ἐγένετο καὶ τῶν τετραπόδων ἔχει καὶ περιττώματα, ὅταν ἤδη τέλεια ἧ, 
ἀκ ἐοικότα ἀλλήλοις, τὰ δὲ πλεῖς καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ὑγρὸν καὶ σφυράδας, τὼς μὲν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῷ ἐν- 
ἐοικότα, ἐπεὶ καὶ μετὰ τὸν τόκον τις ἑβδυμαίω συγγενομέ- 0 τέρε,, ἐν δὲ τῇ κύςει ὕρον. τοῖς δ᾽ ἔχυσι κοτυληδόνες ἐν τῇ 
γη καὶ συλλαβῦσα ἔτεκε τὸ ὕςερον τῷ προτέρῳ ἐοικός, ὥσ- μίτρᾳ τῶν ζῴων ἀεὶ ἐλώττος γίνονται αἱ κοτυληδόνες αὐὖ- 
περ δίδυμον. εἰσὶ δὲ καὶ γυναῖκες ἐοικότα αὑταῖς γεννῶσαι, ξανομένε τῷ ἐμβρύε, καὶ. τέλος ἀφανίζονται. ὁ δ᾽ ἐμῴφε- 
αἱ δὲ τῷ ἀνδρί, ὥσπερ ἡ ἐν Φαρσάλῳ ἵππος ἡ Δικαίῳω λός ἐςὶ κέλυφος περὶ φλέβας, ὧν ἡ ἀρχὴ ἐκ. τῆς ὑςέρας 
καλυμῴη. ἐςί͵ τοῖς μὲν ἔχεσι τὰς κοτυληδύνας ἐκ τῶν κοτυληδύνων, 

Ί ἜΝν δὲ τῇ τοῦ σπέρματος ἐξόδῳ πρῶτον μὲν ἡγεῖται ι5 τοῖς δὲ μὴ ἔχεσιν ἀπὸ φλεβός. εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν μείζοσιν, 
πνεῦμα (δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἔξοδος ὅτι γύεται ὑπὸ πνεύμω- οἷον τοῖς τῶν βοῶν ἐμβρύοις, τέτταρες αἱ φλέβες, τοῖς δ᾽ 
τος" οὐθὲν γὼρ ῥιπτεῖται πόρρω ἄνευ βίας πνευματικῆς)" ἐλάττοσι δύο, τοῖς δὲ πάμπαν μοωιροῖς, οἷον ὄρνισι, μία 
ὅταν δὲ λώβηται τὸ σκέρμα τῆς ὑςέρας καὶ ἐγχρονισθῇῆ, φλέψ. τείνσι δ᾽ εἰς τὰ ἔμβρνα αἱ μὲν δύο διὰ τῷ ἥπα- 
ὑμὴν περιίςαται. φαύεται γάρ, ὅταν πρὶν διαρθρωθῆναι ἐξ- τος ΨῈ αἱ καλύμεναι πύλαι εἰσί, πρὸς τὴν φλέβα τὴν με- 
ἔλθῃ, οἷον φὸν ἐν ὑμώι περιεχόμενον ὠφαιρεθέντος τῷ ὀςραί- Ὦ γάλην, αἱ δὲ δύο πρὸς τὴν ἀορτήν, ἧ σχίζεται καὶ γύε- 
κου" ὁ δ᾽ ὑμὴν φλεβῶν μεςός, πάντα δὲ τὰ πλωτὰ καὶ ται ἡ ὠορτὴ δύο ἐκ μιᾶς. εἰσὶ δὲ περὶ τὴν συζυγίαν ἑκα» 
πτηνὰ καὶ πεζά, εἴτε ζῳοτοκεῖται ἢ φοτοκεῖται, ὁμοίως γΞ τέραν τῶν φλεβῶν ὑμέώες, τερὶ δὲ τὸς ὑμέας ὁ ὀμφαλὸς 
νεται πλὴν τὸν ὀμφαλὸν τὰ μὲν πρὸς τὴν ὑςέραν ἔχει τὰ οἷον ἔλυτρον. αὐξανομένων δ᾽ ἀὲ μᾶλλον συμτίχτυσιν αὖ- 
ζῳοτοκούμενα, τὰ δὲ πρὸς τῷ ῳῷ, τὼ δ᾽ ἀμφοτέρως, οἷδν ται αἱ φλέβες. τὸ δ᾽ ἔμβρυον ὠὡδρυνόμενον εἷς τε τὰ κοῖλα 
ἐπὶ γένες τιὸς ἰχθύων. καὶ τὰ μὲν περιέχασιν οἷον ὑμῴες, 15 ἔρχεται, καὶ ἐνταῦθα δῆλόν ἐςι κινόμενον, καὶ ἐνίοτε κυ- 
τὼ δὲ χόρια" καὶ πρῶτον μὲν τῷ ἐσχάτου ἐντὸς γίεται τὸ λινδεῖται περὶ τὸ αἰδοῖον. 
ζῷον, εἶθ᾽ ὑμὴν περὶ τοῦτον ἄλλος, τὸ μὲν πλεῖςον προσ- Ὅσταν δ᾽ ὠδίνωσιν αἱ γυναῖκες, εἰς πολλὰ μὲν καὶϑ 
πεφυκὼς τῇ μήτρᾳ, τῇ δ᾽ ἀφεςὼς καὶ ὕδωρ ἔχων. μεταξὺ ἄλλα ἀποςηρίζονται αὐτοῖς οἱ πόνοι, ταῖς δὲ πλείς αἰς εἰς 

δ᾽ ὑγρότης ὑδατώδης ἢ αἱματώδης, ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν ὁπότερον ὧν τύχη τῶν μηρῶν. ὅσας δ᾽ ἂν περὶ τὴν κοιλίαν 
γυναικῶν πρόφορος. : 30 σφοδρότατοι γένωνται πόνοι, αὗται τάχις α τόιτουσιν" καὶ 

8 Αὐζώνεται δὲ τὰ ζῷα πώντα, ὅσα ἔχει ὀμφαλόν, διὰ ὅσαι μὲν τὴν ὀσφὺν προαλγῦσι, μόλις τύιτουσιν, ὅσαι δὲ 
τοῦ ὀμφαλοῦ. ὁ δ᾽ ὀμφαλός, ὅσα μὲν κοτυληδόνας ἔχει, τὸ ἦτρον, ταχι. ἄν μὲν ἦν ἀρρενοτοκῇ, προέρχονται οἱ ἔχζῶ- 
πρὸς τῇ κοτυληδόνι προσπέφυκεν, ὅσα δὲ λείαν ἔχει τὴν ρες ὑδαρεῖς ὕπωχροι, ἐὰν δὲ θηλυτοκῇ,, αἱματώδεις, ὑγροὶ 
ὑςέραν, πρὸς τῇ ὑςέρᾳ ἐπὶ φλεβός. σχῆμα δ᾽ ἔχει ἐν τῇ δὲ καὶ ὅτοι" ἐνίαις μώτοι συμβαύει περὶ τὰς ὠὄδνας καὶ 

. ὑςέρᾳ τὰ μὲν τετράποδα πάντα ἐκτεταμώα, καὶ τὰ ἄποδα 35 ὑδέτερα, τότων. τοῖς μὲν ὄν ἄλλοις ζῴοις ἐκ ἐπέπονοι “γύον- 

98 

2. ἐν Σικελία] ἔνια διὰ 5. 3. ἡ δηΐα τῷ οτὰ “4505. ἢ 5. ἴοικε τὰ θήλεα “45. ἢ 6. καὶ οπι Ο“. ἢ 7. μέρος δὲ γίονται ταὶ ἔο;- 
κότα '«45. ἢ 8. ἀλλὰ 65. ἢ 9. δὶ] μὲν Ῥῦ“, μέντοι Ὧ4. ᾿ 11. συλλαμβάνυσα Ῥ“. ᾿ πρώτω Α[5. Πϊ 12. ἐοικότα] αἱ ἐφρικότα 5, αἱ 

ἐοικότες 4“. [ ἑανταῖς 65. ἢ 13. ὥσπερ εἴρηται ἡ 64. }} 15. ἡγῶνται 45. 1} 16. καὶ ογὰ Ῥ. ἢ 18. λάβη “4405. ἢ 21. τὰ] καὶ »Α4“0»..ἴ 

22. πκιζὰ καὶ πτηνὰ Ῥ. 1} ὃ φοτοκεῖται οπχ Ῥ. || 23. τῶν ἐμφαλῶν 445. ἢ τὰ ροδὶ ἔχει οἵα 05. 1 25. οἷον οχα ῬῺ“. ἢ 36. χρρίν 

περιέχονται" καὶ πρῶτον μὲν τῇ ἐσχάτυ χορίν ἐντὸς ῬΏ“. 27. προσκέφυκεν Ὦ“. 1 39. δ᾽] δὲ ἡ 0.42. ἴ ὑδατώδης καὶ ἐχωρώδης ἢ Ῥ25. ἢ 

αἱματώδης καὶ ὠμματώδης ὁ Ῥ. ἢ 33. τῇ οἷ Ρ. 
1. πλάγιον «44. ἢ 2. συγκεκαμμένως . || ῥῖνα] καὶ ῥδα 12“. ΠΤ γονάτων ἔχυσιν ἐφβαλμὺς Ὧσ. ἢ 6. γόνησίς οἱ συγκεκαμμένη «49. ἢ 

8. τέλειον Ῥ΄4405. ᾿ 9. σφυράδας οτὰ 225. Π τὰ “4052 5. ἢ τῶν ἰσχάτων, οτηίΐθθα ἐν, ῬΑ“ΟΚ5, Πὀ1ἀ. μὴ] μὲν ἦν ῬΩ.Ώ“. τὰς 

οτὰ Ὧ“. ἢ 19. πύλαι αἴ εἰσι “05. ἢ 20. ἢ σχίζεται] σχίζονται 5. ἢ 21. ἑκατέρων 5. 22. δὲ οἵα 65. ἢ 23. αὖται) αὐτῶν 
“45. ογὰ 65. ἢ 29. μερῶν «45. 11 30. γένονται 24. } 31. ὅσαις ῬΌο. ἢ περιαλγῶσι 5. ἢ ὅσαις 4440». [Π88. προσέρχονται 4405. 
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ται οἱ τόκοι, ἀλλὰ μετριωτέρως ἐπίδηλα ἰςιν ἐνοχλόμενα καθάρσεσι προεξορμήσωσιν οἱ καθαρμοί, δυσακαλλακτότε- 
ὑπὸ τῆς ὠδῖνος" ταῖς δὲ γυναιξὶ συμβαύτεσιν οἱ πόνοι ἰσχχν- ραι γένονται τῶν ἐμβρύων. ἐὰν δὲ καθάρσεις μετὰ τὸν τό- 
ρότεροι, καὶ μάλιςα ταῖς ἑδραίαις καὶ ὅσαι μὴ εὔπλευροι κον ἐλάττας γῴωνται, καὶ ὅσων μόνον αἱ πρῶται, καὶ μὴ 
μηδὲ δύνανται τὸ πνεῦμα κατέχειν. δυστοκῦσι δὲ μᾶλλον διατελέσωσιν εἰς τὼς τετταράκοντα, ἰσχύνσί τε μᾶλλον αἱ 

καὶ ἐὼν μεταξὺ ὠποπνεύσωσιν ὠποβιαζόμεναι τῷ πνεύματι. 5. γυναῖκες καὶ συλλαμβανουσι θᾶττον. τὰ δὲ παιδία, ὅταν 
πρῶτον μὲν οὖν ὕδρωψ ἐξέρχεται γνομέν τῷ ἐμβρύε καὶ γένωνται, τῶν τετταράκοντα ἡμερῶν ἐγρηγορότα μὲν οὔτε 
ῥνγυμένων τῶν ὑμέων, ἔπειτα τὸ ἔμβρυον, στρεφομές γελᾷ ὅτε δακρύει, νύκτωρ δ᾽ ἐνίοτε ἄμφω" ὑδὲ κνιζόμενα 
των μὲν τῶν ὑςερῶν, καὶ τῷ ὑςέρε τὰ ἔσω ἐκτὸς ἴσχοντος. τὰ πολλὰ αἰσθάνεται, τὸ δὲ πλεῖςον καθεύδει τῷ χρόνου. 

410 καὶ τῆς μαίας ἡ ὀμφαλοτομία μέρος ἐςξὶν ἐκ ἀςόχε δια- αὐξανόμενον δ᾽ ἀεὶ εἰς τὸ ἐγρηγορέναι μεταβάλλει μᾶλ- 
νοίαφ᾽ οὐ γὰρ μόνον περὶ τὰς δυστοκίας τῶν γυναικῶν τῇ 10 λον᾽ καὶ ἐγυπνιαζόμενον δῆλον μὲν γίνεται, μνημονεύει δ᾽ 
εὐχερείῳ ϑύνασθαι δεῖ βοηθεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ συμ- ὀψὲ τὰς φαντασίας. τοῖς μὲν ἔν ἄλλοις ζῴοις ὑδεμία δὶα- 
βαύοντα ἀγχίνν εἶναι καὶ περὶ τὴν τῷ ὀμφαλβᾷ ἀπόδεσιν φορὰ τῶν ὀὁςῶν, ἀλλὰ πάντα τετελεσμῴα γήετω" τοῖς δὲ 
τοῖς παιδίοις. ἐὰν μὲν γὰρ καὶ τὸ ὕςερον συνεκπέσῃ, ἐρίῳ παιδίοις τὸ βρέγμα μαλακόν, καὶ ὀψὲ πήγνυται. καὶ τὰ 
ἀποδεῆται ὠπὸ τοῦ ὑςέρου ὁ ὀμφαλός, καὶ ἀποτέμνεται μὲν ἔχοντα γύεται ὀδόγτας, τὰ δὲ παιδία ἑβδόμῳ μενὶ 
ἄνωθεν' ἧ δ᾽ ἂν ἀποδεθῇ, συμφύεται, τὸ δὲ συνεχὴς ἀποπί. 15 ἄρχονται ὀδοντοφυεῖν" φύει δὲ πρῶτον τὸς προσθίους, καὶ 
ατει. ἐὰν δὲ λυθῇ τὸ ὥμμα, ὠποθνήσκει τῷ αἵματος ἐκρυέ- τῶ μὲν τοὺς ἄνωθεν πρότερον, τὰ δὲ τοὺς κάτωθεν. πάντα 
τὸς τὸ ἔμβρυον, ἐὼν δὲ μὴ συνεζέλθη εὐθὺς τὸ ὕςερον, ἔσω δὲ θᾶττον φύουσιν, ὅσων αἱ τίτθαι θερμότερον ἔχουσι τὸ 
ὄντος αὐτῷ, τῷ παιδί δ᾽ ἔζω, ἀποτέμνεται ὠποδεθώτος τὸ γάλα. 
ὀμφαλΐ. πολλάκις δ᾽ ἔδοξε τεθνεὸς τίκτεσθαι τὸ παιδίον, Μετὰ δὲ τοὺς τόκους καὶ τὰς καθάρσεις ταῖς γυναιξὶ {1 
ὅταν ἀσθενικῶ ὄντος, πρὶν ὠποδεδῆναι τὸν ὀμφαλόν, τὸ αἷμα Ὁ τὸ γάλω πληθύνεται, καὶ ἐνίαις ῥεῖ ὁ μόνον κατὰ τὰς θη- 
ἔξω εἰς τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ πέριξ τύχῃ ἐξερρυηκός" ἀλλὰ λὲς ἀλλὼ πολλαχῇ τοῦ μαςοῦ, ἐνίαις δὲ καὶ κατὼ τὼς 
τεχγικαί τινες ἤδη τῶν μαιῶν γενόμεναι ἀπέθλιψαν εἴσω ἐκ μασχάλας" καὶ διαμένεσιν εἰς τὸν ὕςερον χρόνοή ςρωγγα- 
τὰ ὀμφαλῦ, καὶ εὐθὺς τὸ παιδίον, ὥσπερ ἔζαιμον γενόμε- λίδες, ὅταν μὴ ἐκπεφθῇ μηδὲ ἐξέλθῃ ὑγρότης, ἀλλὰ πλη- 
γῸν πρότερον, πάλιν ἀνεβίωσεν. γίνεται δέ, καθάπερ ἐλέχθη ρωθῇ" ἅπας γὰρ ὁ μαςὸς σομφός ἐςιν ὕὅτως, ὥςε κἀν ἐν 
πρότερον, κατὰ φύσιν ἐπὶ κεφαλὴν καὶ τἄλλα ζῷα, τὰ 25 τῷ πόματι λάβωσι τρίχα, πόνος ἐγγίνεται ἐν τοῖς μας οἷς 
δὲ παιδία καὶ τὼς χεῖρας πκαρατεταμένας παρὼ τὰς πλευ- (ὃ καλῦσι τριχιῶν), ἕως ἂν ἢ αὐτομάτη ἐξέλθῃ θλιβομένη 
ράς. ἐξελθόντα δ᾽ εὐθὺς φθέγγεται, καὶ προσάγει πρὸς τὸ ἣ μετὼ τῷ γάλακτος ἐκθηλασθῇ. τὸ δὲ γάλα ἔχεσιν ἕως 
ςόμα τὰς χεῖρας. ἀφίησι δὰ καὶ περιττώματα τὼ μὲν εὖὐς ὧν πάλιν συλλάβωσιν' τότε δὲ παύεται καὶ σβέώνυται 
θὺς τὼ δὲ διὼ ταχέων, πάντα δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ καὶ τῦτο τὲ ὁμοίως ἐπ᾿ ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζῳοτόκων καὶ τετρα- 
περίττωμα πλέον ἢ τοῦ παιδὸς κατὼ μέγεθος" ὃ καλῦσιν 30 πόδων. τῷ γάλακτος δ᾽ ἐξιόντος ἃ γύονται αἱ καθάρσεις ὡς 
αἱ γυναῖκες μηκώνιον. χρῶμα, δὲ τότε αἱματῶδες καὶ σφό- ἐπὶ τὸ πολύ, ἐπεὶ ἤδη τισὶ θηλαζομώαις ἐγένετο κάθαρσις. 
δρα μέλαν, καὶ πιττῶδες, μετὰ δὲ τῦτο ἤδη γαλακτῶδες" ὅλως δ᾽ ἅμα πολλαχῇ ὁ συμβαίνει ἡ ὁρμὴ τῆς ὑγρότητος, 
σπᾷ γὰρ εὐθὺς καὶ τὸν μας ὅν. πρὶν δ᾽ ἐξελθεῖν ὁ φθέγγε- οἷον ταῖς ἐχόσαις αἱμορροΐδας χείρους αἱ καθάρσεις ἐπιγί- 
ται τὸ παιδίον, κἀν δυστοκούσης τὴν κεφαλὴν μὲν ὑπερ- γνονται. ἐνίαις δὲ καὶ διὰ τῶν ἰσχίων, ὅταν ὠπὸ τῆς ὀσφύος 

ἔχ". τὸ δ᾽ ὅλον σῶμα ἔχῃ ἐντός. ὅσαις δ᾽ ὧν ἐν ταῖς ὠπο- 35 ἐκκριθῇ, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τὰς ὑςέρας. καὶ ὅσαις δ᾽ ἀν μὴ 

2. πόροι “45. ΠΠ 6. οὖν] οὖν ὃ 445. 1} 10. μόνον τὰ πεὶ Ρῦο. "ἃ 13. ἰὰν μὴ γὰρ Ῥ΄ή“05 ἴα γὼρ μὴ Ὅ“. 11 ἰρεῖον 65. }} 15. ἢ δ᾽ 
δὲν Οαπιοιίδπα: εἰ δὲ “022,5. ἃ ἀποδοθῆ .45. 1} 16. λυθῇ --- 17. συνεξέλθη οπὰ 65. ἢ} 18. δ᾽ ὁπ “45. {ΠΟ 19. τύιτεσθαι τεθιεὸς ἢ) 4. ἢ 

23. ὥσπερ οπὶ . || 26. παρατεταμένα ϑγϊδυγρίαδ. [ 29, τῶτο οπλ 5. ἢ τὸ οπὶ .45. ἢ 30. περίττωμα εἰ τῇ παιδὸς οπὶ “440. ἢ} 
81. δὲ] ἐκ δὲ 225. ΠΠ τῦτο 44. ἢ} 32. ἡττῶδις “4405. ἢ δὲ οαχ “4“. ἢ 33. μασϑόν .45, 11 34. καὴ] ἐκ ἀν “4505. ἢ δνστοκῶσι «45. 1} 

ὑπιρίχει “45. ἴ 835. ἔχει «440». ᾿ 
4. προσεξορμήσωσιν 45, 1} 2, δὲ αἱ καθάρσεις Ὧσ. ἢ 3. γύωτται 65, Ἷ μόνων 5 εἰ ργ Ῥ. Ιἰ ἅ. τεσσαράκοντα 5, 1 6. τῶν] πρὸ 

», μίχρι τῶν Ὧ“. αὶ 1θ. μὲν οπ; 4“0“. ἢ 11. διαφθορὰ 0525. ἃ 13. μαλακὸν δοα]ίχογ: ῬΑ 00})5 λευκόν. "ἃ 17. ὅσον Ῥ΄.45. { 
49. τοκετὺς 25. Ἰ 20. θηλείας 45. 1 21. μασᾶῶῷ εἰ 2Δ. μασθὸς εἰ 25. μασθοῖς 4“. || 23. ἰκπεμφθῆ “505.  2ἡ. σομφώδης Ὡσ. 
25. πώματι 65. 1 γίεται Ῥ. Π 26. τριχίαν ρίετίᾳια. 28. πάλιν οπι 440». ἢ 31. ἐπειδὴ “45. 1 382. ὅμως οἱ ἐθὲν Ῥ4“0“. ἢ! 
ξυμβαίει Ὁ“. 1} ἡ οπι “45. 11 τῆς ὑγρότητος οἷον οτχ 65. 1 33. αἱμορραΐδας ΡΟ") 5. 1 3λ. ἰξιῶν ϑοιίρετ. 

Εροοθ2 
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δὅ88 

γινομένων τῶν καθάρσεων αἷμα συμπέσῃ ἐμέσαι, ὀθὲν βλώ- 
πτονται. : : 

Ἑἴΐωθε δὲ τὰ παιδία τὰ πλεῖςα σπασμὸς ἐπιλαμβά- 
γειν, καὶ μᾶλλον τὼ εὐτραφέςερα καὶ γάλακτι χρώμενα 

ΠΕΡῚ ΤᾺ ΖΩΆ ΙΣΤΌΡΙΩΝ Η: Θ. 

οὐθὲν ὡς εἰπεῖν ἡ ψυχὴ τῆς τῶν θηρίων ψυχῆς κατὰ τὸν 
χρόνον τοῦτον, ὥς οὐδὲν ἄλογον εἰ τὰ μὲν ταὐτὰ τὰ δὲ 
χκαραπλήσιω τὰ δ᾽ ἀνάλογον ὑπάρχει τοῖς ἄλλοις ζῴοις. 
ὅτω δ᾽ ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῷα μεταβαίνει κατὰ με- 

πλείονι ἢ παχυτέρῳ «καὶ τίτθαις εὐσάρκοις. βχαβερὸν δὲ 5 κρὸν ἡ φύσις, ὥςε τῇ συνεχείᾳ λανθάνειν τὰ μεθόριον αὖ- 
πρὸς τὸ πάθος καὶ ὁ οἷνος ὁ μέλας μᾶλλον τῷ λευκῇ, καὶ 
ὁ μὴ ὑδαρής, καὶ τὰ πλεῖςα τῶν φυσωδῶν, καὶ ἐὼν ἡ κοι- 

λία ςῇ. τὰ πλεῖςα δ᾽ ἀναιρεῖται πρὸ τὴς ἑβδόμης" διὸ καὶ 
. τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, ὡς πις εύοντες ἤδη μῶλλον τῇ 

τῶν καὶ τὸ μέσον ποτέρων ἐςίν. μετὰ γὰρ τὸ τῶν ἀψγό- 
χων γένος τὸ τῶν φυτῶν πρῶτόν. ἐςτιν" καὶ πούτων ἕτερον 
πρὸς ἕτερον διαφέρει τῷ μᾶλλον δυκεῖν μετέχειν ζωῆς. 
ὅλον δὲ τὸ γόος πρὸς μὲν τἄλλα σώματα φαίνεται σχε- 

σωτηρίᾳ. καὶ ἐν ταῖς πανσελήνοις δὲ μᾶλλον πονῆσιν. ἐπι- τὸ δὸν ὥσπερ ἔμψυχον, πρὸς δὲ τὸ τῶν ζῴων ἄψυχον. αὶ δὲ 
κίνδυνον δὲ καὶ ὅσοις τῶν παιδίων οἱ σπασμοὶ ἐκ τοῦ νώτου μετάβασις ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ ζῷα συνεχής ἐςιν, ὥσπερ ἐλ 
ἄρχονται. Χθὴ πρότερον. ἔνια γῶὼρ: τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ. διαπορήσειεν 

ἷ ἄν τις πότερον ζῷόν ἐςιν «ἢ φυτόν: προσπέφυκε γάρ, καὶ 
Θ χωριζόμενα πολλὼ διαφθείρεται τῶν τοιότων, οἷον αἱ μὲν 

᾿ 45 πύναι προσπεφύκασιν, οἱ δὲ σωλῆνες ἀνασπασθότες ὁ δύ- 
Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἄλλην φύσιν τῶν ζῴων καὶ τὴν νανται ζῆν. ὅλως δὲ πᾶν “τὸ γένος τὸ τῶν ἐςρακοδέσμεων 

γώεσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" αἱ δὲ πράξεις καὶ οἱ βίο: φυτοῖς ἔοικε. πρὸς τὼ πορευτικὰ τῶν ζῴων. καὶ περὶ αἱ- 
κατὼ τὰ ἤθη καὶ τὼς τροφὰς διαφέρυσιν. ἕνεςι γὰρ ἐν το σθήτσεως,. τὰ μὲν αὐτῶν ἀδὲ ἣν σημαύεται, τὰ δ᾽ ἀμυδρῶς. 

᾿πλείςοις καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἴχνη τῶν περὶ τὴν ψυχὴν ἡ δὲ τοῦ σώματος. ἐνίων σαρκώδης ἐςὶ φύσις, οἷον. τά τὰ 
τρόπων, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἔχει φανερωτέρας τὰς δια- ἢ καλέμενα τήθυα καὶ τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος" ὁ δὲ σπόγ- 
φοράς" καὶ γὰρ ἡμερότης καὶ ἀγριότης, καὶ πραότης καὶ γος παντελῶς ἔοικε τοῖς φυτοῖς. ἀεὶ δὲ κατὼ μικρὼν δια- 
χαλεπότης, καὶ ἀνδρία, καὶ δειλία, καὶ φόβοι καὶ θάρρη, φορὰν ἕτερω πρὸ ἑτέρων ἤδη φαύεται μᾶλλον ζωὴν ἔχοντα 
καὶ θυμοὶ καὶ πανεργίαι καὶ τῆς περὶ τὴν διάνοιαν συνέσεως καὶ κίνησιν, καὶ κατὰ τὰς τοῦ βίου δὲ πράξεις τὸν αὐτὸν 
ἔνεισιν ἐν πολλοῖς αὐτῶν ὁμοιότητες, καθάπερ ἐπὶ τῶν με- ἔχει τρόπον. τῶν τε γὰρ φυτῶν ἔργον ὑδὲν ἄλλο φαύεται 
ρῶν ἐλέγομεν. τὰ μὲν γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον διαφέρει 25 πλὴν οἷον αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν ἕτερον, ὅσα γύεται διὰ σπέρ- 
πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ ἄνθρωπος πρὸς πολλὰ τῶν ζῴων ματος" ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ζῴων ἐνίων παρὰ τὴν γένεσιν 
(δια γὼρ τῶν τοιότων ὑπάρχει μᾶλλον ἐν ἀνθρώπῳ, ἔνια 
δ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις μᾶλλον), τὼ δὲ τῷ ἀνάλογον δὶα- 
φέρει" ὡς γὼρ ἐν ἀνθρώπῳ τέχνη καὶ σοφίᾳ καὶ σύνεσις, 

ὑδὲν ἔςιν ἄλλο λαβεῖν ἔργον. διόπερ αἱ μὲν τοιαῦται πρά- 
ξεις κοιναὶ παΐντων εἰσί" προσούσης δ᾽ αἰσθήσεως ἤδη, περί 
τὸ τὴν ὀχείαν διὰ τὴν ἡδονὴν διαφέρουσιν αὐτῶν οἱ βίοι, 

ὕτως ἐνίοις τῶν ζῴων ἐςΐ τις ἑτέρα τοιαύτη φυσικὴ δύνα- 30 καὶ περὶ τὸς τόκος καὶ τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων, τὰ μὲν 
μις. φανερώτατον δ᾽ ἐςὶ τὸ τοιοῦτον ἐπὶ τὴν τῶν παίδων 

ἡλικίαν βλέψασιν" ἐν τούτοις γὰρ τῶν μὲν ὕςερον ἕξεων 
ἐσομένων ἔςιν ἰδεῖν οἷον ἴχνη καὶ σπέρματα, διαφέρει δ᾽ 

ἕν ὡπλῶς, ὥσπερ φυτά, κατὰ τὰς ὥρας ἀποτελεῖ τὴν, οἷ- 

κείαν γένεσιν" τὰ δὲ καὶ περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖται τῶν 
τέκνων, ὅταν δ᾽ ἀποτελέσῃ, χωρίζονται καὶ κοινωνίαν οὐδὲ- 

4. καθάρσεων ϑομιποίάογιδ, αἷμα (ογαα8: οοάϊοθ8 καθαρσίων ὧμα. 5. πλείονι καὶ παχυτέρω ἢ τ. ῬΟΟΏσ, πλ. καὶ π. καὶ αὶ «15. ἡ 
τιτϑοῖς ῬΑ“. 1 6. ὃ φοβῖ οἶνος οπὶ 65. {ΠΟ μᾶλλον οπι 4405. ἴ 1. ὃ εἰ 8. δ᾽ οτχ 65. ἢ 10. δὲ ογλ “445. ἢ 12. ἄρχονται!) αὐάυπι 
» “05 προβσης δὴ τῆς ἡλικίας, αυοᾷ εβῖ ἰαϊτίαπι ΠΡνὶ ἀθοίταϊ. : 

(οαϊοε5 4505) εἰ ραδϑίια Ἐ“. 
418. καὶ κατὰ τὰς 4“. ΠΠ 20. διατριβάς ΡῈ“, ἢ 22. ἀνδρεία 45. ἢ 21. ἂν οἷα Ῥ. ἢ ἀνθρώποις (5. ΠΠ 99. γὰρ] πὲρ 4450“. ἢ 380. τοι- 
αὐτὴ ἑτέρα 440“. ||. 31, φαγερὸν δὲ περὶ ὧν λέγομεν ἐξὶν ἐπὶ “450 σ. { τῇ εἴ πιοχ ἡλικία Ῥ. τὴν οπι ρὑγ 4“. 

4. ὡς εἰπεῖν οπι “4405. 11 3. τοῖς ἄλλοις} πολλοῖς “505, ἢ 5. λαιθάνει 45. 11 6. προτέρων “45. ἢ Ἴ. πρότερόν Ῥ. ἢ 10. τῶν ζῴωνϊ 
ζῶο ῬΙο. ᾿ 13. ἢ φυτόν ἐςι ῬΏσ. ᾿ 14. οἷον αἱ μὲ} αἱ μὴν γὰρ ῬΙ5. ἃ 15. προσπεφύκασιν 6Ζα, πεφύκασιν 4905)“. ἢ αἱ δὰ 
σωλῆνες ἀνασπασθεῖσαι Ῥ. [16. τὸ δῖα τῶν οἷὰ «4505. ἢ 47, τῶν] καὶ τῶν Ῥ. 18. ἐδὶν ῬΙ)5. 1 20. τηθῦα 4“, τίθυα, Ῥ.΄ ἴ ἀκα- 

λήφων “15, ἀκαλύφων ῬΏ“. || 22. πρὸς Ῥ. }| εἴδη 65, 1 23. δὲ] τε ,41“05. ἢ 21. ἐδὲν ἄλλο ἔργον “45, ἔργον ἄλλο ὑδὲν ῬΏ5. ἢ 25. 
ὅσον 450“. {{:26.. ἰνίων γὰρ παρὰ Ῥ ἐνίοις Ὑὲρ παρὰ 1)“. 1 27, ἄλλο λαλεῖν ἔργον «45, λαβεῖν ἔργον ἕτερον ῬΙΩ5. ἃ 28. προσης ρΥ Αἴ“. " 

29. τε οπὶ 450. ἢ 31. ἁπλῶς ὥσπερ φυτά] περὶ τὴν ἄλλην φύσιν 4505, 1} τὰρῇ τῆς ρτ 45. ἢ} 32. ἐκπνεῖται “4.. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΙΣΤΟΡΙΩΝ 9. 

μίαν ἔτι ποΐνται" τὰ δὲ συνετώτερα καὶ κοινωγῆντα μγήμης 
ἐπὶ πλέον καὶ πολιτικώτερον χρῶνται τοῖς ἀπογόνοις. ἐν μὲν 
οὖν μέρος τὴς ζωῆς αἱ περὶ τὴν τεκνοποιίαν εἰσὶ πράξεις 
αὐτοῖς, ἔτι δ᾽ ἕτερον αἱ περὶ τὴν τροφήν΄. περὶ γὰρ δύο τό- 

889 

τὸν ἔχει τὸν τρόπον, οἷον φάλαινα καὶ ὅσ᾽ ἄλλ᾽ αὐτῶν 
ἔχει αὐλόν. ὁ γὼρ ῥάίδιον ὅτ᾽ ἔνυδρον θεῖναι μόνον τούτων 
ἕκαςον ὅτε πεζόν, εἰ πεζὰ μὲν τὰ δεχόμενα τὸν ἀέρα θε- 
τέον, τὰ δὲ τὸ ὕδωρ ἔνυδρα τὴν φύσιν. ὠμφοτέρων γὰρ 

τῶν αἴ τε σπυδαὶ τυγχάνοσιν ὅσαι πᾶσαι καὶ ὁ βίος. αἱ 5 μετείληφεν" καὶ γὰρ τὴν θάλατταν δέχεται καὶ ἀφίησι 
δὲ τροφαὶ διαφέρυσι μάλιςα κατὰ τὴν ὕλην ἐξ οἷας συν- κατὰ τὸν αὐλόν, καὶ τὸν ἀέρα τῷ πλεύμονι. τοῦτο γὰρ 
εἰ ήκασιν. ἡ γὰρ αὔξησις ἑκάςοις γίετωι, κατὰ φύσιν ἐκ ἔχουσι τὸ μόριον, καὶ ἀναπνέωσιν" διὸ καὶ λαμβανόμενος 
ταύτης. τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἡδύ διώκει δὲ πάντα τὴν κατὰ ὁ δελφὶς ἐν τοῖς δικτύοις ἀποπνίγεται ταχέως. διὰ τὸ μὴ 
φύσιν ἡδυνήν. ἀναπνεῖν. καὶ ἔξω δὲ ἢ πολὺν χρόνον μύζων καὶ ςένων, 

2 Διήρηνται δὲ κατὰ τὸς τόπυς" τὼ μὲν γὰρ πεζὰ τὼ 10 ὥσπερ καὶ τἄλλα τῶν ἀναπνεόντων ζῴων" ἔτι δὲ καθεύδων 
δ᾽ ἔνυδρα τῶν ζῴων ἐς ίν. «διχῶς δὲ λεγομένης ταύτης τῆς ὑπερέχει τὸ ῥύγχος, ὅπως ἀναπνέῃ. τὰ δ᾽ αὐτὰ τάττειν 
διαφορᾶς, τὰ μὲν τῷ δέχεσθαι τὸν ἀέρα, τὰ δὲ τῷ τὸ εἰς ὠμφοτέρας τὼς διαιρέσεις ἄτοπον, ὑπεναντίους οὖσας" 
ὕδωρ,. λέγεται τὼ μὲν πεζὰ τὼ δ᾽ ἔνυδρα" τὼ δ᾽ ὁ δεχό- ἀλλ᾽ ἔοικεν εἶναι τὸ ἔνυδρον ἔτι προσδὶοριςέον. τὰ μὲν γὰρ 
μόνα μέν, πεφυκότα μέντοι πρὸς τὴν κρᾶσιν τῆς ψύζεως δέχεται τὸ ὕδωρ καὶ ἀφύισι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὲ᾽ ἦν- 
τὴν ἐφ᾽ ἑκατέρα τότων ἱκανῶς, τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ᾽ ἔνυδρα 15 περ τὼ ἀνακνέοντα τὸν ἀέρα, καταψύξεως χάριν, τὰ δὲ 
καλεῖται, οὔτ᾽ ἀναπνέοντα οὗτε δεχόμενα τὸ ὕδωρ, τῷ δὲ διὰ τὴν τροφήν' ἀνάγκη γὰρ ἐν ὑγρῷ λαμβάνοντα ταύτην 
τὴν τροφὴν ποιεῖσθαι καὶ διαγωγὴν ἐν ἑκατέρῳ τούτων. καὶ. τὸ ὑγρὸν ἅμα δέχεσθαι, καὶ δεχόμενω ὄργανον ἔχειν 
«πολλὰ γὰρ δεχόμενα τὸν ἀέρα, καὶ τοὺς τόκους ἐν τῇἪἙ ᾧ ἐκπέμψει. τὰ μὲν οὖν ἀνάλογον τῇ ἀναπνοῇ χρώμενα 
ΦΨΊ ποιούμενα, τὴν τροφὴν ἐκ τῶν ἐνύδρων ποιεῖται τόπων τῷ ὑγρῷ βράγχια ἔχει, τὰ δὲ διὰ τὴν τροφὴν αὐλὸν τῶν 
καὶ διατρίβει τὸν πλεῖστον ἐν ὕδωτι χρόνον" ἅπερ ἔοικεν Ὁ ἐναίμων ζῴων. ὁμοίως δὲ τά τε μαλάκια καὶ τὰ μαλα- 
ἐπαμφοτερίζειν μόνα τῶν ζῴων" καὶ γὼρ ὡς πεζὰ καὶ κόςρακα" καὶ γὰρ ταῦτα δέχεται. τὸ ὑγρὸν διὰ τὴν τρο- 
ὡς ἔγυδρά τις ἂν θείῃ. τῶν δὲ δεχομέων τὸ ὑγρὸν οὐδὲν φήν. ἔνυδρα δ᾽ ἐστὶ τὸν ἕτερον τρόκον, διὰ τὴν τοῦ σώ- 
ὅτε πεζὸν ὅτε πτηνόν, ὑδὲ τὴν τροφὴν ἐκ τῆς γῆς ποιεῖται, ματος κρᾶσιν καὶ τὸν βίον, ὅσα δέχεται μὲν τὸν ἀέρα 
τῶν δὲ πεζῶν καὶ διχομώων τὸν ἀέρα πολλά. καὶ τὰ μὲν Χῇ δ᾽ ἐν τῷ ὑγρῷ, ἢ ὅσα δέχετωι μὲν τὸ ὑγρὸν καὶ 
ὕτως ὥςε μηδὲ ζῆν δύνασθαι; χωριζόμενα τῆς τοῦ ὕδατος 25 ἔχει βράγχια, πορεύεται δ᾽ εἰς τὸ ζηρὸν καὶ λαμβά- 
φύσεως, οἷον αἴ τε καλούμεναι θαλάττιαι χελῶναι καὶ νεῖ τροφήν. ἣν δὲ μόνον νῦν ὦπται τοιοῦτον, ὁ καλούμε- 
κροκόδειλοι καὶ ἵπποι ποτάμιοι καὶ φῶκαι καὶ τῶν ἐλατ- 

΄ μ . ““ν» (δὲ Ὶ ν.-» β ’, έ 
τόνων ζῴων οἷον αἴ τ᾽ ἐμύδες χα τὸ τῶν βατραΐχων γέ- 

“ . Κ΄ ΄ὔ 

νος" ταῦτα γὰρ ἅπαντα μὴ διώ τινος ἀναπνεύσαντα χρό- 

γος κορδύλος" οὗτος γὰρ πλεύμονα μὲν οὐκ ἔχει ἀλλὰ 
βράγχια, τετράπουν δ᾽ ἐστὶν ὡς καὶ πεζεύειν πεφυκός. 

΄ δ, , ς ΄ τ ΄, τούτων δὲ πάντων ἔοικεν ἡ φύσις ὡσπερανεὶ διεστράφθαι, 
που ἀποπνέγεται. καὶ τίκτει δὲ καὶ ἐκτρέφει ἐν τῷ ξηρῷ" 30 καθάπερ τῶν τε ἀρρένων ἔνια γίεται θηλυκὼ καὶ τῶν 
τὰ δὲ πρὸς τῷ ξηρῷ, διάγει δ᾽ ἐν τῷ ὑγρῷ. περιττότατω θηλέων ἀρρενωπά. ἐν μικροῖς γὰρ μορίοις λαμβάνοντα 
δὲ πάντων ὁ δελφὶς ἔχει τῶν ζῴων, καὶ εἴ τι ἄλλο τοῦ- τὰ ζῷα διαφορὰν μέγα διαφέρειν φαίνονται. κατὰ τὴν 

 ᾿ τόν ἐςι καὶ τῶν ἐγύδρων καὶ τῶν ἄλλων κητωδῶν ὅσα, τῦ- τοῦ ὅλου σώματος φύσιν. δηλοῖ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐκτεμνομέ. 

᾽ 
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γων" μικρθ γὰρ μορίς πηρωθέντος εἰς τὸ θῆλυ μεταβάλλει 
τὸ ζῶον, ὥστε δῆλον ὅτι καὶ ἐν τῇ ἐξ ἀρχῆς συστάσει 
ἀκαριαΐς τινὸς μεταβάλλοντος τῷ μεγέθει, ἐὰν ἢ ἀρχοει- 
δές, γίεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ὅλως δ᾽ ἀναιρεθέντος 
ἀδέτερον. ὥςε καὶ τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδρον εἶναι κατ᾽ ὠμ- 
φοτέρυς τὸς τρόπος, ἐν μικροῖς μορίοις γινομένης τῆς με- 
ταβολῆς συμβαύει γύεσθαι τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ᾽ ζυδρα 
τῶν ζῴων. καὶ τὰ μὲν ἐκ ἐπαμφοτερίζει, τὰ δ᾽ ἐπαμφο- 
τερίζει, διὰ τὸ μετέχειν τι τῆς ὅλης ἐν τῇ συςάσει τῆς 
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μὲν ζῳοφαγῆντα, τρέφεται τοῖς μοιροῖς ἰχθυδίοις, οἷον ἡ 
πορφύρα’ σαρκοφάγον γάρ ἐς, διὸ καὶ δελεάζεται τοῖς 
τοιότοις" τὰ δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ θαλάττῃ φυομένοις. αἱ δὲ 
χελῶναι αἱ θαλάττιαι. τά τε κογχύλια νέμονται (ἔχουσι 

5 γὰρ τὸ ςόμα ἰσχυρότερον πάντων" ὅτε γὰρ ἂν ἐπιλάβηται, 
ἢ λίθυ ἢ ἄλλυ ὁτεῖν, ὠπεσθίει καὶ κατάγνυσιν), καὶ ἐξῶσα 

τὴν πόαν νέμεται. πονοῦσι δὲ καὶ ἀπόλλυνται πολλαΐκις, 

ὅταν ἐπιπολάζυσαι ξηρανθῶσιν ὑπὸ τῷ ἡλίε᾽ καταφέρεσθαι 
γὼρ πάλιν ὁ δύνανται ῥᾳδίως. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ 

γενέσεως, ἐξ οἷας ποιεῖται τὴν τροφήν᾽ προσφιλὴς γὰρ 10 μαλακόςρακα᾽ καὶ γὰρ ταῦτα παμφάγα" καὶ γὼρ λίθους 
ἑκάστῳ τῶν ζῴων τὸ κατὰ φύσιν, ὥσπερ εἴρηται καὶ 
πρότερον. 

Διηρημένων δὲ τῶν ζῴων εἰς τὸ ἔνυδρον καὶ πεζὸν τρι- 
χῶς, τῷ δέχεσθαι τὸν ἀέρα ἢ τὸ ὕδωρ, καὶ τῇ κράσει τῶν 

καὶ ἰλὺν καὶ φυκία νέμονται καὶ κόπρον, οἷον οἱ πετραῖοι 
τῶν καρκίνων, καὶ σαρκοφαγοῦσιν. οἱ δὲ κάραβοι κρα- 
τῦσι μὲν καὶ τῶν μεγάλων ἰχθύων, καί τις συμβαδει περε- 
πέτεια τούτων ἐνίοις" τοὺς μὲν γὰρ καράβυες οἱ πολύποδες 

κ - .“ Αν -» σωμάτων, τὸ δὲ τρίτον ταῖς τροφαῖς, ἀκολεθῶσιν οἱ βίοι 15 κρατῦσιν, ὥςε κἀν ὄντας πλησίον ἐν ταὐτῷ δικτύῳ αἴσθων- 
κατὰ ταύτας τὰς διαιρέσεις" τὼ μὲν γὰρ κατὰ τὴν κρᾶσιν 
καὶ τὴν τροφὴν ἀκολευθῦσι, καὶ κατὼ τὸ δέχεσθαι τὸ ὕδωρ 
ἢ τὸν ἀέρα, τὰ δὲ τῇ κράσει καὶ τοῖς βίοις μόνον. τῶν μὲν 
οὖν ὀστρακοδέρμων ζῴων τὼ μὲν ἀκινητίζοντα τρέφεται τῷ 
ποτίμῳ" διηθεῖται γὰρ διὰ τῶν πυκνῶν διὰ τὸ λεπτότερον Ὁ μαλάκια πάντα σαρκοφάγα ἐστίν. νέμονται δ᾽ οἱ 
εἶναι τῆς θαλάττης συμπεττομώης, ὥσπερ καὶ τὴν ἐξ ὑπαρ- 
χἂς λαμβάνει γένεσιν. ὅτι δ᾽ ἐν τῇ θαλάττῃ πότιμον ἕνες 
καὶ τῦτο διηθεῖσθαι δύναται, φανερόν ἐς ιν" ἤδη γὰρ εἰληφέ- 

τ -»Ὄ 2. ΄ , γαι τότου συμβέβηκε πεῖραν. ἐὰν γώρ τις κήρινον πλάσας 

ται, ὠποθνήσκεσιν οἱ κάραβοι διὰ τὸν φόβον" οἱ δὲ καρα- 

βοι τὸς γόγγρες" διὰ γὰρ τὴν τραχύτητα ὑκ ἐξολισθαόν- 

σιν αὐτῶν" οἱ δὲ γόγγροι τὸς πολύποδας κατεσθίοσιν" ὑδὲν 

γὰρ αὐτοῖς διὰ τὴν λειότητα δύνανται χρῆσθαι. τὼ ἂ 
’ 

κάρα- 
βοι τὰ ἰχβύδια θηρεύοντες παρὰ τὰς θαλάμας" καὶ γὰρ 
ἐν τοῖς πελάγεσιν ἐν τοῖς τοιούτοις γύονται τόποις οἱ ἂν 
ὦσι τραχεῖς καὶ λιθώδεις" ἐν τούτοις γὰρ ποιοῦνται καὶ 
τὰς θαλάμας" ὅ τι δ᾽ ὧν λάβῃ, προσώγεται πρὸς τὸ 

λεπτὸν ὠγγεῖον καὶ περιδήσας καθῇ εἰς τὴν θάλατταν κενόν, 25 στόμα τῇ δικρόᾳ χηλῇ καθάπερ οἱ καρκύοι. βαδίζει δὲ 
ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ λαμβάνει ὕδατος πλῆθος, καὶ τοῦτο κατὰ φύσιν μὲν εἰς τὔμπροσθεν, ὅταν ἄφοβος ἧ, κατα- 
φαίνεται πότιμον. αἱ δ᾽ ἀκαλῆφαι τρέφονται ὅ τι ὧν προσ- βαλὼν τὰ κέρατα πλώγια" ὅταν δὲ φοβηθῆ, φεύγει ἀ- 
πέσῃ ἰχθύδιον. ἔχει δὲ τὸ ςόμα ἐν μέσῳ" δῆλον δὲ τοῦτο νώπαλιν καὶ μακρὰν ἐξακοντίζει. μάχονται δὲ πρὸς ἀλ- 
μάλις᾽ ἐςὶν ἐπὶ τῶν μεγώλων. ἔχει δ᾽ ὥσπερ τὼ ὄςρεα, ἧ λήλους ὥσπερ οἱ κριοὶ τοῖς κέρασιν, ἐξαίροντες καὶ τύπτον»- 
ὑποχωρεῖ ἔξω ἡ τροφή, πόρον. ἔςι δ᾽ ὅτος ἄνω" ἔοικε γὰρ 39 τες᾽ ὁρῶνται δὲ μετ᾽ ἀλλήλων καὶ ἀθρόοι πολλάκις ὥσπο 
ἡ ἀκαλήφη ὥσπερ τὸ ἔσω εἶναι τῶν ὀςρέων τὸ σαρκῶδες, ὠγέλη. 

τῇ δὲ πέτρᾳ χρῆσθαι ὡς ὀςρέῳ. καὶ αἱ λεπάδες δ᾽ ἀπο- Τὼ μὲν ἵν μαλακόςρακα τῶτον ὯᾺ τὸν τρόπον, τῶν δὲ 
λυόμεναι μεταχιωρῦσι καὶ τρέφονται. ὅσα δὲ κινητικά, τὰ μαλακίων αἱ τευθίδες καὶ αἱ σηπίαε κρατῶσι καὶ τῶν με΄ 
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γάλων ἰχθύων. οἱ δὲ πολύποδες μάλιςα κογχύλια συλ- ὑπὸ τῷ ὠχάρνε. λαίμαργος δὲ μάλιςα τῶν ἰχθύων ὁ κε- 
λέγοντες, ἐξαιρῦντες τὰ σαρκία, τρέφονται τότοις" διὸ καὶ στρεύς ἐστι καὶ ἄκληστος, διὸ ἡ κοιλία περιτεύεται, καὶ 
τοῖς ὀςράκοις οἱ θηρεύοντες γνωρίζεσι τὰς θαλάμας αὐτῶν. ὅταν ἥ μὴ νῆςις, φαῦλος" ὅταν δὲ φοβηθῇ, κρύπτει τὴν 
ὃ δὲ λέγουσί τινες, ὡς αὐτὸς αὑτὸν ἐσθίει, ψεῦδός ἐστο" κεφαλὴν ὡς ὅλον τὸ σῶμα κρύπτων. σαρκοφαγεῖ δὲ καὶ ὁ 
ἀλλ' ἀπεδηδεμένας ἔχουσιν ἔνιοι τὰς πλεκτάνας ὑπὸ τῶν 5 σινόδων, καὶ τὰ μαλάκια κατεσθίει. πολλάκις δὲ καὶ τος 
γόγγρων. ᾿ καὶ ἡ χώννα ἐκβάλλυσι τὰς κοιλίας διώκοντες τὸς ἐλάττος 

Οἱ δ᾽ ἰχθύες τοῖς μὲν κυήμασι τρέφονται πάντες, ὅταν ἰχθὺς, διὰ τὸ πρὸς τῷ ςὅόματι τὼς κοιλίας τῶν ὑχθύων εἶναι 
οἷ χρόνοι καθάκωσιν ὅτοι, τὴν δ᾽ ἄλλην τροφὴν καὶ τὴν αὐτὴν καὶ ςόμαχον μὲ ἔχειν. τὰ μὲν ὄν, ὥσπερ εἴρηται, σαρκο- 
ποΐνται παΐτες. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσὶ σαρκοφάγοι μόνον, φαΐγα μόνον ἐςΐν, οἷον δελφὶς καὶ σινόδων καὶ χρύσοφρυς 

οἷον τά τε σελάχη καὶ οἱ γόγγροι καὶ αἱ χάνναι καὶ οἱ 10 καὶ οἱ σελαχώδεις τῶν ἰχθύων καὶ τὰ μαλάκια" τὼ δ᾽ ὡς 
θύννοι καὶ λαΐβρακες καὶ σινόδοντες καὶ ὦμιαι καὶ ὀρφοὶ ἐπὶ τὸ πολὺ νέμονται μὲν τὸν πηλὸν καὶ τὸ φῦκος καὶ τὸ 

καὶ μύραιναι" αἱ δὲ τρίγλαι καὶ φυκίοις τρέφονται καὶ βρύον καὶ τὸ καλόμενον καυλίον καὶ τὴν φυομένην ὕλην, 
ἀςρέοις καὶ βορβόρῳ καὶ σαρκοφαγῆσιν" κέφαλοι δὲ τῷ οἷον φυκὶς καὶ κωβιὸς καὶ οἱ πετραῖοι" ἡ δὲ φυκὶς ἄλλης 
βορβόρῳ, ὁ δὲ δάσκιλλος τῷ βορβόρῳ καὶ κόπρῳ, σκάρος μὲν σαρκὸς οὐχ, ἅπτεται, τῶν δὲ καρίδων. πολλάκις δὲ 
δὲ καὶ μελαίνερος φυκίοις, ἡ δὲ σάλπη τῇ κόπρῳ καὶ φυ- 15 καὶ ἀλλήλων ἅπτονται, καθώπερ εἴρηται, καὶ τῶν ἐλαττά- 
κίοις" βόσκεται δὲ καὶ τὸ πράσιον, θηρεύεται δὲ καὶ κολο- νων οἱ μείζους. σημεῖον δ᾽ ὅτι σαρκοφαγῆσιν᾽ ἁλίσκονται 
πύνθη μόνη τῶν ἰχθύων, ἀλληλοφαγοῦσι δὲ πάντες μὲν γὰρ τοιύτοις δελέασιν. καὶ μια δὲ καὶ θυνὴς καὶ λάβραξ 
πλὴν κεςρέως, μάλιςα δ᾽ οἱ γόγγροι. ὁ δὲ κέφαλος καὶ ὁ τὰ μὲν πολλὰ σαρκοφαγῦσιν, ἅπτονται δὲ καὶ φυκίων. ὁ 
κεςρεὺς ὅλως μόνοι ἡ σαρκοφαγῆσιν" σημεῖον δέ, ὅτε γὰρ δὲ σάργος ἐπινέμεται τῇ τρίγλῃ, καὶ ὅταν ἡ τρίγλη κινή- 
ἐν τῇ κοιλίᾳ πώποτ᾽ ἔχοντες εἰλημμώνι εἰσὶ τοῖῦτον οὐδέν, Ὁ σασα τὸν πηλὲν ὠπέλθῃ (δύναται γὰρ ὀρύττειν), ἐπικατα- 
ὅτε διλέατι χρῶνται πρὸς αὐτὸς ζῴων σαρξὶν ἀλλὰ μαζῃ. βὰς νέμεται καὶ τὸς ἀσθενεςέρους ἑαυτῇ κωλύει συνεπιβαΐ- 
τρέφεται δὲ πῶς κεςρεὺς φυκίοις καὶ ἄμμῳ. ἔςι δ᾽ ὁ μὲν νεῖν. δοκεῖ δὲ τῶν ἰχθύων ὁ καλύμενος σκάρος μηρυκάζειν 
κέφαλος, ὃν καλοῦσί τινες χελῶνα, πρόσγειος, ὁ δὲ πε- ὥσπερ τὼ τετρώποδα μόνος. τοῖς μὲν ἦν ἄλλοις ἰχθύσιν ἡ 
ραίας ὅ" βόσκεται δ᾽ ὁ περαίας τὴν ἀφ᾽ αὑτὸ μύξαν, διὸ θήρα τῶν ἡττόνων καταντικρὺ γίνεται τοῖς στόμασιν, ὅνπερ 
καὶ νἧςίς ἐςιν ἀεί, οἱ δὲ κέφαλοι νέμονται τὴν ἰλύν, διὸ 25 πεφύκασι τρόπον νεῖν" οἱ δὲ σελαχώδεις καὶ οἱ δελφῖνες 
καὶ βαρεῖς καὶ βλεννώδεις εἰσίν, ἰχθὺν δ᾽ ὅλως ὑκ ἐσθώσινν καὶ πάντες οἱ κητώδεις ὕπτιοι ἀναπίπτοντες λαμβάνουσιν" 
διά τε τὸ ἐν τῇ ἰλύν διατρίβειν ἐξανακολυμβῶσι πολλάκις, κάτω γὰρ τὸ ςόμα ἔχεσιν. διὸ σώζονται μᾶλλον οἱ ἐλάτ- 
ἕνα περιπλύγωνται τὸ βλέώνος. τὸν δὲ γόνον αὐτῶν ἀδὲν ἐσθίει τυς" εἰ δὲ μή, πάμπαν ἄν ὀλίγοι δοκῶσιν εἶναι" καὶ γὼρ 
τῶν θηρίων, διὸ γίγνονται πολλοί" ἀλλ᾽ ὅταν αὐξηθῶσι, ἡ τὸ δελφῖνος ὀξύτης καὶ δύναμις τοῦ φαγεῖν δοκεῖ εἶναι 
τότε κατεσθίονται ὑπό τε τῶν ἄλλων ἰχθύων καὶ μάλιστα 3) θαυμαςή. τῶν δ᾽ ἐγχελύων τρέφονται ὀλίγαι μέν τινες καὶ 

4. μάλιςα τὰ κογχ, “4405. ἢ 2. ἰξαίροντες ῬΏ“. ἢ ἃ. 2] ὅτι 65. ἢ ψευδίς 440“. ἢ 5. περιεδηδεσμένας 1)“, πίδη δεσμίας Ἐπ, ἴῃ- 
οετίο ». ῃ 9. μένον οτχ 9. ᾿Π 11. συνόδοντος «4505. ἢ ἀμίαι 058) 5, ἅμεικι Ῥ., ἄμνιαι Εσ. 1 ὀρφὸς ΡῈ“, 12. καὶ μύραιναι ροϑὲ 11. 

θύννοι 4405. Π 12. καὶ ἀηῖς φ. οπὶ 5. ἢ καὶ ὀςρέω καὶ βορβόρω τρέφονται “4405, 1} 13. κέφαλοι δὲ τῷ βορβόρῳ οἵα 3)“. 14. 
δισκῖλλος “44. ἢ καρπῷ «45». ἢ 15. μελανῖρος “5. ἢ 16. βόσκεται δὲ -- δὲ οτα Ῥ. || βράσιον 4405. Π κολοκύνττη 5. 1} 18. ὃ 
Ῥοεὶ καὶ οἵὰ Ὁ. ᾿ὶ 20. τώ ον Ῥῇ)“. "ἢ ἔχουσιν 4505. καὶ 21. ζώων σαρξὶ πρὸς αὐτῶν ῬΊ)“. ἢ 22. τρέφεται δὲ] τρέφεται δὲ καὶ .450"5, 
ἀλλὰ τρέφεται Ῥ. 1 φυκίν 65, φύκη Ρ1)5. ἢ 23, πρόσγηρος ΟΡ, πρόσγηρως Ὁ“. 23 εἰ 24. παρέας 4505. ἢ 25. ἀεί οἵα Ῥ. ᾿ ὕλην 
»ῬΠ. ἴ 26. βλενώδεις εἰ 28. βλένος ῬΩ)5. 1] 26. ἰχθὺς 05. ἃ 27. τε δὲ 5, οἵα “45. [ ταῖς ἰλύσι 225. "ἢ 28. περνιπλανῶνται Ῥ. ἢ 

80. τε οπχ «4405. 
4. ἀρχάνον 25, ἀθαρίνου “4405. ἢ ἰςιν ὃ κεςρεὺς ΡῈ“, ἢ 3. ἢ μὴ] μὲν 225, ἦ μὲν Ῥὸ ΤΠ 5. εἰ 9. συνόδων «450». ' 6. χώνη 

»ῬΏὨ“. ἢ 1. ἰχθύας Ρ7)5. 1 410. οἱ οπι 0. || τῶν] δὲ τῶν “45. Π 13. φύκις “45, φώκις ὅ“. ἢ αὶ δὲ φύκις “45, οἱ δὲ φύκες Ὀο“. ἢ 14. 

ἅτστονται Ῥ. Ἰ δὲ ροδῖ πολλ. οαχ 9. {Π15. καθάπερ εἴρηται οτι “4505. ' 17. ἀμία 5, ἄμμεια , ἄμνια Ἐπ. ἢ θύννος 4505. ἢ 18. 
σαρκοφαῶσιν. ἁλίσκονται γὰρ τούτοις δελέασιν. ἅπτονται 45. Π 19, σαργὸς “4505. ἢ ἐπιλέγεται ΡῈ. ἢ τὴν τρίγλαν ῬΙ)5. 1 τρίγλα 4“ 

65. ἢ 21. συνεπινεῖν 4405, Π 22. ὁ] καὶ ὃ 5. ᾿ 2λ. καταντικρὺς . ἢ" τῦ ξόματος 4505. ἢ 25. νεὴ] νῦν 225, οτὰ «4505. ἢ δὶ] 
μὲν ὅν ἄλλοι 4“, ἢ οἱ οαι 5. 26. ἀναπίπτοντες] ἅπαντες Ρῇ)“. ἱ 28. ἰλέγοι δοκῶσιν 65, δοκῶσιν ὀλίγοι Ι)5. 1 29. 1] ἥτε 4440». ἢ 

τὸ δηίς φαγεῖν οἵα . ἢ 30. ἐγχέλεων τρέφονται μὲν ὀλίγαι 5“. 
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ὠιωχοῦ καὶ τῇ ἰλύϊ καὶ σιτίοις, ἄν τις παραβάλλῃ, αἱ πιεῖν, οἷον τώ τε: τῶν ἀετῶν γύη πάντα καὶ ἰκτῖνοι καὶ ἱΐ 
μώτοι πλεῖςαι τῷ ποτίμῳ ὕδατι" καὶ τῶτο τηρῦσιν οἱ ἐγ- ρακες ἄμφω, ὅ τε φαβοτύτος καὶ ὁ σπιζίας (διαφέρυσι δ' 
χελυοτρόφοι ὅπως ὅτι μάλιστα καθαρὸν ἢ, ἀπορρέον ἀεὶ ὗτοι τὸ μέγεθος πολὺ ἀλλήλων), καὶ ὁ τριόρχης" ἔςι δ ὁ 
καὶ ἐπιρρέον ἐπὶ πλαταμώνων' ἢ κονιῶνται τὸς ἐγχελεῶ- τριόρχης τὸ μέγεθος ὅσον ἰκτῖνος, καὶ φαίνεται τος διὰ 
γας. ὠποπνίγονται γὰρ ταχύ, ἐὰν μὴ καθαρὸν ἢ τὸ ὕδωρ" 5 παντός. ἔτι φήνη καὶ γύψι". ἴςι δ᾽ ἡ μὲν φήνη τὸ μέγεῤος 
ἔχασι γὰρ τὰ βράγχια μικρά. διόπερ ὅταν θηρεύωσι, τα- ἀετῷ μείζων, τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδές, τῶν δὲ γυτῶν ἂρ 
ράττυσι τὸ ὕδωρ' καὶ ἐν τῷ Στρυμόνι δὲ περὶ Πλειώδας ἐςὶν εἴδη, ὁ μὲν μικρὸς καὶ ἐκλευκότερος, ὁ δὲ. μείζων καὶ 
ἁλίσκονται" τότε γὰρ ἀναθολοῦται τὸ ὕδωρ καὶ ὁ πηλὸς σποδρειδέςερος, ἔτι τῶν νυκτερινῶν ἔνιοι γαμψώνυχές εἶδη, 
ὑπὸ πνευμάτων γινομένων ἐναντίων" εἰ δὲ μή, συμφέρει οἷον νυκτικόραξ, γλαύξ, βρύας. ἔστι δ᾽ ὁ. βρύας τὴν μὲ 
ἀσυχίαν ἔχειν. ἀποθανῆσαι δ᾽ αἱ ἐγχέλυς ὑκ ἐπιπολάζεσιν ιο ἰδέαν ὅμοιος γλαυκί, τὸ δὲ μέγεθος ἀετῷ ὑδὲν ἐλάττων. ἔῃ 
ἐδὲ φέρονται ἄνω, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων" ἔχουσι δ᾽ ἐλεὸς καὶ αἰγώλιος καὶ σκώψ. τούτων δ᾽ ὁ μὲν ἐμὰ 
γὰρ τὴν κοιλίαν μυιράν. δημὸν δ᾽ ὀλίγαι μὲν ἔχεσιν, αἱ δὲ μείζων ἀλεκτρυόνος, ὁ δ᾽ αἰγώλιος παραπλήσιος, ἀμφί. 
πλεῖςαι οὐκ ἔχουσιν: ζῶσι δ᾽ ἐκ τοῦ ὑγροῦ ἀφαιρούμεναι τεροι δὲ θηρεύεσι τὼς κίττας" ὁ δὲ σκωὼψ ἐλάττων γλα» 
ἡμέρας καὶ πέντε καὶ ἐξ, καὶ βορείων μὲν ὄντων πλείους, κός' πάντα δὲ ταῦτα τρίω ὄντα ὅμοιω τὼς ὄψεις καὶ σαρ- 
νοτίων δ᾽ ἐλάττους. καὶ μεταβαλλόμεναι τῷ θέρες εἰς τοὺς ι5 κοφάγα πάντα. εἰσὶ δὲ καὶ τῶν μὴ γαμψωνύχων ἔα 
ἐγχελυῶνως ἐκ τῶν λιμνῶν ὠποθνήσκουσι, χειμῶνος δ᾽ οὖ. σαρκοφάγοι, οἷον ἡ χελιδών. τὰ δὲ σκωληκοφάγα, ὧν 
καὶ τὰς μεταβολὼς δ᾽ οὐχ ὑπομένουσι τὼς ἰσχυράς, οἷν σπίζα, ςρεϑός, βατίς, χλωρίς, αἰγιθαλός. ἔςι δὲ τῶν ὦ 
καὶ τοῖς φέρουσιν ἐὰν βάπτωσιν εἰς ψυχρόν" ἀπόλλυνται γιθαλῶν εἴδη τρία, ὁ μὲν σπιζίτης μέγιςος (ἔςι γὰρ ἴσοι 
γὰρ ἀθρόαι πολλάκις, ὠποπνίγονται δὲ καὶ ἐὰν ὀλίγῳ ὅ- σαίζα), ἕτερος δ᾽ ὀρεινὸς διὰ τὸ διατρίθειν ἐν τοῖς ἔρια, 
δατι τρέφωνται. τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμ-- ἢ ἐραῖον μακρὸν ἔχων" ὁ δὲ τρίτος ὅμοιος μὲν τότοις, δαφῥ 
βαΐύει ἰχθύων" ὠποπνίγονται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι καὶ ρει δὲ κατὼ τὸ μέγεθος" ἔς, γὰρ ἐλάχιςος. ἔτι δὲ οὐχ» 

ὀλίγῳ ἀεὶ ὄντες, ὥσπερ καὶ τὰ ἀναπνέοντα, ἐὰν περιπωμα- λίς, μελωγκόρυφος, πυρρόλας, ἐρίθακος, ἐπιλαῖΐς, υἷξχκον 
σόῇ ὀλίγος ἀήρ. ζῶσι δ᾽ ἔνιαι ἐγχέλυς καὶ ἑπτὰ καὶ ὀκτὼ τύραννος" ἧτος τὸ μέγεθος μικρῷ μείζων ἀκρίδις, ἔστι ἃ 
ἔτη. τροφῇ δὲ καὶ οἱ ποτώμιοι χρῶνται ἀλλήλες τ᾽ ἐσθίον. φοινικῦν λόφον ἔχων, καὶ ἄλλως εὔχαρι τὸ ὀρνίθιον καὶ οὗ 
τες καὶ βοτάνας καὶ ῥίζας, κἂν τι ἐν τῷ βορβόρῳ λάβω- 15 ρυῦμον. ἄνθος" οὗτος τὸ μέγεθος ὅσον σπίζα. ὑρόστζον 
σιν. νέμονται δὲ μᾶλλον τῆς νυκτός, τὴν δ᾽ ἡμέραν εἰς τὰ τος σπίζῃ ὅμοιος καὶ τὸ μέγεθος παραπλήσιος, πλὴν ἵχῃ 
βαθέα ὑποχωρῖσιν, ; τὸν αὐχένα κυανῶν, καὶ διατρίβει ἐν τοῖς ὄρεσιν. ἔτι βαῖν» 

Τὰ μὲν ἕν περὶ τὴν τῶν ἰχθύων τροφὴν τῦτον ἔχει τὸ λεύς, σπερμολόγος. ταῦτα μὲν ἕν καὶ τὰ τοιαῦτα τὰ μὰ 
ὃ τρόχον. τῶν δ᾽ ὀρνίθων ὅσοι μὲν γαμψώνυχες, σαρκοφώγοι ὅλως τὰ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σκωληκοφώγα, τὰ δὲ τοιαδὶ 

πάντες εἰσί, σῖτον δ᾽ ὁδ᾽ ἐάν τις ψωμίζῃ δύνανται κατα- ὃ ἀκανθοφάγα, ὠκχανθίς, θρωυπίς, ἔτι ἡ καλεμένη χρυτμν 

4. ἰών 65, 1} παραβάλη «450, Ἰ] 2. πλεῖςαι οτα Ὁ. || ἐγχελεοτρόφοι 1)“, ἐγχελοτρόφοι “450 5.. }Π ἀ, πλαταμόνων Ῥ,, πλατάμον 4' 
Ο5. " ἢ «4405. ἢ κονιῦνται το “19, κονιῶν τὲ ῬΈσ, κονιῶντες 45})5. ἢ 7. καὶ αἱ ἐν (5. 1] ςρύμονι “45. ἢ πλειάδα ῬΙο. ᾿ 10. ἐὰν 

λες ῬΠ 5... ἐπιπολάζονται “45. } 12. πλεῖςαι δ᾽ “4“0 5. 1} 13. ζωὴν ῬΏ“. ἵ 1Δ. 18] ἐξ ζῶσι ῬΩ“. 1 16. ἐγχελεῦνας ““ΟΡῬ.] 

418. τοῖς} τέτε “4505. ἢ 19, καὶ ἐὰν ἐπ᾿ ὀλίγω 5, ἰὰν καὶ ἰν ὀλίγω 24. } 20. τῦτο οχὴ «4505. ᾿ὶ 21. ἀποκνίγεται “45. 1 “ἀρ οι Ρ.} 

ταυτῷ Ῥ. 11 22. ἐλίγοι 1)“. ἢ ἰάνπερ πωμασϑῆ ῬΏ5. ἢ 23. ἐγχέλεις 5, ἐγχελίδες Ῥ ἢ 2ἡ. ἀλλήλυς κατεσθίοντες, οχαίδαῖς καὶ β᾽ 
ταάνας καὶ ξίζας, “45. {ΠυΑ249.. ὅσοι] οἱ “4505. 1} γαμψύνυχοι Ῥ5. ἢ 30. ἄν 0». καταπίνειν (5, καταδίνειν 4“. 

4. καὶ οἱ ἰκτῦοι καὶ οἱ ἱέρακες “45. 1 2. φοβότυπες , βαφότυπος 4“, βαφοτύπος (5. ᾿ σπηζίας Ῥ, ςιγξίας «450. ἢ 3. τὲ μίγόμ 

ὗτοι ῬΏσ“. ΠΠ ἔςι δ᾽ ὁ τρόρχης οτὰ . ἢ ἀ. ὅσον! ὡς 4450 5, Ὁ 5. ἔτι δὲ φήνη 225. 1} 6. τὸ χρῶμα δὲ πογγοειδέφερον «44, τὸ δὶ χρῆνλ 

πολυοειδίςερον (5, ἢ τῶν -- 8. σποδοειδίςερος οὐχ 0Ρ. ΠΪ 7. εἰσὶν 4405. 1] λεπτότερος (505, || 8. πολνειδέςερος «4405, ἢ ἔτι δὲ τῶν Ο. 

ἔτι -- 9. βρύας οἵα ργ “45, 1} 9, βύας αἰγορίαυς Ρ)“. 1 10. ὅμοιον ῬΑ“. [1 ἔλαττον Ῥι450ο5, ᾿ 1λ4, ὁμοίας Ῥ. 1 15. τάπα ιῷ 

εἰσὶ ῬΙ)5. ᾿ἰ μὴ οπλ Ο5. Π 17. βατίος (5, βάπος “45. 1 αἰγίθαλος Ῥ. 1} 19. ἔσκιζα 4505. ἡ δ᾽ οπι ῬΏ)5. “24. γὰ] δ᾽ “ΟἹ 
δὲ οπλ 9. [] συκαλλὶς 7)“, καλὶς ΡΥ “45. 1 22. πυρρουρὰς Ῥ. πυρρουρᾶς ὃς «45, πυρουλὰς 725, πυρρὸς ὕλας “4505. 1} ἰριϑακὸς »“ἍἍ.} 

ἐπκίλαῖς 445. } 23. ἔτι Ῥ. 1 24. φοινικιῦν 55, 11 ἔχον τα “25. {Π εὐχάριτον ὀρνίθιον “4405, εὔχαρι τὸ ὄρνεον ῬΏ“. ἢ εὕρνθμαι. ἱ ἃ ἡ» 
γόμενος ἄνθος 85. ἢ} 25. ὀρόσπιζος Εσ, ὀρέσπιζος Ῥ, ὀερόσπιζος Π)5, ὀνεόσπιζος 5, ὁ νεόσπιζος “46, ἢ 26. ἔχει περὶ τὸν ῬΑ“. ΤΆ. 
δλυπὶς 6, ἢ ἔτι δὲ ἡ “σ0 5. ̓  ἑνσομῆτοις ῬΏ“. 
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τρις. ταῦτα γὰρ πάντα ἐπὶ τῶν ὠκανθῶν νέμεται, σχωλήκαω 
᾿ δὲν ὑδ᾽ ἔμψυχον ὑδέν" ἐν ταὐτῷ δὲ καθεύδει καὶ νέμε- 

ται ταῦτα. ἄλλα δ᾽ ἐςὶ σκνιποφάγα, ἃ τὸς σκνῆτας θη- 
ρεύοντω ζῇ μάλιστα, οἷον πιπὼ ἥ τε μείζων καὶ ἡ ἐλώτ- 
φων" καλοῦσι δέ τινες ὠμφότερα ταῦτα δρυοκολάπτας" 
ὅμοια, δ᾽ ἀλλήλοις, καὶ φωνὴν ἔχεσιν ὁμοίαν, πλὴν μείζω 
τὸ μεῖζον" νέμεται δ᾽ ὠμφότερα ταῦτα πρὸς τὼ ζύλω 
τροσπετόμενα. ἔτι κελεός" ἔς δ᾽ ὁ κελεὺς τὸ μέγεθος ὅσον 
τρυγών, τὸ δὲ χρῶμα χλωρὸς ὅλος" ἔςι δὲ ξυλοκόπος 
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οἷον περὶ μὲν τὰς λίμνας καὶ τὸς ποτωμὸς ἐρωδιὸς καὶ ὁ 
λευκερωδιός" ἔς! δ᾽ ἵτος τὸ μέγεθος ἐκείνε ἐλάττων, καὶ 

ἔχει τὸ ῥύγχος πλατὺ καὶ μακρόν. ἔτι πελαργὸς καὶ λά- 
ρος" ὃ δὲ λάρος τὸ χρῶμα σποδυειδής. καὶ σχοινίλος καὶ 

5 κίγκλος καὶ πύγαργος" τος μέγιςος τῶν ἐλαττόνων τότων' 
ἔςι γὰρ ὅσον κίχλη. πάντες δ᾽ οὗτοι τὸ ὑραῖον κινοῦσιν. ἔτι 
σκαλίδρις" ἔς, δὲ τῶτο τὸ ὄρνεον ποικιλίαν ἔχον, τὸ δ᾽ ὅλον 
σποδοειδές, καὶ τὸ τῶν ὡλκυόνων δὲ γέρος πάρυδρόν ἐςιν. 
τυγχάνει δ᾽ αὐτῶν ὄντα δύο εἴδη, καὶ ἡ μὲν φθέγγεται, 

σφόδρα, καὶ νέμεται ἐπὶ τῶν ξύλων τὼ πολλά, φωνήν τε 0 καθιζάνουσα ἐπὶ τῶν δονάκων, ἡ δ᾽ ἄφωνος" ἔστι δ᾽ αὕτη 
μεγάλην ἔχει" γύεται δὲ μάλις τὸ ὄρνεον τῦτο περὶ 11- 
λοπόννησόν. ὦλλος ὃς καλεῖται κνιπολόγος, τὸ μέγεθος μι- 
κρὸς ὅσον ἀκανθυλλίς, τὴν δὲ χρόαν σποδοειδὴς καὶ κατώ- 

ςικτος" φωνεῖ δὲ μικρόν" ἧς! δὲ καὶ τῦτο ξυλοκόπον. ἄλλα 

μείζων" τὸν δὲ νῶτον ἀμφότεραι κυανῆν ἔχεσιν. καὶ τροχίς- 
λος. περὶ δὲ τὴν θάλατταν καὶ ἁλκυὼν καὶ κήρυλος. καὶ 
αἱ κορῶναι δὲ νέμονται ἁπτόμεναι τῶν ἐκπιπτόντων ζῴων" 
χαμφάγον γάρ ἐς ιν. ἔτι δὲ λάρος ὁ λευκὸς καὶ κέπφος, 

δ᾽ ἔςιν ἃ Τῇ καρποφαγόντω καὶ ποοφαγῶντα, οἷον φάψ,, (ς αἴθυια, χαραδριός. τῶν δὲ ςεγανοπόδων τὼ μὲν βαρύτερα 
φάττα, περιςεραί, οἶγάς, τρυγών. φάττα μὲν ἦν καὶ περι- χερὶ ποταμὲς καὶ λίμνας ἐςΐν, οἷον κύκνος, νῆττα, φαλα- 
ςερὼ ἀεὶ φαίνονται, τρυγὼν δὲ τῷ θέρυς" τῷ γὰρ χειμῶνος ρίς, κολυμβίς, ἔτι βόσκας, ὅμοιος μὲν νήττῃ, τὸ δὲ μέγε- 
ἀφανίζεται". φωλεῖ γάρ. οἰνὼς δὲ τῷ φθινοπώρυ καὶ φαί. θοὸς ἐλάττων, καὶ ὁ καλέμενος κόραζ᾽ ὅτος δ᾽ ἐςὶ τὸ μὲν 
νεται μάλιςωῳ καὶ ὠλίσκεται" ἔςι δὲ τὸ μέγεθος ἡ οἰγὼς μέγεθος οἷον πελαργός, πλὴν τὼ σκέλη ἔχει ἐλάττω, ςε- 
μείζων μὲν περιξερῶς, ἐλάττων δὲ φαβός' ἡ δ᾽ ἅλωσις 20 γανόπυς δὲ καὶ νευς «ὅς, τὸ δὲ χρῶμα μέλας" καθίζει δὲ 
αὐτῆς γύεται μάλιςα κακτύσης τὸ ὕδωρ. ἀφικνῶνται δ᾽ εἰς τος ἐπὶ τῶν δένδρων καὶ νεοττεύει ἐνταῦθα μόνος τῶν τοιύ- 

- τὸς τόπους τότος ἔχεσαι νεοττός" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τῇ θές των. ἔτι χήν, καὶ ὁ μικρὸς χὴν ὁ ὠγελαῖος, καὶ χηναλώ- 
ρος ἀφικνόμενα νεοττεύει ἐνταῦθα, καὶ ἐκτρέφει τὰ πλεῖξα πηξ καὶ αἷξ καὶ πηνέλοψ. ὁ δ᾽ ἁλιαίετος καὶ περὶ τὴν θά- 
ζῴοις, πλὴν τῶν περιςεροειδῶν. πάντων δ᾽ ὡς εἰπεῖν τῶν ὁρ- λατταν διατρίβει καὶ τὰ λιμναῖα κόπτει. πολλοὶ δὲ καὶ 
χίθων οἱ μὲν πεζεύεσι περὶ τὴν τροφήν, οἱ δὲ περὶ ποταμὸὺς Ὡς παμφαγοι τῶν ὀρνίθων εἰσίν. οἱ δὲ γαμνψώνχοι καὶ τῶν 
καὶ λίμνας βιοτέύεσιν, οἱ δὲ περὶ τὴν θάλατταν, ὅσοι μὲν ἄλλων ἅπτονται ζῴων, ὅσων ἂν κρατῶσι, καὶ τῶν ὀρνέων" 
ςεγανόποδες, ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι ποιύμενοι τὴν πλείςην δια- πλὴν ὧκ ὠλληλοφάγοι τῇ γώνς τῷ οἰκείν εἰσίν, ὥσπερ οἱ 
τριβήν, ὅσοι δὲ σχιζόποδες, περὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ" καὶ τότων ἰχθύες ἅπτονται πολλάκις καὶ ἑαυτῶν. ἔςι δὲ τὸ τῶν ὁρ- 
ἔνιοι διὰ τῶν. δυομένων τρεφόμενοι, ὅσοι μὴ σαρκοφάγοι, νίθων γένος πᾶν μὲν ὀλιγόποτον, οἱ δὲ γαμμψκώνυχες καὶ 

2. δὲ οπὶ Ῥ. ΠΠἀ.. μᾶλλον “415. 1} οἷον πίπα 5, πτοιεῖται ῬῚ δὲ πτοεῖται 45. ἡ τε οτχὰ ῬῈσ. [Π 5. τινες] καὶ 445, 1} ἄμφω “9 
6“. ἢ 1. νίμοτται Ῥ. Ἰ 8. προτρεκόμενα (5. ἢ κελιός 9, καλιός 125, κολιός 65. 11 ἔςι δ᾽ ὁ κελεὸς οἷα 95. Π 9. χλωρὸς ὅλος] χλα- 

ρόγολος ῬΕσ. | 10. σφόδρα] ὅλως σφόδρα Ὁ, ὅλος σφόδρα Ἐς. ᾿ δὲ 64. ἢ 11. παρὰ Ῥ. || 12. κνιδολόγος 5, κυιδολος “45, 1} τὸ δὰ 
μέγεθος 450». 1 μικρὸν Ο5. 1} 13. ἀκανθαλὶς “506. }} 14, καὶ οπι 65. [Π 15. δ᾽ εἰσὶν ἃ “45, δέ τινα Ῥ. 1] καὶ ποιορφαγῆντα 15, οἵα 

}Ῥ. 1 φάψ οπι .44““05. ' 16. φάττα οτι 2“. 1] οἰνὼς τρυγων] οἰνωτρυγών Ῥ, ὀνατρυγών Ἐσ. 1 φὼψ 105. ἃ δὴ ὄν φάττα ΡῈ“. |] 18. 
" φωλεύει 125. ἢ καὶ οτα ». 1] 20. μεῖζον εἴ τηοχ ἔλαττον 5. Π ὅρασις ῬΕ“. ἢ 21. καμπτύσης 4402 })5. 11 22. τότυς] τύσδε Ῥ4“, τὸς 

5. ἵ ἔχοντας ῬΏ“. || 23. ἀφικεῖνται “505. ΠΠ ἐκτρέφεται “45. 11 26. ὅσοι] οἱ “4505. 11 27. ἰν -- 28. σχιζόποδες οἵα Ῥ. ἰἱ 29. δι᾽ 
αὐτῶν «4905. ἢ φαινομένων 1). 1] τρέφονται 450“. 

1. μὺ] τε 105. ἢ τὸς οἵα 45. ΠΤ 2. λευκορώδιος 5, λευκορόδιος !ῬΡΕ“. ἢ τὸ μέγεθος ὗτος Ῥ. ἢ 3. ἔτι δὲ πελαργὸς 5. ΠΠ[ ἀ.. σχοι- 
γῆλος “45, σχοινιλὸς 5, σχοίνικλος ῬΡ, σχοινίκλος 125. ἢ 5. κίχλος “45, κίγκλος Ο. 1 πύγαργος} ὁ τρύγγας ῬΙ5. 1 τος δὲ μέγιςος Ὁ“. [{ 

6. οἷν ῬΙ5. ἢ κίγχλη Ο5. ἡ τὸ ὑραῖον ὅτοι “05. 1 Ἰ. σκαλίδρες Ἐσ, σκανδρὶς 440“, ὁ καλίδρις 5. ἢ 9. δύο εἴδη] δυσειδῇ 5, ἢ 
“λν αὐτῶν φθέγγεται “05. 1 10. καθινάζευσα (5. ἢ αὐτὴ 445. 1 11. κυανῶν ἔχουσιν ἀμφότεραι 125. 11 τροχῖλος 5, τρόχηλος Ὁ, τράχην ἢ 

ον Εσ. ΠΠ 12. δὲ οπι “456. 1] κηρύλλος “5. 11 1ἀ. δὲ οτχ . ἢ κίπφος Ῥ, γᾶφος 5. 16. περὶ τὸς ποταμὲς Ῥ, 1] νῆττα καὶ κύκιος 

“450. 1] φαληῤβὶς Ὁ“, φαραλὶς . { 17. ἔτι βάσκας ὅμοιος 4505, ἔτι δὲ βόσκας ὅμοιος 1)“, ἔτιβος καθ᾿ ὁμῖος Ῥ, ἔτιβος καθόμοιος Εσ, 

22. χὴν ὁ ἀγελαῖος καὶ οτα ῬΙ͂“. || 23. καὶ αἷξ οτχ ῬῈΕ». ᾿ πινέλσοψ (5. ἢ ἀλιαιοτὸς ῬΈΕ“. || 2λ. τὰς λίμνας διακόπτει “505, 1 25. 
δὲ οι Ῥ. || 27. ἀλληλοφαγῦσι, ΟΥΆΪ880 τοχ εἰσίν, Ὲσ. ἱ 28. αὑτῶν . [ἱ ὀρνέων “4425. ἢ 29. πᾶν μὲν] πάμπαν 66. [[| γαμψώ- 
γυχοι “45. 

ΕΠῚ 



δθὰ ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ἹΣΤΟΡΊΙΩΝ Θ. 

ἄποτοι πάμπαν, εἰ μή τι ὀλίγον γένος καὶ ὀλιγάκις. μά- ἔχπος, καὶ ἔτι σκληροτέρας καὶ βαθυτέρας τὰς τρίχας, καὶ 

λιστὰ δὲ τοιοῦτον ἡ κεγχρίς. καὶ ἰκτῖνος ὀλιγάκις μώ, καθ᾿ ὅλης τῆς ῥάχεως" ἐπιβουλεύει δὲ καὶ θηρεύει τὸς ἐκ 
ὦπται δὲ πίνων. : θρώπους, τοὺς δὲ κύνας καὶ ἐμοῦσα θηρεύει ὥσπερ οἱ ἀκ. 

Α " χ. ἧς : δ 
ἀ Τὰ δὲ “Φολιδωτὰ τῶν ἵψων, οἷϑν σαῦρός τε καὶ τὰ θρωποι" καὶ τυμβωρυχεῖ δὲ ἐφιέμενον τῆς σ᾿αρχοφαγίας 
τετράποδα τἄλλα καὶ οἱ ὄφεις, παμφάγα ἐςΐν" καὶ γὰρ 5 τῆς τοιαύτης. ἡ δ᾽ ἄρκτος παμφάγον ἐς, καὶ γὰρ καρπὸν 
σαρκοφάγα, καὶ πόαν ἐσθίωσιν. οἱ δ᾽ ὄφεις καὶ λιχνότωτοι ἐσθίει, καὶ ἀναβαΐύει ἐπὶ τὼ δένδρα διὰ τὴν ὑγρότητα τῶ 

τῶν Ἰῴων εἰσίν. ἔςι μὲν ὄν ὀλιγόκοτα καὶ ταῦτα καὶ τἄλ- σώματος, καὶ τοὺς καρποὺς τοὺς χέδροπας" ἐσθίει δὲ καὶ 
λα ὅσα ἔχει τὸν πλεύμονα σομφόν" ἔχεσι δὲ σομφὸν τὰ μέλι τὼ σμήνη καταγνύνσα, καὶ καρκίνος καὶ μύρμηκας, 
ὀλίγαιμα πάντα καὶ τὼ φοτόκα. οἱ δ᾽ ὄφεις καὶ πρὸς τὸ καὶ σαρκοφαγεῖ. διὰ γὰρ τὴν ἰσχὺν ἐπιτίθεται οὐ μόκν 
οἶνόν εἰσιν ὠκρωτεῖς, διὸ θηρεύουσί τινες καὶ τοὺς ἔχεις εἰς 10 τοῖς ἐλάφοις ἀλλὼ καὶ τοῖς ὠγρίοις ὑσίν, ἐὰὼν δύνηται λα- 
ὀςράκια διατιθέντες οἶνον εἰς τὰς αἱμασιάς" λαμβάνονται θεῖν ἐπιπεσοῦσα, καὶ τοῖς ταύροις" ὁμόσε χρωρήσασα ηὼ 
γὰρ μεθύοντες. σαρκοφάγοι δ᾽ ὄντες οἱ ὄφεις, ὅ τι ἂν λά- τῷ ταύρῳ κατὰ πρόσωπον ὑκτία κωταπίστει, καὶ τῇ ταύρι 
βωσι ζῷον, ἐξικμαΐζοντες ὅλα κατὰ τὴν ὑποχώρησιν προῖεν.ε τύπτειν ἐπιχειροῦντος τοῖς μὲν βραχίοσι τὰ κέρατα πιρ- 
ται. σχεδὸν δὲ καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, οἷον οἱ ἀράίχγαι" λαμβάνει, τῷ δὲ ξόματι τὴν ἀκρωμίαν δακῦσα καταβάλ- 
ἀλλ᾽ ἔξω οἱ ἀράχναι ἐκχυμίζεσιν, οἱ δ᾽ ὄφεις ἐν τῇ κοι- 15 λει τὸν ταῦρον. βαδίζει δ᾽ ἐπί τινα χρόνον ὀλίγον καὶ τῶ 
λίᾳ. λαμβάνει μὲν οὖν ὁ ὄφις ὅθεν ἄν τύχῃ τὸ διδόμενεν δυοῖν ποδοῖν ὀρθή. τὼ δὲ κρέα πάντα κατεσθίει προσήτουτα 
(ἐσθίει γγὼρ καὶ ὀρνίθια καὶ θηρία, καὶ φὰ καταπίνει), λα» πρῶτον. ὁ δὲ λέων σαρκοφάγον μή ἐςιν, ὥσπερ καὶ τῦλλε 
βὼν δ' ἐπανάγει, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἔλθὼν εἰς εὐθὺ κα- ὅσα ἄγρια καὶ καρχαρόδοντα, τῇ δὲ βρώσει χρῆται λώ: 
ταςήσῃ, κἄπειθ' ἕτω συνάγει ἑαυτὸν καὶ συςέλλει εἰς μι- βρως, καὶ καταπίνει πολλὰ ὅλα οὐ διαιρῶν, εἶθ᾽ ἡμέ: 
κρὸν ὥς᾽ ἐκταθένττος κάτω γίεσθαι τὸ καταποθέν. ταῦτα 20 δύο ἢ τρεῖς ἀσιτεῖ" δύναται γὰρ διὰ τὸ ὑπερπληροῦσθαι 
δὲ ποιεῖ διὰ τὸ τὸν ςόμαχον εἶναν λεπτὸν καὶ μακρόν. δύ- ὀλιγόποτον δ᾽ ἐςΐν. τὸ δὲ περίττωμα προΐεται σπανίως" δὲ 
γωται. δ᾽ ἄσιτα καὶ τὰ φαλάγγια καὶ οἱ ὄφεις πολὺν χρό- τρίτης γὼρ ἢ ὅπως ἂν τύχῃ προχωρεῖ, καὶ τοῦτο ξυρὸν καὶ 
νὸν Ὧν" ἔςι δὲ τῦτο θεωρῆσαι ἐκ τῶν παρὰ τοῖς φαρμακο- ἐξικμασμένον, ὅμοιον κυνί, προΐεται δὲ καὶ τὴν φῦσαν τῷ 
αώλαις τρεφομένων. ἜΣ τ δρα δριμεῖαν καὶ τὸ οὖρον ἔχον ὀσμήν, διόπερ οἱ κύρε ἐφ᾽. 

5 Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ζῳοτόκων τὰ μὲν ἄγρια καὶ 25 φραΐνονται τῶν δένδρων" οὐρεῖ γὰρ αἴρων τὸ σκέλος ὥττῳ 
καρχαρόδοντα πάντα σαρκοφάγα" πλὴν τὸς λύκυς φασί, οἱ κύνες. ἐμποιεῖ δὲ καὶ ὀσμὴν βαρεῖαν ἐν τοῖς ἐσθιομύνι 
ὅταν πεινῶσιν, ἐσθίειν τινὰ γῆν, μόνον δὴ τοῦτο τῶν ζῴων: καταπνέων᾽ καὶ γὰρ ἀνοιχθέντος αὐτοῦ ταὶ ἔσω ἀτμίδα ἐ- 
πόας δ᾽ ἄλλοτε μὲν οὐχ, ἅπτονται, ὅταν δὲ κάμνωσι, κα. φήισι βαρεῖαν. ὥϊα δὲ τῶν τετραπόδων καὶ ὠγρίων ζω" 
θάπερ καὶ αἱ κύνες ἐσθίουσαι ἀνεμῖῆσι καὶ καθαίρονται. ἀν- ποιεῖται τὴν τροφὴν περὶ. λίμνας καὶ ποτωμέφ' περὶ δὲ τὸ 
θρωποφαγῦσι δ᾽ οἱ μονοκεῖραι τῶν λύκων μᾶλλον [αὐτῶν] ἢ 30 θάλατταν ἀδὲν ἔξω φώκης. τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅ τε καλύμεῃ 
τὼ κυνηγέσια. ὃν δὲ καλῦσιν οἱ μὲν γλαΐγον οἱ δ᾽ ὕαιναν, ἔςι κάςωρ καὶ τὸ σαθέριον καὶ τὸ σατύριον καὶ ἐνυδρὶς καὶ ἡ 
μὲν τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττων λύκου, χαίτην δ᾽ ἔχει ὥσπερ καλυμόη λάταξ᾽ ἔςι δὲ τῦτο πλατύτερον τῆς ἐνυδρίδος, κὰ 

4. τῇ ὅτι . 11 ἀ. οἷον οτι .45. 11 σαῦροί “4505, 1 τὼ οτι Ῥ΄45. ἢ 5. παμφάγα εἰσὶ καὶ σαρκοφάγα «44. Π 6. λιχνότατα “- 8. 
ὄφεις καὶ οπι 65. ἢ 7. καὶ τἄλλα] ἀλλ᾽ ῬΕ. {[8. πνεύμοια 4585. ἢ} 9. ὀλιγόαιμα 4 εἰ οοτῖ “445. 1} 40. ὄφεις εἰς ὀςράκινα 40] 
41. διὰ τὸ τιθέναι ῬΉ5.. 1 οἷον “4505. } 12. γὰρ] δὲ 225.  λαμβάνωσι ΡῈ“. 1 44. αἱ ΡῈ“, καὶ οἱ Ὧσ. 1 15. ἀλλ᾽ ἕξω οἱ ἐμάγω 

οπι Ῥ. || ἐκχυμάζυσιν «4505. ᾿] 16. ὁ ὄφις οπι . ᾿ 17. γὰρ κὠὶ γὰρ τὰ 5, γὰρ Ῥ. ἸΠ καταπύει ὠά Ῥ. 1 18. ἔλθωσιν εὐδὶ ῬΕΙ͂ 

19. αὐτὸν 05. 20. καταποθέν] κάτωθεν 4505. }} 23. φαρμακοπώλοις 45. ΠΠ᾿ 25. ζωστοκύντων ῬΏ“. 27. τότων “15. ἢ 39. κὐπ] 

κύνες ὅταν κάμνωσιν ΤΉ“. ᾿ἰ ἰσθίουσαι ἀναιμῦσι (5, ἐσθίσυσιν ἀτεμῦῆσαι 5, ἰσθίουσιν ἀναιμῆνσαι Ῥ, 1] 31. γάνον 125. 11 32. μὲν στὰ ΡΡε! 

ἰλάττων δοβηείάογιδ: οοάΐοε5 ἔλαττον. ἢ χαῖτιν “4415. 

4. ἵππι Ῥ, λύκε ἵππος Ἐπ. ᾿ 2. καθ᾽] δι᾽ Ρ“. ᾿Π 8. νέμυσα ῬΈ“. ἢ ἀ. σαρκοφάγε «45. Π 5. τῆς τοιαύτης} τῶν ἀνθρώτων »»ε! 

Ἴ. χεδροπές 4140. ἢ δὲ οαι Ῥ. "} 8. μελιττῶν ΡΑ.“058.. ἢ μύρμηκας ἐσθίει καὶ Ῥι 11 9. γὰρ οτὰ (Ῥ. | οὐ] δὲ οὐ Ῥ. ἢ 10. ταῖς .). 

15. 1 ἂν 65. ἢ} 11. τὰς ταύρυς “15, ἢ ὁμόσε γὰρ χωρήσασὰ ἢ)“, ὅμως ἐγχωρήσασα 12“. 138. βραχέσι ῬΈ“. Ἰ] τὰ] τῷ ταύρυ τὰ ΡΡοη! 

44. δάκυσα ῬΏ“. ἢ 16. προσειπῦσα ῬΕ“. 19. ὅλα οἵα 5. ἢ! εἶθ᾽] ἐπὶ δ᾽ “4140. 1 20. τῇ πεχληρῶσϑαι (5, 1} 22. σκληρὸν 4505. 

23. ἱξιιμασάμενον ΡῈ“. {[{ ὅμοιον] καὶ ὅμοιον «4505. ἢ σφόδρα] φύσει 4405. 1} 2ἡ. ἔχει 4405. ἢ} 30. ϑαλαττίαν εἰ εἰσὶν “45, [Π 31. δ 

θρίον καὶ τὸ σαπείριον “4505. 1 ἡ οπι .45. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΏΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 8. δ9ὅ 

ὀδόντας ἔχει ἰσχυρούς" ἐξιοῦσα γὰρ νύκτωρ πολλάκις τὰς κατὼ τὼς ἡλικίας, μάχεται δὲ ὃς καὶ λύκῳ. ἀπογίνεται 
περὶ τὸν ποταμὸν κερκίδας ἐκτέμνει τοῖς ὀδοῦσιν, δάκνει δὲ δ᾽ ἀπὸ τῷ ςαθμξ, ὅσον ἕλκει ζῶσα, τὸ ἕκτον μέρος εἰς τρί- 
τὸς ἀνθρώπους καὶ ἡ ἐνυδρίς, καὶ ὑκ. ἀφίησιν, ὡς λέγουσι, χας καὶ αἷμα καὶ τὰ τοιαῦτα. θηλαζόμεναι δὲ καὶ αἱ ὕες 
«μέχρι ἂν ὀςῷᾷ ψόφον ἀκέσῃ. τὸ δὲ τρίχωμα ἔχει ἡ λάταξ καὶ τἄλλα πάντα λεπτότερα γίνεται. ταῦτα μὲν ὅν τῦτον 
σχληρόν, καὶ τὸ εἶδος μεταξὺ τῷ τῆς φώκης τριχώμωτος 5 ἔχει τὸν τρόπον. οἱ δὲ βόες εἰσὶ μὲν καὶ καρποφάγοι. καὶ Ἶ 
καὶ τῦ᾿ τὰς ἐλάφε. ποηφάγοι, πιαΐνονται δὲ τοῖς τε φυσητικοῖς, οἷον ὀρόβοις 

Πύνει δὲ τῶν. ζῴων τὼ μὲν καρχαράδοντω λώπτοντα᾽' καὶ κυάμοις ἐρηριγμώοις καὶ χλόῃ κυάμων, καὶ ἐάν τις 
ὄνια δὲ καὶ τῶν μὴ καρχιαροδόντων, οἷον αἱ μύες. τὼ δὲ τὸ δέρμα ἐντεμὼν φυσήσῃ καὶ μετὰ ταῦτα παράσχῃ τὴν 
συνόδοντα σπάσει, οἷον ἵπποι καὶ βόες. ἡ δ᾽ ἄρκτος οὔτε τροφὴν τοῖς πρεσβυτέροις, ἔτι δὲ κριθαῖς καὶ ἁπλῶς καὶ 
στάσει ἦτε λάψει, ἀλλὰ κώψει. καὶ τῶν ὀρνέων δὲ τὼ μὲν 0 ἐπτισμώαις, καὶ τοῖς γλυκέσιν, οἷον σύκοις καὶ ἀς αφίσι 
ἄλλα σπάσει, πλὴν τὰ μὲν μακραύχενα διαλείποντω καὶ καὶ οἴνῳ καὶ τοῖς φύλλοις τῆς πτελέας" μάλις α δ᾽ οἱ ἥλιοι 
αἴροντα τὴν κεφαλήν, ὁ δὲ πορφυρίων μόνος κάψει. καὶ τὼ λυτρὼ τὰ ϑερμά, τὰ δὲ κέρωτα τῶν νέων χλιαινό- 

“Τὰ δὲ κερατώδη τῶν ζῴων, καὶ ἥμερα καὶ ἄγρια, μενα τῷ κηρῷ ἄγεται ῥᾳδίως ὅπα ἄν τις ἐθέλῃ!" καὶ τοὺς 
καὶ ὅσα μὴ καρχαρόδοντα, πάντα καρποφάγα καὶ ποη- πόδας δ᾽ ἧττον ἀλγῆσιν, ἐάν τις τὰ κέρατα ἀλείφῃ κηρῷ ἢ 
φάγα ἐςί, μὴ λίαν κατεχόμενα τῷ πεινῆν, ἔξω τῆς ὑός" 15 πίττῃ ἢ ἐλαίῳ. πονοῦσι δ᾽ αἱ ὠγελαῖαι μᾶλλον ὑπὸ τῆς 
αὕτη δ᾽ ἥχιςα ποηφάγον καὶ καρκοφάγον ἐςΐν" ῥιζοφάγον. πάχνης μετανιςάμεναι ἢ ὑπὸ χιόνος, αὐξάνονται δὲ ὅταν 
ἃ μώλιςα ἡ ὗς ἐξὶ τῶν ζῴων διὰ τὸ εὖ πεφυκέαι τὸ πλείω ἔτη ἀνόχευτοι ὦσιν" διὸ οἱ ἐν τῇ Ἠπείρῳ τὰς καλε- 
ῥύγχος πρὸς τὴν ἐργασίαν ταύτην, καὶ εὐχερέςατον πρὸς μένας Πυρρίχας. βοῦς ἐννέα ἔτη διατηροῦσιν ἀνοχεύτους καὶ 
πῶσαν τροφὴν τῶν ζῴων ἐςΐν. τάχιςα δὲ καὶ ἐπιδίδωσιν εἰς καλοῦσιν ὠποταύρους, ὅπως αὐξανωνται. τύτων δὲ τὸ μὲν 

ες χωχύτητα ὡς κατὰ μέγεθος" πιαίνεται γὰρ ἐν ἑξήκοντα 20 πλῆθος εἶναί φασι περὶ τετρακοσίας, ἰδίους τῶν βασιλέων, 
ἡμέραιφ' ὅσον δ᾽ ἐπιδίδωσιν, γινώσκουσιν οἱ περὶ ταῦτα ἐν ἄλλῃ δὲ ζῆν χώρῳ ὁ δύνασθαι" καίτοι πεπειρῶσθαι τι- 
“«ραγματευόμενοι νῆςιν ἱςιάντες. πιαίνεται δὲ προλιμοκτονη- νάς. ἵπποι δὲ καὶ ὑρεῖς καὶ ὄνοι καρποφάγοι μόν εἰσι καὶ 8 
ϑεῖσα ἡμέρας τρεῖς" σχεδὸν δὲ καὶ τἄλλα πάντα προλιμο- ποηφάγοι, μάλιςα δὲ πιαίνεται τῷ ποτῷ" ὡς γὰρ ἀν πίνῃ 
κτονούμενα πιαύεται. μετὰ δὲ τὼς τρεῖς ἡμέρας εὐωχοῦσιν τὼ ὑποζύγια τὸ ὕδωρ, οὕτω καὶ πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν ἔχει 
ἄδη οἱ πιαίνόντες τὼς ὗς. οἱ δὲ Θρᾷκες πιαίνουσι τῇ μὲν 25 τῆς τροφῆς, καὶ ὅπε δ᾽ ἂν ἧττον δυσχεραΐῃ τὸ ποτόν, τῦτο 
πρώτῃ πιεῖν διδόντες, εἶτα διαλείπεσιν ἡμέραν μίαν τὸ πρῶ- μᾶλλον εὐχορτόν ἐςιν. ἡ δὲ κράςις λειοτριχεῖν ποιεῖ, ὅταν 
τον, μετὰ δὲ ταῦτα δύο; εἶτα τρεῖς καὶ τέτταρας μέχρι ἔγκυος ἢ" ὅταν δ᾽ ἀθέρας ἔχη σκληρός, ὧς ἀγαθή. τῆς δὲ 
τῶν ἑπτά,. πιαύέται δὲ τὸ ζῷον τοῦτο κριθαῖς, κέγχροις, πόας τῆς Μηδικῆς ἥ τε πρωτόκουρος φαύλη, καὶ ὅπου ὧν 
σύκοις, ᾿ἀκύλοις, ἀχρώσι, σικύοις.. μάλιςα δὲ καὶ ταῦτα ὕδωρ δυσῶδες ἐπάώγηται". ὄζει γὰρ τῆς πόας. πίνειν δ᾽ αἱ 
καὶ τἄλλα τὰ ἔχοντα κοιλίαν θερμὴν καὶ ἀτρεμία πιαίνει" ἢὴ μὲν βόες ζητῦσι καθαρόν, οἱ δ᾽ ἵπποι ὥσπερ αἱ κάμηλοι" 
τὰς δ᾽ ὗς καὶ τὸ λούεσθαι ἐν πηλῷ. νέμεσθαι δὲ βύλονται ἡ δὲ κάμηλος πύνει ἥδιον θολερὸν καὶ ταχύ, οὐδ᾽ ὠπὸ τῶν 

.9.. παρὰ 905. ᾿ 3. ὡς μὲν λέγεται “4465. 1 ἀ. μέχρις 65})5. 11! ἐςῦ, ογαὰ 125. 1 ἀκύση ψόφον .45, ψόφον ἀκῶσαν ῬΈσ. || 8. καὶ 

οἵα ΡῈ“. ῃ αἱ “20. ἢ 9. ἵππος 65. 11. μακραύχενα! μικρὰ ὑχ δα ΡῈ“. { 13. κρεατώδη 5 ΈἘ5. | 1λ. καὶ ϑηῖο ὅσα οτὰ 5. ἢ 
ποιοφάγα “4505. {[ 15. ὑός] κυνός ῬΏ5Ε5. Π 16. ποιοφάγον 504} 5. 1 καρποφόρον 45. 1} ἐςν οτὰ “4506. 1] 20. κατὰ τὸ μ. 2“. ἢ 
421. γ...] ἐπυγινώσκυσιν “5. ἢ 22. ἱςῶετες 1)“. 1 34. τὰς οἵα 450“. ἃ 27. τῦτο 4σ05. 11 εἶτα) εἶτα καὶ Ὁ“. ᾿ μέχρι] καὶ μέχρι ΡΈ“. ἡ 
29. ἀκοίλοις. ὉΓ “45, ἀκύλαις οοττ.. ἢ σικύσι 5, συκισῖς 45, συκινοῖς 5. 1} 30. θερμὴν] θερμὴν ἀγαϑὴν “45, ἀγαθὴν ῬΩ51)“. ᾿] ἢ ἀτρε. 
μίαν «420 ο. 1 31. τὰς δ᾽ ὃς] δὲ τὰς ὕς “440 τὰς νηδὺς Ῥ, τὰς νηδῦς Ἐσ, 1 λούεσθαι] νέμεσθαι “. 

ὥ: τὸς ςαθμὺς ἔσον ζῶσα ἕλκει Ῥ. 1 3. καὶ ροβὲ δὲ οτὰ “4505. |].- 6, ποιοφάγοι “4550 5, ποοφάγοι Ῥ. [Ϊ τοῖς φυσικοῖς ΡΏ“. ἢ 
7. ἐριρυγμένοις Ῥ 5, ἠρεισμένοις 4“, ἠρεγμένοις 5, ογα Ὦ". ᾿ ἄν 5. 1 8. ἱκτεμὼν “4505. }} παρέχη ΡΏ“. Ἰ τὴν οπὶ 4465. [[9. ἃ- 

πλεῖ; Ὅσ. 111. ἥλιοι] ἡλεῖοι ῬῈ5. ἢ 12. τὰ ροϑὶ λυτρὼ οτα ῬΆ“. “κεράτια Ῥ. 18. θέλη “4405. ἢ 14. δ' οἵα «45. ἢ ἂν 65, ἢ 

ἐλιφῆ “44, ἢ ἰλαίν ἢ πίττη 440, 1 15. αἱ ὠγέλαι αἱ ῬΕσ, αἱ ἀγέχαι 452)“. ἢ 16. πάχνης}] γαλήνης ῬῈ“. 18. διαφυλάττνσιν 

440. 1 19. ὅτε ἢ)“, ὅταν 485. ἢ! αὔξωντται ΡὮ»“. 20. τετρακοσίες 6", τριακοσίας 1)5. ἱ 21. ζῆν δὲ ἐν ἄλλη “150. 1 22. καρπο- 

φάγα μέν ἰςι Ρ2)ο. ἢ} 23. ποιοφάγοι “45, ποηφάγα ῬΈ“. 1 πότω 15, τόπω Ῥ. ᾿ἱ πίηται 445. ἱ 25. ὅπι δ᾽] ὁποῖον 5.  δυσχερα- 

"] ἢ τὸ δυσχεραῖνον ΡῈ“. 1 26. καὶ οτὰ Ῥ. ἢ κράςις ϑυ!Ρυνρίυβ: κράσις “4505, κρατὶς 5 Ἐς, κρατὲς Ῥα ᾿Π|λειοκρατεῖν Ῥ5,. πλειοτρι- 
χεῖν «4505. ἢ 217. ἔχειν 4“, 1 σκληρός οτὰ Ὁ. 28. ὅπι ἄν] ὁπόταν ΡῈ“, ὅταν 4440». ᾿ 29. ὄζει γὰρ} ὅταν Ῥι, ὃ Ἐσ4. ἢ 30. αἢ καὶ 
αἱ ΡΙ.. ᾿ὶ 31. οὐδὲ γὰρ ἀπὸ «45. . 

᾿ [2 
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ποταμῶν πρότερον πήει ἢ συνταράξαι. δύναται δ᾽ ἄποτος 
ἀνέχεσθαι καὶ τέτταρας ἡμέρας" εἶτα μετὰ ταῦτα πίνει 
πολιὶὶ πλῆθος. ὁ δ᾽ ἐλέφας ἐσθίει πλεῖξον μὲν μεδίμνους 
ΝΜακεδονικὸς ἐννέα͵ ἐπὶ μιῶς ἐδωδῆς" ἐπικίνδυγον δὲ τὸ τοσῦ- 

τὸν πλῆθος᾽ τὸ δ᾽ ἐπίπαν Ἐξ μεδίμνος ἢ ἑπτά, ἀλφίτων δὲ 5 
πότε μεδίμνους καὶ οἴνου πότε μάρεις (ἔς: δ᾽ ὁ μάρις ὃξ 
κοτύλαι). ἤδη δέ τις ἔπιεν ἐλέφας μετρητὰς ὕδατος Μω- 
κεδονικοὺς εἰσώκαξ δέκα καὶ τέτταρας, καὶ πάλιν τῆς δεῖ- 
λης ἄλλυς ὀκτώ. ζῶσι δ᾽ αἱ μὲν πολλαὶ τῶν καμήλων περὶ 
ἔτη τριάκοντα, ἔνιαι δὲ πολλῷ πλείω" καὶ γὰρ εἰς ἔτη ἑκα- 10 
τὸν ζῶσιν. τὸν δ᾽ ἐλέφαντα ζῆν οἱ μὲν περὶ ἔτη διακόσιά 
φασιν, οἱ δὲ τριακόσια. 

Πρόβωτα δὲ καὶ αἶγες εἰσὶ μὲν ποηφάγα, τὴν δὲ 
γομυὴν πονται τὰ μὲν πρόβατα προσεδρεύοντα καὶ μονΐ- 
μως, αἱ δ᾽ αἶγες ταχὺ μεταβάλλουσαι καὶ τῶν ἄκρων (5 

ἁπτόμεναι μόνον. πιαίνει δὲ μάλιςα τὸ πρόβατον τὸ πο- 
σόν, διὸ καὶ τῷ θέρους διδόασιν ὥλας διὰ πότε ἡμερῶν μέ- 
διμνον τοῖς ἑκατόν" γύεται γὰρ ἕτως ὑγιεινότερον καὶ πιότε- 
ρὸν τὸ ποιμνίον. καὶ τὰ πολλὰ δὲ ὡλίζοντες διὼ τῦτο προσ- 
φέρυσιν, οἷον ἔν τε τοῖς ἀχύροις ὥλας πολλός (διψῶντα γὰρ Ὁ 
πόει μᾶλλον) καὶ τῇ μετοπώρε τὴν κολοκύνθην ὡλὶ πάτ- 
τοντες᾽ τῦτο γὰρ καὶ γάλα ποιεῖ πλεῖον. καὶ κινύμεναι δὲ 
μεσημβρίας πύουσι μᾶλλον πρὸς τὴν δείλην. «ράᾳ τε τὺς 
τόκυς ἁλιζάμεναι μείζω τὼ ὕθατα καθιῶσιν. πιαΐει δὲ τὰ 
πρόβατα θαλλός, κότινος, ἀφώκη, ἄχυρα ὁποῖα ἀν ἢ" ὥ- 25 
πάντα δὲ μᾶλλον πιαΐει ἄλμῃ προσρανθότα. παχύνεται 
δὲ καὶ ταῦτα μᾶλλον προλιμοκτογηθέντω τρεῖς ἡμέρας. ὕ- 
δὼρ δὲ τοῖς προβάτοις τῷ μετοκώρου τὸ βέρειον τῷ νοτίου 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ Θ. 

ἔχειν πάχνην, τὼς δὲ μὴ ἔχειν" διὰ γὰρ τὴν ὠσθένειαν 
κινόμεναι!ι ὠποβάλλεσιν αἱ μὴ ἰσχύεσαι. παντὸς δὲ τετρώ- 
ποδὺς τὰ κρέα χερίω, ὅπου ἑλώδη χωρία νέμονται ἢ ὕπου 
μετεωῤότερα. εἰσὶ δ᾽ εὐχειμερώτεραι αἱ πλατύκερκοι οἷες 
τῶν μακροκέρκων καὶ αἱ κολέραι τῶν λασίων" δυσιχείμεροι 
δὲ καὶ αἱ οὖλαι. ὑγιεινότεραι μὲν οὖν αἱ οἷες τῶν αἰγῶν, 
ἰσχύκσι δὲ μᾶλλον αἱ αἶγες τῶν οἰῶν. τῶν. δὲ λυκοβρώτων 
προβάτων τὰ κώδια καὶ τὼ ἔρια καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἱμάτια 
φθειρωδέςερα, γίνεται πολὺ μᾶλλον τῶν ἄλλων. 

Τῶν δ᾽ ἐντόμων. τὰ μὲν ἔχοντα ὀδόντας παμφάγα τὶ 
ἐξί, τὰ δὲ γλῶτταν μόνον τοῖς ὑγροῖς τρέφεται, πάντοθεν 
ἐκχυλίζοντα ταύτῃ. καὶ τότων τὰ μὲν παμφάγα (πάν- 
Τῶν γὼρ γεύεται τῶν χυμῶν), οἷον αἱ μυῖαι, τὰ δ᾽ αἷμο- 
βόρα, καθάπερ μύωψ καὶ οἷξρος" τὰ δὲ φυτῶν καὶ καρ- 
πῶν Τὴ χυλοῖς. ἡ δὲ μέλιττα μόνον πρὸς οὐδὲν προσίζει 

σαπρόν, ὑδὲ χρῆται τροφῇ ὑδεμιᾷ ἀλλ᾽ ἢ τῇ γλυκὺν ἐχόση 
χυμόν" καὶ ὕδωρ δ᾽ ἥδιςα εἰς ἑαυτὰς λαμβάνεσιν, 
καθαρὸν ἀναπηδᾷ. 

Τροφαῖς μὲν ὄν χρῶνται τὰ γέη τῶν ζῴων ταῖς εἰ- 
ρημέναις. αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν ἅπασαι περί τε τὰς ὀχείας 12 
καὶ τὼς τεκγώσεις εἰσί, καὶ περὶ τὼς εὐπορίας τῆς τροφῆς, 
καὶ πρὸς τὰ ψύχρι καὶ τὰς ἀλέας πεπορισμῴαι, καὶ πρὸς 
τὸς μεταβολὰς τὰς τῶν ὡρῶν. πάντα γὰρ τῆς κατὰ τὶ 
θερμὸν καὶ ψυχρὸν μεταβολῆς αἴσθησιν ἔχει σύμῷυτον, 
καὶ καθάπερ τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν εἰς τὰς οἰκίας τῷὋὁ χει- 
μῶνος μεταβάλλαεσιν, οἱ δὲ πολλῆς χώρας κρατῆστες θερξ- 
ἴασι μὲν ἐν τοῖς ψυχροῖς χειμάζεσι δ᾽ ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, 
ὅτω καὶ τῶν ζῴων τὰ δυνάμενα μεταβάλλειν τὸς τόπους. 

σ΄ ΠῚ 
δπ ἂν 

ἄμεινον, καὶ αἱ νομαὶ αἱ πρὸς ἑσπέραν συμφέρουσιν, λε- καὶ τὼ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς συνήθεσι τόποις εὑρίσκεται τὼς 
πτύνουσι δ᾽ αἱ ὁδοὶ καὶ αἱ ταλαιπωρίαι. οἱ δὲ ποιμένες 30 βοηθείας, τὰ δ᾽ ἐκτοπίζει, μετὰ μὲν τὴν φθινοκωρσὴν ἰση- 

,ὔ ν » Ῥ “- »» ΄ λν κο ᾽ὔ΄ ᾿] “ ,ὔ » »“" ’ὔ΄ ΄ ᾿ γινώσκουσι τὰς ἰσιχυούσας τῶν οἰῶν, ὅταν χειμὼν ἢ, τῷ μερίαν ἐκ τὸ Πόντε καὶ τῶν ψυχρῶν τόπων φεύγοντα τὸτ 

4, συνταράξει ῬΏ 5. ἢ 8. ὃ -α 5. πλῆθος οπὶ (5. 1 6. μεδίμνες οἵα 5. ἢ μαρεῖς εἴ μαρὶς Ῥ5. {Π 8. καὶ οπι 22“. } τέσσαρας 
ῬΑ“. ' 11. φασὶν οἱ μὲν περὶ ἔτη τριακόσια, οἱ δὲ διακόσια, ῬΙ)5. ἃ 413, ποιοφάγα 4405) 5. 11 1ἀ.. προεδρεύοντα Ῥ. Ἰ νομίμως (5. ἵ 
46. μόνων 4405. 1 18. ὑγιεινὸν ῬΕ5, 1] καὶ, πιότερον οτὰ “4405, || 19. δὲ ἁλίζοντες] δελεάζοντες ΡῈ“. 1 20. οἷον οταὰ 25. ἢ 21. κολο- 

κύτην ἅλα ῬΏ 5. 22. καὶ ροβὲ γὰρ οτὰ Ὁ. || 23. πήυσι δὲ μ. «45. }} τῇ δελη ῬΙ5. ἢ" 24. καθίησι 4405. ἢ 25. θαλὸς Ῥ. Π ἀχύό- 

ρα “45. } ἂν ὁποία ἢ .45, καὶ πόα Ῥ καὶ ποία Ἐπ. || πάντα Ρ)5. Ϊ 26. προρρανθέντα ῬΙ)“. ἃ 27. προσλιμοκτονηθέντα 45. 11 28. τοῖς 
οἵἷὰ ΡΠ“. || 30. αἱ ροϑὶ καὶ οπὶ ῬΕ“. [ 31. ἰσχυρὰς ΡΙ)“. ἢ ὑῶν ΡΏ“, ὀΐων .4“0-. 

1. πάχνην ἔχειν 705. 1] τὺς 5. }} μὴ] τῷ μὴ 1)“. ἢ 8. ὅπε εἰς ἱλώδη ῬΊ5. 1 ἀ. εὐχειμώτεροι οἱ 44“. { ὅτες 5“, ες ῬῈ“, σαι 
“4505. }} 5. κολϑεραὶ Οο. ἢ δασείων «4405. 1 6. αἱ οτὰ ῬῈσ, ᾿ οὗλα!) αἶγες Ῥ)5. ἱ αἱ οπι “5. || δες “05 “, ὕες ΡΕ“. ἢ 1. 

ἐΐων 4509}, 5, ὑῶν ῬΈσ. 1} λευκοβρώτων “45. 1 11. εἰσὶ εἰ πανταχόθεν 4“. 1 12. ἐκχολίζοντα ῬΕ“. ἢ ταύτην “4505. 1 13. γὰρ οἵα 
“405. }ὶ τῶν οαἱ ῬΏ“Ε5. ἡ 15. ζῇ οτὰ ργ «45. "! χυμοῖς ΡῈ" εἰ τε «45. ἢ σαπρὸν προσίζει (“0 5, προσίζει σαθρὸν Ῥ. ἢ 16. καὶ χρῇ- 
ται δὲ ΡΟ. ΠΠὑὐδεμία ἄλλη. τὰ δὲ γλυκὺν ἔχυσι “4505, ἃ 11. ἥδιςον ῬΠ)5. 1 αὐτὰς 65. 18. καθαρὸν οπι Ά“. ἃ ἀναπηδήη Ῥὶ ἀγα πη- 

δε Ἐπ. 1 19. τῶν ζώων τὰ γένη Ὁ σ. [| προειρημέναις “4505. 1} 21. τὰς ροδὶ καὶ οαι Ῥό5})“. 22. καὶ πρὸς --- πεκορισμύαι οἵα Ὁ“. ἢ 
τὰς] πρὸς τὰς 4405. 1} 23. τὰς οἷα Ὧσ, || τὰς οἵα «450. 24, ψυχρὸν καὶ θερμὸν Ὁ 5. 30. μετὰ μὼ] μετὰ δὲ 1)“, τὰ δὲ μετὰ 
μὲν “450, || 31. καὶ οτὰ (5. ] τόπων οπὶ . 
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ἐπιόντα, χειμῶνα, μετὼ δὲ τὴν ἐαρινὴν ἐκ τῶν θερμῶν εἰς 
τὸς τόπυς τὸς ψυχρὸς φοβέμενα τὼ καύματα, τὰ μὲν ἐκ 
τῶν ἐγγὺς τόπων ποιόμενα τὰς μεταβολάς, τὼ δὲ καὶ ἐκ 
τῶν ἐσχάτων ὡς εἰπεῖν, οἷον αἱ γέρανοι ποιῶσιν" μεταβάλ- 

5891 

τῷ λίθε ψεῦδός. ἐς" λέγεται γὰρ ὡς ἔχεσιν ἔρμῳ λίθον, ὃς 
γίεται χρήσιμος πρὸς τὰς τῷ χρυσὰ βασάνες, ὅταν ὠνε- 
μέσωσιν. ἀπαίρουσι δὲ καὶ αἱ φάτται καὶ αἱ πελειάδες, 
καὶ ὁ χειμάζουσι, καὶ αἱ χελιδόνες καὶ αἱ τρυγόνες" αἱ 

λυσι γὼρ ἐκ τῶν Σκυθικῶν πεδίων εἰς τὰ ἔλη τὼ ἄγω τῆς 5 δὲ. περιςεραὶ καταμένυσιν. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ὄρτυγες, ἐξὼν 
Αἰγύπτου, ὅθεν ὁ Νεῖλος ῥεῖ" ὃ καὶ λέγονται τοῖς Πυγμαίοις 
ἐπιχειρεῖν" ὁ γάρ ἐςι τῶτο μῦθος, ὠλλ᾽ ἔς! κατὰ τὴν ἀλής 
θειαν γώος μικρὸν μέν, ὥσπερ λέγεται, καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ 
ἵπποι, τρωγλοδύται δ᾽ εἰσὶ τὸν βίον. καὶ οἷ“ πελεκᾶνες δ᾽ 

μή τες ὑπολειφθῶσι καὶ τῶν τρυγόνων καὶ τῶν ὀρτύγων ἐν 
ἐὐεΐλοις χωρίοις. ὠγελάζονται δ᾽ αἴ τε φάτται καὶ αἱ τρυ- 

΄, σ Ψ' ΄ ΄ σ μ᾿ Ἁ 
γόνες, ὕταν τε παραγίνωνται καὶ πάλιν ὅταν ὥρα ἢ πρὸς 

τὴν ἀνακομιδήν. οἱ δ᾽ ὄρτυγες ὅταν πέσωσιν, ἐὰν μὲν εὖ- 

ἐχτοπίζεσι, καὶ πέτονται ὠπὸ τῷ Στρυμόνος ποταμῇ ἐπὶ τὸν 10 δία ἢ βόρειον ἢ, συνδυαϊζονταί τε καὶ εὐημερῶσιν, ἐὰν δὲ 
Ἴρρον, κἀκεῖ τεχνοποίῶνται" ἀθρόοι δ᾽ ἀπέρχονται, ἀναμέ- 
γόντες οἱ πρότεροι τὲς ὕςερον, διὰ τὸ ὅταν ὑπερπτῶνται τὸ 
ὄρος ἀδήλους γύεσθαι. τοὺς προτέρους τοῖς ὑςέροις. καὶ οἱ 
ἰχθύες δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ μὲν ἐκ τῷ Πόντε καὶ εἰς τὸν 

γότος, χαλεπῶς ἔχουσι διὰ τὸ μὴ εἶναι πτητικοί". ὑγρὸς 
Ἂς λ, :Υ ἈΝ ε ΄ ᾽ -“ γὰρ καὶ βαρὺς ὁ ἄνεμος" διὸ καὶ οἱ θηρεύοντες ἐπιχειρῶσι 

τοῖς νοτίοις. “εὐδίας δ᾽ ὁ πέτονται. διὰ τὸ βάρος" πολιὴ γὰρ 
Σὰν Ἁ “ -“ ΄, ἕ͵ τὸ σῶμα, διὸ καὶ βοῶντες πέτονται" πούῶσι γώρ. ὅταν μὲν 

Πόντον μεταβάλλεσιν, οἱ δ᾽ ἐν μὲν τῷ χειμῶνι ἐκ τῷ πες ἦν ἐκεῖθεν παραβάλλωσιν, ὑκ ἔχονσιν ἡγεμόνας" ὅταν δ᾽ 
λώγες πρὸς τὴν γῆν, τὴν ὠλέαν διώκοντες, ἐν δὲ τῷ θέρει 
ἐκ τῶν προσιγείων εἰς τὸ πέλαγος, φεύγοντες τὴν ὠλέαν. 

ἐντεῦθεν ἀπαίρωσιν, ἡ τε γλωττὶς συναπαίρει καὶ ἡ ἀρτυγο- 
μήτρα καὶ ὁ ὠτὸς καὶ ὁ κύχραμος, ὅσπερ αὐτὸς καὶ ἀνα- 

καὶ τὼ: ἀσθενῆ δὲ τῶν ὀρνέων ἐν μὲν τῷ χειμῶνι καὶ τοῖς καλεῖται γύκτωρ᾽ καὶ ὅταν τούτου͵ τὴν φωνὴν ἀκύσωσιν οἷ 
«ὥγοις εἰς τὼ πεδίῳ καταβαύνσι διὼ τὴν ἀλέαν, ἐν δὲ τῷ θηρεύοντες, ἴσασιν ὅτι οὐ καταμένουσιν. ἡ δ᾽ ὀρτυγομήτρα, 
ὄῴρει ὠποχωρῦσιν εἰς τὰ ὄρη ἄνω διὰ τὰ καύματα. ποιεῖ: Ὁ παραπλήσιος τὴν μορφὴν τοῖς λιμναίοις ἐςί, καὶ ἡ γλωτ- 
ται δ᾽ ἀεὶ τὰ ἀσθενέξερα πρῶτω τὴν μετάστασιν καθ᾿ ἑκω- τὶς “γλῶτταν ἐζαγομένην ἔχουσα μέχρι πόρρω. ὁ δ᾽ ὠτὸς 
φέραν τὴν ὑπερβολήν, οἷον οἱ μὲν σκόμβροι τῶν θύγκων, οἱ δ᾽ ὅμοιος ταῖς γλαυξὶ. καὶ περὶ τὰ ὦτα πτερύγια ἔχων" ἔνιοι 
ὄρτυγες: τῶν γεράνων". τὰ μὲν γὰρ μεταβάλλει. τοῦ: Βοην δ᾽ αὐτὸν νυκτικόρακω καλῦσιν. ἔς δὲ κόβαλος καὶ μιμν:. 
δρομιῶνος, τὼ δὲ τῷ Μαιμακτηριῶνος. ἔςι δὲ πιότερα παάν- τής, καὶ ἀντορχέμενος ἁλίσκεται, περιελθόντος θωτέρα τῶν 
τῷ ὅταν ἐκ τῶν ψυχρῶν τόπων μεταβάλλῃ ἢ ὅταν ἐκ 25 θηρευτῶν, καθάπερ ἡ γλαύξ. ὅλως. δὲ τὰ γαμψώνυχα 
τῶν θερμῶν, οἷον καὶ οἱ ὄρτυγες τῷ φθινοπώρε μᾶλλον ἃ πάντα βρωχυτράχηλα καὶ πλατύγλωττα καὶ μιμητικά" 
τὰ ἔαρος. συμβαύει δ᾽ ἐκ τῶν ψυχρῶν τόπων ἅμα μετα- καὶ γὰρ τὸ Ἰνδικὸν ὄρνεον ἡ ψιττάκη, τὸ λεγόμενον ὠνθρω- 
βάλλειν καὶ ἐκ τῆς ὥρας τῆς θερμῆς. ἔχεσι δὲ καὶ πρὸς πόγλωττον, τοίῶτόν ἐς τ". καὶ ὠκολας ότερον δὲ γίνεται, ὅταν 

τὼς ὀχείας ὁρμιητωιώτερον κατὼ τὴν ἐαρινὴν ὥραν καὶ ὅταν πίῃ οἶνον. ὠγελαῖοι δὲ τῶν ὀρνίθων εἰσὶ γέρανος, κύκνος, πε- 

μεταβάλλωσιν ἐκ τῶν βερμῶν. τῶν μὲν ἦν ὁρῶν. αἱ ἐἀφθα ἀπμρόμε χὸν ὁ μικρός. 
νοι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐκτοπίζυσιν εἰς. τὼ ἔσχατα . Τῶν δ᾽ ἰχθύων οἱ μέν, ὥσπερ εἴρηται, μεταβώνασι 13 
ἐχ τῶν ἐσχιώτων. πέτονται δὲ πρὸς τὸ πνεῦμα. τὸ δὲ περ πρὸς τὴν γῆν ἐκ τῷ πελάγος καὶ εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς 

4. θερινῶν Ῥὶ καὶ 2. μὲν καὶ ἐκ 224. ἢ ἅ. μεταβάλλνσαι τὰ ἐκ ῬῈσ. {{ 5, ἄνν οτὰ «4505. ἢ] 6. ὗ --- 7. ἐπιχειρεῖν) ἔςι δὲ ὁ τόπος 
τος πρὶ ὃν οἱ πυγμαῖοι κατοικῆσιν ὶ εἴ, 4υΐ κατέχυσιν, Ὧ4“. 11 Ἴ. κατὰ τὴν ἀλήθειαν ἔςι 5. ἱ 8. γόνος ΡῈ“. μὲν εἴ οἱ οἵλ 
«4505. ᾿ 10. ποταμῦ οἷὰ Ρ64Ε“. ἱ 12. πρότερον ῬΕ5. ὀὑςέρες Ἐπ. 1 ὑπερπτῶσι. 50 α..}} 43. τὸς ὑςέρυς τοῖς προτέροις 15, τὸς 
ὑςέρυς τοῖς πρότερον 5, τοῖς ὑςέροις τὸς προτέρας “45. } 14. καὶ οπι ῬΙ5Ε“. ' 16. πρὸς] εἰς 5. ἢ γῆν τὴν ἀλέαν] ἀλέαν γῆν Ῥ. ἢ 
48. δὲ οὰ ῬΑ“. {Π μὴ] δὲ }. ᾿| 20. τὼ κύματα “45, τὸ κύημα 5. ἢ 21. τὰ ἀσθ. πρῶτα τὴν μετάβασιν 5, τὰ πρῶτα τὴν μετά- 
φαῦσιν τὰ ἀσθ. ΡῈ“. 1 ἑτέραν ῬΟο. 1 22. οἷον οἵὰ “45. | σκόλαυροι «45. ἢ 25. τῶν οἵα 25. { 26. κα οἷα . ἵ τὴ] ἐκ τῇ ΡῈ“. 1 
28. καὶ Ῥοβὶ δὲ οι «45. {Π 830. αἢ αἴτε “4“0ο. 

1. ἐρμάλιθον ΡῈ“. 2. ἄν ἱμέσωσιν “45, ἱκπίση ῬΩα. ἢ 8. αἱ πηϊδ ι6 φάτται οἵὰ «45. ἢ ἅ. καὶ αἱ χελιδόνες οπι “4505. 1 6. τρ- 
νων “45. ἵ Ἰ. εὐήλοις (5, εὐηλίοις ῬΊ)“. Π αἴ τε οἵαὰ “450 ς, ἢ 8. παραγένωνται 440“. ἢ ὅταν πάλιν 5. ᾿ἰ 9. ἱμπέσωσιν «440 “.}} 10. 

τὸ οἷὰ «4505. ἢ ἀρεμῖσιν 5. 1 12. ἐπιχειρῦσι] ἐκ ἐπιχειρῶσι 4505. ἢ 15. παραβάλωσιν (5. ᾿ 16, ἀπάρωσιν ῬΏ5. 1 11 οἱ 21, ὦτος 

«4405. } 17. κίχραμος 1“, κέχραμος “45, κεχράμος (5. 1 18. νυκτός ῬΕ“. [ΠΟ 22. παρὰ (509. 1 πτερύγιον 5. 1} 23. ἔτι «45. 1} κο- 
λοβὸς καὶ μιμητὴς Ρ, μιμητὴς καὶ κολοβὸς 125. 1 24. ἁλίσκεται] ἁλίσκεται δὲ “5055. ἢ} περιελθὼν τῷ θέρες τῶν ῬΙ͂“. 1 25. θηρενόγ- 
τὸν “505. ᾿| καὶ οἵα ῬΠ“.  γαμψὰ ῬΕ». ἢ 217. ψιτάκη 1)“, σιττακὴ (5, σιτακὴ “45, 1 28. τε ῬΕΙ͂“, 29. πίνη 65. 11 82. πρὸς] 
εἰς ΡΏ“. 
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γῆς, φεύγοντες τὰς ὑπερβολὰς τῇ ψύχεος καὶ τῆς ἀλέας, θηρία; δὲ τὰ μεγάλα ἐλάττω" ἔξω γὰρ δελφδος καὶ φῳ- 
ὠμείνως δ᾽ εἰσὶν οἱ πρόσγειοι τῶν πελιιγίων᾽ πλείω γὼρ καὶ κἀύης ἀδὲ ἐςὶιν ἐν τῷ Πόντῳ, καὶ ὁ. δελφὶς μιχρόφ' ἕω 
βελτίω νομὴν ἔχεσιν: ὅπε γὰρ ἂν ὁ ἥλιος ἐπιβάλλῃ, πλείω δ᾽ εὐθὺς. προελθόντι μεγάλοι. διαί τε δὴ τὴν “τροφὴν εἰρ- 
φύεται καὶ βελτίω καὶ ὡπαλώτεραι,, οἷον ἐν κήποις. καὶ ἃ πλέουσι καὶ διὰ τὸν τόκον" τόποι γάρ εἰσιν ἐπιτήδειοι ἐν 
δς ὁ. μόλας φύεται πρὸς τῇ Ὑῇν. ὁ δ᾽ ἄλλος ὅμοιός ἐς! 5 τθετειν, καὶ τὸ πότιμον καὶ τὸ γλυκύτερον ὕδωρ ἐκτρέφα 
τοῖς φγρίοις. ἔτι δὲ καὶ κεκραμόνοι τυγχανεσι καλῶς τῷ τὰ κυήματα. ὅταν δὲ τέκωσι καὶ τὼ γενόμενα αὐξηθῇ, ἐν- 
θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ οἱ τόποι οἱ πρόσγειοι τῆς θαλάττης" πλέοσιν εὐθὺς μετὰ Πλειάδα. ἂν μὲν ἦν νότιος ὁ χειμὼν ἢ, 
διὸ καὶ αἱ σιρκες συνες σι μᾶλλον τῶν τοιότων ἰχθύων, βραδύτερον ἐκπλέουσιν, ἂν δὲ βόρειος, βῶττον διὰ τὸ τὶ 
τῶν δὲ πελαγίων ὑγραί εἰσι "καὶ κεχυμώᾳι. εἰσὶ δὲ πρός πνεῦμα συνεκυρίζειν' καὶ ὁ γόνος δὲ τότε μικρὸς ἀλίσχεται 
γειοι σινώδων, κάνθαρος, ὀρφός, χρύσοφρυς, κεςρεύς, τρί- 10 περὶ Ῥυζάντιον ἅτ᾽ ὦ γενομένης πολλῆς. ἐν τῷ Πόντῳ ὃια- 
γλη, κίχλη, δράκων, καλλιώνυμος, κωβιὸς καὶ τὰ πε- τριβῆς. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι καὶ ἐκπλέοντας καὶ εἰσκλένια 
τραῖα. πάντα" πελαγιοι: "δὲ τρυγὼν καὶ τὰὼ σελάχη καὶ δῆλοί εἰσιν, οἱ δὰ τριχίαι μόνοι εἰσπλέοντες μὲν ἀλίσχιν. 
γόγγροι οἱ “λευκοί, χιἄννη,. ἐρυθρῖνος, γλαῦκος" φώγροι δὲ ται, ἐκπλέοντες δ᾽ ὄχ; ὁρῶνται, ἀλλὰ καὶ ὅταν ληφϑῇ τὰ 
καὶ σκορπίοι καὶ γόγγροι οἱ μέλανες καὶ μύραιναι καὶ “ερὶ Βυζάντιον, οἷ ἁλιεῖς τὰ δῥετυα;: περιοαθαίρεσι διὰ τὸ 
κόκκυγες ἐπαμφοτερίζουσιν. εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τούτων καὶ μὴ εἰωθέναι. ἐκπλεῖν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὅτοι μόνοι ἀναπλέοτα 
καφὰ τὸς τόκους, οἷον περὶ Ἰκρήτην οἱ κωβιοὶ καὶ τὼ πε: εἰς τὸν Ἴςρον, εἶθ᾽ ἢ σχίζεται, κατωπλέοσιν εἰς τὸν Αὐλίει. 
τραῖα πάντα πίονα γίνεται. γίεται δὲ καὶ ὁ θώνας ἀγαθὰς σημιεῶν δέ, ἐκεῖ γὰρ συμβαΐνει τὐναντίον" εἰσπλέοντες. μὲ 
πάλιν. βετ' Αρκτῦρον": ἤδη γὰρ οἱςρῶν παύεται ταύτην. τὴ. γὰρ ρς ἁλίσκονται -εἰς: τὸν ̓Αὐδρίαν, ἐκπλέοντες δ᾽ ἀλίσχον 

ὥραν" διὰ γὼρ τοῦτα ἐν τῷ θέρει χείρων ἐς ν.. γόονται δὲ ται. εἰσπλέευάι δ᾽ οἵ θύνιαι ἐπὶ -Φεξιὼ ἐχόμενοι. τῆς γῆ, 

καὶ ἐν ταῖς λιμνοθαλάτταις πολλοὶ τῶν ἰχθύων, οἷον. σάλει 1. ἔα κέουσι δ᾽ ἐπ᾿ ἀρισχερώ" τοῦτο δέ ᾧασί. τινες ποιεῖν ἔτι 
παι, χρύσοφρυς, τρίγλη καὶ τῶν ἄλλων σχεδὸν οἱ πλεῖ; τῷ, δεξιῷ ἀξύτερον-ὁρῶσι,. φύσει ὑκ ὀξὺ βλέποντες, τὸ μὲ 
ξοι. γίνογται δὲ καὶ ἄμιαι, αἷον. περὶ ᾿Αλωπεκόννησον". καὰ χ. ἡμέραν οἱ ῥυάδες κὰρι(ζογτωὶ, τὴν ῥὲ νύκτα ἡσυχβζαι 
ἐν τῇ Βιςωνίδι λίμνῃ. ἔνεςι τὰ πλεῖφα γένη "τῶν ἐχθύωΑ καὶ νέμωται,. ἐὰν μὴ σελήνη ἤ᾽ :πότε δὰ. κομίζονται κὶ 
τῶν δὲ κολιῶχ οἱ πολλοὶ εἰς μὲν τὸν Πόντον ὑκ ἐμβάλλυτ ὁ ἡσυχαζεσιν,. λέγοσι δέ τινες τῶν "περὶ τὴν βάλαστο 
σιν, ἐν δὲ τῇ Προποντίδι δερίζουσι καὶ ἐκτῥέτναι,, χαιμαξ 3 ὡς ὅταν ἐροπαὶ χειμεριναὶ γίνωνται, - οὐκέτι κινοῦνται ὧλ 
ζουσι δ᾽ ἐν τῷ Αἰγαίῳ, θυννίδες:- δὲ καὶ πηλαμύδες. καὶ ἡσυχαάζεσιν, ὅπε. ὧν τύχωσι καταλχηφθώτες, μέχρι ἰσεβε 
ἅμιαι εἰς τὸν. Ἰπόντον «ἐμβάλλουσι: τῷ ἔαρος καὶ θερίξυαιν, ρίωφι. οἱ μιὰν οὖν κολίαι εἰδπλέονντες ἀλίσκονταις ἐξιόντες ἢ 
σχεδὸν δὲ καὶ οἱ πλεῖςοι τῶν ῥυάδων καὶ ἀγελαίων ἰχθύων; ἧττον" ἄριςοι δ᾽ εἰσὶν. ἐν τῇ Προποντίδι πρὸ τῷ τίκτει, εἰ ἢ 
εἰσὶ δ᾽ οἱ πλεῖξοι. ὠγελαῖοι. ἔχωσι δ᾽. οἱ ὠγελκεῖοι ἡγεμόνας ὥλλοί ῥυάδεξ, ἐξιόχπες ἐκ. τῷ Ἰχώτε ἁλίσεονται μᾶλλον καὶ 

πάντες. εἰσπλέσσι δ᾽ εἰς τὸν Πόντον δια τε τὴν τροφήν (ἢ Ὦ ἄριςςι τότε. εἰσίν" ὅτων δὰ; εἰσελέωσιν, ἐγγύτατα τὰ αἰγιν 
γὰρ νομιὴ ταὶ πλείων καὶ βελτίων διὰ τὸ πότιμον),. καὶ τὲ Ἀσὰ σιότωτοε ὡλίσκονται,. ὅσῳ δ᾽ ἀνωτέρω, ἀεὶ λεττότερι. 

2. τομὴν καὶ βελτίω 25. 11 3. ἂν ἢ ὁ Ῥ, ᾿Π ἐπιβάλη “45. ἢ πλείω γίνεται «4506, φύεται πλέω ΡΙ5. Π ἃ. βελτίω τομὴν ἴχνει χὰ 
ἁπαλωτέραν Εσ“, βελτίω νομὴν ἔχεσι καὶ βέλτιον καὶ ἁπαλωτέραν Ὁ, 1 5. θὲς “45. 11 μέγας ὅσ. 1} 6. κεκραμμένοι 45. 1 7. ψνυχρῶ οἱ το, 

γειοι τόποι 4. }}' 8. αἱ οτι 5. ἢ συνιςᾶσι 225. ἢ 10. συΐώδων ῬΟΉῈ5, σονόδων καὶ “450 5..} 11. κόλη ῬΏ5Εσ. ᾿ παρβιὸς “45, βιὸς Ρ 

απὶ Ἐσ. || 12. πελάώγικα 4505. ἢ“ 13. οἱ γόγγροι λευκοί, χάγια «455. ἢ. ἐρυθρινός: Ί)5.: φαῦροι 125. }} τε 66. 114. οἷ, οτὰ “4.0.} 

μύρανα ΡΕ54. 16. τὸς οτὰ «45. ἢ 47. πίονα πάτα ΡῈ. [ 18. πάλιν] πλὴν ὅΡ. ἱ οἴςρω. Ὲ5, ἢ 20. σάρπη “4505. ἢ 21. τῇ 

ῬΟῚ 22. ἀμίαι .45, αἱ ἅμειαι Ῥ. ἢ ἀλωπεκόνησον. “45, ἀλώπεκοι νῆσον (5.ὄ [1 23. βιςοίδι 95, βιςώνη Ῥ. || πλεῖςκ ὁπ »Ρεῖ 

21. κολοιῶν «4505, κοιλίων . ἸΠ οἱ μὲν πολλὰ “140. ἢ" τὸν οτὰ 24. ἢ τόπον 65. ἵ 28. ἱντίκτυσι “4405})4.}} 26. αἰγιαλῆ “0. 
θύνεες Ῥ])5, θυνῆδες 445. {1 δὲ οπῖ .15. ἢ 217. ἅμειαι Ῥ. 1 28.. ἑμαλῶν “45. ἢ 29. δ᾽ εἰσὶν ῬῈ“. 11 ἡγεμόνα. πάντες δὲ εἰσπλένσιν ΡΡ" 

4. δὲ οαι Ῥῇ“. {ΠΓἐλάττω] βελτίω ῬΈ“. 2. ἔσω ΡῈ“. ᾿ὶ 8. εὐθὺ “4905. ἢ] προσελθόντι 45, προσελθών τι Ὁ“. ἴ μεγάλον ΡΕ’Ι 

ᾧ. ποτόν ΡῈ“. 11 τόποι τε γάρ νήσ, ΠΠ ἰντίκτειν] ἐν τῶ τίκτειν «45, εἰς τὸ τίκτων 5. ἢ 6. γονώμενα ῬΏ“. α 17. εὐθὺ ὦ. ( πλειάδι 

ῬΕ“ καὶ 8. ὅταν «4905. ᾿ὶ τὸ αἸΐοταπι οπὰ (5. 1 .9. ὅτε μικρὸς 4“, ὅταμακρὸς 65. 1 10. ἅτ᾽ ὁ] αὐτὸ ῬΙ)5. καὶ ἐν τῷ τόντω τολλῆς ἢ 

νι ἢ 42. τριχαῖοι μόνοι τῶν ἰχθύων εἰσπλέοντες Ῥ])5. 1 16. Ἴςρον --- τὸν οτὰ ΡῈ“. ἢ εἶτ᾽ ἤδη σχ. καὶ κι. “4505. 1} ἀνδρίαν »ΜΟἿ,.1 

17. ἐκεῖζ καὶ »5. ᾿᾿. γὰρ] γὰρ εὖ ῬΈ». ἢ 18. γὰρ οτὰ “45. 1! εἰς -- ἁλίσκογτας οπι Ῥ5. 1} ἀνδοίαν “ἐ“(5,. }} 21. φύσω ἐκ ὀξεῖ 44} ᾿ 

22. ὄν οὐὰ «45, [[ 28. καὶ νέμονται .-- 24. ἡσυχάζεσιν ογὰ ΡῈ". τ 23. ἂν 5. κἂν 125. ἢ 25. γίωνται σα, ἢ 86. καταλαφϑέπει 

ῬΑ.» Ὲ“. 1 27. κολιο σ6, κολοιοὶ “45, κόντες Ῥ, κόνες Ἐπ. Π 28. ἄριςαι ῬΕσ, || 29. ἁλίσκονταί τε καὶ μῶλλον ἄριςοι ΡΒ" ἢ 30. 

εἰσπλέωσιν οἱ ἐγγύτατα τῷ αἰγαίο 4450“. ᾿ 
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«ολλάκὶς δὲ καὶ ὅταν πνεῦβνω ἐντιμόψηννότιον ἐνπλένσι τὸ ἐν-τῇ γῇ φωλῦσιν, αἱ δ᾽ ἔχιδναι. ὑπὸ τὰς πέτρας ἀποκρύ- 
κολίαις καὶ τοῖς σκύμβροις, κάτω" ̓ἀχίσκονναι: μᾶλλόν. ἢ 'πτουσὶν ἑαυταῖς, ᾧφωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν. ἰχθύων, ἐ ἐπι- 
ὧὡὼ Βυζαγτιον. .᾿ ὑϑα. εἴἰςς φανέξατα δ᾽ ἵππερος καὶ κορακῖνος τῷ χειμῶνος" ὅτοι γὰρ 

Τὸν μὲν ὧν ἦν ἐκτοτισμὲς τῦτον πόῆνται τὸν τρόπον. τὸ μόνοι ὁ ἐχ ἀλίσκονται. δαμδ πλὴν κατά τινας χρόνος τωκτὸς 
δ αὐτὸ τοῦτο: συμβαϑει χάθος" καὶ" ἐπὶ τῶν ̓ χερδαῶν κα- ὃ καὶ τὸς αὐτὸς. ἀεί, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα σχεδόν, φωλεῖ δὲ 
τὼ τὸν φωλείαν" “τοῦ “μὲν γὰρ᾽ “χειμῶνος ὁρμῶσν ἐτρὸφ τὴν καὶ μύραινα καὶ: ὀρφὸς καὶ γόγγρος. κατὼ συζυγίας δ᾽ οἷ 
Φωλείαν, ἀπαλλώττονται δὲ κατὰ ὶ τὴν, δερμοτέραν ὥραν. πὸϊ- πατραδι φωλῦσιν οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσιν, ὥσπερ καὶ νεοτ- 
οὔνται δὲ τὰ ζῷα καὶ: ταν" φωλείας πρὸς: - πὴν Ἡθυθεῖαν καὶ τεύνσίν; οἷον κίχλαι, κόττυφοι, πέρκαι. φωλῖσι δὲ καὶ οἱ 
τὼς ὑπερβολὼς τῆς ὥρας. ἑκατέρας. φωλεῖ δὲ τῶν μὲν ὅλον θύννοι τοῦ χειμῶνος ἐγ τοῖς βάθεσι, καὶ γίνονται “πιότατοι 
τὸ γένος," ἐνίων δὲ τὼ μὲν τὰ δ᾽ οὔ οὗ, τὰ ὶ μὲν. γὰρ ὀςρακό- 10 μετὰ τὴν φωλείαν, καὶ ἄρχονται θηρεύεσθαι ὠκὸ Πλειάδος 
ὄρμα τάγτα φωλεῖ, οἷον τά. τε ἐν τῇ θαλάττῃ, πιῤφύραι ἀνατολῆς μέχρι ᾿λρητόρυ δύσεως τὸ ἔσχατον" τὸν δ᾽ ἄλλον 
καὶ κήρυκες καὶ πῶν τὸ Τοίξτον γέον" ἀλλὰ τῶν μὲν ἀ ἀπο- “χρόνον ἡσυχίαν «ἢ «ἔχουσι φωλΐντες. ὡλίσκονται δ᾽ ἔνιοι. περὶ 
λελυμένων ἐπιδηλότερός. ἐξιν ἡ φωλεία ζχρύπτυδι γὰρ αὖ- τὸν χρόνον τῆς φωλείας καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τρὲς 
τά, οἷον οἱ κτένες, τὼ δ᾽ ἴ ἴσχει ἐπιπολῆς ἐπικάλομμα, δδν τῶν φωλόντων κινόμενοι, ὧν ὠλεεινὸς ἢ ὁ τόπος καὶ ἐπε- 
οἱ χερσαῖοι κοχλίαι), τῶν δ᾽ ἀναπολύτων ἄδηλος ἡ μετα- 15 γίνωνται εὐδῖαι παράλογοι" ἀπὸ γὼρ τῆς θαλάμης προέρ- 

βολή. φωλῦσι δ᾽ οὐ τὴν αὐτὴν ὥραν, ἀλλ᾽ οἷ. μὲν: κοχλίαι χονται μικρὸν ἐπὶ γομήν" καὶ ταῖς πανσελήνοις. εἰσὶ δ᾽ οἱ 

τοῦ χειμῶνος, αἱ δὲ πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες ὑπὸ κύνα πολλοὶ φωλῦντες ἥδιςοι. αἱ δὲ πριμάδες κρύπτεσιν ἑαυτὰς 
αερὶ ἡμέρας τριάκοντά, καὶ οἱ κτόες περὶ τὸν αὐτὸν. χρόνλ ἐν τῷ βορβέρῳ" σημεῖον δὲ τό τε μὴ ὠλίσκεσθαι καὶ ἰλὺν 
γον. τὼ δὲ. πλεῖξα αὐτῶν φωλεῖ καὶ ἐν τοῖς σφόδρα ἍΔΕ ἐχόδας ἐκὶ τοῦ νώτου. φαδεῦθαι πολλὴν καὶ τὰ πτερύγια 

44 χεσι καὶ ἔν ταῖς σφέδρα ἀλέαις: τιὰ δ᾽ ὑτομὰ σχεδὸν. ὥ- Ὦ ἐτεθλιμμέα. κατὰ δὲ τὴν ἐαρινὴν ὥραν κυΐοται καὶ προ- 
χαγτα φωλεῖ χλὴν εἴ τι ἐν ταῖς. οἰκήσεσι σὐνάνθρωπεύεται όρχονται πρὸς τὴν γὴν» ὀχευόμεναι καὶ “τίκτεσαι, καὶ ὧλξξ 
αὐτῶν, καὶ ὅσα φθείρεται καὶ μὴ διετίχει. ταῦτα δὲ φ.- σκονται κύνσαι" καὶ τότε δυκῦσιν ὡραῖοι εἶναι, οἱ δὲ μετο- 
λεῖ τῷ χειμῶνος. Φωλεῖ δὲ τὰ μὲν πλεΐες ἡμέρας, τὰ δὲ “πωρινοὶ καὶ χειμερινοὶ χείρας" ἅμα δὲ καὶ οἱ ἄρρενες ̓Φδξ. 
τὰς χειριεριωτάτας, οἷον αἱ μέλιτται" καὶ γὰρ αὗται φω: τονται πλήρεις ὄντες θορῇ. ὅταν μὲν ἦν μικρὰ τὰ κνήματ' 
λῦσιν. σημεῖον δ᾽ ὅ ὅτι ὁδὲν φαΐονται" γέυόμεναι τῆς παρω- 25 ἔχωσι, δυσάλωτοί εἰσιν, ὅταν δὲ μείζω, “πολλοὶ ὡλίσκον» 
κειμένης τροφῆς" κἂν τις αὐτῶν ἐξερπύσῃ;, ̓ φαύεται διω- ται διὰ τὸ οἱἰςρᾶν. φωλεῖ δὲ τὰ μὲν ἐν. τῇ ἄμμῳ τὼ δ᾽ ἐν 
φανής, καὶ ὑδθὲν ἐν τῇ κοιλίῳ ἐνὸν δῆλον. ᾿ ἡσυχάζει δ᾽ ἀκὸ τῷ πηλῷ, ὑπερέχοντα. τὸ ςόμα μόνον. τὰ μὲν πλεῖςα φω- 
Πλειάδος δύσεως μέχρι τῇ ἔαρος. ποιεῖται δὲ τὰ ζῷω τὰς λεϊ μόνον τοῦ χειμῶνος, τὼ δὲ μαλακόςρακα καὶ τῶν 
φωλείας ὠποκρυπτόμενα ἐν ὠλεεινοῖς καὶ ἐν οἷς εἴωθε τό- ἰχθύων οἱ πετραῖοι καὶ βώτοι καὶ τὰ σελαχώδη τὰς χει- 

46 ποις ἐπικοιτάίζεσθαι. φωλεῖ δὲ καὶ τῶν ἐναίμων πολλά, 3) μεριωτάτας ἡμέρας' δηλοῖ δὲ τὸ μὴ ἁλίσκεσθαι ὅταν ἢ 
εἷον τά τε φολιδωτά, ὄφεις τε καὶ σαῦραι καὶ ἀσκαλα- ψόχη. “ἔνιοι δὲ τῶν ἰχθύων φωλοῦσι καὶ τοῦ θέρους, οἷον 
βῶται καὶ κροκόδειλοι οἱ ποτάμιοι, τέτταρας μῆνας τοὺς γλαῦκος" τος γὰρ τῷ θέρους φωλεῖ περὶ ἑξήκονθ' ἡμέρας. 
χειμεριωτάτες, καὶ ὄκ ἐσθίεσιν ὑδέν. οἱ μὲν ἦν ἄλλοι ὄφεις φωλεῖ δὲ καὶ ὁ ὄνος καὶ ὁ χρύσοφρυς" σημεῖον δὲ δοκεῖ 

4. ἰκπυένσι )ῬΈΕ“, ἰκπλέυσι καὶ ΜΜ5 5. {ΠΟ 2. κολίοις Ῥ7)“5, κολιοῖς 5, κολοιοῖς μί4. 1 7. φώλην οἱ 18, φώλη Ἐπ. || 8. καὶ] κατὰ 

“44. ἢ φνλαίας Ῥὶ φύλας Ἐπ. ΠΠ 9. ῥιατέρας ὥρας . ἢ φωλεῖ δὲ τῶν] φωλιδωτῶν 1.5, φολιδωτὰ Ῥ. ἢ 14. οἱ ογα ῬῈ“. ᾿ 15. ἀπο. 
Αύτων 6. 1| 20. πάντα «4405. ἢ 214. εἴ τι δ] εἰπεῖν ῬῈ“, εἰ τιὴς ἐν “456, 1 οἰκήσεσιν εἴ τι σ. ῬΕ5. 1 22. αὐτῶν] δὲ. αὐτῶν «4505, ἢ 

25. φαίνονται γευόμενα!] γεύεται 4509, 26. καὶ ἰάν ῬΏ“. 1 ἐξερπύσας Ἐς. ἢ] ἀφανής Ῥ. ἃ 28. ποιεῖ “450 σ. ἢ 80. ἐπηλυγάζεσθαι “4Ἵ5, 

ἐἔπιλυγάζεσθαι (5. 1} δὲ πολλὰ καὶ τῶν ἐναίμων “5, δὲ καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἐνκίμων 25. ἢ 31. σαῦροι 440». 
1 εἰ Ἴ. φωλεύνσν. ῬΌ“. 1. οἱ ΡΟ Εα. ἢ ἰχίαι Ῥ, ἐχῖνοι Ἐ6. 1 κατακρύπτυσιν. ῬΏ“Ε5. ἢ 2. αὐτάς 5, ἑαυτός ΡῈ“. καὶ 

οὐὰ Ῥι. ᾿ἰμφανίςξατα ῬῺ 5. ̓ 3. ἱππῶρος 5, ἵππορός τε 45. ἢ ἅ. μόνον «45. Π 5, αὐτὸς] ἄλλυς 5. Π πάντα φωλεῖ σχεδόν 
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18. τε οἷα »Ὲ“. 1 καὶ ἰλὸν δ᾽ 5, ἰλὺν δ᾽ Ῥ ἢ 19. ἐν τῷ νώτω ΡῈ“. Π 20. ἐαρινὴν ὅαζα: οοάΐοε5 εἰρημένην. [προσέρχονται “45. ἢ 

24. ὀχευόμενοι καὶ τίκτοντες 4405. ἢ 22. κύσνες Ἐπ, κύσττες Ῥ,4504})5. ἢ ὡραῖοι δοκῦσιν ῬΊ) 5. ΠΠ 24. ὄντες ϑορῶ] εἶναι θορῶσι .45.} 36. 
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6οῦ 

εἶναι τὰ τὸν ὄνον πλεῖστον φωλεῖ Χρόνον. τὸ διὰ πλείστου 
χρόνε ἁλίσκεσθαι. τῷ δὲ καὶ θέρους τὲς ἰχθὺς φωλεῖν δοκεῖ 
σημεῖον εἶναι τὸ ἐπὶ τοῖς ἄςροις γύεσθαι τὰς ἁλώσεις, καὶ 

μάλιςα ἐπὶ κυνί" τηνικαῦτα γὰρ ἀνατρέπεσθαι τὴν θάλατν 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΊΩΝ Θ. 

“ὅτον Τὸν καιρόν, καὶ φωλεῖ ἕως ἄν ἐξάγειν ὦ ὅρα ὖ τοὺς 
σκύμννο" τῦτο δὲ ποιεῖ τῷ ἕαρος πὲρὶ τρίτον μῆνα ὠπὸ τρο- 
πῶν. τὸ δ᾽ ἐλάχιςον φωλεῖ περὶ τετταράκογθ᾽ ἡμέρας" τό- 
τῶν δὲ δὶς ἑπτὰ λέγουσιν ἐν αἷς οὐδὲν κινεῖται, ἐν δὲ ταῖς, 

ταν. ὅπερ ἐν τῷ Βασπόρῳ γνωριμωτατόν. ἐστιν" ἡὶ γὼρ ἰλὺς 5 πλείγσι ταῖς μετὰ ταῦτα φωλεῖ μὲν κινεῖται δὲ καὶ ἐγεί 
ἐπάνω γύεται καὶ᾽ ἐπιφέρονται οἱ ἰχθύες, φασὶ δὲ καὶ 

“πολλάκις τριβομένε τὸ βυδῇ ἁλίσκεσθαι πλείως ἐν τῷ αὖ- 
τῷ βόλῳ τὸ δεύτερον ἢ τὸ πρῶτον, καὶ ἐπειδαν. ὄμβροι γέ 

γωνται μεγάλοι, πολλὰ φαύττοι ζῷα τῶν πρότερον ἢ ὅλως 

ρεται. κύσσα δ᾽ ἄρκτος ἢ ὑπ᾿ ὀθενὸς ἢ αἄνυ ὑτ᾽ ὀλίγων εἷς 

λητται. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τύτῳ. φανερόν ἐςιν ὅτι ἀθὲν ἐσθέρ- 
σιν" ὅτε γὰρ ἐξῴχιονται, ὅταν τε ληφθῶσι, κενὰ φαίνεται 
ἥ τε κοιλία καὶ τὼ ἔντερα. λέγεται δὲ καὶ διὰ τὸ μηδὲν 

᾿6οὐχ ἑωραμώων ἢ οὐ πολλάκις. φωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ 10 προσφέρεσθαι τὸ ἔντερον ὀλίγε συμφύεσθαι αὐτῇ, καὶ διὼ 
τῶν ὀρνίθων, καὶ οὐχ, ὥς τίνες οἴονται, εἰς ὠλεεινοὺς τόπους 

ἀπέρχονται πάντες" ἀλλ᾿ οἱ μὲν πλησίον ὄντες τοιότων τό- 
πων, ἐν οἷς ἀεὶ διαμένσι, καὶ ἰκτῖνοι καὶ χαλιδόνες, ἀπο- 

χωρῦσιν ἐνταῦθα, οἱ δὲ πορρωτέρω ὄντες τῶν τοιότων ὑκ ἐχ- 
τοπίζυσιν ἀλλὰ κρύπτυσιν ἑαυτός. ἤδη γὰρ ὠμμέμαι πολ- 15 

σῦτο πρῶτον ἐξίῦσάν γεύισθαι τῷ ἄρα πρὸς τὸ ἀφις ναι τὸ 
ἔντερον καὶ διευρύνειν. “φωλεῖ δὲ καὶ ὁ ἐλειὰὲς ἐν αὐτοῖς τοῖς 
δύδρεσι, καὶ γύεται τότε παχύτατος" καὶ ὁ μῦς ὁ ἸΠοντι- 
κὸὃς ὁ λευκός, 

Τῶν δὲ φωλύντων ἔνιοι τὸ καλέμεην γῆρας, ἐκδύνοσιν 
λαὶ χελιδόνες. εἰσὶν ἐν ὠγγείοις ἐψιλωμόαι πάμπαν, καὶ ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἔσχατον δώμα καὶ τὸ περὶ τὰς γενέσεις 

ἰκτῖνοι ἐκ τοιότων ἐκπετόμενοι χωρίων, ὅτων φαύωνται τὸ κέλυφος, τῶν μὲν ἦν πεζῶν καὶ ζῳστόκων “περὶ τῆς ἄρκτου 

πρῶτον» φωλοῦσι δ᾽ οὐθὲν διακεκριμένως καὶ τῶν γαμψω- ἀμφισβητεῖται ἡ αἰτία τῆς φωλείας, καθώπερ ἐλέχβη 
νύχων καὶ τῶν εὐθυωνύχων" φωλεῖ γὼρ καὶ πελαργὺς καὶ σρότερον' τὰ δὲ «φιλιδυτὰ φωλεῖ μὲν σχεδὸν τὰ πλεῖζα, 

κόττυφος καὶ τρυγὼν καὶ κόρυδος, καὶ ἥ γε τρυγῶν ὁμο- ἢ ἐκδύνει δὲ σὸ γῆρας ὅφων τὸ δύμα μαλακὸν μὴ ὀςρακῶ- 
λογυμένως μάλιστα πάντων' οὐθεὶς γὰρ ὡς εἰκεῖν λέγετας δὲς ὥσπερ τῆς χελώνης (καὶ γὰρ ἡ χελώνη τῶν φολιδωτῶν 

τρυγόνα ἰδεῖν οὐδαμοῦ χειμῶνος. ἄρχεται δὲ τῆς φωλείας ἐςὶ καὶ ὁ ἐμύς), ἀλλ᾽ οἷον ἀσκαλαβώτης τε καὶ σαῦρος 
σφόδρα πίειρα ἶσα, καὶ πτερορρυεῖ μὲν ἐν τῇ φωλείᾳ, πα- καὶ μάλιςα πάντων οἱ ἔφειρ' ἐκδύνεσι γὰρ καὶ τῷ ἔαρος, 
χεῖα μώτοι διατελεῖ ἦσα. τῶν δὲ φασσῶν ἔνιαι μὲν φω- ὅταν ἐξίωσι, καὶ τοῦ «μετοπώρου πώλεν. ἐκδύνεσι δὲ καὶ οἱ 
λῦσιν, ἔνιαι δ᾽ ἃ φωλῦσιν, ἀπέρχονται δ᾽ ἅμα ταῖς χελιδόσιν. 25 ἔχεις τὸ γῆρας καὶ. τῷ ἔαρος καὶ τῷ μετοκώρε, καὶ ὑχ ὥσ- 
φωλεῖ δὲ καὶ ἡ κίχλη καὶ ὁ ψάρος, καὶ τῶν γαμψωνύ- περ φασί τινες τῦτο τὸ γένος τῶν ὄφεων μὴ ἐχδύεσθαι μόμον. 

4Ἴ χων ἰκτῖνος ὀλΐγας ἡμέρας. καὶ ἡ γλαύξ. τῶν δὲ ζῳοτόκων ὅταν δὲ ἄρχωνται ἐκδύνειν οἱ ὄφεις, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
καὶ τετραπόδων φωλῖσιν οἵ τε ὕςριχες καὶ αἱ ἄρκτοι. ὅτι ἀφίζαται πᾶσι. πρῶτον, ὥςε δοκεῖν γύεσθαι τυφλὸς τοῖς 
«μὲν ἕν φωλῦσιν αἱ ἄγριαι ἄρκτοι, φανερόν ἐςι, πότερον δὲ μυὴ συννοῦσι τὸ πάθος" μετὼ δὲ τῦτο ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, 
διὰ ψῦχος ἢ δὶ ἄλλην αἰτίαν, ἀμφισβητεῖται, γύήονται 30 καὶ λευκὴ φαύεται πάντων. ἐν νυκτὶ δὲ σχεδὸν καὶ ἐμέ- 

γὰρ περὶ τὸν χρόνον τῦτον οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι πιότα- ρᾳ πᾶν ἀποδύεται τὸ γῆρας, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξάμενον 

τοι, ὥστε μὴ εὐκίνητοι εἶναι. ἡ δὲ θήλεια καὶ τίκτει περὶ μέχρι τῆς κέρκυ. γίνεται δὲ ἐκδυομένα τὰ ἐντὸς ἐκτός “ ἐχ- 

4, τὸν ὅνον] μόνον ῬΈ“. 2. ἁλίσκεσθαι χρόνν ῬΏσ, ἢ 3. ἡενίσϑαι «4505. ἢ 5. ἡνωριμώτερόν ῬῺ“. ἢ 6. γίγνονται «44. 1 καὶ ροπὲ 
δὲ οἵα ῬΕ“. ἢ 1. πλείω 5. ἢ ταὐτῷ ῬΈ“. || 8. καὶ οπι Ὁ. |Π μεγώλοι γίνωνται ῬῊῺ“. 1} 10, ὁ οτὰ “4505. 1] 14. οἴογγαι ὀλέγοι ἢ 
εἰς ῬΏ“. 11. πέρρω ὅντες τῶν τοιύτων τόπων ἀκ (405. Π] ἐπιπίπτυση ῬῈσ, || 15. ἀποκρύπτυσιν (5, κατακρύπτυσων «44. ἴ 16. εἰσὶν 

οτῦ ῬΏ“. ᾿ὶ 17. ἐκ] ἐκ τῶν «45, 11 τὸ οτὶ 4405)“. ἢ 18. διακεκριμένν «44. 19. εὐθυονύχων Ῥ. | φωνεῖ “45. 20. κόρυλος Ο», 

κέρυλλος “45. ΠΠ ὁμολογουμένη πάντων μάλιςα “44, ἢ 22. τρυγὼν ἄδεν “5. ἸΠ χειμῶνος] τῷ χειμῶνος Ο». 1 23. παχεῖα] ταχεῖα 5, τα- 
χία «45. ᾿ 24. τιθασσῶν ῬΏ“. ἢ 26. καὶ ὄψαρος 25, καὶ ὀψάρω “45. 11 27. κα οὔλ «4405. ἢ 28. αἴ “45. οἷ τε -- 29. φωλῶσιν οἵα 

ΡΕ“. ἢ 28. ὕςριγγες 65. 1} αἱ οτὰ «4405. ἢ 29. ἄγριοι 440“, 
5. μίν οχ ῬΕ“. ἢ ἀγείρεται “45. ἢ 6. ὑπ᾽ ροϑὲ πάνυ οἵα 4448“. ἢ 8. δὲ ΡῈ“. 1 ἥτε οὐλῶ φαίνεται 15. ᾿ὶ 9. δὲ καὶ] δὲ 
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ΠΕΡΙ ΤᾺ ΖΩΑ 

δίεται γὰρ ὥσπερ τὰ ἔμβρυα ἐκ τῶν χρρίων. τὸν αὐτὸν δὲ 
τρόπον καὶ τῶν ἐντόμων ἐκδύνει τὸ γῆρας ὅσα ἐκδύνει, οἷον 
σίλφη καὶ ἐμπὶς καὶ τὼ κολεόπτερα, οἷον κάνθαρος. πάντα 
δὲ μετὰ τὴν γένεσιν ἐκδύεται" ὥσπερ γὰρ τοῖς ζῳοτοκυμέ- 
γοις τὸ χόριον καὶ τοῖς σκωληκοτοκυμένοις περιρρήγνυται τὸ 5 
κέλυφος, ὁμοίως καὶ μελίτταις καὶ ἀκρίσιν. οἱ δὲ τέττιγες 
ὅταν ἐξέλθωσι, καθιζάνεσιν ἐπί τε τὰς ἐλαίας καὶ καλά- 
μας: περιρραγώτος δὲ τῷ κελύφους ἐξέρχονται ἔγναταλι- 
πόντες ὑγρότητα μικράν, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον ἀναπέ- 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 6: 604 

εἰπεῖν ἄποτα πάμπαν ἐστίν (ἀχλ' "Ἡσίοδος ἠγνόει τοῦτο" 
πεποίηκε γὰρ τὸν τῆς μαντείας πρόεδρον ὠετὸν ἔν τῇ διηγή- 
σει τῇ περὶ τὴν πολιορκίαν τὴν Νίνε πίνοντα )" τὼ δ' ἄλλα 
σύει μέν, οὐ πολύποτα δ᾽ ἐς" ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲν 
τῶν πνεύμονα ἐχόντων σομφὸν καὶ φοτόκων. τῶν δ᾽ ὀρνΐ- 
βων ἐν ταῖς ὠρρωςίαις ἐπίδηλος ἡ πτέρωσις᾽ γύεται" 'ταραΐτο 
τετάι γάρ, καὶ οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει κατάς ἀσιν ἥνπερ ὑγιαι- 

νόγτων. 
Τῶν δ᾽ ἰχθύων τὸ πλεῖξον γένος εὐθηνεῖ μᾶλλον, ὥσ- 19 

τονται καὶ ἄδεσιν. τῶν δὲ θαλαττίων οἱ κάραβοι καὶ ἀςαν- 10 περ εἴρηται πρότερον, ἐν τοῖς ἐπομβρίοις ἔτεσιν" ὁ γὰρ μό- 
κοὶ ἐκδύνοσιν ὁτὲ μὲν τῷ ἔαρος ὁτὲ δὲ τῷ μετοπώρῳ μετὰ 
τὸς τόκυς, ἤδη δ᾽ εἰλημμένοι ἔνιοί εἰσι τῶν καράβων τὰ μὲν 
περὶ τὸν θώρακα μαλακὼ ἔχοντες διὰ τὸ περιερρωγέναι τὸ 
δ᾿ ΝῚ , ΑῚ ΝΥ Ἁ ,ὔ ὕςρακον, τὼ δὲ κάτω σκληρὼ διὰ τὸ μήπω περιερρωγέναι" 

γον τότε πλείω τροφὴν ἔχεσιν, ἀλλὰ καὶ ὅλως τὸ ὄμβριον 
συμφέρει, καθάπερ καὶ τοῖς «ἐκ τῆς γὴς φυομώοις" καὴ 

᾿ ΝΥ ,ὔ ᾿ ᾽ ᾿ Υ : «7 γὼρ τὰ λάχανα καίπερ ὠρδευάμενα ὅμως ἐπιδίδωσιν ὑδ- 
μενα πλόον. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ κώλαμοι πάσχοσιν οἱ πε- 

τὴν γὼρ ἔκδυσιν ποίΐδνται ἐχ ὁμοίαν τοῖς ὄφεσιν. φωλοῦσι 15 φυκότες ἐν ταῖς λίμναις" οὐθὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν αὐξάνονται 
δ᾽ οἱ κάραβοι περὶ πώτε. μῆνας. ἐκδύνυσι δὲ καὶ οἱ καρκί- 
"γι τὸ γῆρας, οἱ μὲν μαλακόςρωκοι ὁμολογνμώως, φασὶ 
δὲ καὶ τὸς ὀστρακοδέρμες,, οἷον τὼς μαίας. ὅταν δ᾽ ἐκδύ- 
νωσι, μαλακὰ γίεται πάμπαν τὰ ὄστρακα, καὶ οἵ γε 

μὴ γινομέγων ὑδάτων. σημεῖον δὲ καὶ τὸ τὸς πλείςυς τῶν 
ἰχθύων εἰς τὸν. Πόντον ἐκτοπίζειν θεριοῦντας" «διὰ γὼρ τὸ 
“Δλῆθος τῶν ποταμῶν γλυκύτερον τὸ ὕδωρ, καὶ. τροφὴν. οἱ 
ποταμοὶ καταφέρεσι πολλήν. ἔτι δὲ καὶ εἰς τὸς ποταμὲὴς 

καρκίνοι βαδίζειν ἡ σφόδρα δύνανται. ἐκδύνει δὲ τὰ τοῖν 20 ἀναπλέσσι πολλοὶ τῶν ἰχθύων, καὶ εὐθηϊῶσιν ἐν. τοῖς “ποτω- 

αὕτα ὑχ ἅπαξ ἀλλὰ πολλάκις. μοῖς καὶ ἐν ταῖς λίμναις, οἷον ἄμια καὶ κεςρεύς. γίνονται 
Ὅνα μὲν οὖν φωλεῖ καὶ πότε καὶ πῶς, ἔτι δὲ ποῖα καὶ δὲ καὶ οἱ κωβιοὶ πίονες ἐν τοῖς ποταμοῖς" καὶ ὅλως τὰ εὖ- 

18 πότε ἐκδύνει τὸ γῆρας, εἴρηται. εὐημερῦσι δὲ τὰ ζῷα κατὰ χιμνα τῶν “χωρίων ὠρίςες ἔχει ἰχθῦς. - αὐτῶν δὲ. τῶν ὑδάώ- 
τὰς ὥρας ὁὶ τὼς αὐτάς, ἐδ’ ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ὁμοίως ὡπώ- των οἱ θερινοὶ ὄμβροι μᾶλλον συμφέρουσι τοῖς πλείστοις 
σαις" ἔτι δ᾽ ὑγίειαι καὶ νόσοι κατὰ τὼς ὥρας τοῖς ἑτερογενέσιν 25 ἰχθύσι, καὶ ὅταν τὸ ἔαρ καὶ τὸ θέρος καὶ τὸ φθινόπωρον 
ἕτεραι καὶ τὸ σύνολον ἐχ, αἱ αὐταὶ πᾶσιν. τοῖς μὲν ὧν ὄρη- γώηται ἔπομβρον, ὁ δὲ χειμὼν εὐδιεινός. ὡς δ᾽ εἰπεῖν ὅλως 
σιν οἱ αὐχμοὶ συμφέρεσι καὶ πρὸς τὴν ἄλλην ὑγίειαν καὶ ὅταν καὶ κατὰ τὸς ἀνθρώπους εὐετηρία ἢ, καὶ τοῖς πλείςοις 
«ρὺς τὸς τόκες, καὶ ὑχ, ἥκιςα. ταῖς φάτταις, τοῖς δ᾽ ἰχθύν ἰχθύσι συμβαΐνει εὐημερεῖν. ἐν δὲ τοῖς. ψυχροῖς τόποις ὑκ 
ον ἔξω τινῶν ὀλίγων αἷ ἐπομβρίαι. ἀσύμφορα δὲ τὐναντίον εὐθηνῦσιν. μάλις αι. δὲ πονῶσιν ἐν τοῖς χειμῶσιν οἱ ἔχοντες 
ἑκατέροις, τοῖς μὲν ὕργισι τὼ ἔπομβρα ἔτη (ἐδὲ γὰρ ὅλως 30 λίθον ἐν τῇ κεφαλῇ, οἷον χρόμις, λάβραξ," σκίαίινα, φά- 
συμφέρει τὸ πολὺ πίνειν), τοῖς δ᾽ ἰχθύσιν οἱ αὐχμοί, τὰ Ὑγρος᾽ διὰ γὼρ τὸν λίθον ὑπὸ τὸς ψύχους καταπήγνυνται 
μὲν ἦν γαμψώνυχα, καθώπερ εἴρηταὶ πρότερον, ὡς ὡπλῶς καὶ ἐκπίπτουσιν. τοῖς μὲν οὖν πλείστοις ἰχθύσι συμφέρει 

᾿ Ωὲ, ἐκδύει το ἐκδύει “4505. }} 8. σίφλη “45. ἀσπὶς Δ.5.. ἢ κολεώτερα ..45. 1] ἀ.. μετὰ] τὰ μεγέδη: Ὲ5:.} 5. τὸ χόριων οἵα ῬῊ“. ἢ 
6. ἀγρίσιν “45. } 1. τε τὰς ἐλ, καὶ κι] τινα πέτραν ΡῈ“, .} .9..ὄ ἀ μετὰ 4505, }} 10. αἰδῶσι , -ἐδῶσι Ἐ5,.}}. 12.. δ᾽ Ὁὁπλ ΡῈ“. ἢ εἰδὴ 
ἔνιοι 450σ. [Π- μὲν οπλ ὅσ. ἴἰ. 1λ, πω οὰ 5. 15. γὼρ1} δὲ: 65. 1} ἴὕελυσιν “45...}} ὑχ ὁμοίαν. ποιῶνται 5. 1} 16. ἰχδύεσι. 44“05. ἃ 

418. καὶ οτι .45. [ΠΟ μαίας τὰς ἡραῦς (γραὺς ὴ ὅταν 05. 1 ἐκδύωσ, 25, ἐκδύσωσ; ῬῈ“, ἡ 19. γἦονται μαλακὰ 125, γῆοτται μαλακὰ 

καὶ ΡῈ“. 1 20. ὁ σφόδρα δύνανται βαδίζειν 15. ἃ 22. ἦν οχχα ῬΡΕ“. Ἷ 25. ὑγεκι 125. ᾿ κατά γε τὰς «450, 1] ἑτέροις ἡίνεσιν. Ῥ(α 

05Ε5. ὃ 27. οἱ οτὰ ῬΑΕσ. ἢ 28. πρὸς οπι .45“0 5. ἢ καὶ ομὰ .4“. ᾿! 29. αἴ καὶ ΡΈσ. 1} 30. μὲ] μὲν ὅν 6... }} ἐκόμβρια͵ ἕλη ἬΕΙ 
831. τοῖς -- αὐχμοί οτὰ }. 

4. ἡρέδοτος 25. 1} 2. πρόσεδρον Ῥ. 1.8. τὴν τῆς 5. 1 ἃ. μὺ οτι ῬῈ“. 1 εἰσα “44. ἢ 5. ὠοτόκον π᾿ εἰ το. ̓  9.. «ϑοΐῖ 25, 
ὠσθοεῖ “055. ἢ ὥσπερ εἴρηται πρότερον ροϑὶ 10. ἕτεαιν 25, 10. ταῖς οπιὶ νέ5. 1} 11.. τότε οἵα ΡῈ“. πλείω οτὰ ῬΩο, [ ἔχει 

“45..} ἔμβριον Ῥὶ ἔμβρυον 4“Εσ. ἢ 13. ὑόμενα} φυόμενα 4505. }} 1ἀ. πλείν εἴ κάμηλοι ῬΕσ. 18. πολλὴν καταφέρυριν οἱ ποταμρί 
“4405. 1.19. δὰ οτὰ «45. 1 20. εὐθενῶσιν “4505, εὐσθενῶσιν Ῥ. 1 21. ἄμεια . ἢ καὶ οπι «4505. ἢ 22. δὲ οἵῃ «4505. ᾿ πλείρνῃς “4, ἢ 

᾿φὐλίμονα ῬΙ" εἰ το «45. ἢ 24. συμφέρυσ, μᾶλλον 4. 325. φθινοπωρινὸν γύηται Ῥ. 1} 26. ἱπόμβριον (5.  εὐδιεινότερος (5... ἀδινότερος 
“44. }} σύνολον ῬΏ“. ἢ 21]. καὶ αἰγυχυς αἱ πλείςοις οτχ “1505. ᾿| 29, εὐθενῦσι 125. 80. χρομὶς 75, χρωμὶς Ῥ“. ἢ ὍΡΙ σκί 
αν Ὧσ. || 31. καταπήγυται Ῥ.5Ε5, πήγωται “4505, 

ἐφ 

6ξβεε 
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μᾶλλον, κεςρεῖ δὲ καὶ κεφάλῳ καὶ ὃν καλῦσί τινες μύρε- 
γον τὐναγτίον" ὑπὸ γὰρ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀποτυφλῶνται 
οἱ πολλοὶ αὐτῶν θῶττον, ἂν λίαν ὑπερβάλλωσιν. εἰώθασι 
γὰρ πάσχειν αὐτὸ αἱ κέφαλοι ἐν τοῖς χειμῶσι μᾶλλον" 
χύεται γὰρ τὰ ὄμματα αὐτῶν λευκώ, καὶ ἁλίσκονται τό- 
τε λεπτοί, καὶ τέλος ὠπόλλυνται πάμπαν. ἔοικε δ᾽ ὁ διὰ 

. πφὴν ὑπερομβρίαν τῦτο πάσχειν μᾶλλον, ἀλλὼ διὰ τὸ ψῦν 
χος" ἤδη γῦν καὶ ἄλλοθι καὶ περὶ Ναυπλίαν τῆς ᾿Αργείας 

περὶ τὸ τύαγος πολλοὶ τυφλοὶ ἐλήφθησαν ἰσχυρᾷ γενομέ- 

ΠΕΡῚ ἘΑ ΖΩΑ ἹΣΤΟΡΙΩΝ Ο. 

τροσχοωρῦσι τῆς ἀλέας ἔπεαχεν, ὅτι θερμαίνονται, καὶ ἄνω 
ἐκιπολάζεσιν. τὰ δὲ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων σώζετακ διὰ τὸ 
παρορῶσθαι" διώκεσι γὰρ τὰ μείζω οἱ μεγάλοι, τῶν δ᾽ 
ὠῶν καὶ τῷ γόνε διαφθείρεται τὸ πολὺ ὡὰ τὰς ὠλέας" ὦ 

5 γὰρ ἂν ἐφάψωνται, πᾶν τῶτο λυμαύονται. ἁλίσκονται δὲ 
μάλιςα οἱ ἰχθύες πρὸ ἡλές ἀνατολῆς καὶ μετὰ τὴν δύσιν, 
ὅλως δὲ περὶ. δυσμὰς ἡλίου καὶ ἀνατολαῖς" οὗται γὰρ λέ- 
γόνται εἶναι ὡραῖοι βόλοι, διὸ καὶ τὰ δίκτυω ταύτην τὴν 
ὥραν ἀναιροῦνται οἱ ἁλιεῖς. μάλιστα γὰρ ἀπατῶνται οἱ 

νὐ ψύχεο" ἐλήφθησαν δὲ πολλοὶ καὶ λευκὴν ἔχοντες τὴν 10 χγθύες τῇ ὄψει κατὰ τότες τὸς καιρός" τῆς μὲν γὼρ νυκτὸς 

ἔψιν. πονεῖ δὲ τῷ χαιμῶνος καὶ ὁ χρύσοφρυς, τῷ ὃὲ δέρας ἡσυχάζεσι, πλείονος δὲ γινομένε τῇ φωτὸς μῶλλον ὁρῶσο. 
ὁ ὠχάρνας, καὶ γίετωι λεκτός. συμφέρει δὲ τοῖς κορακί- νόσημα δὲ λοιμῶδες μὲν ἀδὸν εἰς τὸς ἰχθῦς φαίνεται ἐμ- 
γϑις ὡς εἰπεῖν παρὰ τὸς ἄλλυς ἰχθῦς τὰ αὐχμώδη μᾶλλον 
τῶν ἐτῶν" καὶ τότοις δὲ διὰ τὸ συμβαίνειν ὠλέαν μᾶλλον 

πἧστον, οἷον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων συμβαΐει πολλώκις καὶ τῶν 

ἕωῳοτάκων καὶ τετραπόδων εἰς ἵππες καὶ βᾶς, καὶ τῶν ἀλ- 
ἐν τοῖς αὐχμοῖς. τόποι δ᾽ ἑκάςοις συμφέρεσι πρὸς εὐθη- 15 λων εἰς ἔνια. καὶ ἥμερω καὶ ἄγρια" νοσεῖν μώτοι γε δὸ- 
γίαν, ὅσα μόν ἐςι φύσει παράγεια ἢ ἀελάγια, ἐν ἑκατέρῳ 
«ἕτων, ὅσα δ᾽ ἐπαμφοτερίζει, ἐν ἀμφοτέροις" εἰσὶ δὲ τινες 
καὶ ἴδιοι τόποι ἑκαΐςοις ἐν οἷς εὐθηνᾶςξιν. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰκεΐν 

οἱ φυκώδεις συμφέρνσιν' πιότεροι γὴν ἐν τοῖς τοιύτοις ἀλί» 

κοῦσιν" τεκμαίρονται δ᾽ οἱ ἁλιεῖς τῷ ἐνίες ἁλίσκεσθαι λε- 
πτοὺς καὶ ἡσθεηκόσιν ὁμοίους καὶ τὸ χρῶμα μεταβεβλη- 
κότας ἐν πολλοῖς καὶ κίσσιν ἑαλωκότας καὶ τῷ γόει τῷ 
κὐτῷ. περὶ μὲν οὖν τῶν θωλωττίων τοῦτον ἔχει τὸ τρόπον" 

σκονταί, ὅσοι παντοδαπὺς νέμοντιιι τόκυς" σὶ μὲν γὼρ φυ- Ὦ τος δὲ ποταμίοις καὶ λιμναίοις λοιμῶδες μὲν ἐδὲ τότοις 20 
κιοφαάγοι τροφῆς εὐπορῦσιν, οἱ δὲ σαρκοφάγοι πλείοσιν ἐν- 
τυγχάνωσιν ἰχθύσιν. διαφέρουσι δὲ καὶ τὰ βόρεια καὶ τὰ 
νότια: τὰ γὰρ μακρὼ μᾶλλον εὐθηνεῖ ἐν τοῖς βορείοις, 
καὶ τοῦ θέρους ἁλίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χωρίου πλείους 

ἀθὲν γίνεται, ἐνίοις δ᾽ αὐτῶν ἴδια νοσήματα ἐμπίπτει, οἷον 

ψχιίνις ὑπὸ κύνα μαλιςα διὰ τὸ μετέωρος νεῖν ἀς ροβλής 

φε Ὑδεται καὶ ὑπὸ βροντῆς. νεανυεῆς καρῦται. πάσχει δέ 
ποτε τοῦτο καὶ κυπρῖιος,. ἧττον δέ, οἱ δὲ γλάνεις ἐν τοῖς 

τοῖς βορείοις τῶν μακρῶν καὶ τῶν πλατέων. οἱ δὲ θύντοι καὶ Ὁ βραχέσι καὶ ὑπὸ δράκοντος τῷ ὄφεως τυπτόμενοι ὠπόλλυν- 
υἱ ξιφίαι οἰστρῶσι περὶ κυνὸς ἐπιτολήν᾽ ἔχυσι γὰρ ἀμφό- ται πολλοί. ἐν δὲ τῷ βαλλιρῷ καὶ τίλωνι ἑλμὶς ἐγγαο- 
τεροι τηνικαῦτα παρὼ τὰ πτερύγια οἷον σχωλήκιον τὸ κατ μέηι ὑπὸ κύνα μετεωρίζει τε καὶ ἀσθενὴ ποιεῖ" μετέωρος 
λύμενον οἷςρον, ὅμοιον μὲν σχορπίῳ, μέγεθος δ᾽ ἡλβιον ἀ- δὲ γρόμενος ὑπὸ τῷ καύματος ἀκόλλυται. τῇ δὲ χαλκῶδ 
βούχνηδ᾽ -ποῖσι δὲ ταῦτα πόνον τοιῶτον ὥς᾽ ἐξάλλεσθαι ἐκ νόσημα ἐμπίπτει νεανικόν" φθεῖρες ὑπὸ τὰ βράγχια γεγνό- 
ἔλωττον ἐνίοτε τὸν ξιφίαν τῇ δελφῖνος, διὸ καὶ τοῖς πλοίοις 80 μανοι πολλοὶ ἀναιροῦσιν. τῶν δ᾽ ἄλλων ἰχθύων ἀθενὶ ὑθὲν 
φολλαάρεις ἐμπίπτουσιν. ψαίρεσι δ᾽ οἱ θύνοι μάλιστα τῶν τοίστόν ἐςι νόσημα. ἀποθνήσκωσι δὲ οἱ ἰχθὺς τῷ πλόμῳ" 
ἰχθύων τῇ ἀλέφ, καὶ πρὸς τὴν ἄμμον τὴν πρὸς τῇ γῇ διὸ καὶ θηρεύουσιν οἱ μὲν ἄλλοι τὸς ἐν τοῖς ποταμοῖς καὶ 

1. μαρῖκν «450 5.1} 2. εἱ πολλὰ αὐτῶν ὠπστυφλῶτται Ὁ“. ἢ 8. λίαν στὰ 5.  ὑπερβάλωσιν Αἴ“. ἢ ἃ. αὐτὸ] ἑαυτοῖς ΡῈ“. 
"] καὶ ἐν 29. ἢ" 5. γύσιται γὰρ αὐτῶν τὰ ὅμματα Ῥιά405. ἢ 6. λευκοί "05. ἢ Ἴ. ἐπομβρίαν “4“05. } ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ψῦχος μᾶλλον" 
δ᾽. 225. 1.8. περὶ τὴν ντασπλίαν «(0 5. 1} 9. τυφλὰ πολλὴ 5. 1 11. ὃ οἵχ “4505. 12, ἀχαρπίς 445. ἢ δὲ καὶ τοῖς 460 α. ἢ 45. 

ὅκεσοι 585. ἢ" εὐθέπιαν 05, εὐσθένειαν ΡΟ ἘΠ. ̓ἰ 16. ὅσα μὲν εἰσι Ὁ)“, ὅσοι μέν εἰσι ῬῈ5. «ἢ ταράγεια ἡ πελαγία “5, παράγει 

ἀβρὸς τὴν εὐθηνίαν πελάγια, (5, παραγείαν πελαγίαν ῬῈ“. ἢ δ] ἢ ἐν “405. ἢ 18. καὶ οἵα 2“. ἢ ἑκάφω 1) 5, ἢ} εὐθενῦσιν 2.5, εὐσθεῶσιν 

“μέσ, 19. πρότερον Ὁ Ε“. || τοώτοις τόποις ἀλ. (». ἢ 22. νότια. καὶ τὰ βόρεια (5. ἢ 23. μικρὰ 1). 11 εὐσθενῆ “45, εὐσθενεῖ (5, εὐθενεῦ Ὁ. ὃ 
ὰ, πλεῖον “4505. 1 26. οἱ οτὰ ῬΡ“. ἢ ξιφαῖοι ῬΕ55. ἃ 28. μεγέθει 1). 1 29. ἐνίοτε ὑκ ἔλαττον Ῥ. ΠΠ 32. τῇ δῖ γῇ οἷα ΡΞ“. 
εἰ Ἄς προχώρθσι “445, χωρῦῶσι Ἐκ. ἢ καὶ τα ΡῈ“. 2. ἰχθύων Ῥ. 1 ἅ. τῷ γόνυ] τύτων 125, τότων ὁ ῬΈ“. ἢ 5. τῦτο τᾶν ῬΕ“. 1} 6. 

καὶ μετὰ -- Ἴ, ἀνατολάς ὁγὰ «405. 1 9. αἰδέται “4504. ἢ 11. γονομέν “4505. } 12, νισήματα 65. ἢ μὲν οἵα ῬῈ“. ἐν ἐδεὲὴ 9). 
5. 1 εἰς οἵα ῬΟΟΏ5Εσ, [ἢ τοῖς ἰχθύοις Ῥ5, τοῖς ἰχθύσι Ὥσ, 1 15. ἄγρια καὶ ἥμερα “45. γε οπι ῬΏ»“. ἢ 16. οἱ ἁλιεῖς δὲ ταιμαί- 

ρονται μία, ἢ λεπτοῖς ῬῈ“. ἃ 1Ἶ. ὁμοίως .“45..} 20. τοῖς δὲ ποτίμοις καὶ λιμναίοις (5, τὸς δὲ ποταμίας καὶ λιμναίνς ῬῈ», ἢ 24. γπεται 
ἔγγύεται ἘΡ. ἢ οἷον ὃ γλκὴς 6. ἢ 22, μετεώρως 9, μὴ μετέωρος Ῥ. ἢ νεὴ] ἐἶνκι “4505. ῃ ἀφρόβλης ῬΈ“, οἱςροπλὴξ «4405. ἢ 24. καὶ 

ὁ κυπρῖνος «4405. ἱ 36. πολλοί οτα, ῬΏ“. Π βαλλίρω ῬΏ5Εσ, ἢ τριχῶτι γεὶ τριλῶνι (5, τίλλαυι ῬΏ 9. ἢ ἑλμὰὴς 65, Ὅλμισσα, (45. ἢ ΟἿ. 
μετεωρίζεται καὶ “4505. ἢ 31. ἰχθύες τῷ πάγω «450». 

ὑνια 
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λίμναις πλομίζοντες, οἱ δὲ Φοίννιες. καὶ λὲς ἐν τῇ θαλάττῃ, ὅπτυ ἀν τύχῃ τῷ σώματος᾽ πολλιίκὲς γὰρ τὸ ποδὸς λαμ» 
ποῶνται δέ τινες καὶ δύ᾽ ἄλλας θήρως τῶν ἰχθύων. διὰ γὰρ βώνεται, ὁτὲ δ᾽ ἐν τῷ ὠτί, γύεται δὲ σαπρὸν εὐθὺς καὶ τὸ 
τὸ φεύγειν ἐν τῷ χειμῶνι τὰ βαθέα ἐν τοῖς ποταμοῖς (καὶ ἐχόμενον, ἕως ὧν ἔλθῃ πρὸς τὸν πλεύμονα" τότε δ᾽ ἀπο- 
γὰρ ἄλλως τὸ πότιμον ὕδωρ ψυχρόν) ὀρύττεσι τώφρον εἰς θνήσκει. ταχρὺ δ᾽ αὐξάνεται" καὶ ἐθὲν ἐσθίει, ὅταν ἄρξηται ΄᾿ 
τὸν ποταμὸν διὰ ξηρῶ" εἶτα ταύτην κατας εγώσαντες χόρτῳ 6 τὸ παθος κἀν ὁσονῶν.. ἰῶνται δ᾽ οἱ ὑοβοσκοί, ὅταν αἴσθων- 
καὶ λίθοις οἷον γωλεὺν ποῶσιν, ἔκδυσιν ἔχοντα ἐκ τῷ το- ταῖ μικρὸν ὄν, ἄλλον μὲν ἀθόα τρόπον, ὠπατέμνεσι δ' ὅλον. 
ταμοῦ" καὶ ὅταν παΐγας ἧἦ, ἐκ τότε κύρτῳ θηρεύνσι τὸς δύο δ᾽ ἄλλ᾽ ἐςξί, λέγεται: δὲ κραυρᾶν ἄμφω" ὧν τὸ μὲν 
ἐχβῦς. καὶ ἄλλην. δὰ θήραν ποίδνται ὁμοίως θέραες καὶ χαι- ἕτερόν ἐς: κεφωλῆς πόνος καὶ βάρος, ᾧ αἱ πλεςαι ὧἀλξ 
μῶνος" ἐν μέσῳ τῷ ποταμῷ φρυγάνοις καὶ λίθαις περι- σκοντῶι, τὸ δ᾽ ἕτερον, ἡ κοιλία ῥεῖ. καὶ τῦτο μὲν δοκεῖ 
φράξαντες ὅσον ςόμα καταλείκεσιν" ἐν τότῳ κύρτον ἐνθέν: 19 εἶναι ἀνίατον, θατέρῳ δὲ Ἰβοηδέσιν οἶνον προσφέροντες πρὸς 
τες θηρεύνσιν, περιελόντες τὸς λίθες. ! εν φὰς μυκτῆρας καὶ κλύζοντες τὸς μυκτῆρας οἴνῳ. διαφυγεῖν 

Τῶν δ᾽ ὀςρακοδέρμων συμφέρει τοῖς ἄλλοις τὰ ἔπομε δὲ καὶ τῦτο χιλεκόν" ἀναιρεῖ μὲν γὰρ ἐν ἡμέραις φρισὶν ἢ 
βρα ἔτη, πλὴν ταῖς πορφύραις. σημεῶν δέ" ὅταν γὰρ τεθῇ. τέσταρσιν. βραγχῶσι δὲ μάλιςα. ὅταν. τὸ θέρος ἐνέγκῃ εὖ 
ὗἴ ποταμὸς ἐξερεύγεται, καὶ γεύσωνται τὸ ὕδατος, ἀπο- καὶ πιόταται ὦσιν" βοηθεῖ δὲ τά τε συκάμινα διδόμενα 
’θνίσκυσιν αὐθημερόν. καὶ Τῇ δ᾽ ἡ πορφύρα, ὅταν δηρευθῇ,15 καὶ τὸ λετρὸν ἐὰν ἢ πολὺ καὶ ϑερμόν, καὶ ἐάν τις σχάσῃ 
περὶ ἡμέρας πεντήκοντα. τρέφονται δ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων" ἐπι- ὑπὸ τὴν γλῶτταν, χαλαζώδεις δ᾽ εἰσὶ τῶν ὑῶν αἱ ὑγρός 

γόεται γὰρ ἐπὶ τοῖς ἀςρακοις ὥσπερ φῦκός τι καὶ βρύον. σαρχοι τώ τε περὶ τὼ σκέλη καὶ τὰ κερὶ τὸν τράχριλον 
ἂ δ᾽ ἐκβάλλεσιν εἰς τροφὴν αὐταῖς, τῷ ςαθμῷ φασὶ χρ- καὶ τὸς ὥμωυς, ἐν οἷς μέρεσι καὶ πλεῖξαι γίνονται χάλα- 
μεν εἶναι πρὸς τὸ πλέον ἕλκειν. τοῖς δ᾽ ἄλλοις οἱ αὐχμοὸὸ ζαι" κἂν μὲν ὀλίγας ἔχῃ, γλυκυτέρα ἡ σάρξ, ἂν δὲ πολ- 
ἀσύμφοροι" ἐλάττω γὰρ καὶ χείρω γίνεται, καὶ οἷ πυρροὶ Ὁ λάς, ὑγρὰ λίαν καὶ διάίχυλας γύεται. δῆλαι δ᾽ εἰσὶν αἱ 
τότε γίρονται μᾶλλον κτένες. ἐν δὲ τῷ Πυρραίῳ ποτ᾽ εὐρς χαλαζῶσαι" ἕν τε γὰρ τῇ γλώττῃ τῇ κάτω ἔχουσι μώ- 
τῳ ἐξέλιπον οἱ κτώες ὁ μόνον διὰ τὸ ὄργανον ᾧ θηρεύοντες λιςα τὼς χαλάζας, καὶ ἐάν τις τρίχρις ἐκτίλλῃ ἐκ τῆς 
ἀνέξυον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸς αὐχμός. καὶ τοῖς ἄλλοις δ᾽ λοφιᾶς, ὕφαιμοι φαῤονται" ἔτι δὲ τὰ χαλαζῶντα τοὺς 
ἐςρακοδέρμοις τὰ ἔπομβρα ἔτη συμφέρει διὰ τὸ γλυκυτές ὀπισθίς πόδας ἀ δύνανται ἡσυχρίζεν. ὑκ ἔχεσι δὲ χωλά- 
ρβκν γίγνεσθαι τὴν θάλατταν. ἐν δὲ τῷ Πόντῳ διὰ τὸ ψῦ- 25 ζας, ἕως ὧν ὦσι γωλαθηναὶ μόνον. ἐκβάλλνσι δὲ τὰς χαν: 
χος ὦ γέγνονται, ὑδ᾽ ἐν τοῖς ποταμοῖς ἀλλ᾽ ἢ ὀλίγα τῶν λαΐζας ταῖς τιφαῖς" ὃ καὶ πρὸς τὴν τροφήν ἐξὶ χρήσιμον. 
διθύρων" τὰ δὲ μονόθυρω μάλιστα ἐν τοῖς πάγοις ἐμ- ἄριστον δὲ πρὸς τὸ πιαίνειν καὶ τρέφειν οἱ ἐρέβινθοι καὶ 
πήγνυται. τὼ σύκα, τὸ δ᾽ ὅλον μὴ ποιεῖν ἁπλῆν τὴν τροφὴν ἀλλὰ 

Πρὶ μὲν ἦν τὼ ἔγυδρα τῶν ζῴων τῦτον ἔχει τὸν τρό- ποικίλον" χαίρει γὰρ μεταβάλλνσα καθάπερ καὶ τἄλλα 
21 πον' τῶν δὲ τετραπόδων αἱ μὲν ὕες νοσήματι μὲν κώμνεσι 30 ζῷα, καὶ ἅμα φασὶ τὸ μὲν ἐμφυσῶν τὸ δὲ σαρκοῦν τὸ 

τρισίν, ὧν ἣν μὲν καλεῖται βράγχος, ἐν ᾧ μάλιςα τὼ περὶ δὲ πιαίνειν τῶν προσφερομένων, τὼς δὲ βωλώνος ἡδέως μὲν 
τὰ βράγχια καὶ τὼς σιωγόνας φλεγμαύει. γίνεταη δὲ καὶ ἐσθίειν, ποιεῖν δ᾽ ὑγραν τὴν σάρκα" καὶ ἐὼν κύσσαι πλείες 

1. σλωΐζοντας “5, πλωΐξοντας 605. ἢ 2. ἄλλας τινὰς θ. “45. ἢ 3. λωμῶνι ῬΈῈ“. 6. φωλεὸν Ὦ“, ρώλιον ῬΈσ, ἢ ἰκδύνσιν Ῥ Ἐπ. }} 
Ἴ. πίτων “905, }} 9. ἡριγάνοις “5. 1 10. δ] καὶ ἐν 445. ἢ 12. ἐςρακ. καὶ τοῖς ἄλλοις συμφέρει τὰ ἐπόμβρια ῬΏσ. ἢ 413. γὰρ τῇ γῇ 
ὁ ποταμὸς (505, ᾿ὶ 14. ἐξερεύγηται .45, ἐξέρχηται 65. 1} γεύσονται Ῥ.“. ἢ 16. ἡμέρας καὶ π. (5, ἡμέρας πέγτε καὶ π. 445. ἢ 18. πρὸς 

“4505. ἢ χάριν εἶναί φασι ῬΏσ“. ᾿ 19. πλεῖον 5. ἢ ἄλλοις δ᾽ 5. 1 οἱ οτὰ 4505. ἢ 24. μᾶλλον γίονται ῬΏ)5. ᾿] δὲ τὦ τῶδε τῷ 
τὸ ῬΕ5. ᾿ πυρραίω 05, πυρκίω “45, πυρραῖον ῬΕ“. ἢ 22. ὦ) οἱ ῬΕ“, ὃ οἱ 125. ἢ 23. καὶ οἵαὰ ῬΈ“. ᾿ὶ αὐχμές. τοῖς δ᾽ ἄλλοις Ῥἢ)5 

Ἐπ. 24. γλυκερὰὼν ΙΗ)“. [1 26. γάεται 44. 1 27. μᾶλλον «45. ἢ ἰκπήγυται «4505. ἢ 29. ἦν οἵα «45. ἢ 80. ὕες οἵὰ «4405. ᾿ὶ μὲν 
πὶ .45. ὶ 31. Ὁ] ὃ “4405. ᾿ τὰ οτὰ 4450. ᾿ 32. πεὶ σιανγόνας καὶ τὰ βράγχμε ῬΡΈ-. 

1. τὸς πόδας ΡῈ“. 2. εὐθὺς σαπρὸν ῬΙ5. ἢ 3. πνούμοκ (405, ἢ τὸ ΡῈ“. 1} 5. βάθος ῬΕ“. ἢ βοσκοὶ 05, ἢ 6. μικρὸν δ] 
μένον σμικρὸν Ὧ“, ὅταν μένον σμικρὸν Ῥ, ὅταν μὲν ὃν σμοιρὸν Ἐπ. ΠΟ 17. δ᾽ οτα- Ὲ“. ἃ κραυγᾶν ῬΙ5. ᾿ὶ 10. οἷον 445. 1 11. διαφεύγειν 

“4.05. ἢ 12. ἀναιρᾶται γὰρ ῬΙ5Εο. ἢ 18. θέρος] ὅρος ῬῈ. ᾿ εἶ] σύκα Α“05. }} «λ. πιότατα 65. ἢ τε οπι “4505. 1 συκαμδια Ῥ 
ἘΠῚῚὺ 15. πολὺ ἢ “05. 1} 16. χαλαζώδεις) γάλα. ὀξώδεις 5. ἢ 17. καὶ τὰ] τά τε 15. ἴ 18. μέλεσι 65. "ἢ 19. γλυκερὼὰ ῬΏ»“. 

80. ἄχυλος ῬΙσ. ἢ 21. ὅἢ] αἴ 445, 1 τῆς γλώττης τῷ ῬΏ 9. ἢ μάλιξα οἵα ΡΠ)“. ᾿ 22. τρίχα 4“0.})»5. ἢ 25. ἔχωσι ΡῈ“. || 26. 

ςιφαῖς ῬΏ5Ε5. ἢ 21. ἄριςοι 4“ 5. 1 29. ποικίλην" καὶ χαίρει ῬῈ“, 31. βαλάνυις μόνον ὁδίως ῬΏ“5Ε“. ἢ 32. ἐγώνσαι ΡΠ)“, ἔν 

γυοι ὅσαι Ἐσ, 

Οεβ82 
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δ0ά4 ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 9. 

ἐσθίωσιν, ἐκβάλλεσιν ὥσπερ καὶ τὰ πρόβατα" ταῦτα γὰὼρ ὀπίσθια σκέλη ἐφέλκχουσιν ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια, καὶ ὑποφέ- 
ἐπιδηχοτέρως τῦτο πάσχει διὰ τὰς βαλαάγος. χαλαζῷ δὲ ρουσιν, ὥστε ὀλίγου συγκρούειν. ἐὰν δ᾽ ἀσιτήσας τὼς ἔμ» 
μόνον τῶν ζῴων ὧν ἴσμεν ὗς. αροσθεν ἡμέρας εἶτα μανῇ, αἷμα ἀφαιροῦντες βοηθοῦσε 

Οἱ δὲ κύνες κάμνασι νοσήμασι τρισίν" ὀνομάζεται δὲ καὶ ἐκτέμνοντες. λαμβάνει δὲ καὶ τέτανος" σημεῖον δ᾽ αἱ 
ταῦτα λύττα, κυνάγχη, ποδιύώγρω. τότων ἡ λύττα ἐμποιεῖ ς φλέβες τέτανται πᾶσαι καὶ χεφαλὴ καὶ αὐχήν, καὶ προ-- 
μανίαν, «καὶ ὅταν. δάκῃ, -λυττῶσιν ἅπαντα .τὰ δηχθώτα βαίνει εὐθέσι τοῖς σκέλεσιν. γέγνονται δὲ καὶ ἔμπυοι οἱ ἴπ- 

. χὴν ἀνθρώκε' καὶ ἀναιρεῖ δὲ τὸ νόσημα. τῦτο. τὰς τε κύ- ποι.. λαμβάνει δὲ καὶ ἄλλος αὐτοὺς πόνος, καλεῖται δὰ 

28. 

24 

γας καὶ ἄν τι δηχθῇ ὑπὸ λυττώσης. πλὴν ἀνθρώπε. ἀναι- τῶτο κριθιῶν". σημεῖον δὲ τῇ ὠρρωςήματος μαλακὸς γύεται 
ρεῖ δὲ καὶ ἡ κυνάγχη τὰς κύνας" ὀλίγαι δὲ καὶ ἐκ τῆς ὁ οὐρανὸς καὶ θερμὸν πνεῖ; ἀνίατα δέ, ξαν μὴ αὐτόματα, 
ποδάγρας περιφεύγουσιν. λωμβανει δ᾽ ἡ λύττα καὶ τὰς 10 καταςῇ. τό τε νυμφιᾶν καλόμενον, ἐν ᾧ συμβαύει κατέ- 
καμήλες. τὸς δ᾽ ἐλέφαντας πρὸς μὲν τὰ ἄλλα ὠρρωστήν χεσθαι ὅταν αὐλῇ τις, καὶ κατωπιῶν᾽ καὶ ὅταν ἀναβῇ τις, 
ματα ἀνόσες εἶναί φασιν; ἐνοχχεῖσϑαι δ᾽ ὑπὸ φυσῶν. .. τροχαζει, ἕως ὧν μέλλῃ κατά τινας θεῖν" κατηφεῖ δ᾽ ἀεΐ, 

Οἱ δὲ βόες. οἱ ὠγελαῖοι νοσῦσι δύο νέαις, ὧν τὸ μὲν κἀὶ λυττήσῃ. σημεῖον δὲ καὶ τότου τὼ ὦτα καταβάλλει 

ποδιέγρα τὸ δὲ κραῦρος καλεῖται. ἐν μὲν ὃν τῇ ποδώγρᾳ πρὸς τὴν χαίτην καὶ πάλιν προτεύει, καὶ ἐχλείπει, καὶ 
τὸς πόδας οἰδᾶσιν, ὑκ ὠποθνήσκυσι δ᾽ ὑδὲ τὰς ἑπλὼς. ἀπο» ι5 πνεῖ, ἀνίατα δὲ καὶ τάδε, ἐὰν καρδίαν ἀλγήσῃ (σημεῖον 

βάλλουσιν" βέλτιον δ᾽ ἴσχουσι τῶν κερώτων ὠλειφομόων δὲ λαπαρὸς ὧν ἀλγεῖ), καὶ ἐὰν ἡ κύστις μεταςἢ (ση- 

πίσσῃ θερμῇ. ὅταν δὲ κραυρᾷ, τὸ πνεῦμα γίνεται θερμὸν μεῖον δὲ καὶ τότε τὸ μὴ δύνασθαι οὐρεῖν, καὶ τὼς ὁπλὼς 
καὶ πυκνόν" καὶ ὅ ἐστιν ἐν τοῖς ἀνθρώποις πυρετὸς, τοῦτό καὶ τὼ ἰσχία ἐφέλκει). καὶ ἐὰν ς «φύλινον περιχανη" τῶτο 
ἐςιν ἐν τοῖς βουσὶ τὸ κραυρᾶν. σημεῖον δὲ τῆς ἀρρωστίας δ᾽ ἐστὶν ἡλόκον σφονδύλη. τὼ δὲ δήγματα τῆς μυγαλᾶς 

τὸ ὦτα καταβάλλυσι καὶ ὦ δύνανται ἐσθίειν. ὠποθνήσκεσι 20 καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποζυγίοις χαλεπά" γίνονται δὲ φλύ- 
δὲ ταχέως, καὶ ἀνοιχθώτων ὁ πλεύμων φαίνεται σαπρός.ς. κταιναί. χαλεκώτερον δὲ τὸ δῆγμα, ἐὰν κύσσα δαΐκῃ" ἐκ- 

Τῶν δ᾽ ἵππων αἱ μὲν φορβάδες ἄνοσοι τῶν ἄλλων ρήγνυνται γὰρ αἱ φλύκταιναι, εἰ δὲ μή, ὅ, ὠποκτείει δὴ 
ἀρρωστημάτων εἰσὶ πλὴν ποδιύγρας, ταύτην δὲ κάμνουσι, δάκνυσα ἢ σφόδρα. ποιεῖ ἀλγεῖν καὶ ἡ καλεμέη χαλκὶς 

καὶ ἐγίοτε ἀποβάλλουσι τὰς ὁπλάς" ὅταν δ᾽ ἀποβάλωσι, ὑπὸ τινῶν, ὑπὸ δ᾽ ἐνίων ζιγνίς" ἔς! δ᾽ ὅμοιον ταῖς μοιραῖς 

κάλιν φύουσιν εὐθύς" γίνεται γὰρ ἅμα τῆς ἑτέρας ὑπο- 25 σαύραις, τὸ δὲ χρῶμα τοῖς τυφλύοις ὄφεσιν. ὅλως δέ 
φυομένης ἡ τῆς ἑτέρας ὁπλῆς ἀποβολή. σημεῖον δὲ τῆς φασιν οἱ ἔμπειροι, σχεδὸν ὅσαπερ ἀρρωστεῖ ἄνθρωπος ἀρ- 
ἀρρωςίας᾽ ὁ γὰρ ὄρχις ἄλλεται ὁ δεζιός, ἢ κατὼ μέσον ρωςήματα, καὶ ἵππον ὠρρωςεῖν καὶ πρόβατον. ὑπὸ φαρ- 
ὀλίγον κάτωθεν τῶν μυκτήρων ἔγκοιλον γίνεται καὶ ῥυτιδῶ- μαάκε δὲ διαφθείρεται καὶ ἵππος καὶ πᾶν ὑποζύγιον σαν- 
δὲς. οἱ δὲ τροφίαι ἵπποι πλείςοις ἀρρωςήμασι κάμνουσιν. δαρώκης" δίδοται δ᾽ ἐν ὕδατι καὶ διηθεῖται. καὶ ἐκβάλλει 
λαμβάνει γὰρ καὶ εἰλεός" σημεῖον δὲ τῆς ἀρρωστίας τὰ 30 δὲ κύουσα ἵππος ὀσμὴν λύχνο ὠκοσβεννυμέμ' συμβαῦει 

ἣ 
4. ἐκβάλλυσαι “45, Πὀ 2. χαλαζᾶ τὸ ““5, χάλαζα 4505, χαλαζῶναι Ῥ)5 5. Π 3. τῶν ζώων μόνον 125. 1 5. λύσσα αἰγοθῖ- 

(6 εἰ 6. λυσσῶσιν οἱ 8. λυσσώσης 405. 1 6. δάκῃ οπιὶ 5. ἢ 7. ἀνθρώπι“] ἀνθρώπν ἀναιρεῖ: Ώσ. 1] καὶ οἵα ΡΏ" 5. [ον δὲ οπι 
(5. ἢ τε οἵα 5. ἢ 8. καὶ -- ἀνθρώπε οτχ 22“. ἢ ἰάν ΡῈ“. ᾿ 9. καὶ ἀῃι6 ἐκ οπὶ .4“. 10. περισώζονται Ώ “. ̓} δ᾽ ἡ λύττα] ταῦτα 

ῬΏ»“. ' 12. ὀχλεῖσθαι (4505. ἢ 15. ὑδὲ τὰς] τὰς δ᾽ ῬΏ“. [ 16. βελτίν ῬΏ“. ! ἰσχύνσι “055. ἢ 11. πίσσῃ θερμῇ οτὰ 450» 

Ἐ. 1 κραῦραι “445, 11 γίνηται “45, 11] 18. ἐν οταὰ “4405. ἢ 21. πνεύμων 4450“. 1 22. φοράδες ῬΑ“(55. ἢΠ ἄνεσοι 4“. ἢ] 23. ταύτη Ὁ 

Οο. ἃ 2λ. ἀποβάλλωσι Ῥ.4“})5. 25. γὰρ οἵὰ 5. ἢ 27. ὁ γὰρ -’ 80. ἀρρωςίας οἵα ῬῈ“. || 21. κατὼ τὸ μέσον 05. 1 28. ὃν κοῖ- 

λον 15, καὶ ἔγκοιλον 405, 1 30. ἠλεός “4505. 

1. ὑφέλκυσιν ὑπὸ “4565. 1 2. ὀλίγωες 45, ἀλλήλους ῬΏ5Ε4. [|Π συγκροτεῖν (55. ἢ 3. αἷμα] αἵ μὶν «45. Π 4. ἐκτέμνουσι “45, 11 
8. καὶ ἡ κεφαλὴ .. 1] προσβαύει ῬΏ“. ᾿ 6. οἱ οπι «4505. 11 8. κριθίαν Ῥ, κριθίας 5, κριθία Ἐπ“, ἠριθιᾶν «45. 1 9. ἂν (5. ΠΠ 10. κατ 

ἐξη ῬῈ“. 1] τό τε] τὸ δὲ “455, οπι ΡῈ“. ᾿ νυμφίαν ῬΏ“Ε“. ἃ 11. ἦταν] καὶ ὅταν 4450. ᾿ κατωπίαν ῬΏ"}“, κατωτία (5, κατωτιᾶς 

“45. } λάβη (5, ᾿ 12. κατά τινας. θεν] τις κατασχεῖν 4405. Π 13. καὶ ὅταν λυσσήση “4505, ἢ τῦτο “45, ᾿ἃ 15. τίει ῬῈ“, τεπι “419 

(ο. ἢ ἀνιᾶται “50. 1 16. λαπάρας 05})5. λαπαρὸς --- 17. δὲ οτι . 1 16. ὧν οι 225. 1] μεταςῇ οἷα Εδ. ἢ 17. τότν τὸ] τῦτο 
“405. 1} δύνεσθαι «45. ἢ 18. ὧν ς. π. (5, ἐὰν ςαφυλῖνον π. 1“, τυφλός" οἵογπερ ἡ χάη Ῥ εἰ, αυἱ χάνη, Ἐσ. {Π19. μνηδάλης “45, 

μεγάλης ῬΟ5Εσ, || 20. φλεκταῖναι “45, φλυκταῖναι. εἰ δὲ μή, ἐκ ἀποκτείνει (5, γίνονται δὲ φλύκταιγαι οαχ ῬῈ5. ἢ 21. τὸ ογτὰ .4“. ἢ 
χύνσαν Ῥ. ἢ 22. φλυκταῖναι (5, φλεκτάναι “45, || ἐκ ἀποκτείνει. ἔτι δὲ 4“ 5, ὕ, ἀποτείει δὲ ῬῈ“. 1 23. ὅ οπι “4505. ἢ] ἀλγεῖν) πονεῖν 

“0. ᾿ὶ χάλκις 29. ἢ 24. ζίηνης “45, ζιγνός 5, διγνύς ῬΡ, δειμνύς Ἐπ. 1} 25. τυφλοῖς Α““05. ἢ 26. ἀρρωςᾶσιν ἀνθρώποις ἀρρωςήματι, Ἐπ, 

ἀρρωτήματα, ἀρρωςεῖ ἄνθρωπος “45 σ. [ΠῚ 29. ἐν ὕδατι] καὶ ἐν γυκτὶ ῬΕ“. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ἹΣΤΟΡΙΩΝ Ο. 60δ 

δὲ τῦτο καὶ γυναιξὶν ἐνίαις κυύσαις. χερὶ μὲν ἦν τὰς νόσυς ὅταν τοὺς ὥμους ἀλγῇ, ὕεια κρέα ὀπτήσαντες προστιθέασι, 
τῶν ἵππων τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, τὸ δ᾽ ἱππομανὲς καλόέ- καὶ βοηθεῖ αὐτοῖς. ἔλαιον δ᾽ οἱ μὲν πίνεσιν οἱ δ᾽ ἃ τῶν ἐλε- 
μενον ἐπιφύεται μέ, ὥσπερ λέγεται, τοῖς πώλοις, αἱ δ᾽ φώντων" κἂν τύχῃ σιδύριόν τι ἐν τῷ σώματι ἐνόν, τὸ ἔλαιον 
ἵπποι περιλείχεσαι καὶ καθαίρυσαι ὠποτρώγασιν αὐτό᾽ τὰ ἐκβάλλει, ὅταν πίωσιν, ὡς φασί" τοῖς δὲ μὴ πίυσι ῥίζαν 
δ᾽ ἐπιμυθευόμενα πέπλαςαι μᾶλλον ὑπὸ γυναικῶν καὶ τῶν 5 ἑψήσαντες ἐν. ἐλαίῳ διδόασιν. ἥ 
χερὶ τὰς ἐκῳδάς. ὁμολογυμέως δὲ καὶ τὸ καλόμενον πώ- Περὶ μὲν ὃν τῶν τετραπόδων ζῴων τῶτον ἔχει τὸν τρό- 
λίον αἱ ἵπποι προεκβάλλεσι πρὸ τῇ πώλε. γινώσκεσι δ᾽ οἱ πον, τῶν δ᾽ ἐγτόμων τὰ πλεῖς εὐθηνεῖ ἐν ἧπερ ὥρᾳ καὶ 2 
ἧπποι καὶ τὴν φωνὴν ἀκέοντες τῶν ἵππων, οἷς ὧν μαχεσά- γίνεται, ὅταν τοίστον ἧ τὸ ἔτος οἷον τὸ ἔαρ, ὑγρὸν καὶ ἀλεει- 
μενοι τύχωσιν. χαίρουσι δ᾽ οἱ ἵπποι τοῖς χειμῶσι καὶ τοῖς νόν. ταῖς δὲ μελίτταις ἐγγύεται ἐν τοῖς σμήνεσι θηρία ἃ 
ἄλεσιν" καὶ γὰρ τῶν ὑδάτων τὼ θολερὼ πύνσι, κῶν ἢ κα- ολυμαύεται τὰ κηρία, τό τε σκωλήκιον τὸ ὠραχγιοῦν καὶ 
βαρώ, ἀνατρέπυσιν αὐτὼ οἱ ἵπποι ταῖς ὁπλαῖς, εἶτα πιοῦ- λυμαινόμενον τὰ κηρία (καλεῖται δὲ κλῆρος, οἱ δὲ πυραύ- 
σαὶ λούονται. καὶ γὼρ ὅλως ἐςὶ φιλόλουτρον τὸ ζῷον καὶ ςν καλοῦσιν" ὃς" ἐγτύκτει ἐν τῷ κηρίῳ ὅμοιον ἑαυτῷ οἷον 
φίλυδρον' διὸ καὶ ἡ τῷ ποταμίου ἵππου φύσις ὕτω συνέςφη- ὠράχνιον, καὶ νοσεῖν ποιεῖ τὸ σμῆνος), καὶ ἄλλο θηρίον, 
κεν. ὁ δὲ βῶς τὐναντίον τῷ ἵππε' ἀν γὰρ μὴ καθαρὸν ἦ τὸ οἷον ὁ ἡπίολος ὁ περὶ τὸν λύχνον πετόμενος" οὗτος ἐντύιτει 
ὕδωρ καὶ ψυχρὸν καὶ ἀκέραιον, ὡς ἐθέλει πιεῖν. 45 τι χρῷ ἀνάπλεων, καὶ ὦ κεντεῖται ὑπὸ τῶν μελιττῶν, ἀλλὰ 

25 Οἱ δ᾽ ὄνοι νοσῦσι μάλιςα νόσον μίαν, ἣν καλῦσι μη- μόνον φεύγει καπνιζόμενος. ἐγγίνονται δὲ καὶ κάμπαι ἐν 
λίδα. γύεται δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν πρῶτον, καὶ ῥεῖ φλέ- τοῖς σμήνεσιν, ἃς καλοῦσι τερηδόνας" ἂς οὐκ ὠμύνονται αἱ 
Ὑμα κατὼ τοὺς μυκτῆρας παχὺ καὶ πυρρόν᾽" ἐὰν δὲ πρὸς μέλιτται. νοσοῦσι δὲ μάώλιςα ὅταν ἐρυσιβώδη τὰ ἄνθη ἡ 
τὸν πλεύμονα καταβῇ, ἀποκτείνει" τιὰ δὲ περὶ τὴν κεφα- ὕλη ἐνέγκῃ, καὶ ἐν τοῖς αὐχμηροῖς ἔτεσιν. πάντα δὲ τὰ 
λὴν πρῶτον οὐ θανάσιμα. δυσριγότατον δ᾽ ἐςὶ τῶν τοιού- 20 ἔντομω ἀποθνήσκει ἐλαιούμενα" τάχιςα δ᾽, ἄν τις τὴν κα- 
Τῶν ζῴων" διὸ καὶ περὶ τὸν Ἰόντον καὶ τὴν Ἰξκυθικὴν οὐ φαλὴν ἀλείψας ἐν τῷ ἡλίῳ δῆ. 
γύονται ὄνοι. Διαφέρει δὲ τὼ ζῷα καὶ κατὰ τὸς τόπες" ὥσπερ γὰρ 28 

26 Οἱ δ᾽ ἐλέφαντες κάμνουσι τοῖς φυσώδεσι νοσήμασιν' ἔν τισιν ἔνια οὐ γίνεται παντώπασιν, οὕτως ἐν ἐνίοις τόποις 
διὸ ὅτε τὸ ὑγρὸν περίττωμα προΐεσθαι δύνανται ὅτε τὸ τῆς γύεται μὲν ἐλάττω δὲ καὶ ὀλιγοβιώτερα, καὶ ὁκ εὐημερεῖ, 
κοιλίας. καὶ ἐὰν γὴν ἐσθή!, μαλακίζεται, ἐὰν μὴ συνε- 25 καὶ ἐνίοτε ἐν τοῖς πάρεγγυς τόποις ἡ διαφορὰ γίεται τῶν 
χῶς" εἰ δὲ συνεχῶς, οὐδὲν βλάπτεται. καταπίνει δὲ καὶ τοιύτων, οἷον τῆς Μιλησίας ἐν τόποις γειτνιῶσιν ἀλλήλοις 

λίθος ἐνίοτε. ἁλίσκεται δὲ καὶ διαρροίᾳ" ὅταν δ᾽ ἁλῷ, ἰα-- ἔνθα μὲν “γίνονται τέττιγες ἔνθα δ᾽ οὐ γίγνονται, καὶ ἐν Κε- 
τρεύουσιν ὕδωρ θερμὸν διδόντες πίνειν, καὶ τὸν χόρτον εἰς φαληνίῳ ποταμὸς διείργει, Ὁ ἐπὶ τάδε μὲν γίγνονται τέττι- 
μέλι βάπτοντες διδόασιν ἐσθίειν, καὶ ἴξησιν ἑκάτερον τότων. γες, ἐπ᾿ ἐκεῖνα δ᾽ ἀ γύονται. ἐν δὲ ἸΠορδοσελήνῃ ὁδὸς δὶείρ- 
ὅταν δὲ κοπιάσωσι διὰ τὸ μὴ κοιμηθῆναι, ὡλὶ τριβόμενοι 3) γει, ἧς ἐπ᾽ ἐκεῖνα μὲν γαλῆ γύεται, ἐπὶ θάτερα δ᾽ ὁ γύνται. 
καὶ ἐλαίῳ καὶ ὕδατι θερμῷ τοὺς ὥμους ὑγιάζονται. καὶ καὶ ἐν τῇ Βοιωτίῳ ἀσπάλακες περὶ μὲν τὸν ᾿Ορχομενὸν 

ὥ. τῶν ἵππων οἵὰ ῬῈ“. ᾿ὶ 8. εἴρηται 2)“. {Ππωλίοις 4405, ἢ ἀ. περιλείχυσι “4505. 1 καθαιρῆῦσαι Ῥ1)5,) καθαίρυσιν 4506. ἢ ἀπο- 
τρώγνσαι .45, περιτρώγωσιν ῬΏ“Ε5. Ἰἰ 5. μυθευόμενα “4σ0 5, ̓ ἀπὸ ῬΕ“. ἢ 6. Ἰπαϊδάς Ῥ, ἐπαιοιδάς Ἐσ. || πάλιον Ἐπ. 1} 7. «ἢ οἱ “45, 

στὰ ("“. ἢ 12. λύονται “45. ΠΠ καὶ ἔτι φίλνδρον Ῥῇ“. || 13. φύσις ἵχχι 22“. 1 14. ἢ) ἔςι ῬΕ“. ἢ 15. πίνειν 45. {17. ῥέει ῬΏ“. ἢ 
ῥεῦμα 5. ᾿ 18, ταχὺ “4405. Π 19. πνεύμονα Ῥ΄440“. || ἀποθνήσκυσι “4505, [ δὲ ροϑὲ κεφαλὴν Ῥι Π20. πρῶτον οτϊ “4505, ἢ τὸ 
τοῦτον ζῶσν ῬΩ“Ε“. ᾿ἱ 21. καὶ δηῖϊθ περὶ οἵχὰ ῬῈ“. [ σκυθίαν ῬΏ“4Ε“. 22. ἔνοι] οἱ ἕνοι ῬῈ“, ἃ 24. διὸ ὅτε] διὸ ὅτως “45. 1} τὰ τῆς 
“4205. ᾿ 25. καὶ ἰὰν γῆν] κἀν γὼρ “505. ἂν 64. ἢ 26. εἰ] ὧν “4905. 1 καὶ οἵα ῬΕο. { 21]. ἁλῶσιν 5. ἀνῶσιν 440“. 1} 30. κοι 

πιάση ῬΏ54 5, ἢ! 31. θερμῷ} πολλῷ ΡῈ“. 

1. κρήη Ῥ. Ἰὶ 3. καὶ ἐὰν 6“. 11 τι οπι «4405, ᾿] ἐκβάλλει τὸ ἔλαιον 440". Ι ἀς πύωσιν (505, χα ῬΈσ, ἢ μὴ πίνουσι] μὴ πίνουσι 
τὸν οἷνον .45, πίνουσι τὸν οἷνον 6, ὅνοις ῬΏ5Ε5. || 5. ἐν οἵὰ ῬΙ)5Ε“. || 1. εὐθενεῖ 105, εὐσθενῆ .45, ἢ 64. 11 8. γίνονται “4505, ἢ ἕἔχος 

“49. κα 10. τῇ δὲ “4“0σ. 1 ἀράχνιον ἦν καὶ 445, ἢ 11. πυραύτην 25, πῦρ αὐτὴν ῬΕ“. 12. ὡς 4505. ἢ ἑαυτῷ] ἰν αὐτῶ “450. 1} 

4Λ. ἡπιόλης “44 οἱ χοὸ (5, ἡπιλιότης ῬΓ (5. }Π πεττέμενος “45, Π 15. τι χυθῇ χρνῶν 65, χὔν “44. 1} ἀναπλέων ἢ)“, ἀναπνέων «4505. ἢ 

κοτᾶται Ῥ45})5. ᾿ 16. μόνος 05. ἢ καπειόμενος ῬῈσ. ΠΠ 117. ἃς καλῦσι τερηδόνας οἵα “455, τερηδόνας οτχ Ἐθ εἰ ἴῃ ἴαουμα ». ἤ 
48. τοσῦσι δὲ μάλιςα οχὰ ῬΏ55. 1 20. ἡλύμοα ΡῈ“. 22. ὅλως δὲ διαφέρει τὰ ζῶα κατὰ ῬΏ4Ε“. 1 23 εἰ 2. γίνονται Ῥἢς 

Ἐ. 1 23. ἐν οπι 25Ε“. [Π[24. πολυχρονιώτερα ῬὮ“Ε5. [1 27. ἐπέκεινα δ᾽ ὦ γήεται “1405. Π 28. ἵ ἔπειτα γίνονται Α,0 5. 1 29. δ] 
ἐὰν “45. 1] πορρωσελήγη 225. ἢ] διείργη «45. 11 31. βοιωτίδι 45, βοιωτίδι οἱ 64, 11 τὴν ὀρχομενίαν 65, τὴν ὀρχωμανίαν «49. 



δ06 ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩᾺΑ ΙΣΊΤΟΡΙΩΝ Ὁ, 

πολλοὶ γίγνονται, ἐν δὲ τῇ Λιβαδιακῇ γειτνιώσῃ οὐκ εἰσί, γὰρ τὰ μιιρὰ ὄρνεα" τοῖς δὲ δασύκοσι, καὶ ὅσα μὴ σαρκο-- 
ὑδ᾽ ὧν τις κομίσῃ, ἐθέλωσιν ὀρύττειν. ἐν ᾿Ιθάκῃ δ᾽ οἱ δασύ- φάγα, ὅτι ὑτ᾽ ὠκρόδρυα ὑτ᾽ ὀπώρα χρόνιος. πολλαχῇ δὲ 
ποδὲς, ἐών τις ὠφῇ κομέσας, ὁ δύνανται Ὧν, ὠλλὼ φας καὶ ἡ κρῶσις αἰτία, οἷον ἐν τῇ Ιλλυρίδι καὶ τῇ Θράκη καὶ 
γογται τεθνεῶτες πρὸς τῇ θαλάττῃ ἐςραμμένοι, ἧπερ ἂν εἰσ- τῇ Ἠπείρῳ οἱ ὄνοι μικροί, ἐν δὲ τῇ ΣΣκυθυκῇ καὶ Κελτοοῖξ 
ἀχβῶσιν. καὶ ἐν μὲν Σικελίᾳ ἱππομύρμηκες ὑκ εἰσίν, ἐν δὲ 6 ὅλως ὁ γίγνονται" δυσχείμερα γὰρ ταῦτα. ἐν δ᾽ ᾿Αραβΐζᾳ, 
Ἑυρήνῃ οἱ φωνῆντες βάτραχοι πρότερον ἀκ ἦσαν. ἐν δὲ λι- σαῦραι μείζους πηχναίων γύονται καὶ μύες πολὺ μείζους 
βύῃ πάσῃ ὅτε εῦς ἀγριός ἐςιν ἔτ᾽ ἔλαφος ἔτ᾽ αἷξ ἄγριος" τῶν ὠρεραίων, τὰ μὲν ἔμπροσθεν σκέλη ἔχοντες καὶ σπιθαυ- 
ἐν δὲ τῇ Ἰνδικῇ, ὡς φησὶ Κτησίας οὐκ ὧν ἀξιόπιςος, οὔτ᾽ μῆς, τὼ δ᾽ ὀπίσθια ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπῆς τῶν δα»- 
ἄγριος οὔτε ἥμερος ὗς, τὰ δ᾽ ἄναιμα καὶ τὼ φωλοῦντα κτύλων. ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ τὸ τῶν ὄφεων μέγεθος γύεται ἄ-- 
αάντα μεγάλα. καὶ ἐν μὲν τῷ Πόντῳ οὔτε τὰ μαλάκια 10 «λατον, ὥσπερ καὶ λέγεται" ἤδη γάρ φασί τίνες προσι- 
γύεται οὔτε τὼ ὀςρακόδερμα, εἰ μὰ ἕν τισι τόποις ὀλέγα' «λεύσαντες ἰδεῖν ὑςὰ βοῶν πολλῶν, ἃ δῆλον γενέσθαι αὖ- 
ἐν δὲ τῇ ἐρυθρᾷ θαλάττῃ ὑπερμεγέθη τὰ ὀςραχόδερμα πάγ- τοῖς ὅτι ὑπ᾽ ὄφεων ἥν κατεδηδεσμώα᾽" ἀνωγομένων γὰρ ταν- 
τὰ. ἐν δὲ ἸΣυρίῳ τὼ πρόβατα τὰς οὐρὼς ἔχει τὸ πλάτος χρὶ διώκειν τὼς τριήρεις αὐτούς, καὶ ἐνίς αὐτῶν ἐμβαλεῖν 
πήχεως, τὼ δ᾽ ὦτα αἱ αἶγες σπιθαμῆς καὶ παλαιςῆς, καὶ ἀνατρέψαντας τὴν τριήρη. ἔτι δὲ λέοντες μὲν ἐν τῇ Ἑὐρώπῃ 

δια: συμβάλλυσι κάτω τὰ ὦτα πρὸς τὴν γῆν᾽ καὶ οἱ βύες, 16 μᾶλλον, καὶ τῆς Ἑὐρώπης ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τῷ ᾿Αχῃ- 
ὥσπερ αἱ κάμηλοι, χρίτας ἔχεειν ἐπὶ τῶν ὠἀκρωμίων. καὶ λῴς καὶ Νέσσε' παρδάλεις δ᾽ ἐν τῇ ̓ Ασίῳ, ἐν δὲ τῇ Εὐ- 
ἐν Λυκίᾳ αἱ αἶγες κείρονται, ὥσπερ τὰ πρόβατα παρὼ τοῖς ρώπῃ ἵ γίγνονται. ὅλως δὲ τὰ μὲν ἄγρια ἀγριώτερα ἐν τῇ 
ἄλλοις. καὶ ἐν μὲν Αἰβύῃ εὐθὺς γύετωι κέρατα ἔχοντω τὰ ᾿Ασίῳ, ἀνδρειότερα δ᾽ ἐν τῇ Εὐρώπῃ πάντα, πολυμορφό- 
κερατώδη τῶν κριῶν, οὐ μόνον οἱ ἄρνες, ὥσπερ “Ομηρός τατα δ᾽ ἐν τῇ Λιβύῃ" καὶ λέγεται δὲ τις παροιμία, ὅτι ἀεὶ 
φησιν, ἀλλὰ καὶ τἄλλα ἐν δὲ τῷ Πόντῳ περὶ τὴν ΣΣκυ- 29 Διβύη φέρει τι καιρόν. διὰ γὰρ τὴν ἀνομβρίαν μίσγεσθαι 
θικὴν τὐναντίον" ἀκέρατα γὼρ γόήονται. καὶ ἐν Αἰγύπτῳ τὰ δυκεῖ ἀπαυτῶντα πρὸς τὰ ὑδατια καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα, 
μὲν ἄλλα μείζω ἢ ἐν τῇ Ἕλλαδι, καθάπερ οἱ βέες καὶ καὶ ἐκφέρειν ὧν οἱ χρόνοι οἱ τῆς κυήσεως οἷ αὐτοὶ καὶ τὼ 
τὰ πρόβατω, τὰ δ᾽ ἐλάττω, οἷον οἱ κύνες καὶ λύκοι καὶ μεγέθη μὴ πολὺ ὠπ᾿ ὠλλήλων᾽" πρὸς ἄλληλα δὲ πραῦνε- 
λαγωοὶ καὶ ἀλώπεκες καὶ κόρακες καὶ ἱέρεωκες, τὰ δὲ πα- ται διὰ τὴν τῷ ποτῦ χρείαν. καὶ γὰρ καὶ δέονται τῇ πῦεσ 
ραπλήσια, οἷον κορῶναι καὶ αἶγες. αἰτιῶνται δὲ τὼς τρο- 15 τὐναντίον τῶν ἄλλων τῷ χειμῶνος μᾶλλον ἢ τῷ θέρες" διὰ 

φάς, ὅτι τοῖς μὲν ἄφθονος τοῖς δὲ σπανία., οἷον τοῖς λύ- γὰρ τὸ μὴ εἰωθέναι ὕδατα γίνεσθαι τῷ θέρυς ἀσύνηθες αὖ- 
κοις καὶ τοῖς ἕέραξι, τοῖς δὲ σαρκοφάγοις ὀλίγη" σπάνια τοῖς τὸ πύειν ἐςύ, καὶ οἷ γε μύες ὅταν πίωσιν, ἀποδνή- 

4. λεβαδιακῆ τὸ “45, λεβαδικῆ Ὁ) 55, λεβεδιακῆ 6, λεβεσσιακῇ “45. 1} 2. ἀδ᾽} ζ δ᾽ ῬῈσ“, Π| κομισθῆ ῬΑ“05 5, 1 τελῷσιν (5, 

τεῦσιν “4, 1 ἀ. πρὸς] καὶ πρὸς 4405, ἐν 225. 11 ἱςρεμμένοι Ἐπ, ἡςρεμμένοι ῬΑ 11 ἧπερ] οἵ 4456 5. 1 5. σικελίοις Ὁ)“. 1 ἵπποις μύρμχκες 

5, ἵχπης μύρμηκες Ἐπ, οἱ ἱππεῖς μύρμηκες “505, μύρμηκες ροδὶ ἰδουπάᾶτα Ὁ. {ΠΡΟ 6. φθοίῖντες 4505. ἢ ὑκ εἰσὶ πρότερον ῬΏ“Ε“. } Ἴ. 
πάσῃ οτὰ 4505, ἢ σῦς οτι ῬΕ“. ἢ ἰςιν ογὰ "Ὁ ἴῃ Ἰδοιπδ. | 8. ἐν δὲ] ἀδ᾽ ἐν 5, ὕτ᾽ ἐν “44. 1 ὅτε ἥμερος ὑτ᾽ ἄγριος 5. 1 9. ἔνα.- 
μα Ὁ», ἔναιμα 46. ἢ 10. πάντα οτα ΡῈ“. ἃ τὰ οτὰ Ὁ. || 411. ἐςρ.} ὀςρ. πάντα ῬΏ“. ΠΠ εἰ --- 12. πάντα οαὶ ΡῈ“. Π 11. ὀλίγοις 
ΟἿ“. 1 13. δὲ τῇ συρία 125. 1 14. πήχεος ΡΟ 44. ἢ" 15. πρὸς τὴν γῆν] ἀλλήλαις Ρῇ)“. ἢ αἱ 9. ἢ 16. οἱ ῬΏ“, καὶ κἱ 4“0". ἢ 

καίτα,] κάλας ῬΏ5Ε“. ᾿ 17. κιλικία ῬΦ95. Ἰ τὰ] καὶ τὸ “4.05, 11 18. γίνονται 1)5. ἢ κοὰὼ τὼ ῬΖ“. | τὰ σπι “4405. ἢ 19. κριῶνῇ 
ζῴων Θοβπείάοταβ. || οἷ δ᾽ οἱ «4405. ἄρνες] ςοάϊοαα ἄρρενες. [] φησὶν ὅμηρος «4405. ἢ 20. 'ν δὲ] ἐν μὲν Ἐπ“, καὶ ἐν μὲν ». ΠΠ 22. μὲν] 
μὲν ὅν 4405. ἡ λεβάδι 5, 1] 23. οἱ ογα Ὦ“. ἢ κύνες καὶ λύκοι] ὄνοι καὶ λύκοι Ῥ' λύκοι καὶ ὅνοι 5. 1 234, λαγὰ ῬΏ“5Ε5. ἢ τὰ δὰ} 
τά τε 4905)“. ἢ 26. ἀφθύνως τοῖς δὲ στανως 15. 1] 217. καὶ ἱέρωξι. τοῖς μὴν γὰρ σαρκοφάγοις Ακ0 5. ἢ ἐλίγη} ἡ ὕλη Ώ 5. 

4. μὴ] ὁ 55. 1 2. ὅθ᾽ ἡ ὀπώρα χρόνιος, πολλαχῆ “4405. ἢ 8. καὶ τῇ Θρ. καὶ] καὶ ἐν τῇ παροίκη καὶ ἐν “4405. ἢ ἀ.. οἱ δνοι] οἷον 
οἱ Ἐπ, οἱ Ῥ. {{ κελτικῆ καὶ σκυθικῆ 5, κεντικῆ καὶ σκυθικῇ “45, ἢ 5. ταῦτα] πάντα “450. ᾿ δ᾽ ἀρραβία 445, δὲ τῇ ἀρκβία 2“. ἢ 6. σαῦ-- 

Ῥοι “5. ἢ πηχέων «445, πήχεων 5. 11 καὶ] δὲ καὶ Ῥῇ,5. ἢ πολλοὶ 4405) 5. ἢ Ἴ. πρόσϑια 125. 1 καὶ οτὰ 25. [[- 9. τὸ οαὰ ῬῈσ. ἢ 

μέγεθος] γένος 125. ἢ ἅπαλτον ὉΓ «45, ἄπλετον οουτ. ἐὺ 10, τινές φασιν ῬΩ5. 14. ἃ δῆλον γενέσθα.} καὶ δῆλον ἦν Ῥ)5. ἢ 12. ὑτ 
ὑπὸ τῶν 125.  κατεδηδομένα “45. ἢ διώκειν ταχὺ “504, ἢ 413. αὐτὰς “45. {{ ἔνιοι 4505, Ἰίων ΡῈ“. ᾿ ἐμβάλλειν 15, ἰκβάλλειν ῬῈ“. ἢ 

1ἀ, ἀνατρέψαντες “4505, ἀναςρέψαντα εἰς ῬῈ“, ἀναςρέψασαν Ὦ5. Ἶ δὲ οπι “4405. ἢ μὲν οτχ Ῥξο. || 15. τόπω οπι ΘῈ“. [1 τῦῦ ἐν τοῖς 
τὸ 405. ἢ ἀχελαίς “45. {{ 16. μέσσυ Ἐ“, μέσυ ἢ}, τίσσν μόνον 1“, νίσσν ποταμῖ “4505. ἢ 418. δὲ πάντα τὰ ἐν τῇ εὐρώπη Ῥῇ“. ἢ πο- 

λυμορφώτερα «45. || 49. δ δὲ τὰ ῬΙ)4Κ4. ἵ δέ οἱ “45. }}] 20. φέρει τι ἡ λιβύη ῬΙ)5Ε5“, ἢ κείν Ῥ. [Π21. ὕδατα 64. ἢ 22. οἷ αιξα 
τῆς οαχ Ρ})5. ἢ 23. ἀπ᾽ οἂἱ 452)“. ἢ δὲ] τὰ δὲ ΡῈ“. 1 24. τόπου ῬῈ5, ποταμᾷ (οταίδϑο τῦ) ὑζ' “45. {| καὶ δέοντα.] ἐνδέονται Αἵ 
Ὁ», Ἰ 217. πίωσιν 45. 



δ ΠΕΡῚ ΤᾺ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Θ. 601 

σκουσιν. γύεται δὲ καὶ ἄλλα ἐκ μίξεως μὴ ὁμοφύλω, Διαφέρει δὲ τὰ ζῷα τῷ εὐγμερεῖν ἢ τὐναντίν καὶ περὶ 30 
ὥσπερ καὶ ἐν Κυρήνῃ οἱ λύκοι μίσγονται ταῖς κυσὶ καὶ τὰς κυήσειό. τὰ μὲν γὰρ ὑφρακόδερμα, οἷαν κτέες καὶ 
γενῶσι, καὶ ἐξ ἀλώπεκος καὶ κυνὸς οἱ Λαπωνικοί, φασὶ ἅπαντα τὼ ἀφρεώδη καὶ τὼ μαλάκάφρωκα, ἄριςά ἐξ 
δὲ καὶ ἐκ τῦ τέγριος καὶ κυνὸς γύεσθαι τὸς ᾿Ινδικύς, ἕκ εὖς ὅταν κύῃ, οἷον τὰ καραβωδη. λέγεται δὲ κύησις καὶ τῶν 
βθὺς δὲ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς τρίτης μίζεως" τὸ γὼρ πρῶτον Ὑρνιν 5 ὑφρακοδέρμων' τὼ μὲν γὰρ μαλακόςρακα καὶ ἀ ὀχευόμενα 
δὲν θηριῶδες γϑεσθαί φασιν. ἄγαεντες δὲ δισμεύνσιν εἰς τὰς ὁρᾶται καὶ ἀποτάτωτω, ἐ ἐκείνων δ᾽ ἀθώ. καὶ τὰ μαλάκιῳ 
ἐρημίας τὰς κύνας" καὶ πολλαὶ κατεσδώνται, ἐαὶν μὴ τύχῃ δὲ κύοντα ἄριςα, οἷον Τευθίδες τε καὶ σηπίαι καὶ πολύ- 

ὀργῶν πρὸς τὴν ἀχαείαν τὸ θηρίον. ποδὲς. οἱ δ᾽ ἰχθὺς ἀρχόμενοι μὲν κυΐσκεσθαι σχεδὸν ὠγω- 
29 Ποιοῦσι δ᾽ οἱ τόποι διαφέροντω καὶ τὼ ῴθη, οἷον οἱ θοὶ πάντες, προϊάώσης δὲ τῆς κυήσεως οἱ μὲν οἱ δ᾽ ὅ. κύυσα 

τς ἐρεμοὶ καὶ τραχεῖς τῶν ἐν τοῖς πεδινοῖς καὶ μαλακοῖς" καὶ 0 μὲν ἦν ὠγαθὴ μαινίς" μορφὴ δὲ τῆς θηλείας ςρογγυλωτέρα,, 
γὰρ τὰς ὄψεις ἀγριώτερα καὶ ἀλκιμώτερα, καθάπερ καὶ ὁ δ᾽ ἄρρην μακρότερος καὶ πλατύτερος" σαυμβαύει δ᾽ ἀρχο- 
οἱ ἐν τῷ ΓΛθῳ ὕες" τύτων γὼρ ὑδὲ τὼς θηλείας ὑπομένουσ μόνης κυΐσκεσθαι τῆς θηλείας τὸς ἄρρενας μέλαν τὸ χρῶμα 
τῶν κάτω οἱ ἄρρενες. καὶ πρὸς τὼ δήγματω δὲ τῶν θηρίων ἴσχειν καὶ πορειλώτερον, καὶ φαγεῖν χειρίςες εἶναι" καλῦγ- 
μεγάλην ἔχυσιν αἱ χῶραι διαφοράν, οἷον περὶ μὲν Φάρον ται δ᾽ ὑπ᾽ ἐνίων τράγοι περὶ τῦτον τὸν χρόνον. μεταβάλλυσι 
καὶ ἄλλυς τόπυς οἱ σκορτίοι αὶ χαλεποί, ἐν ἄλλοις δὲ τό- 15 δὲ καὶ οὺς καλοῦσι κοττύφους καὶ κίχλας καὶ ἡ καρὶς τὸ 
ποις καὶ ἐγ τῇ Καρίᾳ πολλοὶ καὶ μεγάλοι καὶ χρλεποὺ χρῶμα κατὰ τὼς ὥρας, ὥσπερ ἔνια τῶν ὀρνέων" τοῦ μὲν 
γίγνονται, κἀν τὼ πατώξζωσιν ἄνθρωπον ἢ θηρίον, ὠπωιτεί. γὰρ ἔαρος μέλανες γίνονται, εἶτα ἐκ τῷ ἔαρος λευκοὶ πώ- 
γυσι, καὶ τὼς ὗρ, αἱ ἥκιςα αἰσθάνονται τῶν ἄλλων δηγμά-. λιν. μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ φυκὶς τὴν χρόαν" τὸν μὲν γὰρ 
τῶν, καὶ τούτων τὼς μελαΐίας μᾶλλον ὠποκτεδουσιν" τά- ἄλλον χρόνον λευκή ἐξὶ, τῷ δ᾽ ἔαρος πορείλη" μόνη δ᾽ αὕτη 
χιςα δ᾽ ἀπόλλυνται αἱ ὕες πληγεῖσαι, ἐὰν εἰς ὕδωρ ἔλ- Ὁ τῶν θαλαττίων ἰχθύων στιβαδυποιεῖται, ὡς φααί, καὶ τί: 
ῥωσιν. τά τε τῶν ὄφεων δήγματα πολὺ διαφέρεσιν. ἥ τε κτει ἐν τῇ ςιβάδι. μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ μαινίς, ὥσπερ 
γὼρ ἀσπὶς ἐν Λιβύῃ γόεται, ἐξ Ὁ ὄφεως ποιῶσι τὸ σηπτι- εἴρηται, καὶ ἡ σμαρίς, καὶ ἐκ λευκοτέρων παίλιν ἐν τῷ θές 
κόν, καὶ ἄλλως ἀνιάτως. γύεται δὲ καὶ ἐν τῷ σιλφίῳ τι ρει καθίςανται καὶ γύονται μέλανες" μάλιςα δ᾽ ἐπίδιλός 
ὀφείδιον, οὗ καὶ λέγεται ἄκος εἶν λίθος τις, ὃν λαμβώ- ἐςι περὶ τὼ πτερύγια καὶ τὼ βράγχια. καὶ κορακῖνος δ᾽ 
γυσιν ἀπὸ τάφου βασιλέως τῶν ἀρχαίων καὶ ἐν οἴνῳ ὠπο- 25 ἄριςός ἐςι κύων, ὥσπερ καὶ ἡ μαινίς. κεςρεὺς δὲ καὶ λά- 
βώψαντες πύουσιν. τῆς δ᾽ ̓ Ιταλίας ἦν τισι τόποις καὶ τὰ βραξ καὶ οἱ λοιποὶ πλωτοὶ φαῦλοι κύοντες σχεδὸν πάντες. 
τῶν ἀσκαλαβωτῶν δήγματα βανάώσιμάώ ἐςιν. πάντων δὲ ὅμοιοι δὲ κύοντες καὶ μὴ ὀλίγοι, οἷὸν γλαῦκος. φαῦλοι δὲ 
χαλεχώτερά ἐςι τὼ δήγματα τῶν ἰοβόλων, ἐὰν τύχῃ ἀλ- καὶ οἱ γέροντες τῶν ἰχθύων, καὶ οἵ γε θύνκοι καὶ εἰς ταρι- 
λήλων ἐδηδοκότα,, οἷον σκορπίον ἔχις. ἔς! δὲ τοῖς πλείςξοις χείας φαῦλοι οἱ γέροντες" πολὺ γὰρ συντήκεται τῆς σαρ- 
αὐτῶν πολέμιον τὸ τὸ ἀνθρώπε πτύελον. ἔς τ δὲ τι ὀφείδιον τι κός. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει ἰχθύων. δᾷ- 
μερόν, ὃ καλοῦσί τινες ἱερόν, ὃ οἱ πάνυ μεγάλοι. ὄφεις λοι δ᾽ οἱ γέροντες αὐτῶν τῷ μεγέθει τῶν λεπίδων καὶ τῇ 
φεύγισιν' γύεται δὲ τὸ μέγιςον πηχναῖον, καὶ δασὺ ἰδεῖν" σκληρότητι, ἤδη δ᾽ ἐλήφθη γέρων θύννος Ὁ ςαθμὸς μὲν ἦν 

ὅ τι δ᾽ ὧν δάκῃ, εὐθὺς σήπεται τὸ κύκλῳ. ἔςι δὲ καὶ ἐν τάλαντα πεντεκαίδεκα, τῷ δ᾽ ἐραίκ τὸ διάςημα πώτε πή- 

τῇ Ἰνδικῇ ὀφείδιάν τι, ὃ μόνε φάρμακον ὧκ ἔχυσιν. χέων ἦν καὶ σπιθαμῆς. οἱ δὲ ποτάμιοι καὶ οἱ λιμναῖοι ἄρε- 

2. μίσγονται οὶ λύκοι τοῖς ῬῚ)“Ε5. Π καὶ γονῶσι οπὶ ῬῈ“. ἢ 3. καὶ οπὶ “4505. Π καὶ κυνὸς] τινὸς ῬῈ4. Π ἀ. τέγριος καὶ] ἀγρώω 
ῬΕ5. ᾿ὶ 5. ἐπὶ] ἐκ 2295. ἢ τῆς οπι ῬῈ5. ᾿ἰ 7. τὸς 445. } 9. δὲ καὶ οἱ τόποι διαφέροντα τὰ 55. ἢ οἱ οτὰ “45. 1 10, πεδίοις ΡΏ 5“. [! 
12. ἧς Ασ05. [[ 16, σκυθία 4405). 141. καὶ ἰάν ῬΏΦ4Ε“5, { 3] ὅ τι ἄλλο “4505. 1} κτεήυσι ῬΑ“05Ε5. 1 19. τάχιςα] μάλιςα 

ῬΏ5Ε“. 11 20. ἀπέλθωσι “4606. 1} 22. ἐξ ὠξ ἔφεως ποῶσα 05, ἴξω τῷ ὄφεως ποῶσα 125. 1 23. ἀνίατος .4405})“. 1} σιλφίῳ τι] σιλ- 
φιώδει ῬΈ9. ἢ 34. 30. 84 ὀφίδιον Ὦ“. 1 24. τις οτὰ «450». ἢ 21. σκαλαβωτῶν “44, } 21.εἰ 28. εἰσὶ “44. { 29. σκορπίου τε “5, 

σκορπώς ΕΚ, ἢ 31. ἱεράν ῬῈ“. ἢ 32. μέγιςον] μέγεθος τότν “4406. ἢ} 33. τὸ κύκλῳ οπι »Ὲ“. 1} δὲ] δέ τι 45. ΠΠ 84. «τι οὰ }9Ὲ». 
8. πάντα εἷ εἰσιν “4505. ἢ ἀ. οἷον] ὡς λέγεται “4405.  βλέπετωι Ῥ΄Ώ4Ἐσ. [{ δὲ ἡ κύησις 26. ἢ 8. ἰχθύες 6“) 5.  κύοσθαι 225. [Ἐ 

44. ἄρσην ῬΏ“Ε“ "ἢ παχύτερος ῬΙ5Ε5. ᾿ 13. φαγεν] φαγεῖν δὲ 4504. { 1. περ] κατὰ 5. ἢ 15. δὲ] γὰρ Εσ, οτὰ Ῥ. 1" καὶ γὰρ ἡ 
“4“0».} 16. ὥρκς μεταβάλλει ὥσπερ 4405. ἢ 11. εἶτα -- πάλι ἐκ δὲ τῦ ἔαρος λενκὸ γόνται πάλιν “455. ἢ 19. αὕτη] αὕτη μένη 4,1 
20. φιβίδιως ποιεῖται 5. 24. ταῖς ςιβάσι 5. 22. καρὶς 440. ΟΠ ἵν τῷ ϑέρει πάλιν Ὧ5. ἢ 25. ἔξι οι 4405, 1} 26. λοιπὰ πλω- 
τοὶ] λεπιδωτὸὶ Ῥ)5Ε“. ἵ 28. καὶ δαί οἵ οὔὰ . ᾿ὶ ταριχείαν Ὦ“, τὰς ταριχείας 4405. ἢ 29. φαῦλοι οἱ γέρογτες οτὴ «45. ΠΠ 34. δ᾽] δὲ 
καὶ }. "ἢ τῇ οὔχ .4“05. 1} 38. πότε] δύο 5. 34. ποτάμιοι καὶ λιμναῖοι (5, λιμγαῖοι καὶ ποτώμιοι “45. 
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ςοι γίνονται μετὰ τὴν ἄφεσιν τοῦ κυήματος καὶ τοῦ θοροῦ, 

ὅταν ἀνατραφῶσιν' κύοντες δ᾽ ὄιοι μὲν ἀγαθοί, οἷον σαπερ- 

δίς, ἔνιοι δὲ φαῦλοι, οἷον γλάνις. οἱ μὲν ὃν ἄλλοι πάντες 

ὠμείες οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν, γλάνις δ᾽ ὁ θῆλυς τῷ ἄρρε- 

ΠΕΡῚ ΤᾺ ΖΩΑ ΙΣΤΌΡΙΩΝ Θ.1. 

μαλακώτερα καὶ κακεργότερα καὶ ἧττον ἁπλῷ καὶ προ- 
πετέςερα καὶ περὶ τὴν τῶν τέκνων τροφὴν φροντιςικώτερα,. 
τὼ δ᾽ ἄρρενα ἐναντίως θυμωδέστερα καὶ ὠγριώτερα καὶ 
ἁπλύςερα καὶ ἧττον ἐπίβελα. τύτων δ᾽ ἴχνη μὲν τῶν ἠθῶν 

γος ἀμείων. καὶ ἐν ταῖς ἐγχέλυσι δέ, ἃς καλῦσι θηλείας, 5 ἐστὶν ἐν πᾶσιν ὡς εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ φανερώτερα, ἐν τοῖς 

ἀμείνος εἰσίν" ὡς ὕσαφεδὲ θηλείας καλῶσιν, ἀλλὼ τῇ ὄψει 
διαφόρυς. 

1. 
τὰὼ δ᾽ ἤθη τῶν ζῴων ἐστὶ τῶν μὲν ὠμαυροτέρων καὶ 

βραχυβιωτέρων ἧττον ἡμῖν ἔνδηλα κατὰ τὴν αἴσθησιν, τῶν 

δὲ μακροβιωτέρων ἐνδηλότερα. φαίνονται γὰρ ἔχοντά τινα 

δύναμιν περὶ ἕκαστον τῶν τὴς ψυχῆς παθημώτων φυσικήν, 

ἔχουσι μᾶλλον ἦθος καὶ μάλιστα ἐν ἀνθρώπῳ" τῦτο γὰρ 
ἔχει τὴν φύσιν ὠποτετελεσμένην, ὥστε καὶ ταύτας τῶς 
ἕξεις εἶναι φανερωτέρας ἐν αὐτοῖς. διόπερ γυνὴ ὠνδρὸς ἐλεη.- 
μονέστερον καὶ ὠρίδακρυ μᾶλλον, ἔτι δὲ φθονερώτερον καὶ 

40 μεμψιμοιρότερον, καὶ φιλολοίδορον μᾶλλον καὶ πληκτικώ-- 
τερον. ἔς δὲ καὶ δύσθυμον μᾶλλον τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος καὶ 
δύσελει, καὶ ἀναιδέξερον καὶ ψευδέςερον, εὐαπατητότερον 
δὲ καὶ μνημονικώτερον, ἔτι δὲ ἀγρυπνότερον καὶ ὀκνηρότερον 
καὶ ὕλως ἀκινητότερον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ τροφῆς 

περί τε φρόνησιν καὶ εὐήθειαν καὶ ἀνδρίαν καὶ δειλίαν, περί «5 ἐλάττονός ἐςιν. βοηθητικώτερον δέ, ὥσπερ ἐλέχθη, καὶ ἀν- 
τε πραότητα καὶ χαλεπότητα καὶ τὰς ἄλλας τὼς τοιαύ- 

τας ἕξεις. ἔνια δὲ κοινωνεῖ τινὸς ἅμα καὶ μαθήσεως καὶ 

διδασκαλίας, τὰ μὲν παρ᾽ ἀλλήλων, τὼ δὲ καὶ παρὼ τῶν 

ἀνθρώπων, ὅσαπερ ἀκοῆς μετέχει, μὴ μόνον ὅσα τῶν ψό- 

δρειότερον τὸ ἄρρεν τῷ θήλεόδς ἐςιν, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς μαλα- 
κίοις, ὅταν τῷ τριώδοντι πληγῇ ἡ σηπία, ὁ μὲν ἄρρην βοη- 

θεῖ τῇ θηλείᾳ, ἡ δὲ θήλεια φεύγει, τῷ ἄρρενος πληγώτος. 
Πόλεμος μὲν οὖν πρὸς ἄλληλα τοῖς ζῴοις ἐστίν, ὅσα 

»" ,ὔ Ἂς ᾿ »“ »"Ἢ 

φων, ἀλλ᾽ ὅσα καὶ τῶν σημείων διαισθάνεται τὼς διαφο- Ὁ) τὸς αὐτός τε κατέχει τόπους καὶ ὠπὸ τῶν αὐτῶν ποιεῖτας 

ράς. ἐν πᾶσι δ᾽ ὅσοις ἐστὶ γένεσι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, 
σχεδὸν ἡ φύσις ὁμοίως διέστησε τὸ ἦθος τῶν θηλειῶν πρὸς 
τὸ τῶν ἀρρένων. μάλιςα δὲ φανερὸν ἐπί τε τῶν ἀνθρώπων 
καὶ τῶν μέγεθος ἐχόντων καὶ τῶν ζῳοτόκων τετραπόδων" 

τὴν ζωήν" ἐὰν γὰρ ἢ σπάνιος ἡ τροφή, καὶ πρὸς ἄλληλα 

τὰ ὁμόφυλα μάχαται, ἐπεὶ καὶ τὰς φώκας φασὶ πολ:- 
- Ν Ν ,Ν ζ, Υ Υ ἧς, μεῖν τὰς περὶ τὸν αὐτὸν τόπον, καὶ ἄρρενι ἄρρενα καὶ .θη- 

λείῳ θήλειαν, ξως ἂν ὠποκτείη ἢ ἐκβληθῇ θάτερον ὑπὸ θα: 
μαλακώτερον γὰρ τὸ ἦθός ἐςι τὸ τῶν θηλειῶν, καὶ τιθασ- 25 τέρα᾽ Χαὶ τὰ σχυμνία ὡσαύτως πάντα. ἔτι δὲ τοῖς ὦμο- 
σεύεται θᾶττον, καὶ προσίεται τὰς χεῖρας μᾶλλον, καὶ φαγοις ἅπαντα πολεμεῖ, καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις" ἀπὸ 
μαθητικώτερον, οἷον καὶ αἱ Λάκαιναι κύνες αἱ θήλειαι εὐὖς γὰρ τῶν ζῴων ἡ τροφὴ αὐτοῖς" ὅθεν καὶ τὰς διεδρίως καὶ 
φυέςεραι τῶν ἀρρένων εἰσίν. τὸ δ᾽ ἐν τῇ Μολοττίᾳ γένος τῶν τὼς συνεδρίας οἱ μάντεις λαμβάνυσι, δίεδρα μὲν τὰ πο- 
κυνῶν τὸ μὲν θηρευτικὸν ἀδὲν διαφέρει πρὸς τὸ παρὼ τοῖς λέμια τιθέντες, σύνεδρα δὲ τὼ εἰρηνῦντα πρὸς ἄλλολα. κι» 
ἄλλοις, τὸ δ᾽ ἀκόλυθον τοῖς προβάτοις τῷ μεγέθει καὶ τῇ 30 δυνεύει δέ, εἰ ἀφθονία τροφῆς εἴη, πρός τε τὸς ἀνθρώπους 
ἀνδρίᾳ τῇ πρὸς τὰ θηρία. διαφέρκσι δ᾽ οἱ εξ ἀμφοῖν ἀνδρίᾳφ ὧν ἔχειν τιθασσῶς τὰ νῦν φοβύμενα αὐτῶν καὶ ὠγριαΐον- 
καὶ φιλοπονίᾳ, οἴ τε ἐκ τῶν ἐν τῇ ΝΙολοττίῳ γιγνομένων κυ-ς τα, καὶ πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον. δῆλον δὲ ποιεῖ 
γῶν καὶ ἐκ τῶν Λακωνικῶν. ἀθυμότερα δὲ τὼ θήλεα πάντα τῦτο ἡ περὶ Αἴγνπτον ἐπιμέλεια τῶν ζῴων" διὰ γὰρ τὸ 
τῶν ἀρρένων πλὴν ἄρκτε καὶ παρδάλεως" τότων δ᾽ ἡ θήλειω τροφὴν ὑπάρχειν καὶ μὴ ἀπορεῖν μετ᾽ ἀλλήλων ζῶσι καὶ 
δυκεῖ εἶναι ἀνδρειοτέρα. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσι τὰ θήλεα 35 αὐτὰ τὰ ἀγριώτατα" διὰ τὰς ὠφελείας γὼρ ἡμερῦται, 

2. ἀναςραφῶσι “45. ἢ κυῶντες ῬΏ5Ε5. ἵ οἷον ὁ σ. ᾿Ἄοζ, καὶ ἃ. τῶν] τῶν ἰχθύων τῶν Δ, 1 ὴ θήλεια 06, 11 5. τοῖς ἐγχίλεσι 5. ὃ 

Ἴ. διαφέρυσιν “4505. ἢ 10. 1.] 5 Ἐπ, ἢ 05, ὄγδοον Ῥ. 13. φαίνεται 45. 1} 1, τῶν ψυχῶν Ῥ. ἵ ψυχικὴν «45. ἢ" 15. εὔνοιαν 5. ἢ 

δειλίαν καὶ ἀνδρείαν “4. ἢ 18. παρ᾽] γὰρ παρ᾽ τὸ “45, γὰρ ῬΟ4Ώ 5. ̓  καὶ οἷα Ῥ1)5. ᾿ 20. καὶ ὅσα ῬΏ“. Ἰ] αἰσθάνεται 5. 1 21. 

γένεσις 405“. ἢ 24. ζωστοκύντων 15, ἃ 25. γὰρ] τε γὰρ Ῥ. 1 τὸ ροβὶ ἐςι οὔὰ 4925. ἢ 27. μαθηματικώτέρον Ῥ΄Α5092. 1] 

38. εἰσίν οἵα ῬΙ“Ε5. ᾿ἃ 34, ἄρκτος καὶ πάρδαλις ῬΏ“Ε5. ᾿ δ᾽ οτχ 5. 
4. ἀκακυργότερα 125. 1] 3. ϑυμωδέςεράῴ τε καὶ 5. ἢ 5. εἰσὶν “45. 11 φανερώτερον Ῥ. 11 6. μᾶλλον ἔχυσιν “45. 1} 9. φθυνώτερον (υ-. ἵ 

καὶ] τε καὶ 225. καὶ μεμψιμοιρότερον οτι 85. ἢ 12. δύσελπον ῬΕσ“. || 18. δὲ καὶ] τε καὶ 125. | δὲ] δὲ καὶ “45. }} 45. βοηθικώτερον «45. ἢ 
41. τριόδοντι 0502). ἢ 20. τεῦ ὑπο .45. ἢ] 22. τὸς φῶκας 45. ἢ} 27. ὅταν 125. 1 διέδρας καὶ τὰς συνεδρίας “45 “, διεδρίας καὶ τὼς σὺν- 
εδρείας ῬῈ“, συνεδρείας καὶ τὰς διεδρείας 125. 1 29. εἰρηνεύοντα 125. ΠΟ 81. τιθασῶς ῬΕ“. || 33, τὸ οτὰ 0". ᾿ 35. ὠφελίας γὰρ ἐμε- 
ρῆσι ΤΟ“. : 



ΠΕΡῚ ΤΆ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ἴ. 

. οἷον ἐνιαχοῦ τὸ τῶν κροκοδείλων γένος πρὸς τὸν ἱερέα διὼ 
τὴν ἐπιμέλειαν τὴν τῆς τροφῆς. τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτ᾽ ἔς!ν ἰδεῖν 
καὶ περὶ τὰς ἄλλας χώρας γινόμενον, καὶ κατὰ μόρια τό- 
των. ἔςι δ᾽ ἀετὸς καὶ δράκων. πολέμια" τροφὴν γὰρ ποιεῖ- 
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αὐτῇ, λύκος δ᾽ ὄνῳ καὶ ταύρῳ καὶ ἀλώχεκι πολέμιος" ὡ- 
μοφάγος γὰρ ὧν ἐπιτίθεται τοῖς βεσὶ χαὶ τοῖς ὄνοις καὶ τῇ 
ὠλώπεκι. καὶ ὠλώπηξ δὲ καὶ κίρκος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν: 

γαμψώνυχος γὼρ ὧν καὶ ὠμοφάγος ἐπιτίθεται καὶ ἕλκη 
ται τὸς ὄφεις ὁ ἀετός, καὶ ἰχνεύμων καὶ φάλαγξ᾽ δη- 5 ποιεῖ κόπτων, καὶ κόραξ ταύρῳ καὶ ὄνῳ πολέζιος διὰ τὸ 
ρεύει γὰρ τὸς φάλωγγας ὁ ἰχνεύμων. τῶν δ᾽ ὀρνίθων πϑρεί 
λίδες καὶ κορυδῶνες καὶ πίπρα καὶ χλωρεύς' τὰ γὰρ φὼ 
κατισθίεσιν ὠλλήλων. καὶ κορώνη καὶ γλαύξ' ἡ μὲν γὰρ 
τῆς μεσημβρίας, διὰ τὸ μὴ ὀξὺ βλέτειν τὴν γλαῦκα τῆς 

τύπτειν ἐπιπετόμενος αὐτὸὶ καὶ τὰ ὕμμωτα κολάπτειν .αὐ- 
τῶν. πολεμεῖ δὲ καὶ ἀετὸς καὶ ἐρωδιός" γαμψώυχος γὼρ 
ὧν ὁ ἀετὸς, ἐπιτίθεται, ὁ δ' ἀποθνήσκει ἀμυνόμετος. καὶ ἀἰ- 
σάλων δ᾽ αἰγυπιῷ πολέμιος, καὶ κρὲξ ἐλεῷ καὶ κοττύφῳ 

ἡμέρας, κατεσθίει ὑφαρκαάζεσα αὐτῆς τὰ φά, ἡ δὲ γλαὺξ 10 καὶ χλωρίωνι, ὃν ἔνιοι μυθολογῶσι γενέσθαι ἐκ πυρκαϊᾶς; 

τῆς νυκτὸς τὰ τῆς κορώνης, καὶ κρείττων ἡ μὲν τῆς ἡμέρως καὶ γὰρ αὐτὸς βλώπτει καὶ τὰ τόνα αὐτῶν.. καὶ σίστη 

αὶ δὲ τῆς νυκτός ἐς ιν. καὶ. γλαῦξ. δὲ καὶ ὄρχιλος πολέμια" καὶ τροχίλος. τὠετῷ πολέμια". ἡ γὰρ δίττη ϑαταγνύει τὼ 
τὰ γὰρ φὰ κατεσθίει καὶ ἵτος τῆς γλαυκός. τῆς δὲ ἡμέ ὠὰ τοῦ ἀετοῦ, ὁ δ᾽ ἀετὸς καὶ διὰ τοῦτο καὶ διὰ τὸ ὠμο- 
βᾶς καὶ τὰ ἄλλα ὀρνίθια, τὴν γλαῦκα περιπέταται, ὃ κα- φαΐγος εἶναι πολέμιός ἐ ἐςι πᾶσιν. ἄνθος δ᾽ ἵππῳ πολέμιος" 
λεῖται θαυμαζειν, καὶ προσπετόμενω τίλλυσιν" διὸ οἱ ὀρνι- 15 ἐξελαύνει γὰρ ὁ ἵππος ἐκ τῆς νομῆς" πόαν γὰρ νέμεται ὁ 
βοθῆραι βηρεύνσιν αὐτῇ πανταδαπὰ ὀρνίθια. πολέμιος δὲ ἄνθος, ἐπάργεμος δ᾽ ἐςὶ καὶ ὧν ὀξυωπός" μιμεῖται γὰρ τῷ 
καὶ ὁ πρέσβως καλόμενος καὶ γαλῇ καὶ κορώνη" τὼ γὼρ ἵἴππι τὴν φωνήν, καὶ φοβεῖ ἐπιπεπόμενος καὶ ἐξελαύνει, 
φὰ καὶ τὸς νεοττὸς κατεσθίεσιν αὐτῆς. καὶ τρυγῶν καὶ πυτ ὅταν δὲ λάβην κτεύει αὐτόν. οἰκεῖ δ᾽ ὁ ἄγθος παρὰ ποτώ- 

ρωλλίς" τόπος γὰρ τῆς νομῆς καὶ βίος ὁ αὐτός. καὶ κετ μὸν καὶ ἔλη, χρόαν δ᾽ ἔχει καλὴν καὶ εὐβίοτρῷ, κωλωτῇ 

λεὸς καὶ λιβυός. ἰκτῖνος δὲ καὶ κόραξ' ὑφαιρεῖται γαρ τῷ 20 δ᾽ ὄνος πολέμιος" κοιμῶται γὰρ ἐν τῇ. φατνῃ αὐτῇ, καὶ 
κόρακος ὁ ἰκτῆος ὅ τι ὧν ἔχῃ διὰ τὸ κρείττων εἶναι τοῖς κωλύει ἐσθίειν εἰς τὸς μυκτῆρας ἐνδυόμενος. τῶν δ᾽ ἐρῳδιῶν 
ὄνυξι καὶ τῇ πτήσει, ὥςε ἡ τροφὴ ποιεῖ πολεμίος καὶ τς ἐςὶ τρία γόη, ὅ τε πέλλος καὶ ὁ λευκὸς καὶ ὁ ἀστερίας 
τες, ἔτι οἵ ἀπὸ τῆς θαλάττης ζῶντες ὠλλήλοις, οἷον βρέν- 
θοὸς καὶ λαρος καὶ ἅρπη. τριόρχης δὲ καὶ φρῦγος καὶ ὄφις" 

καλύμεγος. τότων ὁ πέλλος χαλεπῶς͵ εὐνάζεται καὶ ὀχέύει 
κράζει τε γὰρ, καὶ αἷμα, ὡς φασίν, ὠφίησιν ἐκ τῶν ὀφθαὰς- 

κατεσθίει γὼρ ὁ τριόρχης αὐτός. τρυγῶν δὲ καὶ χλωρεύς" 25 μῶν ὀχεύων, καὶ τίκτει φαύλως. καὶ ὀδυνηρῶς, πολεμεῖ δὲ 
ὠποκτείνει γὰρ τὴν τρυγόνα ὁ χλωρεύς, καὶ ἡ κορώνη τὸν 
παλύμενον τύπανον. τὸν δὲ κάλαριν ὁ αἰγωλιὸς καὶ οἱ ἄλ- 

τοῖς βλάώπτυσιν, ἀετῷ (ὡρταζει γὰρ αὐτόν) κἀὶ ἀλώπεκι 
(φθείρει γὰρ αὐτὸν τῆς νυκτός) καὶ κορύδῳ (τὼ γὰρ ὠὰ 

λοι γαμψώνυχες κατεσθίοσιν᾽ ὅθεν ὁ πόλεμος αὐτοῖς. πό- αὐτοῦ κλέπτει). ὄφις δὲ γαλῇ καὶ ὑΐ πολέμιον, τῇ μὲν 
λεμος δὲ καὶ ἀσκαλαβωώτῃ καὶ ἀρώχνῃ" κατεσθίει γὼρ γαλῇ, κατ᾽ οἰκίαν ὅταν ὦσιν ἀμφότερα," ἀπὸ; γὰρ. τῶν 
τὸς ἀράχγας ὁ ἀσκαλαβώτης. πίπῳ δὲ καὶ ἐρωδιῷ: τὰ γὼρ 80 αὐτῶν ζῶσιν" ἡ δ᾽ ὗς ἐφθίει τὸς ὄφεις. καὶ αἰσώλων. ὠλῷ- 
φὰ κατεσθίει καὶ τὸς νεοττὸς τῷ ἐρωδὶ. αἰγίθῳ δὲ καὶ ὄνῳ πεκι πολέμιος" τύπτει γὰρ καὶ τίλλει αὐτήν, καὶ τὰ τῴωα 
πόλεμος διὰ τὸ παριόντα τὸν ὄνον κνήθεσθαι εἰς τὼς ἀκών- ὠποκτείνει" γαμψώνυχος γῴρ ἐξιν. κόραξ δὲ καὶ ὠλώπηξ 

θας τὼ ἔλκη" διά τε ἵν. τῦτο, κὠν ὀγκήσηται, ἐκβάλλει ὠλλήλοις, φίλοι" πολεμεῖ γὰρ τῷ αἰφώλωνι. ὁ κόραξ" δὴ 

τὼ φὰ καὶ τὸς νεοττός" φοβόμενοι γὰρ ἐκπίπτασιν᾽ ὁ δὲ βοηθεῖ τυπτομέηι αὐτῇ: καὶ ἀϊγυπιὸς δὲ καὶ αἰφάλωι πο- 

διὰ τὴν βλάβην ταύτην κολώπτει ἐκιπετόμενος. τὼ ἔλκη35 λέμιοι σφίσιν αὐτοῖς" ὠμφότεροι γὼρ γαμψώνυχοι. μεί- 

ὦ. τὴν αῃῖο τῆς οπὶ ““Ο» Ὧσ, ἢ ἀ. αἰετὸς 4585. ἢ Ἴ. πιπρῶ «45. Π 10. γλαῦξ 05. ἢ 18. πυραλίς ῬΏ4Ε“, 1 20. γιβιὰς Ἐς“, 
Ἀεβιὸς Ῥ, κίβιος 5, κήβιος 45. { 24. κρεῖττον “5, ἢ 22. ποιεῖ οἷὰ . ᾿ἱ 23. θαλάσσης ῬΙ5Ἐ“. || 24 εἰ 25. τρίορχις. 441. ἢ 
41. κόλαριν Ὧ“. 11 αἰγώλιος ῬΙΦ ἘΝ, || 28. γαμψώνυχοι 4505. ἢ 29. δὶ] γὰρ “405. ἢ} 30. Ὁ] ὁ δὲ “25. 1 πικὼ “4405, ἵππω. ΡΟ 
Ἐπ. ἢ κα οἵαὰ .4“0“. ἱ 31. πεοττὺς ἰώ τῷ Ὁ. ἢ" “αἰγιθῶ .45..}Ν, 32. ξύεσθαι Ῥι452)“Ε“. ἢ 33. τε τοι (5. 1} 84. ἐκπίπτουσι 
ἀπίρρ: οοὐΐοο5 ἐχτίκτσουσι. 

Ὡ. τῷ ὅνω 4. ἢ 3. καὶ Βῃίθ ἀλ. οτχ 445. τὴν αἰτίαν αὐτήν “45. ἢ ἀ. ὥλκη ποιεῖ] ἰχλείχοι εἰ Ῥ, ἐκλείπει εἰ Ἐσ. 1! 6. αὐτὸν 

(5. ἢ καλύχτειν 66. 1} Ἰ οἱ 8. αἰετὸς ΡῈ“. ἢ 9. αἰγυπτίν Ρ΄Δ405Ε5. ε΄ 5, Ἰλέω «46. ἢ 40. χλωριῶνι 225, χλωριόνι Ὅσ, χλω- 
ρειόνι . 1] ἕν ἔνιοι] ἑὴ, ὃν ΟΡ, Π ἀ2. τροχεῖλος Ῥ. ΠΠ αἰετῶ ῬΙ)“Ἐ5. ἡ 13. καὶ διὰ τῦτο οπι “45. ἢ 15. γὰρ αὐτὸν ὁ 295. "ἢ 16. γὰρ} 
μὲν γὰρ “ΑΝ0σ, 1 18. ἄκαιθος 4150». {Π 419. χρείαν “45. ἢ εὐβοίωτος “45, εὐβίωτος 05. ᾿ κολωτῇ Ῥ, [1 23. εὐνάζει 2.5, εὐνάζεταί τὰ 
"5. ἵ 26. αἰετῶ ΙΕ“. ᾿ 27. κορυδῷ 25“. ᾿ 30. υἱῦς “““05, ἢ 31. τίλλει γὰρ καὶ τύπτει Ὀ. [᾿ 32, κόλαξ Ρ. ᾿ἰ 34. αἰγύπτιος 
ῬΈῈ“, ὶ πολεμίοις φησὶν “45. 

ΒΒΒΒ 
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χεται δὲ καὶ ὠετῷ αἰγυπιὸς καὶ κύκνος" κρατεῖ δ' ὁ κύκνος Τῶν δ᾽ ἰχθύων οἱ μὲν συναγελάζονται μετ᾽ ἀλλήλων 2 
πολλάκις" εἰσὶ δ᾽ οἱ κύκνοι καὶ ἀλληλοφώγοι μάλιςα τῶν καὶ φίλοι εἰσίν, οἱ δὲ μὴ συνωγελαζόμενοι πολέμιοι. ὠγε- 
ὀρνέων. ἔς τι δὲ τῶν θηρίων τὰ μὲν ἀεὶ πολέμια ἀλλήλοις, τὲ λαΐζονται δ᾽ οἱ μὲν κυῦντες, ἔνιοι δ᾽ ὅταν ἐκτέκωσιν. ὕλως δ᾽ 
δ᾽ ὥσπερ ἄνθρωποι, ὅταν τύχωσιν. ὄνος δὲ καὶ ἀκανθίδες ὠγελαῖάώ ἐςι τὰ τοιάδε, θυννίδες, μαυνδες, κωβιοί, βῶκες, 

πολέμιοι" αἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἀκανθῶν βιοτεύουσιν, ὁ δ᾽ ς σαῦροι, κορακῖνοι, σινόδοντες, τρέγλαι, σφύραικαι, ἀνθίαε. 
ὡπαλὰς ὅσας κατεσθίει τὰς ἀκανθας. καὶ ἄνθος καὶ ἀκανθὶς ἐλεγῆνοι, ἀθερῖνοι, σαργῖναι, βελόναι, τευδοΐ, ἰδλίδες, πηλα»- 

καὶ αἴγιϑος" λέγεται δ᾽ ὅτι αἰγίθε καὶ ἄνθεα αἷμα οὐ συμ: μύδες, σκόμβροι, καλίαι. ᾿ τύτων. δ᾽ διά ἐςὶν ὁ μόνον ἀγα- 
μέγνυται ἀλλήλοις. κορώνη δὲ καὶ ἐρωδιὸς φίλοι, καὶ σχοι- λαΐα ἀλλὰ καὶ σύζυγα" τὰ γὰρ λοιπὰ συνδυάζεται μὲν 
χίων καὶ κόρυδος, καὶ λαεδὸς καὶ κελεός" ὁ μὲν γὰρ κελεὸς ἅπαντα, τὰς δ᾽ ἀγέλας ποΐνται κατ᾽ ἐνίας καιρός, ὥσπερ 

“παρὰ ποταμὸν οἰκεῖ καὶ λόχμας, ὁ δὲ λαεδὸς πέτρας καὶ ὄρη, 10 εἴρηται, ὅταν κύωσιν, ἔνια δὲ καὶ ὅταν τόωσιν. λάβραξ 
καὶ φιλοχωρεῖ Ὁ ἂν οἰκῇ. καὶ πίφιγξ καὶ ἄρπη καὶ ἰκτῖνος δὲ καὶ πεςρεὺς πολεμιώτατοι ὄντες κατ᾽ ἐνίης καιρὸς συνασ 
φίλοι, καὶ ἀλώπηξ καὶ ὄφις (ἄμφω γὰρ τρωγλοδύται), γελάζονται ἀλλήλοις" συναγελάζονται γὰρ πολλάκις οὐ 
καὶ κόττυφος καὶ τρυγών. πολέμιοι δὲ καὶ ὁ λέων καὶ ὁ μόνον τὰ ὁμόγονα, ἀλλὰ καὶ οἷς ἡ αὐτὴ καὶ ἡ παρωπλεᾷε 
δὼς ἀλλήλοις" ὠμοφάγοι γὰρ ὄντες ὠπὸ τῶν αὐτῶν ζῶσιν. σιός ἐς νομή, ἀν ἢ ἄφθονος. ζῶσι δὲ πολλάκις ἀφηρημό- 
μάχονται δὲ καὶ ἐλέφαντες σφοδρῶς πρὸς ἀλλήλες, καὶ 15 νοι οἱ κεςρεῖς τὴν κέρκον καὶ οἱ γόγγροε μέχρι τῆς ἐξόδου 
τύπτυσι τοῖς ὀδοῦσι σφῶς αὐτός' ὁ δὲ ἡττηθεὶς δουλοῦται τῆς περιττώσεως" ἀπεσθίεται δ᾽ ὁ μὲν κεςρεὺς ὑπὸ λείβρα- 
ἰσχυρῶς, καὶ ἀχ ὑπομένει τὴν τῷ νροήσαντος φωνήν. δια- κος, ὁ δὲ γόγγρος ὑπὸ μυραίνης. ὁ δὲ πόλεμός ἐς ̓ τοῖς 
φέσι δὲ καὶ τῇ ἀνδρίῳ ἀλλήλων οἱ ἐλέφαντες θαυμαςὃν κρείττοσι πρὸς τοὺς ἥττες᾽" κατεσθίει γὰρ ὁ κρείττων. καὶ 
ὅσον. χρῶνται δ᾽ οἱ Ἰνδοὶ πολομιςυρίοις, καθάπερ τοῖς ὧρ- περὶ μὲν τῶν βαλαττίων ταῦτα. 
ρεσι, καὶ ταῖς θηλείαις" εἰσὶ μέντοι καὶ ἐλώττονες αἱ θή- 2 Τὼ δ᾽ ἤθη τῶν ζῴων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, διαφό- 3 
λειαι καὶ ὠψυχότεραι πολύ. τὸς δὲ τοίχους καταβάλλει ὁ ρει κατά τε δειλίαν καὶ πραότητα καὶ ἀνδρίαν καὶ ἡμερό- 
ἐλέφας τὸς ὀδόντας τὸς μεγάλους προσβάλλων" τοὺς δὲ τῆκα καὶ νῦν τε καὶ ἄνοιαν. τό τε γὰρ τῶν προβάτων ἦθος, 
φοίννιας τῷ μετώπῳ, ἕως ἂν κατακλίνῃ, ἔπειτα τοῖς πο- ὥσπερ λέγεται, εὔηθες καὶ ἀνόητον" πάντων γὰρ τῶν τον 
σἷν ἐπιβαίνων κατατείνει ἐπὶ τῆς γῆς. ἔς: δὲ καὶ ἡ θήρα τραπόδων κάκιςὁν ἐς:, καὶ ἕρπει εἰς τὼς ἐρημίας πρὸς οὐ» 
τῶν ἐλεφάντων τοιζδε" ἀναβάντες ἐπί τινας τῶν τιθασσῶν 25 δέν, καὶ πολλώκις χειμῶνος ὄντος ἐξέρχεται ἔγδοθεν,. καὶ 

καὶ ἀνδρείων διώκουσι, καὶ ὅταν καταλάβωσι, τύπτειν ὅταν ὑπὸ νιφετοῦ ληφθῶσιν, ἂν μὴ κινήσῃ ὁ τοιριήν, οὐκ 
«ροστάττυσι τότοις, ἕως ἀν ἐκλύσωσιν" τότε δ᾽ ὁ ἔλεφαν- ἐθέλυσιν ἀπιόαι, ἀλλ᾽ ἀπόλλυνται καταλειπόμενα, ἐὰν μὴ 
τιςὴς ἐπιπηδήσας κατευθύνει τῷ δρεπάνῳ. ταχέως δὲ μετὰ ἄρρενας κομίσωσιν οἱ ποιμένες" τότε δ᾽ ἀκολιθῶσιν. τῶν δ᾽ 
ταῦτα τιθασσεύέταί τε καὶ πειθαρχεῖ: ἐπιβεβηκότος μὲν ἦν αἰγῶν ὅταν τις μιᾶς λάβη τὸ ἄκρον τῷ ἠρύγγε (ἔς! δ᾽ οἷον 
τῷ ἐλεφαντιςῷ ἅπαντες πραεῖς εἰσίν, ὅταν δ᾽ ἀποβῇ, οἱ μὲν 30 θρίξ), αἱ ἄλλαι ἑστᾶσιν ὥσπερ μεμωρωμώαι βλέπουσι 
οἱ δ᾽ δ" ὡλλὰ τῶν ἐξαγριεμέων τὼ ἐμπρόσθια σκέλη δὲσ- εἰς ἐκείνην. ἐγκαθεύδειν δὲ ψυχρότεραι ἔτες αὐγῶν" αἱ γὰρ 
μεύυσι σειραῖς, ἵν ἡσυχάζωσιν.. ἔςξι δ᾽ ἡ θήρα καὶ μεγά- αἶγες μᾶλλον ἡσυχάζουσι καὶ προσέρχονται πρὸς τὸς ἀν- 
λων ἤδη ὄντων καὶ πώλων. αἱ μὲν ἦν φιλίαι καὶ οἱ πόλε- θρώπυς" εἰσὶ δ᾽ αἱ αἶγες δυσριγότεραι τῶν ὀΐων. διδάσκουσε 
Μοὶ τεῖς θηρίοις τότοις διὰ τὰς τροφὰς καὶ τὸν βίον συμ- δ᾽ οἱ ποιμόες τὰ πρόβατα συνθεῖ ὅταν ψοφήσῃ" ἐὰν γὰρ 
βαΐνουσυ. - ἃς βροντήσαντος ὑπολειφθῇ τις καὶ μὴ συνδράμῃ, ἐκτιτρώσκει, 

4. αἴηνπειος ῬΈ9, ὃ αἰγνκιὸς 5. 1 καὶ] καὶ ὁ 5. ΠΠ κύκνος" κύκνος καὶ ὁ. ἀετός (τε αἰετός) 4904 25. ἢ 2. δ δὲ καὶ 65. ἢ 

καὶ οπὶ 4450“. ᾿] 5. ἐπὶ 125. 11 6. ἐσθίει «45. ἢ 7. ἄθυ Ῥ. || 8. καὶ ροδὶ δὲ οὐχ (5, ἢ 9 οἱ 10. λάεδος (5, λκιδὸς Ἐπ, λιβυὲς Ὧν. 

11. πίφηξ ῬΏ“Ε5. Ἰ 12. τρωγλοδυτεῖ [ογίαθβε Ὁ. || 22. τὸς μεγάλυς ὀδέγτας 225. 1 2385. τινὰ 445}. ἢ τιθασῶν Ἐσ. ἢ 36. καὶ τῶν 
ἀνδρ. 456. ΡὈξΝΓ27. ἐκλύσσωσι «45. ΠΠ 28. δὲ] δὲ καὶ “45. 1} 29. τιθασσεύετα; Ῥ. ἰΪ τε οτὰ “45, 1! ἕν οαι “4905. [ 80. τῷ οἷ ῬΩ»Ε“. ἢ 
πραεῖς εἰσὶν ἅπαντες Ὧ5. [ 31. ἐξαγριαινομένων “15. ἢ πρόσθια (5, 

ἀἁ, κύβοι Ἐσ, οπι 659. ἢ βάκις Ῥὶ ἢ σαυροὸ 125. 1 5. συνόδοιτες “05 “5. ἢ φύρωναι 405, ἢ 6. ἀνδερῖνοι ἢ, ἃ βιλδ- 
γαι σαργννοι (4, σαργῖνοι μηλόναι Ῥ. [Πτεῦθοι 445. }} Ἴ. κοιλία “45. ἢ 8. καὶ οἵα 5“. ᾿ λοιπὼ γὰρ Ὧ“4. ἢ 9. ἀγελαίας Ο». ὃ 13. ὃ 

δηΐε π. οπι 4“. 16. κατεσθίεται “4405. ἢ 1Ἴ. σμυραύης Ἐσ. ἢ 28. ἄνοιαν Βγὶθυγρίαδ: ςοάϊοο5 ἄγνοιαν. ἢ 924. ἔρρει )Ὲ“. ἢ 86. 
ὑπὸ τῦ ν. ῬΏΦ“4Ε5. ᾿ 21. ἄν Ὁ». ᾿ 29. τὸ ἄκρον τῷ ἠρύγγου ϑγ!δυγρίυθ: τῦ ὀρύγγου τὸ ἄκρον 419, τὸ ἄκρον τῷ κρύγγον ῬΟ5.4Χ». ἢ 
80. θρίξ οπλ Ρὺν «44, δ ρεγ υδιβαπι Βαροὶ (9. ἢ μεμωραμέναι 5. |[ 31. ὕες ῬΕ“. αἱ οπι «4505. || 32. μηρυκάζεουσι Ὦ“. ἵ 33. 
δνσριγώτεραι (405. ἢ ὑῶν ῬΈ5. 1 35. βροντήσας 4405, 1 ὑποληφθῆ Ῥ΄40“2“. 
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ἐκιδιδόασι μέχρι Ἐξ ἐτῶν. ἀπὸ τύτε δὲ ὅμοια ἀεὶ ἀναφύε- 
σιν, ὥςε μηκέτι ὧν γνῶναι τὴν ἡλικίαν τοῖς κέρασιν, ἀλλὰ 

φὰς γέροντας γνωρίζασι μάλιςα δυοῖν σημοείοιν" ὀδόντας τε 

παὶ αἱ αἶγες ἀθρόαι κατὰ συγγένειαν" ὅταν δ᾽ ὁ ἥλιος γὰρ οἱ μὲν ὑκ ἔχεσιν οἱ δ᾽ ὀλέγος, καὶ τὸς ὠμυντῆρας οὐ- 
τραπῇ θᾶττον, φασὶν οἱ ποιμένες ὑκέτι ἀντιβλεπέσας κα- 5 κέτι φύουσιν. καλῶνται δ᾽ ἀμυντῆρες τὰ προνενευκότα τῶν 
τακεῖσθαι τὼς αἶγας, ὠλλ᾽ ὠπεστραμμέας ἀπ’ ἀλλήλων. φυομόων κεράτων εἰς τὸ πρόσθεν, οἷς ἀμύνεται" ταῦτα, 

ἀαὶ δὲ βόες καὶ νέμονται καθ᾽ ἑταιρείας καὶ συνηθείας, κἄν δ᾽ οἷ. γέροντες ὑκ ἔχεσιν, ἀχλ' εἰς τὸ ὀρθὸν γίνεται ἡ αὔξη- 
εία ὠποπλανηθῇ, ἀκολεθῶσιν αἱ ἄλλαι" διὸ καὶ οἱ βυκό. σις αὐτοῖς τῶν κεράτων. ἀποβάλλεσι δ᾽ ἀνὰ ἕκαςον ἐνγιαυ- 

λοι, ἐὼν μίαν μὴ εὕρωσιν, εὐθὺς πάσας ἐπιζητῆσιν. τῶν δ' τὸν τὰ κέρατα, ὠἀποβάλλυσι δὲ περὶ τὸν Θαργηλιῶνα μῆνα. 
ἕχτων αἱ σύννομοι, ὅταν ἡ ἑτέρα ἀπόληται, ἐκτρέφυσι τῷ το ὅταν δ᾽ ἀποβάλωσι, κρύπτουσιν αὑτὸς τὴν ἡμέραν, ὥσπερ 

πωλίᾳ ἀλλήλων. καὶ ὅλως γε. δοκεῖ τὸ τῶν ἵππων “γώος εἴρπαι" κρύπτουσι δ᾽ ἐν. τοῖς. δασέσιν, εὐλαβούμενοι τὰς 
ἐἶναι φύσει Φιλόφοργον." σημεῖον δέ" πολλάκις γὰρ αἱ ςέ: μυυίας. νέμονται δὲ τὸν χρόνον τῦτον γύκτωβ; μέχριπερ ὧν 
βιφαι ἀφαιρόμεναι τὰς μητέρας τὰ τωλία αὐταὶ φέργυσι, ἐκφύσωσι τὼ "κέρατα. φύτται δ᾽ ὥσπερ ἐν δέρματι τὸ 
διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχεν γώλα διαφθείρυσιν, ' πρῶτον, καὶ γδονται δασέα" ὅταν δ᾽ αὐξηθῶσιν, ἡλιάζον- 

8 Τῶν δ᾽ ἀγρίων καὶ ,Τετραπόδων ἡ ἡ ἔλαφος ὄχ ἥκιστα δ ταί, ἷν ᾿ διπέψωσι καὶ ξηράνωσι τὸ κέρας. ὅταν δὲ μηκέτι 
ἀρκεῖ εἶναι φρόνιμον, τῷ τε τύετειν παρὰ τὰς ὁδούς (τὰ αονῶσι πρὸς τὰ δένδρα κνώμενοι. αὐτώ, τότ᾽ ἐκλείχυσι τὸς 
γὰρ θηρία διὰ τὸς ἀνθρώπος ἀ προσέρχεται), καὶ ὅταν τέκῃ, τόπους τότους διὰ τὸ θαρρεῖν ὡς. ἔχοντες ᾧ ὠἀμυνῶνται. ἥδ 
ἐσθίει τὸ χόριον πρῶτον. “καὶ “ἐπὶ τὴν σέσελιν δὲ τρέχουσι, δ᾽ εὔσσιπται ἀχαύης ἔλαφος ἐπὶ τῶν κερώτων ἔχων - κιττὸν 
καὶ φαγύσωι ὕτως ἔρχονται πρὸς τὼ τέκνα παλων.. ὅτε "δὲ πολὺν πεφυκότα χλωρόν, ὡς ὡπαλῶν ὄντων τῶν κεράτων 
τὼ τέχνα ἄγει ἐπὶ τὺς σταθμός, ἐθίζεσα Ὦ δεῖ ποιεῖσθαι 2 ἐμφύντα ὥσπερ ἐν ξύλῳ χλωρῷ. ὅταν δὲ δηχθῶσιν αἱ 

τὸς ὠποφυγώς" ἔς: δὲ τῦτο πέτρα ἀπορρώξ, μίαν ἔχεσα ἔλαφοι ὑπὸ φαλαγγίε ἥ τινος τοτότε, τὸς καρκότς συλλέ- 
εἴσοδον, ἕ δὴ καὶ ὠμύνεσθαι ἤδη. φασὶν ὑπομένσαν. ἔτι δὲ γύσαι ἐσθέισιν" δυκεῖ δὲ καὶ ἀνθρώπῳ ὠγαθὸν εἶδωι τοῦτο 
ὁ ἄρρην ὅταν γόηται πκα;χύς (γύεται δὲ: σφόδρα πίων ὑκώ- σπύειν, ἀλλ᾽ ἔξιν ἀηδές. αἱ δὲ θήλειαι τῶν ἐλάφων ὅταν 
ρας ὅσης), ὀδαμὴ ποιεῖ αὐτὸν φανερὸν ἀλλ᾽ ἐκτοπίζει ὡς τέκωσιν, εὐθὺς κατεσθίισι τὸ χόριον, καὶ ὑκ ἔςι λαβεῖν" 
διὰ τὴν παχύτητα εὐάλωτος ὦν. ᾿ἀποβάλλουσι δὲ καὶ τὼ 25 πρὸ γὰρ τὸ χαμαὶ βαλεῖ. αὐταὶ ἅπτονται" δοκεῖ δὲ τῦτ᾽ 
κέρατα ἐν τόποις χαλεποῖς καὶ δυσεξευρέτοις" ὅθεν καὶ ἡ εἶναι φάρμακον. ἁλίσκονται δὲ θηρευόμεναι αἱ ἔλαφοι συ- 
παροιμία. γέγονεν “ὃ “ᾧ αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλεσιν"" ριπτόγτων καὶ ἀδόντων, καὶ κατακλήονται ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 
ὥσπερ γὼρ τὰ ὅπλα ὠποβεβληκυῖαι φυλάττινται ὁρᾶσθαι. δύο δ᾽ ὄντων ὁ “μὸν φανερῶς δε ἢ ἤ συρίττει, ὁ δ᾽ ἐκ τοῦ 
Ἀέγεται δ᾽ ὡς τὸ ἀριστερὸν κέρας ἀδείς πὼ ἑώρακεν" ἀπο- ὄχισθεν βάλλει, ὅταν ἔτος σημήνῃ τὸν καιρόν. ἐὰν μὲν οὖν 
πρύπτειν γὰρ αὐτὸ ὡς ἔχον τινὰ φαρμακείαν. οἱ μὲν οὖν 30 τύχῃ ὀρθὰ τὼ ὦτα ἔχεσα, ὀξὺ ὠκόει καὶ ὑκ ἔςι λαθεῖν" 

ἐὼν τύχῃ κύνσα" διὸ ἐὰν ψοφῇ, ἐν τῇ οἰκίᾳ συνθέεσι διὰ 
τὸ ἔθος. ἀπάλλυνται δὲ καὶ οἱ ταῦροι, ὅταν ἀτιμαγελής- 
Φαντες ἀποπλανηθῶσιν, ὑπὸ θηρίων. κατάκεινται δ᾽ αἱ ὅϊες 

ἐνιαύσιοι ὁ φύσσι κέρατα, πλὴν ὥσπερ 'σημείν χάριν ἀρ- 
χὴν τινα" τῦτο δ᾽ ἐςξὶ βραχὺ καὶ δασύ. φύνσι δὲ διετεῖς 
πρῶτον τὰ κέρατα εὐθέα, καθώπερ παττώλες" διὸ καὶ κα- 
λῦσι τότε πατταλίας αὐτάς. τῷ δὲ τρίτῳ ἔτει δῥιρεν φύ- 

ἐὰν δὲ καταβεβληκυῖα τύχῃ, λανθάνει. 

Αἱ δ᾽ ἄρκτοι ὅταν φεύγωσι, τὼ σκυμνία, προωθοῦσι 6 
καὶ ἀναλαβοῦσαι φέρουσιν" ὅταν δ᾽ ἐπικαταλαμβανωνται, 
ἐπὶ τὼ δένδρα ἀναπηδῶσιν. καὶ ὅταν ἐκ τοῦ φωλεοῦ ἐξέλ- 

ουσὶ, τῷ δὲ τετάρτῳ τραχύτερον" καὶ τῦτον τὸν τρόπον ἀεὶ 86 θωσι, πρῶτον τὸ ἄρον ἐσθίωσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, καὶ 

1. κυῦσα ῬΕ“. 1 ψοφήση Ὦ“. ἴ ἀ. αἱ οὐ ῬΩ5Ε“. ἢ 1. ἑταιρίας ῬΈ“. ἱ 9. μίαν οἵα “4505, ἢ μὴ οτὰ }. || 10. ἀπολεῖται 
ἭὋ, ἀπόλλυται 45. 1 11. πωλί᾽ ἀ: Σ᾽ ἀλλήλων 5. ᾿ 12. σεριφαὶ ῬῈ-, ςερίφαι 125. 1} 16. φρόνιμος Ῥ ᾿ 18. χωρίον Ὧ“. ἢ 19. ἔτῆ 

ὅτι (5. ὅτι 4“. {{ 20. παρὰ “- ! Ὦ τὸ 25. ᾿ 23. ὑκώρας ὕσης οἱ Ῥ΄9058“, ᾿ 24. ἰαυτὸν 45. ἢ 26. καὶ διε ἡ οἵὰ «45. ἢ 
20. ἄριςον 45, ἢ ἀποκρύπτει Ῥ)Ὲ“. || 834. ἀτταλίας 955. 

8. “νωρίζυεσα “δ. ἢ ἃ, μὲν ὅλως ἐκ ῬΏ). {[ Ἴ. τὸ οτὰ 5“. ἢ 8... αὐτοῖς οπὶ ῬΕ“. 1 ἀνὰ] δα “4505. 1} 9. ἀποβάλλωσι ""““ὉὉ 

205. ᾿ 10. ἑαυτός “45. 11. δάσεσυν ῬΕ“. 12. μύας 445, ἢ 15. ἐκπέμψωσι Ῥ.4“05})5. ἢ 11. τότους οἵα 65, {{ ἀμνυνῆνται 5 0}- 
Βυγρίαϑ: οοὐϊοος ἀμύνονται. [εἴδη “45, 1 18. ἀχαΐνης υς 4“, ἀχαίνης ῬῈ“, ἀχανὴς .4“, ἀχόνης (5, ἀχαίτης Ὧ“. ᾿ 19. κεράτων] ἐλώ- 

Φὼν ῃγ “45. {.21. ἀπὸ ῬΟΞΕσ, ἀπὸ τὸ “44. 1} 22. τῦτο δῃῖο καὶ 25, ροβὶ 28. πίνειν 44“. 1 24. βάλλειν “4505. 1 25. αὗται “Ὁ 

105. 1 21. καὶ κ. ὥςτε καὶ κ. 125. 1 κατακηλῦνται ,9. “445. 29. σημαίη “45. 1 30. ὠὰ “45, 1{{32.. τύχωσι 4555, τέκωσι ὃς “45. ἢ 

83. δὲ ἃ καταλαμβάνωνται 5. ἢ 8. ἐξάχϑωσιν 4“. 11 35. ἄρρον Ῥ,, ἄρρεν 2.45. 

᾿ ΗΒ. ἢ 2 
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τὰ ξύκχα διαμασῶνται ὥσπερ ὀδοντοφυῦσαι, πολλὰ δὲ καὶ φρονίμως δὲ δοκεῖ καὶ ἡ γαλῇ χειροῦσθαι τοὺς ὄρηβᾳς' 
τῶν ἄλλων ζῴων τῶν τετραπόδων ποιεῖ πρὸς βοήθειαν αὐ- σφάζει γὼρ ὥσπερ οἱ λύκοι τὰ πρόβατα, μάχεται δὲ καὶ 
τοῖς φρονίμως, ἐκεὶ καὶ ἐν Κρήτη φασὶ τὼς αἶγας τὰς ὠ- τοῖς ὄφεσι μάλιςα τοῖς μυοθήραις διὰ τὸ καὶ αὐτὴν 
ρίας, ὅταν τοξζευθῶσι, ζητεῖν τὸ δίκταμνον" δοκεῖ δὲ τῦτο τὸ ζῷον θηρεύειν. περὶ δὲ τῆς τῶν ἐχίνων αἰσθήσεως συμ- 

ἐκβλητικὸν εἶναι τῶν τοξευμάτων ἐν τῷ σώματι. καὶ αἱ 5 βέθηκε πολλαχῷ τεθεωρῆσθαι ὅτι μεταβαλλόντων βορίωνγ 
κύνες. δ᾽ ὅταν τι πονῶσιν, ἔμετον ποιοῦνται φαγοῦσαί τινα καὶ νότων οἱ μὲν ἐν τῇ γῇ τὰς ὀὁπὼς αὑτῶν μεταμείβετι, 

πόαν. καὶ δὲ πάρδαλις ὅταν φάγῃ τὸ φάρμακον τὸ παρδα- οἱ δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις “τρεφόμενοι μεταβάλλουσι πρὸς τοὺς 
λιαγχές, ζητεῖ τὴν τῷ ἀνθρώπο κόπρον" βοηθεῖ γὰρ αὐτῇ. τοίχους, ὥς ἐν Βυζαντίῳ γέ τινά φασι προλέγοντα λαν 
διαφθείρει δὲ τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ λέοντας. διὸ καὶ οἱ βεῖν δόξαν ἐκ τῇ κατανενοηκέναι ποίΐζντα ταῦτα τὸν ἐχῇ 
κυνηγοὶ κρεμαννύσσιν ἐν ἀγγείῳ ἔκ τινος δένδρυ τὴν κόπρον, 10 γον. ἡ δ᾽ ἴκτις ἔξι μὲν τὸ μέγεθος ἡλίκον ἸΜελιταῖον κυνί 
ὅπως μὴ ἀκοχωρῇ μακρὰν τὸ θηρίον" αὐτῷ γὰρ προσαλλο- δον τῶν μικρῶν, τὴν δὲ δωσύτητα καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὸ 
μένη ἡ πάρδαλις καὶ ἐλπίζεσα χήψεσθαι τελευτᾷ. λόγεσι Ἀευκὸν τὸ ὑποκάτω καὶ τὸ ἥθες τὴν κακεργίαν ὅμομν γι» 
δὲ καὶ κατανενοηκυῖαν τὴν. πάρδαλιν ὅτι «τῇ ὀσμῇ. αὐτῆς λῇ, καὶ τιθασσὸν δὲ γήεται σφόδραι, τὰ δὲ σμήνη κα- 

χαίρεσι τὼ θηρία, ἀποκρύπτυσααν ἑαυτὴν θηρεύειν" προσιέναι κουργεῖ" τῷ γὰρ μέλιτι χαίρει, ἔς δὲ καὶ ὀρνιθοφάγο 
γὰρ ἐγγύς, καὶ λαμβάνειν οὕτω καὶ τὸς ἐλάφυς. ὁ δ᾽ 15 ὥσπερ αἱ αἴλυροι. τὸ δ᾽ αἰδοῖον αὐτῆς ἔςι μέν, ὥστερ ἐ- 
ἰχνεύμων ὁ ἔν Αἰγύπτῳ ὅταν ἴδῃ τὸν ὄφιν τὴν ἀσχίδα κα' ρηται, ὀςοῦν, δοκεῖ δ᾽ εἶναι φάρμακον ςρωγγουρίας τὸ τῇ 
λουμώην, οὐ πρότερον ἐπιτίθεται. πρὶν συγκαλέσῃ βοηθοὺς ἄρρενος". διδόωσι δ᾽ ἐπιζύοντες. 
ἄλλυς" πρὸς δὲ τὼς πχηγὼς καὶ τὰ δήγματα πηλῷ κατα- “Ὅλως. δὲ περὶ τὸς βίες πολλὰ ὧν θεωρηθεὴ μιμεῖ 
αλάττεσιν ἑαυτός" βρέξαντες γὰρ ἐν τῷ ὕδατι πρῶτον, ὕτω ματὰ τῶν ἄλλων ζῴων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καὶ μᾶλλον 
καλινδοῦνται ἐν τῇ γῇ. τῶν δὲ κροκοδείλων χασκόντων οἱ Ὁ ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων ἢ μειζόνων ἴδοι τις ὧν τὴν τῆς διανίως 
“ροχίλοι καθαΐζυσιν εἰσπετόμενοι τὸς ὀδόντας, καὶ αὐτοὶ μὲν ἀκρίβειαν, οἷον. πρῶτον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ἡ τῆς χελιδίη, 
τροφὴν λαμβάνουσιν, ὁ δ᾽ ὠφελούμενος αἰσθάνεται καὶ οὐ σκηνοπηγία" τῇ τῇ γὰρ περὶ τὸν πηλὸν ἀχυρώσει τὴν αἰτὸ 
βλάπτει, ὠλλ᾽ ὅταν ἐξελθεῖν βούληται, κινεῖ τὸν αὐχέν, ἔχει τάξιν. συγκαταπλέκιι γὰρ τοῖς κάρφεσι πηλόν' κὦ 
ἕνα μὴ συνδαΐκῃ. αὶ δὲ χελώνη ὅταν ἔχεως φάγῃ... ἐπεσθία ἀπορῆται πηλῦ, βρέχουσᾳ αὐτὴν καλινδεῖται τοῖς πτερο 

τὴν ὀρίγανον᾽ καὶ τῦτο ὦπται. καὶ ἤδη κατιδών τις τῦτο 25 πρὸς τὴν κόνα. ἔτι δὲ ςιβαδυποιεῖται καθάπερ οἱ ἱ ἀνύματι, 
πολλάκις ποῦσαν αὐτὴν καὶ ὅτε σπάσωι τῆς ὀριγάνου πά- τὰ σκληρὰ πρῶτα ὑποτιθεῖσα καὶ τῷ μεγέθει σύμμετρα 
λίν ἐπὶ τὸν ἔχιν πορευομένην, ἐξέτιλε τὴν ἐοήγανον" τότε δὲ ποῦσα πρὸς αὑτήν. περί τε τὴν τροφὴν τῶν τέκνων ἐχπονν 

συμβάντος ἀπέθανεν ἡ χελώνη. ἡ δὲ γαλῆ ὅταν ὄφει μά- ται ὠμφότερα" δίδωσι δ᾽ ἑκατέρῳ διατηρῦσά τινι συνηθείᾳ, 

χηται, ἐπεσθίει τὸ πήγανον" πολεμία γὰρ ἡ ὀσμὴ τοῖς τὸ προειληφός, ὅπως μὴ δὶς λάβη. καὶ τὴν κόπρον τὸ μὶν 
ὄφεσι. ὁ δὲ δράκων ὅταν ὀπωρίζῃ, τὸν ὀπὸν τῆς πικρίδος 30 πρῶτον αὐταὶ ἐκβάλλεσιν, ὅταν δ᾽ αὐξηθῶσι, μεταςρέφον 
ἐκροφεῖ, καὶ τοῦθ᾽ ἑώραται ποιῶν. αἱ δὲ κύνες ὅταν ἕλμιν- τας ἔξω διδάσκυσι τὸς νεοττὸς “προΐεσθαι. περί τε τὸς τεῦ 
θιῶσιν, ἐσθίουσι τοῦ σίτου τὸ λήϊον. οἱ δὲ πελαργοὶ καὶ οὗ ςερὼς ἔςιν ἕτερα τοιαύτην ἔχοντα τὴν θεωρίαν" οὔτε γὰρ 

ἄλλοι τῶν ὀρνίθων, ὅταν ἑλκωθῇ τι μαχομόοϊς, ἐπιτιθέασι συνδυάζεσθαι θέλουσι πλείοσιν, ἔτε προωπολεΐτυσι τὴν κὶν 
τὴν ὀρίγανον. πολλοὶ δὲ καὶ τὴν ὠκρίδα ἑωράκασιν ὅτι, ὅταν νωνίαν, πλὴν ἐὰν χῶρος ἢ χήρα γέηται. ἔτι δὲ πρὶ τὴ 
μάχηται τοῖς ὄφεσι, λαμβάνεται τῷ τραχρίλα τῶν ὄφεων. 85 ὠδῖνα δεινὴ ἡ τοῦ ἄρρενος βερωπεία καὶ συνωγανάκτησις' 

1. διαμάσσαπαι “405. ἢ] 2. ἑαυτοῖς 445, Π 3. δ] ἐν τῇ “1405. Π Δ. δ γὰρ 225. ἢ 6. πίωσιν ἐμετὸν “45, ἢ ποιῦσι Ὦ 5. ἢ Ἰ. τῶν 
“45. Π 10. κρεμμανύνσιν 415.. ΠΠὀ 11. προσαλλομένα “45. 1 13, καὶ οπὴ 65. Π 15. καὶ ροβὶ σὕτω οὔὰ .45. ἢ 16. ἴδῃ οτὰ Ῥ. ἢ 17. τ 

καλέσει 445. Π 19. βρέξαντας 445. Π 28. μὴ οἵα “45: 09 δῇ Βερδαῖ, ἱποδγίαπι. [ ἔχιος “45, Π 25. τὴ] τὸ ῬΑ ΟΕ. ἢ 846. ἧται 
ἔσπασε .45, ὅτε ἔσπασε (5) ὅταν ἐγιάψη 5, ὅταν ἔκαψεν ΡῈ“. || Ο 27. τὴν 2“. ἘΜ ῬΩ59Ε5“. 31. ἐκμινθιῶσιν Ἐσ. ἢ 33. κιὴ 

οἱ πελαργοὶ δὲ καὶ Ὧ“. 1 33. τις “445. } 34, ἀσπίδα 125. 1} ὅταν οἵὰ ργ “45. 
4, θηρῆσθαι (5. 1}} 3. μυθήραις Ἐ“. Π ἀ. τῆς οἵα Ἐπ“. ΠΠ 6. μετακιῶσιν ῬΏΝΕ5, ἢ 40. ἕκτις Ῥ. ἢ μελιτταῖον ῬΟΟΠ5Εο, ἢ 1).τ 

θασὸν ΙΕ“.  1λ. ὀρνιθοφέρον ΡΥ “45, ὀρνιθοφθόρον σοττ. 17. περιξύοντες 25. 11 20. ἢ ἐπὶ τῶν μειζόνων Ὧ5. ἢ 23. πηλόν] τὸν τηλό 
129. 1 25. ςιβάδη ποιεῖται Ῥ, 1 27. δῆ περὶ ῬΈῈσ. ᾿ἱὶ ἑαυτήν οἱ ἐχποιεῖται (5. 11 29, μὴ δι.] μηδὴς ῬῈ5 εἴ ρν 4“. ἢ ἐν ὁπ ῬΑ: 

ΟΡ. 1 30. αὖται .415.. 1 31. προϊέναι 4405. 1} 833. συναύξεσθαι ῬΈ“, συναυξάνεσθαι 4505. ἢ πλειάσιν 9 οἱ ᾿τ “15, τιλειάσα ΟΝ 
“45. 1} ἀπολείπυσι Ὠ“. ΠΠ 34. ἔςι 125. 1} δὲ οπι “45. ἢ 35. δεινὴ οπὶ “09 8»͵ 
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ἐάν τ᾽ ἀπομαλακίζηται πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς νεοττιᾶς διὰ νέοις, καὶ διαδήλας εἶναι τῷ ἔχειν τὰ περὶ τὰ χείλοι σκλη- 
τὴν λοχείαν, τύπτει καὶ ἀναγκάζει εἰσιέναι. γενομένων δὲ ρα, διάγουσι δ᾽ αἱ μὲν τρυγόνες τοῦ θέρους ἐν τοῖς χειμε- 
-“ » »“ 7 Γ » ἜΤ Π ͵΄ »ἭἪ »Ἢ ) ἐν": τὰ - ς ΡΝ 

τῶν γεοττῶν τῆς ὡλμυριζέσης μάλιςα γὴς διαμασησώμενος ρίοις, τοῦ δὲ χειμῶνος ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, αἱ δὲ σπίζαι τοῦ 

εἰσπτύει τοῖς νεοττοῖς διοιγγὺς τὸ ςόμα, προκαρασκευαζων μὲν θέρους ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, τοῦ δὲ χειμῶνος ἐν τοῖς ψν- 
πρὸς τὴν τροφήν. ὅταν δ᾽ ἐκ τῆς νεοττιῶς ἐξάγειν μέλλῃ, 5 χροῖξ. 
αώντας ὁ ἄρρην ὀχεύει. ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ τῦτον τὸν Οἱ δὲ βαρεῖς τῶν ὀρνίθων ὁ ποίδνται νεοττιώς (ὁ συμ- 8 
τρόπον ςέργουσιν ἀλλήλας, παροχεύονται δέ ποτε καὶ τῶξ φέρει γὰρ μὴ πτητικοῖς οὖσιν), οἷον ὄρτυγις καὶ πέρδικες 
τοὺς ἄρρενας ἐχουσῶν τινές. ἔς δὲ μάχιμον τὸ ζῷον, καὶ καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα τῶν ὀρνέων" ἀλλ᾽ ὅταν ποιήσωνται 

ἐγοχλῦσιν ἀλλήλαις, καὶ εἰς τὰς νεοττιὰς παραδύονται τὰς ἐν τῷ λείῳ κονίςραν (ἐν ἄλλῳ γὰρ τόπῳ ὑθενὶ τίκτει), ἐπη- 
ἀλλήλων, ὀλιγάκις μώτοι" καὶ γὰρ ὧν ὥποθεν ἧττον ἢ, 10 λυγασάμενοι ἄκανθαν τινα καὶ ὕλην τῆς περὶ τὸς ἱέρακας 
ἀλλὰ παρά γε τὴν νεοττιὰν διαμάχονται ἐσχάτως. ἴδιν ἕνεκα καὶ τὸς ἀετὸς ἀλέωράς, ἐνταῦθα τόκτεσι καὶ ἐπῳά- 
δὲ ταῖς περιςεραῖς δυκεῖ συμβεβηκέναι καὶ ταῖς φαψὶ καὶ ζουσιν. ἔπειτα ἐκλέψαντες εὐθὺς ἐξώγεσι τὸς νεοττὸς διὰ 

΄ δ ν» ’ ΄ 2. λ-ε Ν  - Ν ν Δ »“ ΄΄ »ν,.ν, ΄, ν᾿ πρυγόσι τὸ μὴ ἀνακύπτειν πινούσας, ἐὰν. μὴ ἱκανὸν πίωσιν. τὸ μὴ δύνασθαι τῇ πτήσει πορίζειν αὐτοῖς τροφήν. ἀνώ- 
ἔχει δὲ τὸν ἄρρενα ἡ τρυγὼν τὸν αὐτὸν καὶ φάττω, καὶ παύονται δ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτὰς ὠγόμενοι τὸς νεοττὸς καὶ οἱ ὄρτυγες 
ἄλλον ἃ προσίενται" καὶ ἐκῳάζοσιν ὠμφότεροι καὶ ὁ ἄρρην (5 καὶ οἱ πέρδικες, ὥσπερ αἱ ὠλεκτορίδες. καὶ ὑκ ἐγ τῷ αὐτῷ Ρ ᾿ μφότερ ἄρρη , ρ ρ . ἐν τῷ αὐτῷ 
καὶ ἡ θήλεια. διαγνῶναι δ᾽ οὐ ῥῴδιον τὴν θήλειαν καὶ τὸν τίκτυσι καὶ ἐπῳάζουσιν, ἵνα μή τις κατανοήσῃ τὸν τόπον 
ἄρρενα, ἀλλ᾽ ἢ τοῖς ἐντός. ζῶσι δ᾽ αἱ φάτται πολὺν χρό- πλείω χρόνον προσεδρευόντων. ὅταν δέ τις θηρεύῃ περιπεσὼν ᾿ 
γον" καὶ γὰρ εἴκοσιν ἔτη καὶ πότε καὶ τριάκοντα ὠμμέναι τῇ νεοττιῷ, προκυλιδεῖται ἡ πέρδιξ τοῦ θηρεύοντος ὡς ἐπί- 
εἰσίν, ἔνιαι δὲ καὶ τετταράκοντα ἔτη. πρεσβυτέρων δὲ γνο- ληπτος ἶσα, καὶ ἐπισπᾶται ὡς ληψόμενον ἐφ᾽ ἑαυτήν, ἕως 

ν εν »γ 7 γ᾽ 3 ἐγ ἃ » »"ν»»ν Ν “ ᾽ “Ἂν 
μων αὐτῶν αἱ ὄνυχες αὐξάνονται" ἀλλ᾽ ὠποτέμνουσιν οἱ 20 ὧν διαδράσῃ τῶν νεοττῶν ἕκαςος" μετὰ δὲ ταῦτα ἀναπτῶ- 

᾿ γ ᾽ ,ὔ ᾽ Λ ΄’ . ὦ ν- - , ,ὔ ν ᾽ν ς ἽΝ 
τρέφοντες. ἄλλο δ᾽ ἐδὲν βλάπτονται ἐπιδήλως γηράσκεσαι, σὰ αὐτὰ ἀνακαλεῖται πάλιν. τίκτει μὲν ἔν φὼ ἡ" πέρδιξ ὅκ 
καὶ αἱ τρυγόνες δὲ καὶ αἱ περιςεραὶ ζῶσι καὶ ὀκτὼ ἔτη αἱ ἐλάττω ἢ δέκα, πολλάκις δ᾽ ἑκκαίδεκα" ὥσπερ δ᾽ εἴρηται, 
τετυφλωμέναι ὑπὸ τῶν παλευτρίας τρεφόντων αὐτώς. ζῶσι κακόηθες τὸ ὄρνεόν ἐξὶ καὶ πανοῦργον. τοῦ δ᾽ ἔαρος ἐκ τῆς 
δὲ καὶ οἱ πέρδικες περὶ πεντεκαίδεκ᾽ ἔτη, νεοττεύνσι δὲ καὶ ὠγέλης ἐκκρίνονται δὲ δῆς καὶ μάχης κατὼ ζεύγη μετὰ 
αἱ φάβες καὶ αἱ τρυγόνες ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις ἀεί, πολυ- 25 θηλείας, ἣν ὧν λάβῃ ἕκαςος. διὰ δὲ τὸ ἐδαι ἀφροδισιας:- 
Χρονιώτερα δ᾽ ὅλως μέν ἐς τὼ ἄρρενα τῶν θηλέων, ἐπὶ δὲ κοί, ὅπως μὴ ἐπῳάζῃ ἡ θήλεια, οἱ ἄρρενες τὼ φὰ διακυ- 
τότων τελευτῶν φασί τινες πρότερον τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, λινδῦσι καὶ συντρίβεσιν, ἐὰν εὕρωσιν" ἡ δὲ θήλεια ἀντιμη- 
τεκμαιρόμενοι ἐκ τῶν κατ᾽ οἰκίαν τρεφομένων παλευτριῶν. «χανωμένη ὠποδιδράσκεσα τίκτει, καὶ πολλάκις διὼ τὸ ὀρ- 

Ἂν Ἷ ᾽ Ν ,, ἣν Ἂν ΜῈ ἣν -. κα Ἀ ΄ ᾽ ΄ Ὰ Ν “εν λέγνσι. δέ τινες καὶ τῶν ςρυθίων ἐνιαυτὸν μόνον ζῆν τὸς ὧρ- γᾶν τεκεῖν, ὅπε ἂν τύχῃ, ἐκβάλλει, ὧν μοὴ παρῇ ὁ ἀρρην" 
ρενας, ποιόμενοι σημεῖον ὅτι τῷ ἔαρος οὐ φαίνονται ἔχοντες 3 καὶ ὅπως σώζηται ἀθρόα, ὧς ἔρχεται πρὸς αὐτά. καὶ ἐὰν 
εὐθὺς τὰ περὶ τὸν πώγωνα μέλανα, ὕςερον δ᾽ ἴσχουσιν, ὡς ὑπ᾽ ἀνθρώπου ὀφθῇ, ὥσπερ περὶ τὸς νεοττός, ἕτω καὶ ὠπὸ 

ἀδενὸς σωζομένου τῶν προτέρων" τὼς δὲ θηλείας μακροβιω- τῶν φῶν ὑπάγει, πρὸ ποδῶν φαινομένη τοῦ ὠνθρώπου, ἕως 
, -“ , , Ν 2 ᾽ », ἣν , Υ ᾽ ᾿ν ᾽ εν τέρας εἶναι τῶν ςρουθίων' ταύτας γὰρ ὠλίσκεσθαι ἐν τοῖς ἀν ἀπαγάγῃ. ὅταν δ᾽ ἀποδρᾶσα ἐκῳωζῃ, οἱ ἄρρενες κε- 

4. τ᾽ ἀπομαλακίζηται] τόπο μαλακίζηται «4505, τὸ πόμα λακτίζηται ῬΈ“. ἢ νεσττείας ῬΑ45Ο" ΕΟ. Π 2. ὑχείαν 5. Π 3. νεοττῶν 
φροντίζει τῆς ἁρμοττόσης τροφῆς ἧς ὃ. 15. ἵ διαμασσησάμενος “44. ἢ ἀ. εἰσπέμπει Ῥ.4“ 55. ἢ} διοιγὰὴς “45.. 11 προσπαρασκευάζων «405. ἢ] 
Κ΄. εἰς 1.5.  φροφήν. Ἐ5. 11 νεοττείας Ῥ,4504}5“. ἴ 6. ἐπὶ] ὡς ἐπὶ »ο 1] 9. ἀλλήλας ῬΏ5Ε5. ἢ νεσττείας 4440)“. ᾿ὶ παραλύονται 
“4405, 10. ἧττον ἄποθεν Ὧσ, ᾿ἰ 11. νεοττείαν ῬῚΏ5, νεοτείαν .45..}} 42. δοκεῖ ταῖς περιςεραῖς 5.  φαψί τε κα ῬΌΟ5Ε“. ᾿ 13. τρυσὶ 

458“. ἢ πίνοντας Ῥ)Α5 55, πίοντα 25. ἢ πέωσιν ῬΑ ΟΕο. Π| 15. προσίεται 1)“. 1} 16. τὸν ἄρρενα καὶ τὴν θήλειαν 25. ἢ 17. αἱ 
οτὰ. 4505. 48. καὶ πέττε ἔτη Ὧσ. Ἰ τρ. ἔτη ὧμμ. {5})58“. ἢ 19. ἔτη οπι 22“. [[ γενομένων “Ἐς, 20. ἀποτείυσιν 440 Ες. ἢ 
22. αἱ ξοευηάσπι οἱ ἰεγιυπι οτὰ 29, | 23, τρεφομένων “45. ἢ 24. καὶ δηῖα οἱ οπὶ “055. 25. φλάβες 65. ἱ 26. θηλείων ῬΏσ. ἢ 

ΦἸ. τὸν ἄρρενα πρότερον “45. 1 θηλειῶν 4450 5})5, 1] 29. τὸν ςφρυθίον “45. 
41. παρὰ “46. }} 2. ἐν οτχ .4“0 5. ̓ 3. τοῦ δὲ --- ἀλεεινοῖς. οπι 4505}. ἢ πίζαι 05. ἢ 6. νεοττείας ῬΟΞ5)4Ε“, τὰς νεοττείας 

“45. ἢ 8. ὀρνίθων «4505. ἃ 9. ἡλίω 440». ᾿ἰὶ ἐπηλνγισάμενοι Ὁ, ἐπιλυγισάμενοι Ἐ5. Π 10. ἰλὺν «46. 1 14, ἀλεωρῆς 4505}. 11 18. νεστ-- 
τι ῬΟ5Ε5, πιοττία 45. 11 19. ἐφ᾽ ἑαυτήν οπι ,4505. ἢ 21. 4] ὁ ῬΑ205)Ε“. ἢ 22. δὲ καὶ ἰκκαίδικα 1)5. 25. ἀφροδισιαςικοὶ οἱ 

πέρδικες ὅπως 225. ἃ 26. ὥσπερ μὴ ἐπωάζει 5. 29. μὴ το 66: οεἰεγί οας. [ 32. ἀπάγει 125. ἢ τὸν ἄνθρωπον ῬΙ“Ε5. ἢ 33. ὑπα- 
“1άγη “45. ἃ ἀποδράση Ῥ.45Ε“. [ἰ ἐπωάζειν 45“5, ἱπωάζει ῬῈ“. ' 
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κράγασι καὶ μάχονται συνιόντες" καλᾶσι δὲ τότες 'χήρες. καὶ σκνικῶν ἔνεχεν, ἦν ἐξίωσιν. ἀν, ὧι γὰρ ἐξελθόντι 
ὁ δ᾽ ἡττηθὲς μαχόμενος ἀκολουθεῖ τῷ νυοήσαντι, ὑπὸ τότε αὐτοὺς τῇ γλώττῃ" πλατεῖαν δ᾽ ἔχει καὶ μεγάλην. χαὶ 
ἀχσυόμενος μόνου. ἐὰν δὲ κρατηθῇ τις ὑπὸ τοῦ δευτέρου ἢ πορεύεται ἐπὶ τοῖς δένδρεσι ταχέως πάντα τρόπον, καὶ ὕ. 
ἁχοιώῶν, ἧτος λάθρᾳ ὀχεύεται ὑπὸ τῇ κρατις εὔοντος. γίνε: πτιος, καθάπερ οἱ ἀσκαλαβῶται. ἔχει δὲ καὶ τὸς ὄχεα 

ται δὲ τῦτο ὧς ἀεί, ἀλλὰ καθ᾽ ὥραν τινὼ τῷ ἔτες" καὶ ἐπὶ 5 βελτίους τῶν κολοιῶν πεφυκότας πρὸς τὴν ἀσφάλειαν τῆς 

τῶν ὀρτύγων ὡσαύτως. ἐνίοτε δὲ συμβαίνει τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν ἐφεδρείας τότες γὰρ ἐμπηγκὺς χορεύν 
ἀλεκτρυόνων" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἱεροῖς, ὅπι ἄνευ θηλειῶν ἀνά» ται. ἔξι δὲ τῶν δρυοκολωαπτῶν ὃν μὲν γένος ἔλαττον τοῦ 
κεῖνται, τὸν ἀνατιθέμενον πάντες εὐλόγως ὑχεύεσιν. καὶ τῶΨφΨ κοττύφε, ἔχει δ᾽ ὑπέρυθρα μικρά, ἕτερον δὲ γένος μᾶζα 
περδίκων δ᾽ οἱ τιθασσοὶ τὸς ἀγρίους πέρδικας ὀχεύουσι καὶ ἢ κόττυφος. τὸ δὲ τρίτον γώος αὐτῶν σὺ πολλῷ ἔλκττέι 
ἐκικορίζουσι καὶ ὑβρίζουσιν. ἐπὶ δὲ τὸν θηρευτὴν πέρδικα 10 ἐςὶν ἀλεκτορίδος θηλείας. νεοττούει δ᾽ ἐπὶ τῶν δένδρων, ὅτ. 
ὠθεῖται τῶν ἀγρίων ὁ ἡγεμὼν ἀντάσας ὡς μαχόμενος. τότε περ εἴρηται, ἐν ἄλλοις τε τῶν δέμδμων καὶ ἐν ἐλαίαις, βέ. 
δ᾽ ἁλόντος ἐν ταῖς κηκταῖς πάλιν προσέρχεται ὦλλος, ἀν’ σκεται δὲ τός τε μύρμηκας καὶ τὴς σκώληκας τὸς ἐχ τῶι 
τάσας τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐὰν μὲν ἕν ἄρρην ἢ ὁ θηρεύων, τῦτὸ δένδρων. θηρεύοντα δὲ τοὺς σκώληκας οὕτω σφόδρα φαὴ 
τοῖσιν" ἐὰν δὲ θήλεια ἡ θηρεύουσα ἥ καὶ ᾧδουσα, ἀντάσὴ κοιλαίνειν, ὥςε καταβάλλειν τὰ δόδρα. καὶ τιθασσευίμε- 
δ᾽ ὁ ἡγεμὼν αὐτῇ, οἱ ἄλλοι ἀθροισθέντες τύπτεσι τῦτον καὶ 15 νος δέ τις ἤδη ἀμύγδαλον εἰς ῥωγμὴν ζύλου ἐνθείς, ὕτω; 
ἀποδιώκουσιν ἀπὸ τῆς θηλείας, ὅτι ἐκείνῃ ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοῖς ἐναρμοσθὲν ὑπομείνειεν αὐτῷ τὴν πληγήν, ἐν τῇ τρίτῃ τὰν 
προσέρχεται. ὁ δὲ πολλάκις διὰ ταῦτα σιωπῇ προσέρχε- Ὑ διέκοψε καὶ κατήσθιε τὸ μαλακόν. 
ται, ὅπως μὴ ἄλλος τῆς φωνῆς ἀκούσας ἔλθῃ μαχόμενος Φρόνιμα δὲ πολλὰ καὶ περὶ τὼς γεράνος δυοχεῖ σομ» ἰῦ 
αὐτῷ. ἐνίοτε δέ φασιν οἱ ἔμπειροι τὸν ἄρρενα προσιόντα τὴν βαίνειν" ἐκτοπίζουσί τε γὰρ μακράν, καὶ εἰς ὕψος τέ» 
θήλειαν κατασιγάζειν, ὅπως μὴ ἀκουσάντων τῶν ἀρρένων Ὁ ταῖ πρὸς τὸ καθορᾶν τὰ πόρρω, καὶ ἐὰν ἴδωσι νέφη κὶ 
ἀναγκασϑὴ διαμαΐχεσθαι πρὸς αὐτούς. οὐ μόνον δ᾽ ἄδει ὁ χειμέρια, καταπτᾶσαι ἡσυχαάζεσιν. ἔτι δὲ τὸ ἔχεν ἦγε 
πέρδιξ, ἀλλὰ καὶ τριγμὸν ἀφίησι καὶ ἄλλας φωνάς. πολ- μόνα τε καὶ τοὺς ἐπισυρίττοντας ἐν τοῖς ἐσχάτοις, ὅσι 
λάκις δὲ καὶ ἡ θήλεια ἐπῳάζουσα ἀνίςαται, ὅταν τῇ δϑη- κατακύόεσθαι τὴν φωνήν. ὅταν δὲ καβίζωνται, αἱ μὲν ὧν. 

ρευύσῃ θηλείᾳ αἴσθηται προσέχοντα τὸν ἄρρενα, καὶ ἀντᾷ» λαι ὑπὸ τῇ πτῴυγι τὴν κεφαλὴν ἔχοσαι καθεύδει ἐπὶ 
αασα ὑπομώει, ἦ᾽ ὀχευθῇ καὶ ὠποσπάσῃ ἀπὸ τῆς θηρευύ- 25 ἑνὲς ποδὸς ἐναλλάξ, ὁ δ᾽ ἡγεμὼν γυμνὴν ἔχμν τὴν κεφ» 
σης. ἕτω δὲ σφόδρα καὶ οἱ πέρδικες καὶ οἱ ὄρτυγες ἐπτόην- λὴν προορᾷ, καὶ ὅταν αἴσθηταί τι, σημαΐει βοῶν, ἃ ἢ 
τάι περὶ τὴν ὀχείαν, ὥς εἰς τὸς θηρεύοντας ἐμπίπτυσι καὶ πελεκᾶνες οἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς γγνόμενοι καταπίνυσι τῶ 
πολλάκις καθιζάνοσιν ἐπὶ τὼς κεφαλάς. μεγάλας κόγχας καὶ λείας" ὅταν δ᾽ ἐν τῷ πρὸ τῆς κὸν 

Περὶ μὲν οὖν τὴν ὀχείαν καὶ θήραν τῶν περδίκων τοι. λίας τόπῳ πέψωσιν, ἐξεμοῦσιν, ἶἦνα, χασκσυσῶν τὰ κρὰν 
αὗτα συμβαίνει, καὶ περὶ τὴν ἄλλην τῇ ἤθους πανουργίαν. 30 ἐξαιρῶντες ἐσθίωσιν. 

κεοττεύουσι δ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς. ὥσπερ εἴρηται, οἷ τε ὄρτυγες Τῶν δ᾽ ἀγρίων ὀρνέων αἴ τ᾽ οἰκήσεις μεμηχάνπα 1 
καὶ οἱ πέρδικες καὶ τῶν ἄλλων ἔνιοι τῶν πτητικῶν. ἔτι δὲ πρὸς τὸς βίες καὶ τὰς σωτηρίας τῶν τέκνων. εἰσὶ δ᾽ οἱ μὴ 
τῶν τοιούτων ὁ μὲν κόρυδος καὶ ο σκολόπαξ καὶ ὄρτυξ ἐπὶ εὔτεκνοι αὐτῶν καὶ ἐπιμελεῖς τῶν τέκνων, οἱ δὲ τὐναντίον, 

9 δένδρε ἀ καθίζουσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ δὲ δρυοκολάπτης καὶ οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον, οἱ δ᾽ ἀμηχανώτεροι 
οὐ καθίζει ἐπὶ τῆς γῆς᾽ κόπτει δὲ τὰς δρῦς τῶν σκωλήκων 35 τὼς δ᾽ οἰκήσεις οἱ μὲν περὶ τὰς χαράδρας καὶ χρραμοὺ 

2. ἀκολυϑεῖ} ἀκολυθεῖ ὀχευόμενος “450, ἢ τῷ νικήσαντι ὑπὸ τύτυ οπχ ῬῈ. ἢ ἀ. ὑποιονὴῆν “44. ἢ ὗτος οἵῃ «4505. ἢ» 7. ἑεροῖς οὶ (Ὁ. 
9. δ᾽ οτι 4σ0ς. ἵ τιθασὺ ῬΏ“5. 1 11. ἀντάσας ὡς μαχύμενος δε βηείάογυβ: οοάϊοοθα ἀντιάσας ὡς μαχόμενος, χυΐ ρετίπαε 42 εἰ1 

αἱ 2λ. {[| 13. ἄρ.] ὁ ἄρρην «45. }Π 14. εἰ δὲ θήλεια ἥ ἡ θηρεύνσα καὶ Ὁ 9. ἢ 15. καὶ ἀποδιώκυσι τῦτον Ὦ“, ἢ 417. προσέχει. ὃ Αἰδορβες ἢ 
48. ἀκόσας τῆς φωνῆς Ὧσ. Π μαχέμενος ῬΏ“5Ε5. 1 25. ἀποσχασθῆ Ῥ4505Ε5. ἢ 29. ὀχείαν] θήλειαν 5. 1} καὶ θήραν οἵα 4“Ὁ. 
83. κορίανος “45. 1 σκολόπυνξ Ῥ. ἢ 84 εἰ 35. τῇ "ἢ «4505. 1 38. κόπτω δὲ τὰς δρῦς ὁ δρυοκολάπτης, Τποϊααὶβ δὲ αἱ ὦ καθίζει [ὶ 
τῆς γῆς, ΡῈ". 

1. κιιπῶν ῬῈ“. ἢ 3. πάντα τρ. ταχέως Ὧ“. ἢ 6. περὶ τοῖς δένδροις ἐφεδρείοις “445. ἢ 8. ὑπέρθυρα. ῬΈΕ. ἢ 9. γένος οἵᾺ »4“ΟἹ.1 
43. θηρεύονται (5, θηρεύοντας (οΤ “414. ἢ 14. τιθασευόμενος Ὠ 5, τιθασσευόμεια Ῥ. 15. ἤδη τις 25. Π ῥώγμην 5, ἑωγμὸν Τὸ 441 
47. τὸ] αὐτὸ τὸ 45. }} ἁπαλόν τε «45. }} 19. εἰς ογὰ “4505. 11 ὕψος οπχ ῬΈ5. [| αἴρονται 25. ἢ 20... καὶ ροδὲ νέφη οπ; Ἐ". 22. π 

στὰ (5. ᾿ὶ ὥς ἀκύεσθαι 225. 1 23. δὶ ογὰ «45. ἢ 24. ἔχνσκι --- 25. κεφαλὴν οἵα .45. ἢ 266. προορῶν «ο(σ. ἢ τι Ὁτὰ »4.ΟΧ..} 

80. ἐσθίωσι “45. ᾿ἰὶ 35. καὶ] οἱ δὲ Ὁ), : 
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τοίζται καὶ πέτρας, οἷον ὁ καλόμενος χαραδριός" ἔςι δ᾽ ὁ ἄρξηται, ὠμυνόμενοι μκῶσιν, αὐτοὶ δ᾽ ὑκ ἄρχουσι Μεΐχρι. 
χαραδριὸς καὶ τὴν χρόαν καὶ τὴν φωνὴν φαῦλος, φαίνε- φδικοὶ δέ, καὶ πρὶ τὰς τελευτὰς μάλιςα ἄδουσιν" ἀνὰ- 
τῶι δὲ νύκτωρ, ἡμέρας δ᾽ ἀποδιδράσκει. ἐν ὠτοτόμοις δὲ πέτονται γὰρ καὶ εἰς τὸ πέλαγος, καί τινες ἤδη πλέοντες 
χαὶ ὁ ὡραξ͵ νεοττεύει" ὠμοφάγος δ᾽ ὦν, ὧν ὧν κρωτήση παρὼ τὴν Λιβύην περιέτυχαν ἐν τῇ θωλάττη πολλοῖς δεσι 
ὀρνέων, τὴν καρδίαν ὁ κατεσθίει" καὶ τῦτό τίνες ἑωράφασι 6 φωνῇ γοώδει, καὶ τότων ἑώρων ἀποθνήσκοντας ἐνίους. ἡ δὲ 

καὶ ἐπ᾽ ἔρτυγος καὶ ἐπὶ κίχλης καὶ ἕτεροι, ἰφ᾽ ἑτέρων. ἔτι κύμρδις ὀλωγάώκις μὲν φαίνεται (οἰκεῖ γὰρ ὄρη), ἔςι δὲ μέ: 
δὲ καὶ περὶ τὸ θηρεύειν μεταβάλλυσιν" ὁ γὰρ ὡρπάζεσιν λαν καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ ὁ φασσοφόνος καλύμενος, καὶ 
ὁμοίως τοῦ θέρους. γυπὸς δὲ λέγεται ὑπό τινων ὡς οὐδεὶς τὴν ἰδέαν μακρὸς καὶ λεπτός. κύμινδιν δὲ καλοῦσιν Ἴω- 
ἑῴρωκεν ὅτε νεοττὸν ἔτε νεοττιάν" ἀλλὰ διὰ τῦτο ἔφη Ἣρό- νες αὐτήν᾽ ἧς καὶ Ὅμηρος μέμνηται ἐν τῇ Ἰλιώδι εἰπὼν 
ὄῶρος ὁ Βρύσωνος τῷ σοφιςῷ πωτὴρ ὠπά τινος αὐτὸν ἑτέ- 10 “χαλκίδα κοιλήσκυσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν." ἡ δ᾽ ὑβρίς, 
βώς εἶναι μετεώρυ γῆς, τεκμήριον τῦτο λέγων καὶ τὸ φαΐ. φασὶ δέ τινες εἶναι τὸν αὐτὸν τῶτον ὄρνιθα τῷ πτυγγί, ὅτος 
εσθαι ταχι. πολλάς, ὅθεν δέ, μηδοὶ εἶναι δῆλον. τότο δ᾽’ ἡμέρας μὲν οὖν φαίνεται διὰ τὸ μὴ βλέπειν ὀξύ, τὼς δὲ 
αἴτιον ὅτι τύοτει ἐν πέτραις ὠπροσβάτοις" ἔςι δ᾽ ὑδὲ πολ- νύκτας θηρεύει ὥσπερ οἷ ἀετοί" καὶ μαΐχονται δὲ πρὸς τὸν 
λαχῷ ἐπιχώριος ὁ ὄρνις. τίκτει δ᾽ ἣν φὸν ἢ δύο τὰ πλεῖςα. ἀετὸν ὕτω σφόδρα ὥς ἄμφω λαμβάνεσθαι πολλάκις ζῶν- 
ἔμοι δὲ τῶν ὀρνίθων ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ τῇ ὕλῃ κατοικοῦσιν, (6 τς ὑπὸ τῶν νομέων. τόκτει μὲν οὖν δύο ᾧά,, νεοττεύει δὲ 
οἷον ἔποψ καὶ βρένθος" οὗτος δ ὁ ὄρνις εὐβίοτος καὶ ᾧδι- καὶ τος ἐν πέτραις καὶ σπηλαίοις. μάχιμοι δὲ καὶ αἱ γέ 
κός. ὁ δὲ τροχίλος καὶ λόχμας καὶ τρῴγλως οἰκεῖ" δυσ- ρανοΐ εἰσι πρὸς ἀλλήλας οὕτω σφύδρα ὦ ὥςε καὶ λαμβανο- 
λωτος δὲ καὶ δραπέτης καὶ τὸ ἦθος ἀσθενής, εὐβίοτος δὲ φϑαι μαχεμώας" ὑπομένουσι γάρ. τίκτει δὲ γέρανος δύα 
καὶ τεχγοιός, καλεῖται δὲ πρέζβυς καὶ βασιλεύς" διὸ καὶ φα. ἡ δὲ κίττα φωνὰς μὲν μεταβάλλει πλείςας (καθ᾽ 18 

42 τὸν ὠετὸν αὐτῷ φασὶ πολεμεῖν. εἰσὶ δέ τινες οὗ περὶ τὴν 20 ἑκάστην γὼρ ὡς εἰπεῖν ἡμέραν ἄλλην ἀφύησι), τίκτει δὲ 
βάώλωτταν βιῶσιν, οἷον κέγκλος. ἔς δὲ τὸ ἥθος ὁ κίγκλος περὶ ἐννέα ᾧαΐ, ποιεῖται δὲ τὴν νεοττιὼν ἐπὶ τῶν δένδρων ἐκ 

πακοῦργος καὶ δυσθήρωτας, ὅταν δὲ ληφθῇ, τιθασσότατος, τριχῶν καὶ ἐρίων" ὅταν δ᾽ ὑπολίπωσιν αἱ βάλανοι, ὠπο- 
τυγχάνει δ᾽ ὧν καὶ ἀνάώπηρος" ἀκρατὴς γὰρ τῶν ὄπισθόί κχρύπτουσα ταμιεύεται. περὶ μὲν ἦν τῶν πελαργῶν, ὅτι ἀν- 

ἐςιν, ζῶσι δὲ περὶ θάλατταν καὶ ποταμὸς καὶ λίμνας οἱ τεκτρέφονται, θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς" φασὶ δὲ τινες καὶ 
μὲν ςεγανόποδες ἅπαντες" ἡ γὼρ φύσις αὐτὴ ζητεῖ τὸ 25 τοὺς μέροπας ταὐτὸ τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἀντεκτρέφεσθαι ὑπὸ 
πρόσφορον" πολλοὶ δὲ καὶ τῶν σχιζοκόδων περὶ τὰ ὕδατα τῶν ἐκγόνων οὐ μόνον γηράσκοντας ἀλλὰ καὶ εὐθύς, ὅταν 
χαὶ τὼ ἔλη βιοτεύνσιν, οἷον ἄνθος περὶ τὲς ποταμός" ἔχει οἷοί τ᾽ ὦσιν" τὸν δὲ πατέρα καὶ τὴν μητέρα μέφειν ἔνδον. ἡ 
δὲ τὴν χρόαν καλὴν καὶ ἔςιν εὐβίοτον. ὁ δὲ κατφρραῦιτης δ᾽ ἰδέω τοῦ ὄρνιθος τῶν πτερῶν ἐςὶ τὰ μὲν ὑποκώτω ὠχρόν, 
ὩΣ μὲν περὶ θάλατταν, ὅταν δὲ καθῇ αὑτὸν εἰς τὸ βαθύ, τὼ δὲ ἐπάνω ὥσπερ τῆς ὡλκυόνος κυάνεον, τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἄκρων 

μέφει χρόνον οὐκ ἐλάττονα ἢ ὅσον πλέθρον διέλθοι τις" ἔς 30 τῶν πτερυγίων ἐρυβρα,, τύοτει δὲ περὶ ἐξ ἢ ἑπτὰ ὑπὸ τὴν 
δ᾽ ἔλαττον ἱέρακος τὸ ὄρνεον. καὶ οἱ κύκνοι δ᾽ εἰσὶ μὲν τῶὐἠϑΟ ὀπώραν, ἐν τοῖς κρημνοῖς τοῖς μαλακοῖς" εἰσδύεται δ᾽ εἴσω 
ςεγανοπόδων, καὶ βιοτεύεσι περὶ λίμνας καὶ ἔλα, εὐβίοτος καὶ τέτταρας πήχεις. ἡ δὲ καλουμόη χλωρὶς διὰ τὸ τὰ 

δὰ καὶ εὐήθεις καὶ εὔτεκνοι καὶ εὔγηροι,, καὶ τὸν ἀετόν, ἐὰν χώτω ἔχειν ὠχρά, ἔς: μὲν ἡλίκον κόρυδος, τίκτει δ᾽ φὰ τέτ- 

4. ἔςι δ᾽ ὁ χαραδριὸς οτὰ Ῥ. ἢ 2. χροιὰν 9, ἢ 9.. τε τεοττὸν ὅτε τεοττὸν ἢ Ὧσ. ἢ! νεοττείαν Ῥ΄44Ὁ)4 5. 1 10. βρύσσωνος «4509. ἢ 

12. δῆ δὴ Ῥ, οἵα «4505. 1 13. αἴτιος Ῥ. ᾿ἱ ἀπροσβάτως 445. 1 14. ὁ οπι 440“. ἃ 16. ἔπσψος 445. 1} βρίνθος ῬΏ“. ᾿ 16 εἰ 18. 

εὐβίωτος ῬΑ.65. ἢ" 46. ἰγδικός Ῥ ἢ 17. τροχῖλος ῬΟ525Ε5. καὶ δηῖθ λόχμας οτχλ 25. [[ δύσαλος ῬΑ“. 1 21. θάλασσαν 

ῬΙὈ’-. ᾿ὶ κίγχλος 05, κίχλος 45, κόχλος 5. ἢ ἔςι δὲ τὸ ἦθος ὁ κίγκλος οαχ ῬΑ“0585, || 322. τιθασώτατος , τιθβασότατος 2585. ἢ 

23. ἀνάπειρος “45. ἢ 24. περὶ] περὶ τὴν “45..} 3,5. γὰρ] δὲ 5. Π αὐτῇ 65. }} 27. ἄνθυς ῬῈ“. 1] παρὰ Ῥ΄44(58“. ᾿ 28. εὐβίωτον ῬΟ», 
εὐβοίωτον “45,  καταράχτης ῬΟσ, καταράιτος ἘΔ. Ἰ 29. πρὸς “505. 1 δὲ οῃ ῬΕ“. ἱ 30. ἢ ὅσρν] εἰς ὃν 405. ἢ} 32. περ] δὲ πεὰ 
22. 1 εὐβίωτοι 490“, χυὶ ἰΐὰ 5οίεηι. [[.33. αἰετὸν ῬΏ5Ε5. 

1. ἄρξωνται Ῥ. ἢ δ᾽ οπι 55. ἢ ἀ. πεὶ “45. 6. κύβοδις Ῥ45}52-“. ΠΠ μέλας 9." Ἴ. ὃ διῖο καλύμενος “565. ἢ φασσό- 
φωνος ῬΏ5Ε. 1 8. λευκός Ῥ΄505Ε5, | κύβιν 4“. } ἰΐντες Ῥ. ᾿ 9. αὐτόν ῬΟ5Ε“4. ἢ 10. κύβινδιν Ῥ.452255. ᾿ ὕβρις 0555. ἢ 

41. τὸν αὐτὸν εἶναι: «45, } πτογγί ῬῈ5, πωγί “4405. ἢ 1. λαμβανίσϑω πολλάκις “45, πολλάκις λαμβάνεσθαι ῬῈ. ᾿ 415. νομίων Ἐσ. ἢ 

16. μάχιμον 45. ἱ οἱ ῬΟ42“. ᾿ 17. ἀλλήλυς 5. ἢ 18. δὲ] δὲ καὶ 225, 1 21. νεοττείαν ῥΙετίχυο. [[|. 23. ὅν οἱὰ “25. 1] ἐκτρέφονται 
“«4“05. 1 24. θρυλλεῖται Ῥ442),485. 11 26. ἐγγόνων ῬΑ50“. 1} 29. τῆς] τὸ τῆς 1)“. 11 31. ἴσω Ὧσ. 1] 32. τὸ οἵὰ Ρ.456». ἢ 33. ἕξι 
κὺ] μὲν ἔξι δ᾽ “450, 



616 ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 1. 

Ταρα ἢ πέντε, τὴν δὲ νεοττιὰν ποιεῖται μὲν ἐκ τῷ συμφύτε θρωπίνης κόπρου" τὴν δ᾽ ἰδέαν μεταβάλλει τῷ θέρες καὶ τὸ 

ἕἔλκυσα πρόσριζον, ςρώματα δ᾽ ὑποβάλλει τρίχας καὶ ἔρια. χειμῶνος, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ὠγρίων τὰ πλεῖςα. ἡ δ᾽ 
ταὐτὸ δὲ τοῦτο ποιεῖ καὶ ὁ κόττυφος καὶ ἡ κίττα, καὶ τὰ αἰγίϑαλος τίκτει μὲν φὰ πλεῖξα, ὡς φασίν. ἔνιοι δὲ καὶ 
ὑτὸς τῆς νεοττιᾶς ἐκ τότων ποίδνται. τεχιθιῶς δὲ καὶ ἡ τῆς τὸν μελαγκόρυφον καλύμενόν φασι πλεῖξα τύιτειν μπάώ 

ἀκανθυλχίδος ἔχει νεοττια" πέπλεκται γὰρ ὥσπερ σφαῖνα 5. γε τὸν ἐν Λιβύῃ ςρουθόν" ἑώραται μὲν γὰρ καὶ ἑπτακαί. 

χιῆῇ, ἔχεσα τὴν εἴσδυσιν μικράν. φασὶ δὲ καὶ τὸ κιννώ. δέκα, τόιτει μώτοι καὶ πλείω ἢ εἴκοσιν. τίκτει δ᾽ ἀὴ τε. 
μίώμον ὄρνεον εἶναι οἱ ἔκ τῶν τόπων ἐκείνων, καὶ τὸ καλού- ριττά, ὡς φασίν. νεοττεύει δὲ καὶ οὗτος ἐν τοῖς δένδρεσι, 

μένον κινάμωμον φέρειν ποθὲν τοῦτο τὸ ὄρνεον, καὶ τὴν καὶ βόσκεται τὸς σκώληκας. ἴδιον δὲ τύτῳ καὶ ἀηδόνι παρὰ 
νεοττιὰν ἐξ αὐτοῦ ποιεῖσθαι. νεοττεύει δ᾽ ἐφ᾽ ὑψηλῶν δέν. τὸς ἄλλες ὄρνιθας τὸ μὴ ἔχειν τῆς γλώττης τὸ ὀξύ. ὁ 

ὅδων καὶ ἐν τοῖς θαλλοῖς τῶν δένδρων" ὠλλαὰ τοὺς ἐγχω- 10 αἴγιθος εὐβίοτος καὶ πολύτεκνος, τὸν δὲ πόδα “χωλύς ἐξα, 
ῥίους μόλυβδον πρὸς τοῖς ὀϊξοῖς τροσαρτῶντας τοξεύοντας χλωρίων δὲ μαθεῖν μὴν αγαθὸς καὶ βιομήχανος, καχοτέ. 
καταβάλλειν, καὶ οὕτω συνώγειν ἐκ τοῦ φορυτοῦ τὸ κιννώ- τὴς δέ, καὶ χρόαν ἔχει μοχθηράν, ἡ δ᾽ ἐλέα, ὥστερ ἀλε Ὁ 
μώμον. λός τις τῶν ὀρνίθων, εὐβίοτος, καὶ καθίζει θέρους μὲν ὃ 

14- Ἡ δ᾽ ὡλκυὼν ἔςι μὲν ἃ πολλῷ μείζων ςρυϑὰ, τὸ δὲ προσηνέμῳ καὶ σκιᾷ, χειμῶνος δ᾽ ἐν εὐηλίῳ καὶ ἐπισκιτεῖ 
χρῶμα καὶ κυανοῦν ἔχει καὶ χλωρὸν καὶ ὑποπόρφυρον" 15 ἐπὶ τῶν δονάκων περὶ τὰ ἕλη. ἔςι δὲ τὸ μὲν μέγεθος βρα- 
μεμιγμένως δὲ τοιοῦτον τὸ σῶμα πῶν καὶ αἱ πτέρυγες καὶ χύς, φωνὴν δ᾽ ἔχει ὠγαθήν. καὶ ὁ γνάφαλος καλύμοος 
τὰ περὶ τὸν τράχηλον, οὐ χωρὶς ἔκαςον τῶν χρωμάτων" τήν τε φωνὴν ἔχει ὠγαθὴν καὶ τὸ χρῶμα καλός, καὶ βιν 
τὸ δὲ ῥύγχος ὑπόχλωρον μόν, μακρὸν δὲ καὶ λεπτόν. τὸ μήχανος, καὶ τὸ εἶδος εὐπρεπής. "δοκεῖ δ᾽ εἶναι ἐσιαὶν ἦν 

᾿ς μὲν οὖν εἶδος ἔχει τοιοῦτον, ἡ δὲ νεοττιὰ παρομοία ταῖς γις" ὀλιγάκις γαρ Φαίμται ἐν τοῖς μὲ οἰκείοις τόποις. γ7 

σφαίραις ταῖς θαλαττίαις ἐςὶ καὶ ταῖς καλουμέναις ὧλο- 20 δὲ κρξ τὸ μὲν ἦθος μαχημος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐμήχον 
σάχναις, πλὴν τῷ χρώματος" τὴν δὲ χρόαν ὑπόπυρρον ἔχα- πρὸς τὸν βίον, ἄλλως δὲ κακόποτμος ὄρνις. ἡ δὲ καλον- 
σιν, τὸ δὲ σχῆμα παραπλήσιον ταῖς σικύαις ταῖς ἐχέσαις μώη σίττη τὸ μὲν ἦθος μάχιμος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐὗθκτα 
τὸς τραχήλυς μακρές. τὸ δὲ μέγεθος αὐτῶν ἐςὶ τῆς μεγξέξ καὶ εὐθήμων καὶ εὐβίοτος, καὶ λέγεται φαρμάκεια κι 
ςῆς σπογγιᾶς μεῖζον" εἰσὶ γὰρ καὶ μείζους καὶ ἐλάττους" διὰ τὸ πολύιδρις εἶναι" πολύγονος δὲ καὶ εὔτοοος, καὶ Ὁ 
κατάςεγοι δέ, καὶ τὸ ςερεὸν ἔχασι συχνὸν καὶ τὸ κοῖλον. 26 ὑλοκοπῦσα. αἰγωλιὸς δ᾽ ἐςὶ νυκτοόμος καὶ ἡμέρας ἐλ; 
καὶ κόπτοντι μὲν σιδηρίῳ ὀξεῖ οὐ ταχὺ διακόπτεται, ἅμα κις φαίνεται, καὶ οἰκεῖ καὶ τος πέτρας καὶ σπήλυγγ' 
δὲ κόπτοντι καὶ ταῖς χερσὶ θραύοντι ταχχρὶ διαθραύεται, ἔς! γὰρ δίθαλλος, τὴν δὲ διάνοιαν βιωτουὸς καὶ εὐμήχανον 
ὥσπερ ἡ ἁλοσάχνη. τὸ δὲ ςόμα ςενὸν ὅσον εἴσδυσιν μι- ἔς! δέ τι ὀρνίθιον μικρὸν ὃ καλεῖται κέρθιο' οὗτος τὸ μὲν 
κράν, ὥς᾽ δ᾽ ἂν ἀνατραπῇ ἡ θάλαττα, ὑκ εἰσέρχεται. τὰ ἦθος θρασύς, καὶ οἰκεῖ περὶ δέδρα, καὶ ἔςι θριποφάγε, 
δὲ κοῖλα παραπλήσια ἔχει τοῖς τῶν σπόγγων. ἀ ἀπορεῖται 30 τὴν δὲ διάνοιαν εὐβίοτος, καὶ τὴν φωνὴν ἔχει λαμπρόν. αἱ 
δ᾽ ἐκ τίνος συντίθησι τὴν υρρδύρε, δυκεῖ δὲ μάλιςα ἐκ τῶν δ᾽ ἀκανθίδες κακόβιοι καὶ κακόχροοι, φωνὴν μώτοι χὴν 

ἀκανθῶν τὴς βελόνης" Ὦῷ ἢ γὰρ ἰχθυοφαγῦσα. ̓  ἀναβαίνει δὲ ρὰν ἔχεσιν. 

καὶ ἀνὰ τοὺς ποταμούς. τίκτει δὲ περὶ πέντε μάλις φά. Τῶν δ᾽ ἐρωδιῶν ὁ ὁ μὲν πέλλος, ὥσπερ εἴρηται, ὀχεύη!8 
λοχεύεται δὲ διὰ βία, ἄρχεται δὲ τετρώμήνος, μὲν χαλεπῶς, εὐμήχανος δὲ καὶ δειπνοφόρος καὶ ἔπαγρον 

15 Ὁ δ᾽ ἔποψ τὴν νεοττιὰν μάλις α ποιεῖται ἐκ τῆς ἀν- 5 ἐργάζεται δὲ τὰν ἡμέραν' τὰν μώτοι χρόαν ἔχει φούμι 

Ὡ. ἔλκυσα πρέρριζον 4:0. οἱ (φυΐ πρόριζον) 65, ἕλνς ἐξίσχα ΡΈ". ἢ! 8. ταυτὰ δὲ τύτω 25. ἢΠ ἡ κίξα “415, ἔκιςα 05. 1 ὁ. ἐα 
τὸς 5, ἢ 5. ἀκανθυλίδος Ὁ 5, ἀκανθιλίδος “45. 1 πλέκεται Ῥ. 6. κινάμωμον 4555. 1] Ἴ. ὄρνεον --- 8. κυνάμωμον ΟΓἿᾺ »αΟἸῚ 

8 εἰ 12. κινώμωμον 125. ἢ 8. ποθὲν φέρειν «45. 1 10. "] ἐπὶ “45. ΠΠ ϑαλοῖς “4505. 1] 11. μόλιβδον ῬΟ5Π5Ε5. ἢ ἱξαρτῶντας 45. 1 3. 
ἁλὸς ἄχναις εἰ 28. ἁλὸς ἄχνη “4506 Αι. ἢ 24. σπογγείας (5. 11 26. σιδηρείν ὀξεῖ οὐ ταχεῖ «45. ᾿ 21. διαθραύεται] θραύονται »Μ4ΟἹ} 

29. ἂν οπὶ ργ “45. Π} 33. ἀνὰ] ἐπὶ 25. 1} 84. ἄρχεται] λοχεύεται 65. }} 35, ἔπωψ Ῥ. 
8. αἰγιθαλὸς “45, αἰγίθαλλος Ὁ. .1 5. τὴν “445. }} μὲν γὰρ] δὲ «45, 1] 6. καὶ οι ».4“058. ἢ κὶ ογχλ “4505, ἢ ᾿ ἀὲ] δὲ καὶ “4905.} 

περιςερά .45.. }} 8. τῦτο ῬΑΦΟ.})5, ἢ περὶ “45. [ 9. τὰς ἄλλας 0585. ἢ τῶ μὴ “4505. ἢ 10. αἰγίοθος ῬΏ5Ε“. 11 ἀ βιοτὸς 40" 
χλωρός Ῥ. 11. κακοπετὴς ῬΕ“,. ᾿᾿ὶ 12. ἐλαία “4505. 1} 13. 23. 30. εὐβίωτος “45..} 14, ἡλίω Ἐπ. ἢ ἐπισκέπει Ἑ“, ἐπὶ σκέχει Ῥ, ἰσρ 

σκοπεῖ 5. 1 15. παρὼ ῬΕ5. | 16. καὶ ὃ --- 17. ἀγαθὴν οπι Ῥ4“0585. 1 20 εἰ 22. μάχιμον Ῥι,4905. ἢ! 22. σίππη 5. ἢ ὥρια 
ῬΟΞΈο, ἀνεύοιτος “415..}) 25. αἰγώλιος ῬΕσ. ἡ 26. καὶ δῃῖδ οἰκεῖ οἵα Ῥ. ἢ 28. τι] τὸ «4505. {Π[ 31. κακέβιοι] καὶ κωβιὴὶ ΡΑ“ΟΕΟ 
καὶ οτχ }», ᾿᾿ 35. χροιὰν Ῥ“Ε-“. ᾿ 
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καὶ τὴν κοιλίαν ἀεὶ ὑγράν. τῶν δὲ λοιπῶν δύο (τρία γὰρ ἕἴανει, καὶ ἁλίσκεται ἐνταῦθα. τὸ δὲ εἶδος, κεφαλὴ μὲν 

γέώη ἐςὶν αὐτῶν) ὁ μὲν λεικὸς τήν τε χρόαν ἔχει καλήν, μεγώλη χονδρότυπος, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων κίχλης μι- 
καὶ ὀχεύει ὠσινῶς, καὶ νεοττεύει καὶ τίκτει καλῶς ἐπὶ τῶ κρῷ" ςόμα δ᾽ εὔρωςον, μικρόν, ςρογγύλον᾽" τὸ δὲ χρῶμα 
δένδρων, νέμεται δ᾽ ἕλη καὶ λίμνας καὶ πεδία καὶ λειμῶ- σποδοειδὴς ὅλος" εὔπους δὲ καὶ κακόκτερος. ἁλίσκεται δὲ 
νας. ὁ δ᾽ ἀςερίας ὁ ἐπικαλούμενος ὄκνος μυθολογεῖται μὲν 5 μάλιςα γλαυκί,. 
γοέσθαι ἐς δόλων τὸ ἀρχαῖον, ἔς δὲ κατὰ Τὴν τ ΠΌΜΜΙΝ . Ἔςι δὲ καὶ πάρδαλας. τῦτο δὲ τὸ ὄρνεόν ἐςιν ἀγελαῖον 23 
τότων ἀργότατος. ,ς ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ ἐκ ἔςι κατὰ ἕνα ἰδεῖν" τὸ δὲ χρῶμα 

Οἱ μὲν ὄν ἐρωδὶιοὶ τῶτον βιῶσι τὸν τῤόπον, ἡ. δὲ καλυ- σχοδοειδὴς ὅλος, μέγεθος δὲ παραπλήσιος ἐκείνοις, εὔπους 

μώη φῶνξ ἴδιον ἔχει πρὸς τἄλλα" μαλιςα ̓γάρ ἐς! ὀφθαλ- δὲ καὶ ὁ κακόπτερος, φωνὴ. δὲ πολλὴ καὶ ὁ βαρεῖα. κοὶ- 

"μοβόρος τῶν ὀρνίθων. πολέμιος δὲ τῇ ἄρπῃ" καὶ γὰρ ἐκεήη 10 λυρίων δὲ τὰ αὐτὰ ἐσθίει τῷ κοττύφῳ᾽ τὸ δὲ μέγεθος καὶ 
19 ὁμοιοβίοτος. τῶν. δὰ χοττύφων διώο γένη ἐςό, ὁ μὲ ἕτερος τούτου ταὐτὸν τοῖς πρότερον" ἁλίσκεται δὲ κατὰ χειμῶνα 

μέλας καὶ πανταχᾷ ὦν, ὁ δ᾽ ἕτερος ἔκλευκος, τὸ δὲ '-μέγε: μαάλιςα. ταῦτα, δὲ πάντα διὰ παντὸς φανερά ἐςιν. ἔτι δὲ τὼ 
θος ἴσος ἐκείνῳ, καὶ ἡ φωνὴ παραπλησία ἐκεύῳ" ἔς: δ᾽ οὗ: κατὼ πόλεις εἰωθότα μάλιςα ζῆν, κόραξ καὶ κορώνη" καὶ 

τὸς ἂν Ἰυλλήνῃ τῆς ᾿Αρκαδίας, ἄλλοθι δ᾽ οὐδαμοῦ. τούτων γὰρ ταῦτ᾽ ἀεὶ φανερά, καὶ οὐ μεταβάλλει τὸς τόπες ὑδὲ 

ὅμοιος τῷ μέλανι κοττύφῳ ἐςὶ λαιός, τὸ μέγεθος μοιρῷ φωλεύει. 
ἐλάττων" οὗτος ἐπὶ τῶν πετρῶν. καὶ ἐπὶ τῶν κερώμων τὼς Κολοιῶν δ᾽ ἐςὶν εἶδη ἘΠ ἐν μὲν ὁ κορακίας" οὗτος 2ὰ 

διατριβὰς ποιεῖται, τὸ δὲ ῥύγχος οὐ φοινικῶν ἔχει: καθά: ὅσον κορώνη, φοινικόρυγχος" ἄλλος ὁ λύκος καλούμενος" 
ΖΟ περ ὁ κόττυφος. κιχλῶν δ᾽ εἴδη τρία, ἡ μὲν. ἰξοβόρος" αὖ- ἔτι δ᾽ ὁ μικρός, ὁ βωμολόχος. ἔςι δὲ καὶ ἄλλο γένος κο- 

τῇ δ᾽ Ὡς ἐσθίει ἀλλ᾽ ἢ ἰξὸν καὶ ῥητίνην, τὸ δὲ μέγεθος ὅσον λοιῶν περὶ τὴν. Λυδίαν καὶ Φρυγίαν, ὃ ςεγανόπιν. ἐς. κο- 25 

πίττα ἐξίν. ἑτέρα τριχας᾽ αὕτη δ᾽ ὀξὺ φθέγγεται, τὸ δὲ Ὁ ρυδάλων δ᾽ ἐςὶ δύο γένη, ἡ μὲν ἑτέρα ἐπίγειος καὶ λόφον 
μέγεθος ὅσον κόττυφος. ἄλλη δ᾽ ἢν καλοῦσί τινες ἰλιάδα, ἔχασα, ἡ δ᾽ ἑτέρα ὠγελαία καὶ ὁ σπορᾶς ὥσπερ ἐκείνη, τὸ 
ἐλαχίςη τε τύτων καὶ ἧττον ποικίλη. μέντοι χρῶμα ὅμοιον τῇ ἑτέρᾳ ἔχεσα, τὸ δὲ μέγεθος ἔλατ-- 

21 ἜΝι δέ τις πετραῖος ᾧ ὄνομα κύανος" τος ὁ ὄρνις ἐν τον" καὶ λέφον ὑκ ἔχει; ἐσθίεται δέ, ἀσκαλώπας δ᾽ ἐν τοῖς 26 
Νισύρῳ μάλις ὦ ἐςι, ποιεῖται δ᾽ ἐπὶ τῶν πετρῶν τὰς διω- κήποις ἁλίσκεται ἕρκεσιν" τὸ μέγεθος ὅσον ἀλεκτορίς, τὸ 
τριβάς. τὸ δὰ. μέγεθος κοττύφου μὲν ἐλάττων, σπίζης δὲ 25 ῥύγχος μακρόν, τὸ χρῶμα ὅμοιον ἀτταγῆνι" τρέχει δὲ ταν 
μείζων μικρῷ, μεγαλόπες δέ, καὶ πρὸς τὼς πέτρας. προσ- χύ, καὶ φιλαγθρωπόδϑέςιν ἐπιεικῶς. ὁ “δὲ ψαρὸς ἐςὶ ποικί-. 
ἀναβαίνει. κυανοῦς ὅλος" τὸ δὲ ῥύγχος ἔχει λεπτὸν καὶ λος᾽ μέγεθος δ᾽ ἐςὶν ἡλίκον κόττυφος. αἱ δ᾽ ἴδιες αἱ ἐν Αἰ- 21 

22 μακρόν, σκέλη δὲ βραχέα τῇ πίπῳ παρόμοιᾳ. ὁ δὲ χλω- γύπτῳ εἰσὶ μὲν ἃιπταί, αἱ μὲν λευκαὶ αὐτῶν, αἱ δὲ μέ- 
ρίων χλωρὸς ὅλος" οὗτος τὸν χειμῶνα. οὐχ, ὁρᾶται, περὶ δὲ λαιναι. ἐν μὲν ὄν τῇ ἀλλῃ Αἰγύπτῳ αἱ λευκαί εἰσι, πλὴν 
τὰς τροπὰς τὰς θερινὼς φανερὸς μάλιςα γίεται, ὠπαλ- 30 ἐν Πηλυσίῳ ὦ γίνονται" αἱ δὲ μέλαινα: ἐν τῇ ἄλλῃ Αἰγύ- 
λάττεται δ' ὅταν ᾿Αρκτοῦρος ἐπιτέλλῃ. τὸ δὲ μέγεθός ἐςιν πτῳ οὐκ εἰφίν, ἐν Πηλουσίῳ δ᾽ εἰσίν, σκῶπες δ᾽ οἱ μὲν ἀεὶ 28 
ὅσον τρυγών. ὁ δὲ μαλακοκρανεὶς ἀεὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθ πᾶσαν ὥραν εἰσί. καὶ κωλῶνται ἀεισκῶπες, καὶ ἧς ἐσδίαν-: 

. ἅς ἀὰ] ἔχει “45. }} 2. τε πὰ “Ὁ. [Π 3. ὀχεύυσιν ὡς τοὶ ῬΟΞΈΕσ. 1! ἐπί τω τῶν 65. ᾿ ἡ. δ᾽ δ᾽ ἐν Ῥισζο, ᾿Π ἔλει “0. Ιλ 

μναὶς καὶ πεδίω 45, ἢ 5. ἐκνὸς ΡῈ. ἢ 8. τὸν τρέπον βιῦσιν ῬΟΎΏ5Ε5. 11 9. φύνξ Ῥύο, θῶυξ 105. 1 11. ὁμοιοβίωτος Ῥ., ὁμοιοβίω- 

τον Ἐπ, ὑμοιοβοίωτος «45. ΠΟ 12. καὶ] τε καὶ 22“, ἢ λευκὸς “4505. { 13. φώκη “444. 11 14. κυλήνη “4505. 1 τύτων] τύτων δ᾽ “445. ἵ 

45. λουός] δὲ βαιός ῬΏ5Ε5. ἢ τὰ] τὸ δὲ 125... 17.} σὺ οἵα .45. 1 18. ἰξέβοχὸς'.45. 1 19. ἢ οπὶ .496». 11 ῥυτίνην Ὁ“. Π 20. ἑτέρα 
τριχάς] ἄνευ τριχός ,4σ0 5. ἢ 21. ἄλλην Επλ. ΠΠ 0] ἦν ἂν “45. ἢ 22. τε τύτων οἵὰ «45. [ 23. κυανόφ “445. [Π ἐνὴ σύρω “45, ἐν ακύρω 25. 

25 εἰὐ 2. ἴλαττον ΡΑ6(5 095. ἢ" 26. μεῖζον μικρῶ Ρ“, μικρῷ μεῖζον 05, μικρῶ μὲν μεῖζον 415. ἢ 27. κνανὸς 440“. 1 χαλεπὸν (5, ἢ καὶ 

μοικρὸν οἵ “45. {| 28. τῇ πίπῳ] τοῖς ἵπποις “05. ἢ 29.. ὅλος μοβὶ ὅτας “5, ογω 195: ᾿ὶ 30. τὰς ἀπῖα τρ. οὔχ 65, 1} 32. μαλακχοκρανὴς Ἐ5. 

4. κεφαλὴν μὲν μεγάλην ῬΕσ. 11] ἀ. ἕλως Ρ. ᾿ ὦτυς 445. εὔπυς -- 8. ὅλος οἵα 65. 1} 6. καὶ] καὶ ὁ {5105. ἢ παρδαλός “444. ἢ 
Ἴ. χρῶμα δὲ Ῥ. ᾿}.8. ξαραπλήσιον “0585. 11 9. δὲ ἀῃπτὸ καὶ οτὰ 455. ἢ χορνλλίων «45. ἢ 11. προτέροις 5. 11 12. διὰ] ὁ διὰ 

.2.“. ᾿ τὰ οι. ΡΑ 05 Εσ, ἢ τὰ. ἀὲ] εἰσὶ ,44,.},},ὺΡ1΄1Ὶ. ὃ] δὲ ὁ 4505. 11. 18. ἔςι ῬΟ5Ε“. ᾿ὶ δ᾽ ὁ] ἐ Ἐσ, οἵὰ 440“. ἢ δὲ] δέ τι ῬῈΕ“. 
2.6] ἄλλο.τι Ὅσ, ἢ 49. τὴν οπὶ 5. ἢ κορυδάλλων },450 5. 21. ἔχυσα] ἐκ ἔχυσα 4405. ἢ σποράδην “4505, | 22. ἐλάττων (. 
23. ἀσκάλωπας ΡῈ“, ἀσκόλοπας (5, ἀσκολέπας “45. ᾿}|-24, κύπων ἐο΄ «15, κόλποις Ῥ. || τὸ δὲ ῥύγχος 444. 1} 25. ἀτταλῆνι" τρίχει δὲ καὶ 

ταχύ .45. ἢ 26. ψὰρ 25. ἢ 21. ἐξὶν ογαὰ 25. 1 κἱ δι ἐν οἵὰ σ. ἢ 28. διττά .44. 1 μέλανες . ἵ 32. ὥραν] τὴν ὥραν “6. ἢ 
ἀὰ σκῶτες (5. 

Γἰ1ὶ 
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ται διὰ τὸ ἄβρωτοι εἶαι" ἕτεροι δὲ γίνονται. ἐνίοτε τῷ φϑι- τὰς νοττιὰς ὑπὲ πέτραις καὶ σπηλαίοις, ὥςε καὶ τὰ θηρία 
νοπώρι, φαύονται δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν ἢ δία τὸ πλεῖζον, καὶ τὸς ἐνθρώτες διαφεύγειν. ὁ δὲ καχούμονς. αἰγοθήλωι 
καὶ εἰσὶν ἐδώδιμοι καὶ σφόδρα, εὐδοκιμῶσιν. καὶ διαφέρεσι ἔςι μὲν ὀρεινός, τὸ δὲ μέγεθος. κοττύφε μὲν μοιρῷ μείζωι, 
τῶν ἀεισκωπῶν καλουμέγων ἦτοι ἄλλῳ μὲν ὡς εἰπεῖν ἀδενί, κὄκκυγος δ᾽ ἐλάττων. τίκτει μὲν οὖν ψαὰ δύο καὶ τρί τὶ 
τῷ δὲ πάχει" καὶ τοι μέν εἰσιν ἄφωνοι, ἐκεῦοι δὲ φθέγ- 5 πλεῖςον, τὸ δὲ ἦθός ἐςιὶ βλακικός. θηλάζει δὲ τὰς αἶγας 
γόνταις περὶ δὲ γενέσεως αὐτῶν ἥτις ἐςίν, ἀθὲν ὦπται, πλὴν προσπετόμενος, ὅθεν καὶ τοὔνομ᾽ εἴληφεν". φασὶ δ᾽, ὅταν 
ὅτι τοῖς ζεφιρίοις φαίνονται" τῆτα δὲ φανερόν. θηλάσῃ τὸν μαςόν, ἀποσβένυσθαί τε καὶ. τὴν αἶγα ἀτο- 

29 Ὁ ἃὲ κόκκυξ, ὥσπερ εἴρηται ἐν ἑτέρως, ἡ ποιεῖ γεατο τυφλῦσθαι. ἔς δ᾽ ἐκ ὀξυωπὸς τῆς ἡμέρως, ἀλλὰ τῆς κ᾿» 
τικίν, ἀλλ᾽ ἐν ἀλλοτρίαις τίκτει νεοττιαῖς, μάλιςα μὲν ἐν κτὸς βλέπει. οἱ δὲ κόρακες ἐν τοῖς μικροῖς χωρίοις, καὶ} 
ταῖς τῶν φαβῶν καὶ ἐν ὑπολαΐδος καὶ κορύδε χαμαί, ἐπὶ τὸ ὅπε μὴ ἱκανὴ τροφὴ πλείοσι, δύο μόνοι γίνονται" καὶ τὰ 
δένδρου δ᾽ ἐν τῇ τῆς χλωρίδος καλουμένης νεοττιᾷ. τίκτει ἑαυτῶν νεοττοιῖς, ὅταν οἷοί τ᾿ ὦσιν ἤδη πέτεσθαι, τὲ μὸ 
μὲν οὖν ὃν ὠόν, ἐπῳάζει δ᾽ οὐκ αὐτές, ὠλλ᾽ ἐν ὦ ἂν τόωη πρῶτον ὀιβοίλλεσιν, ὕςερον δὲ καὶ ἐκ τῷ τότε ἐχδιώκιτα. 
γεοττιᾷ, ὅτος ὁ ὄρνις ἐκκολάπτει καὶ τρέφει, παὶ ὡς ᾧφανι τίκτει δ᾽ ὁ κόραξ καὶ τέτταρα καὶ πέντε: περὶ δὲ τὸς χρό: 
είν, ὅταν αὐξαάνηται ὁ τῷ κόκκυγος νεοττός, ἐκβάλλει τοὺ νας. ἐν. οἷς ἀπώλοντο οἱ Μηδάς ξένοι ἐν Φαρσάλῳ, ἐρμίε 
αὑτῆς, καὶ ἀπόλλυνται ὅτως. οἱ δὲ λέγυσιν ὡς καὶ ὠπο- 15 ἐν τοῖς τόπεις τοῖς περὶ ᾿Αθήνας καὶ Πελοπόννησον ἐγύτιο 

χτεύασα ἡ τρέφυσα δίδωσι καταφαγεῖν" διὰ γὰρ τὸ κα- κοράκων, ὡς. ἐχόντων αἰσθησίν τινα τῆς παρ᾽ ἀλλήλων ὃ» 
λὸν εἶναι τὸν τῷ κόκκυγος νεοττὸν ὠποδυκιμάζει τὼ αὑτῆς. λωσεως. 

τὰ μὲν ἦν πλεῖξα τότων ὁμολογόσιν αὐτόπται γεγενμόοε - Τῶν δ᾽ ἀετῶν ἐςὶ πλείονα γόη, ἣν μὲν ὁ καλύμενκὐ 
τινές περὶ δὲ τῆς φθορᾶς τῆς τῶν νεοττῶν τῆς ὄρνιθος ὑχξγ πύγαργας" οὗτος κατὰ τὰ πεδίω καὶ τὰ ἄλση καὶ τεὶ 
ὡσαύτως παΐγτες λέγυσιν, ἀλλ᾽ οἱ μέν φασιν αὐτὸν ἐπιῴοι- Ὁ τὼς πόλεις γόεται" ἔνιοι δὲ καλῦσιν νεβροφόνον αὐτόν, τῷ 
τῶντα τὸν κόκκυγα κατεσθίειν τὰ τῆς ὑποδεξαμένης ὄρνιθος τεται δὲ καὶ εἰς τὰ ἔρη καὶ εἰς τὴν ὕλην διὰ τὸ θάρτι' 
νεόττια, οἱ δὲ διὰ τὸ τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὸν νεοττὸν τὰ τὰ δὲ λοιπὰ γόη ὀλιγάκις εἰς πεδία, καὶ εἰς ἄλση φιπᾷ. 
κόκκυγος ὑποκώπτοντα τὼ προσφερόμενα φθάνειν, ὥξε λι- ἥτερον δὲ γένος ἀετῷ ἐστὶν ὃ πλαάγγος καλεῖται, δεύτερος 
μῷ τὸς ἑτέρους ὠπόλλυζθαι νεοττούς, οἱ δὲ κρείττω ὄντα μεγέθει καὶ ῥώμῃ" οἰκεῖ δὲ βήσαας καὶ ἄγκη καὶ λίμια, 
ἀποκτιννύναι σοντρεφόμενον αὐτοῖς. δοκεῖ δ᾽ ὁ κόκκυξ φρό- 2: ἐπικωλεῖται, δὲ νηττοφόνος καὶ μορῷνός" οὗ καὶ Ὅμψη 

γιμὸν ποιεῖσθαι τὴν τόινωσιν" διὰ γῶρ τὸ συνειδέναι αὐτῷ μέμνηται ἐν τῇ τῷ Πριάμου ἐξόδῳ. ἕτερος δὲ μέλως τὸ 
, τὴν δειλίαν καὶ ὅτι ὑκ ἀν δύναιτο βοηθῆσαι, διὰ τῦτο ὥσ- χρόαν καὶ μέγεθος ἐλάχιςος, κράτιςος τότων᾽ τος οἰκεῖ 

περ ὑποβολιμαΐες ποιεῖ τὸς ἑαυτὰ νεοττός, ἶνα σωθῶσιν. τὴν ὅρη καὶ. ὕλας, καλεῖται δὲ μελανάετος καὶ λαγωφόύν, 

γὰρ δειλίαν. ὑπερβάλλει τῦτο τὸ ὄρνεον" τίλλεται γὰὼρ ὑπὸ ἐκτρέφει δὲ μόνος τὰ τώινα ὗτος καὶ ἐξαγει. ἔςι δὶ ὧν» 
τῶν μικρῶν ὀρνέων, καὶ φεύγει αὐτά. ες 30 βάλος καὶ εὐθήμων καὶ ἄφθονος καὶ ἄφοβος καὶ μάχ» 

δὸ. Οἱ δ᾽ ἄποδες, οὺς καλοῦσί τοῖς κυψέλους, ὅτι μὲξε μὸς καὶ εὔφημος: ὑ γὰρ μινυρίζει οὐδὲ λέληκε. ἔτι δ᾽ 
ὅμοιοι ταῖς “χελιδόσιν εἰσΐν, εἴρητιοι πρότερον" ὁ γὰρ ῥείδιον ἕτερον γένας “περκνόπεερος, λευκὴ" κεφαλή, μεγέθει ἃ μβ 
γνῶναι πρὸς τὴν χελιδόνα, πλὴν τῷ τὴν κνήμην ἔχειν δὰ- Ὑφος, πτερὰ δὲ βραχύτατα καὶ ἐροπύγμιον πρόμηκες, πὶ 
σεῖαν. ὅτοι γεοττεύσνσιν ἐν κυψελίσιν ἐκ πυλῦ πεπλασμέ- ὅμοιος" ὀρειπέλαργος καλεῖται καὶ ὑπάετος. οἰκεῖ δ᾽ ἄλσν, 

ναις μανιραῖς, ὅσον εἴσδυσιν ἐχόσαις. ἐν ςεγνῷ δὲ ποιεῖται ἃς τὰ, μὲν κακὰ ταὐτὰ, ἔχων τοῖς ἄλλοις, τῶν δ᾽ ἀγαθῶν 

Δ. ἀλλ ὁ μὲν ὡς εἰπεῖν ἀϑὲν Α45.}} 7. ὅτι] ἔτι Ῥ44“05Ε5. ἢ φαίύνανται τῶτο δὲ] φαίνεται. δὲ τῦτο «(40 5..}} 8. τεοττείαν εἰ 9. πττιίως 
οἱ 11. ἘΠῚ “44“.0ἅὃ5610. τῶν σαι 65. ἢ φάβοων Ῥὶ βαφῶν 45. ἢ ὑπάλλιδος ῬΙ͂“. ἢ 11. δ] ἐπὶ 225. 13, ἐγκολάστει Ἐπ“. ἢ ὡς οι 
».“0528“. ἃ 15. ἀπόλλυται 4405. 1 καὶ εἰ 16. καὶ τρέφνσα. οἵχ' Ῥ΄“4052“. ἢ 16. φαγεῖν Ρ.. Ί τὸ γὰρ Ῥ. 117. τῷ οἵ Ο. ̓  

22. νεοττία " ἢ 23. ὑποκάμπτωτα ῬΠ5Ε5, οτι 45. ἢ 24. κρείττον᾽ 5,. κρεῖττον 4“. ἢ 35. ἀποτωνύται Ῥ, 28. ποιεῖν 44. ἢ 3 

νυψέλλυς εἰ 34. κυψελλίσιν “45. 1 84. πολλῷ Ῥ. || 35. μακρὰς 0“. 11 εἰσδύσεις “4505. 
(ς νερττείας ῬΑ0)5. Ἰ 3. δὲ οπα ». [[μὲν οτχ Ὁ΄““05 5. 1] μικρῶ, δ5..ἢ μεῖζον οἱ ἡ, ἔλαττον 4“. ἢ 5, βαλακκικῖς Ῥ. ἢ θαι 

σθὸν Ῥι΄:: 8. ὀξυωπὸς ῬΙ)“. Τ 10. μόνοι] μὲν οἷον (5059. 1 12. διώκνσε Ὁ: “ 14. ἢ Ῥ}5. ἢ μηδείς ῬΕ“. ἢ 45. πελοπόνισιν 4] 
16. τινα οπὶ Ἐπ. ἢ δηδύσεως Ἐλ5. 20. πέταται Ῥ, πετῶται “404. "} 23: κὐτῷ Ῥ. πλάνος «45, ἢ. 24, βόσσας . ᾿ἱ ἄγγη Β". Ι 

235. νοττοφόνος Ἐ“. ἢ μορφές γεὶ μόέρφις Ῥ,1405Ε5. |Π 27. κράτιςος] καὶ κράτισος 25. ἢ: 28. μελανιετὸς ῬΩ͂“, μελαναετὸς 4. ἴ γα 

“φόνος ΡῈ“. [ 29. μόνον «45. ἢ ἧτος τὰ τύνα 5. ἢ 81. λέλυκεν “415, ΠΠ ἔξει Ῥ.44})ς4. {| 32. περκόπτερος ΡΑ405“Ε“. ἢ λιυκῇ κιφελῖ 
“4405. 11 33 εἰ 619 α 5. ὑρροπύγιον (5, ἐρροπύγιον ῬΏ5Ε5. [[ 34. ὀρειπελαργὸς ΤΩ“. ἢ ὑπαιετός Ῥ 5. ἢ 835. κατὼ ΡΟΕ". 

υ 
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οὐδέν" ἁλίσκεται γὰρ καὶ διώκεται ὑπὸ κοράκων καὶ τῶν 
ἄλλων" βαρὺς γὰρ καὶ κακόβιος καὶ τὰ τεθνεῶτα φέρων, 
πειῇ δ᾽ ἀεὶ καὶ βοᾷ καὶ μιυρίζει. ἕτερον δὲ γόος ἐςὶν 
ἀετῶν οἱ καλέμενοι ἁλιάετοι. οὗτοι δ᾽ ἔχουσιν αὐχώα τε 

ΙΣΤΟΡΊΩΝ 1. 619 

εὐθὺς λαμβάνει, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πεδίον ἐάσας προελθεῖν" καὶ 
καταβαίνει δ᾽ ἐκ εὐθὺς εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὠπκὸ τοῦ 

μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον κατὰ μικρόν. ἄμφω δὲ ταῦτα 
ποιεῖ πρὸς ἀσφάλειαν τῷ μὴ ἐνεδρεύεσθαι. καὶ ἐφ᾽ ὑψη- 

μέγαν καὶ παχὺν καὶ πτερὰ καμπύλα, οὐροπύγιον δὲ 5 λῶν καθίζει διὰ τὸ βραδέως αἴρεσθαι ὠπὸ τῆς γῆς. ὑψ 
πλατύ" οἰκῶσι δὲ περὶ θώλατταν καὶ ἀκτάς, ὡρπαζοντες δὲ πέτεται, ὅπως ἐπὶ πλεῖςον τόπον καθορᾷ" διόπερ θεῖδν 
δὲ καὶ ὑ δυνάμενοι φέρειν πολλάκις καταφέρονται εἰς βυς οἱ ἀνθρωποί φασιν εἶναι μόνον τῶν ὀρνέων. πάντες δ᾽ οἱ 
θόν. ἔτι δ᾽ ἄλλο γένος ἐστὶν ἀετῶν οἱ καλούμενοι γνήσιοι. γαμιψώνυχοι ἥκιστω καθιζαάνουσιν ἐπὶ πέτραις διὰ τὸ τῇ 
φασὶ δὲ τότυς μόνος καὶ τῶν ἄλλων ὀρνίθων γνησίες εἶναι" γαμψότητι ἐμπόδιον εἶναι τὴν σκληρότητα. θηρεύει δὲ λα- 
τὰ γὰρ ἄλλα γόη μέμικται καὶ μεμοίχευται ὑπ᾽ ἀλλή- 10 γὼς καὶ νεβρὲς καὶ ἀλώπεκας καὶ τὰ λοιπά, ὅσων κρᾶ- 
Ἅων, καὶ τῶν ἀετῶν καὶ τῶν ἱεράκων καὶ τῶν ἐλαχίστων. τεῖν οἷός τ᾽ ἐςύ, μακρόβιος δ᾽ ἐςν" δῆλον δὲ τῶτο ἐκ τῷ 
ἔξι δ᾽ ὅτος μέγιστος τῶν ἀετῶν ἁπάντων, μείζων τε τῆς τὴν νεοττιὼν τὴν αὐτῶν ἐπὶ πολὺ διαμένειν. 
φήνης, τῶν δ᾽ ἀετῶν καὶ ἡμιόλιος, χρῶμα ξανθός. φαύε- Ἐν δὲ Σκύθαις ὀρνίθων γένος ἐςὶν ὑκ ἔλαττον ὠτίδος" 5.8 
ται δ᾽ ὀλιγάκις, ὥσπερ ἡ καλυμέη κύμινδις. ὥρα δὲ τῷ τῦτο τίκτει δύο νεοττός, οὐκ ἐπικάθηται δέ, ἀλλ᾽ ἐν δέρ. 
ἐργάζεσθαι ἀετῷ καὶ πέτεσθαι ἀπ᾽ ὠρίξου μέχρι δείλης" 15 ματι λαγωΐ ἢ ἀλώπεκος ἐγκρύψαν ἐᾷ" ἐπ᾽ ἄκρῳ δὲ τῷ 
τὸ γὰρ ἕωθεν κάθηται μέχρι ἀγορᾶς πληθυούσης, γηράΞ- δίώδρῳ φυλάττει, ὅταν μὴ τύχῃ θηρεύων" κἄν τις ἀναβαίνῃ; 
σχύυσι δὲ τοῖς ἀετοῖς τὸ ῥύγχος. αὐξάνεται τὸ ἄνω γαμ- μάχεται καὶ τύπτει ταῖς πτέρυξιν, ὥσπερ οἱ ἀετοί, 
όμννον ἀεὶ. μᾶλλον, καὶ τέλος λιμῷ ἀποθνήσκουσιν. ἔπι- Ῥλαῦκες δὲ καὶ νυκτικόρακες, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα τῆςϑ4 

“λέγεται δέ τις καὶ μῦθος, ὡς τὔτα πάσχει διότι ἄνθρω- ἡμέρας ἀδυνατεῖ βλέπειν, τῆς νυκτὸς μὲν θηρεύοντα τὴν 
Ἄ τός ποτ᾽ ὧν ἠδίκησε ξένον, ὠποτίθεται δὲ τὴν περιττεύεσαν 20 τροφὴν αὑτοῖς πορίζεται, οὐ κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν νύκτα 

τροφὴν τοῖς νευττοῖς" διὰ γὰρ τὸ μὴ εὔπορον εἶναι καθ᾽ 
ἁχκαάςην ἡμέραν αὐτὴν πορίζεσθαι, ἐνίοτε ὑκ ἔχασιν ἔξωθεν 
πομίζειν. τύπτισι δὲ ταῖς πτέρυξι καὶ τοῖς ὄνυξιν ἀμύτ- 
τουσιν, ἄν. τινα λάβωσι σκευωρούμενον περὶ τὼς νεοττιαῖς, 

τῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἄχρι ἑσπερίν καὶ περὶ ὄρθρον" θηρεύει δὲ 
μῦς καὶ σαύρας καὶ σφονδύλας καὶ τοιαῦτ᾽ ἄλλα ζῳδαά- 
ρια. ἡ δὲ καλυμέη φήνη ἐςὶν εὔτεκνος καὶ εὐβίοτος. καὶ 

δειπγοφόρος καὶ ἥπιος, καὶ τὰ τόκνα ἐκτρέφει καὶ τὰ αὖ- 
“οίζνται δ᾽ αὐτὰς ὑκ. ἐν πεδινὸϊς τόποις ἀλλ᾽ ἐν ὑψηλοῖς, 25 τῆς καὶ τὰ τῷ ἀετῷ, καὶ γὰρ ταῦθ᾽ ὅταν ἐκβάλλῃ ἐκεῖ- 

᾿ μάλιστα μὲν ἐν πέτραις ὠποκρήμνοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ νος, ἀναλαβῦσα τρέφει" ἐκβάλλει γὰρ ὁ ἀετὸς πρὸ ὥρας, 
ἐπὶ δένδρων. τρέφουσι δὲ τὸς νεοττοὺς ἕως ἂν δυνατοὶ γές ἔτι βίου δεόμενα καὶ πω δυνάμενα πέτεσθαι. ἐκβάλλειν 
τωνται πέτεσθαι" τότε δ᾽ ἐκ τῆς νεοττιῶς αὐτὸς ἐκβάλλεσι δὲ δοκεῖ ὁ ἀετὸς τὸς νεοττὸς διὼ φθόνον" φύσει γάρ ἐστε 
καὶ ἦκ τῷ τόπε τῇ περὶ αὐτὴν παντὸς ἀπελαύνυσιν. ἐπέχει ῳθονερὸς καὶ ὀξύπεινος; ἔτι δὲ ὀξυλαβής; λαμβώνι δὲ ᾿ 
γὰρ ὃν ζεῦγος ἀετῶν πολὺν τόπον" διόπερ ὑκ ἐᾷ πλησίον 3. μέγα, ὅταν λάβῃ. φθονεῖ ἦν τοῖς νεοττοῖς ὠὡδρυνομένοϊς, ὅτε 
αὑτῶν ἄλλες αὐλισθῆναι. τὴν δὲ θήραν ποιεῖται ἐκ ἐκ τῶν φαγεῖν ἀγαθοὶ γίνονται, καὶ σπᾷ τοῖς ὄνυξιν. μαΐχονται 
σύνεγγυς τόπων τῆς νεοττιᾶς, ὠλλὰ συχνὸν ἀποπτάς. ὅταν δὲ καὶ οἱ νεοττοὶ ἑαυτοῖς περὶ τῆς ἕδρας καὶ τῆς τροφῆς" 
δὲ κυνηγήσῃ καὶ ὥρῃ, τίθησι καὶ οὐκ εὐθὺς φέρει, ἀλλ΄ ὁ δ᾽ ἐκβάλλει καὶ κόπτει αὐτός" οἱ δ᾽ ἐκβαλλόμενοι βο- 

ὠποπειραθεὶς τ βάρες ἀφίησιν. καὶ τὸς δασύποδας δ᾽ ἐκ ὥσι, καὶ ἕτως ὑπολαμβάνει αὐτοὺς ἡ φήνη. ἡ δὲ φήνη 

8. κείνη (5, πίει .44. πονεῖ ῬὈΏ5Ε5. ἂν Ἐπ. ἢ βία .450ο. ᾿ ἃ. ἁλικετὰ ῬΙ)4ῈΕ5, ἁλιαίετοι 4405, ἢ 8 εἱ 11 οἱ 12.. αἰετῶν 

ῬΙ.Ε“. ἢ 9. δὲ οπι Ἐπ. ἢ! τὸς “45. 1 10. μικτὰ “4405. ἢ 11. τῶν Δηϊ6 ἱερ. οὔτι 5. 1 12. τε οτὰ 25. ἢ" 44. 4] καὶ ἡ 225. Ἰ κύ- 
βυδις ῬΟ4)95Ε͵5, κύβινδος 445. 1 418. λέγθται Ὦ 5. 1} 21. νεοττοῖς ἐν ταῖς νεοττείαις" διὰ 4505. ἢ γὰρ οτὰ 25. [Π μὴ τὸ . ἢ εἶναι καὶ 

καϑ' 490“. || 29. αὐτὸν ῬΟΟΠ 55, αὐτῶν 45. 1 30. περ οτὰ .4“. | 31. αὐτῷ ἄλλους ἁλισθῆναι “45. ἢ ποιῶνται Ῥ΄45059}) 55, ἢ 32, 
αὐτόπτας 45, αὐτόπταις (54. ἢ 33. κινήση ῬΑ ΟΕ, ἢ} 3λ. προπειραθὴὲς Ἐ“. 

2. δ᾽ οα ῬΟ}“. || 3. ἐπὶ] εἰς 4440“. 1} ἀ. ποιεῖ οταὰ Ὧσ. ἢ ὑψηλῖ Ὡσ. [Π 6. πετᾶται 64. 1 καϑορᾶται 65. Ἷ Ἴ. φασι οἱ ἄνα 
θρύποι “45. 8. ἥκιςα } ἐχ ἥχιςα Ῥ. || καθίζυσιν Ἐδ. }} πέτρα 7)“. 9. λαγὸς Ῥι ἢ 11. τ᾽ ἐς 6} τ᾽ 445, τ᾿ ἣν 5, τ᾿ ὧν Ῥ. Ἰ τοῦ 

πολὺν χρόνον τὴν 5. ἢ 412. αὐτὴν Ῥ)“. ἢ ἐπὶ πολὺ] δὴ ῬΈ5, οπι 22“. ᾿ 13. σκυθίαις Ῥ.4505Ε“. ἢ γένος ἐξὴν ὀρνίθων 125. 11 ἀκ ἔλαττον 
ὠτίδος] αἱ ὁτίδις Ἐσ, αἱ ὀτίδις Ῥ. Π 16. κἀν} καὶ κἂν 6“. ἢ 20. πορίζονται 5. 1 21. μέχρι “4405. Αἰβεπδουβ ἀλλὰ τὴν ἀρχέσπερον, 

ϑεβηείάογιυκ ἀλλὰ τὴν ἀκρέσπερον. 22. σφοδύλας Ἐδ. ἢ 23. εὐβίωτος 45. 1 24. ἰχτρέφει] εὖ τρέφει “45. 1 25. τὰ οπὶ «45. ἢ ἰκ- 
βάλη 65. ἵ ἰκείη 4409“. [) 30. νεοττοῖς καὶ ἀδρ. 4555. | 32. ἑαυτοῖς το “45, καὶ ἑαυτοῖς 5, καὶ αὑτοῖς 5, καὶ αὐτοῖς 449 

4. 1} 34. τως οτχὰ 4558“. ἢ ἡ δὲ φήνη ἐπάργεμοςἿ πεπηρωμένος 440“. 
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ἐπαργεμός τ᾿ ἐςὶ καὶ πεκήρωται τὺς ὀφθαλμές" ὁ δ᾽ ὦλι- τὴν ὕλην, ἦα πέτωνται τὼ ὀρνίθια, οἱ δ᾽ ἱέρακες ἄνωθεν 
ἄἴετος ὀξυωπέστατος μέν ἐςι, καὶ τὼ τόινᾳ ἀναγκάζει ἔτι ὑπερφαινόμενοι καταδιώκεσιν' ταῦτα δὲ φοβούμενα κάτω 
ψιλὰ ὄντα πρὸς τὸν ἥλιον βλέκειν, καὶ τὸν μὴ βυλόμενον πέτονται πάλιν πρὸς τὴν γῆν᾽ οἱ δ᾽ ἄνθρωποι τύπτοντες τοῖς 
κόπτει καὶ ςρέφει, καὶ ὁποτέρε ὧν ἔμπροσθεν οἱ ὀφθαλμοὶ ξύλοις λαμβάνεσι, καὶ τῆς θήρας μεταδιδόασιν αὐτοῖς" δ, 

δακρύσωσιν, τῦτον ὠποκτείνει, τὸν δ᾽ ἕτερον ἐκτρέφει. δια- 5 πτυσι γὼρ τῶν ὀρνίθων, οἱ δὲ ὑπολαμβάνοσιν. καὶ περὶ τὴν 
τρίβει δὲ περὶ θάλατταν, καὶ ζῇ θηρεύων τὸς περὶ τὴν θά- Μαιῶτιν δὲ λίμνην τὸς λύκες φασὶ συνήθεις εἶναι τοῖς ποι» 
λατταν ὄρνιθας, ὥσπερ εἴρηται. θηρεύει δ᾽ ὠπολαμβάγων “μένοις τὴν θήραν τῶν ἰχθύων" ὅταν δὲ μὴ μεταδιδῶσι, δια 
καθ᾽ ἕνα, παρατηρῶν ἀναδυόμενον ἐκ τῆς θαλάττης. ὅταν φθείρειν αὐτῶν τὰ δίκτυα ξηραινόμενα ἐν τῇ γῇ. 
δ᾽ ἴδῃ ὁ ὄρνις ἀνακύπτων τὸν ἁλιάετον, πάλιν φοβηθεὶς κα- Τὰ μὲν ἕν περὶ τοὺς ὄρνιθας τοῦτον ἔχει τὸν τρότιν 
ταδύεται ὡς ἑτέρᾳ ἀνακύψων" ὁ δὲ διὰ τὸ ὀξὺ ὁρᾶν ἀεὶ το ἔςι δὲ καὶ ἐγ τοῖς θαλαττίοις ζῴοις πολλὰ τεχγοιὼ βεωρῆ»] 
πέτεται, ἕως ἂν ὠποπνίξῃ ἢ λάβῃ μετέωρον. ἀθρόαις γὰρ σαι πρὸς τὸς ἑκάςων βίας. ταὶ τε γὼρ θρυλέμενα περὶ τὸ 
ἀκ ἐπιχειρεῖ" ῥαύνσαι γὰρ ἀπερύκυσι ταῖς πτέρυξιν. βάτραχον τὸν ἁλιέα χκαλόμενόν ἐςιν ἀληθῆ, καὶ τὰ τεὶ 

35 οἱ δὲ κέτφοι ἁλίσκονται τῷ ἀφρῷ" καάπτουσι γὰρ τὴν νάρκην. ὃ μὲν γὰρ βάτραχος τοῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτόν, διὸ προσραίνοντες θηρεύεσιν. ἔχει δὲ τὴν μὲν ἄλλην ἀποκρεμαμώοις, ὧν τὸ μὲν μῆκός ἐστι τριχρειδές, ἐπ᾽ 
σάρκω εὐώδη, τὸ δὲ πυγαῖον μόνον θινὸς ὄζει. γίνονται δὲ 15 ἄκρε δὲ ςρογγύλον, ὥσπερ προσκείμενον ἑκατέρῳ δελέατος 
“ίονες. χάριν" ὅταν ἦν ἐν τοῖς ὠμμώδεσιν ἢ θολώδεσιν ἀναταράζας 

836 Τῶν δ᾽ ἱεράκων κράτιςος μὲν ὁ τριόρχης, δεύτερος δ᾽ κρύψῃ ἑαυτόν, ἐπαίρει τὰ τριχώδη, κοπτόντων δὲ τῶν 

ὁ αἰσαΐλλων, τρίτος ὁ κίρκος. ὁ δ᾽ ἀςερίας καὶ ὁ φασσοφό- ἰχθυδίων συγκατάγει μέχριπερ ἂν πρὸς τὸ ςόμα τρτ- 
νος καὶ ὁ πτέρνις ἀλλοῖοι. οἱ δὲ πλατύτεροι ἱέρακες ὑπο- ἀγάγῃ. ἥ τε νάρκη ναρκᾶν ποιῶστω ὧν ἂν κρατήσειν μέλλῃ 
τριόρχαι καλῖνται, ἄλλοι δὲ πέρκοι καὶ σπιζίαι, οἱ δὲ 0 ἰχθύων, τῷ τρόπῳ ὃν ἔχει ἐν τῷ ςόματι λαμβάνεσα, τρῷ 

. λεῖοι καὶ οἱ φρυνολόγοι" τοι εὐβιώτατοι καὶ χθαμαλο- ᾧεται τότοις, κατακχρύκτεται δ᾽ εἰς "τὴν ἄμμον καὶ πηλύν, 
πτῆται. γέη δὲ τῶν ἱεράκων φασί τινες εἶναι ἐκ ἐλάττω λαμβάνει δὲ τὰ ἐπινέοντα, ὅσα ὧν ναρκήσῃ ἐπιφερόμοο 
τῶν δέκα, διαφέρυσι δ᾽ ἀλλήλων" οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἰχθύων" καὶ τότο αὐτόπται γεγένηνταί τινες. κατακρ» 
τὸς γῆς καθημένην τύπτουσι τὴν περιςερὰν καὶ συναρπά- ππτει δὲ καὶ ἡ τρυγὼν αὑτήν, πλὴν ἐκ ὁμοίως. σημεῶν δ᾽ 
ζουσι, πετομένης δ᾽ ὁ θιυγγάνουσιν" οἱ δ᾽ ἐπὶ δένδρου μὲν ἤ 25 ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ζῶσιν" ὡλίσκονται γὼρ ἔχοντις κε’ 
τινος ἄλλνε καθημένην θηρεύσσιν, ἐπὶ τῆς γῆς δ᾽ ὕσης ἢ με- ςρέας πολλάκις ὄντες αὐτοὶ βραδύτατοι, τὸν τάχιςον τῶι 
τεώρε ὑχ ἅπτονται" οἱ δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ τῆς γὴς ὅτ᾽ ἐπ’ ἄλλου ἰχθύων. ἔπειτα ὁ μὲν βάτραχος, ὅταν μηκέτ᾽ ἔχῃ τὰ ἐπὶ 
καθημένης θεγγάνοσιν, ἀλλὰ πετομένην πειρῶνται λαμβώ- ταῖς, θριξίν, ἁλίσκεται λεκτότερος" ἡ δὲ νάρκη φαπρά ἰσι 
γειν. φασὶ δὲ καὶ τὰς περιςερὰς γινώσκειν ἕκαςον τότων καὶ τὸς ἀνθρώπους ποιῶῦσα ναρκῶν. καθαμμίζοσι δ᾽ ἑαυτὰ 
τῶν γενῶν, ὥςε προσπετομένων, ἐὰν μὲν ἤ τῶν μετεωροθής- 30 καὶ ὄνος καὶ βάτος καὶ ψῆττα καὶ ῥίνη, καὶ ὅταν τοιήσ 
ρων, μένειν ὅπε ὧν καθήμεναι τύχωσιν, ἐὰν δ᾽ ἤ τῶν χα- ἑαυτὼ ἄδηλα, εἶτα ῥαβδεύεται τοῖς ἐν τῷ ςόματι, ἃ κα" 

μαιτύπων ὁ προσπετόμενος, οὐχ, ὑπομένειν ἀλλ᾽ ἀναπέτε- λῦσιν οἱ ἁλιεῖς ῥαβδία" προσέρχονται δ᾽ ὡς πρὸς φυκία 
σθαι. ἐν δὲ Θρῴκῃ τῇ καλυμώῃ ποτὲ Κεδρειπόλει ἐν τῷ ἀφ᾽ ὧν τρέφονται. ὅπι δ᾽ ἀν ἀνθίως ὁραθῇ, ὑκ ἔς! θηρίον 
ἕλει θηρεύασιν οἱ ἄνθρωποι τὼ ὀρνίθια κοινῇ μετὰ τῶν ἱερώ- ᾧ καὶ σημείῳ χρώμενοι κατακολυμβῶσιν οἱ σπογγεῖς, καὶ 
κων" οἱ μὲν γὰρ ἔχοντες ξύλα σοβῦσι τὸν κάλαμον καὶ 35 καλῆσιν ἱερὸς ἰχθὺς τότες" ἔοικε δὲ συμπτώματι, καθάτῃ 

1. ἀιτὸς ῬΏ5Ε5. ᾿ὶ 2. ὀξυπετίζατος (4. ΠΠ ἀ. καὶ ὅπ. -- 5. ἐκτρέφει οπὰ 05. 1} 6. θάλασσαν 1)“. ἢ θάλασσαν Ῥ. ἢ 10. ἕτερα 0.1 
44. γὰρ] δὲ 225. 1 12. νέυσαι 4405. ἢ 13. κέμφοι Ῥ΄4405Ε5, ἢ κόπτυσι ῬΏ“Ε“. Π 15" θπος 65. 1 11. δὲ σάλων ῬΑ4ΟΕ" ἢ 
48. κίρχος Ῥ. ᾿Π 19. ατερὴς 4505, πτέρνης Ἐπ. ἢ πλατυτεροσχτέρακες ὑπ. “45. Π] 20. πέρκαι καὶ σπίζαι 45. Π 23. δ᾽] δὲ καὶ 4“.} 
34. τῆς οἵα Ἐπ. Π 30. προπετομένων Ῥ΄45 0585. ἢ 32. προπετόμενος «4505. [1 33. κέδρει πόλει «4505, κέδρει πόλιος Ἐπ, κεδρειπκόλωος ᾿᾽ 
κεδρειπολιὸς Ὁ“. 35. καὶ] κατὰ Ρ΄4“03Ὲ“., 

8. πέταται Ῥύα. ἢ ἀ. καὶ -- 5. ὑπολαμβάνουσιν οταὰ Ῥ΄4055. ἢ 1. διδῶσι 58, δίδωσι «45. 1} 9. τὸς] τὰς 65. ἢ 12. ἁλία ὧ, 
ἐλία Ῥ. ἢ τὰ οι Ῥ“05. Π 16. ἦν οπι 125. 1 18. δ] ἂν δ ῬΑΆ405Ε“. ἢ 20. ἰχθυδίων Ὧσ. 11 24. ἑαυτὴν Ὁ“. 26. αὐτὰ ὅπις 
Ὅσ. ἢ 21. μὲν οπι 25. ΠΤ μηκέτ᾽ ἔχῃ τὰ] μὴ κατέχηται (905, ἃ 29. τὰ ῬῈ“, αὐτὰ (405. 380. βάτος Ῥ] πα: οοαῖοῦς βάτρ. 

χος. ἃ 31. δῆλα ῬΕΦ. |Π ῥώβδεται 65. ᾿ 32. προσέρχονται δ᾽] τὰ δὲ μικρὰ ἰχθύδια προσέρχονται 2.4. 1 ὥσπερ πεφυκυῖαι .45, ὡς τμό- 
πεφυχυῖαι ΟΕ) ὡς προσπεφυκέναι Ῥ. || 33. δὁραθὴ} ἢ 25. 
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ὅπι ἂν ἦ κοχλίας, σῦς ἐκ ἔςιν ἐδὲ πέρδιξ" κατεσθίσι γὰρ ἀγκιςροφάγος, λείπει μὲν ὑδ᾽ ὡς τὸν γόνον, τῷ δ᾽ ὀδόντι τῷ 

ἄμφω τὸς κοχλίας. ὁ δ᾽ ὄφις ὁ θαλάττιος τὸ μὲν χρῶμα σκληροτάτῳ συνδάκνων διαφθείρει τὰ ἄγκιςρα. ὥπαντα δὲ 
παραπλήσιον ἔχει τῷ γόγγρῳ καὶ τὸ σῶμα, πλήν ἐστιν καὶ τὰ πλωτὰ καὶ τὼ μόνιμα τότες νέμεται τὸς τόπυς ἐν 
ἀμαυρότερος καὶ σφοδρότερος" ἐὰν δὲ ληφθῇ καὶ ὠφεθῇ, οἷς ὧν φυῶσι, καὶ τὸς ὁμοίες τότοις᾽ ἡ γὰρ οἰκεία τροφὴ 
εἰς τὴν ἄμμον καταδύεται ταχὺ τῷ ῥύγχει διατρυπήσας" 5 ἑκαάΐςων ἐν τύτοις ἐς. πλανᾶται δὲ μάλιςα τὼ σαρκοφά- 
ἔχει δ᾽ ὀξύτερον τὸ ςόμα τῶν ὄφεων. ἣν δὲ καλῦσι σκολό- γα" πάντα δὲ σχεδόν ἐξι σαρκοφάγα πλὴν ὀλίγων, οἷον 
τινδραν, ὅταν καταπίῃ τὸ ἀγκιστρον, ἐκτρέπεται τὰ ἐντὸς κεςρέως καὶ σάλπης καὶ τρίγλης καὶ χαλκίδος. τῇ δὲ κα- 
ἐκτός, ἕως ἂν ἐκβάλῃ τὸ ἄγκις ρον" “εἶθ᾽ ὕτως εἰστρέπεται λουμένῃ φωλίδι ἡ μύξα, ἣν ὠφίισι, περιπλάττεται περὶ 
χάλιν ἐντός. βαδίζεσι δ᾽ αἱ σκολόπενδραι πρὸς τὰ κνισώδη, αὐτὴν καὶ γύεται καθάπερ θαλάμη. τῶν δ᾽ ὀςρακοδέρμων 
ὥσπερ καὶ αἱ χερσαῖαι. τῷ μὲν ὄν ςόματι ὦ δάκνυσι, τῇ 10 καὶ ἀπόδων ὁ κτεὶς μάλιςα καὶ πλεῖξον κινεῖται δὶ᾽ αὑτὰ 
δὲ ὥψει καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα, ὥσπερ αἱ καλόέμεναι κνῖδαι. πετόμενος" ἡ γὰρ πορφύρα ἐπὶ μικρότατον προέρχεται, 
τῶν «δ᾽ ἰχθύων αἱ ὀνομαζόμεναι ἀλώκεκες ὅταν αἴσθωνται καὶ τὼ ὅμοια ταύτῃ. ἐκ δὲ τοῦ εὐρίπου τοῦ ἐν Πύρρᾳ οἱ 
ὅτι τὸ ἄγκιςρον καταπεπώκασι, βοηθῶσι πρὸς τῦτο ὥσπερ ἰχθύες χειμῶνος μὲν ἐκπλέεσιν ἔξω, πλὴν κωβιῶ, διὰ τὸ 
καὶ ἡ σκολόπενδρα" ἀναδραμῆσαι γὼρ ἐπὶ πολὺ χρὸς τὴν ψῦχος (ψυχρότερος γάρ ἐςιν ὁ εὔριπος), ἅμω δὲ τῷ ἔαρι 
ὁρμιαν ὠποτρώγυσιν αὐτῆς" ὡλίσκονται γὰρ περὶ ἐνίες τό- 5 πάλιν εἰσπλέουσιν. οὐ γίνεται δ᾽ ἐν τῷ εὐρίπῳ ὅτε σκάρος 
πὺς πολυαγκίστροις ἐν ῥοώδεσι καὶ βαθέσι τόποις. συςρέ- ὅτε θρίττα ὅτε ἄλλο τῶν ἀκανθηροτέρων ὑθέν, δὲ γαλεοὶ 
ᾧῴονται δὲ καὶ αἱ ἅμιαι, ὅταν τι θηρίον ἴδωσι, καὶ κύκλῳ ὑδὲ ἀκανθίαι ὑδὲ κάραβοι ἐδὲ πολύποδες ὑδὲ βολίταιναι 
αὐτῶν περινέισιν αἱ μέγις αι, κἂν ἄπτηταί τινος, ὠμύνοσιν" ὑδ᾽ ἀλλ᾽ ἅττα' τῶν δ᾽ ἐν τῷ εὐρίπῳ φυομένων ὑκ ἔςι πε- 
ἔχμσι δ᾽ ὀδόντας ἰσχυρός, καὶ ἤδη ὦπται καὶ ἄλλα καὶ λάγιος ὁ λευκὸς κωβιός. ἀκμάζαεσι δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν 
λάμια ἐμπεσῆσα καὶ καθελκωθεῖσα. τῶν δὲ ποταμίων ὁ ἢ φοφόροι τῷ ἔαρος, μέχρι ὃ ἀν ἐκτέκωσιν, οἱ δὲ Ἰῳοτόκοι 
γλάνις ὃ ἄρρην περὶ τὰ τέκνα ποιεῖται ἐπιμέλειαν πολλήν᾽' τοῦ μετοπώρου, καὶ πρὸς τούτοις κεστρεῖς καὶ τρίγλαι καὶ 
ἡ μὲν γὰρ θήλεια τεῶσα ἀπαλλάττεται, ὁ δ᾽ ἄρρην, οὗ τἄλλα τὼ τοιαῦτα πάντα. περὶ δὲ τὴν Λέσβον καὶ τὰ πε- 
ἂν πλεῖστον συστῇ τοῦ κυήματος, φοφυλακεῖ παραμέων, λάγια πάντα καὶ τὰ εὐριπώδη τίκτει ἐν τῷ εὐρίπῳ" ὀχεύ- 
ὑδεμίαν ὠφέλειαν ἄλλην παρεχόμενος πλὴν ἐρύκων τἄλλα ονται μὲν γὰρ τῷ μετοπώρῳ, τίκτουσι δὲ τῷ ἔαρος. ἔς δὲ 
ἰχβύδια μὴ διαρπάσωσι τὸν γόνον" καὶ τῦτο ποιεῖ ἡμέρας 25 καὶ τὰ σελάχη κατὰ μὲν τὸ μετόπωρον ἀναμὶξ τὼ ἄρρενω 
καὶ τετταράκοντα καὶ πεντήκοντα, ἕως ὧν αὐξηθεὶς ὁ γόνος τοῖς θήλεσι κατὼ τὴν ὀχείαν, τῷ δ᾽ ἔαρος εἰσπλίσι διακε- 
δύνηται διαφεύγειν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰχθύων. γινώσκεται δ᾽. κριμώα, μέχρι Ὦ ἂν ἐκτέκωσιν" κατὰ δὲ τὴν ὀχείαν ὧλξξ 
ὑπὸ τῶν ἁλιέων Ὁ ἀν τύχῃ ῳοφυλακῶν' ἐρύκων γὰρ τὰ σκετῶι πολλὼ συνεζευγμένα. τῶν δὲ μαλακίων πανοργό- 
ἰχθύδια ἄττει καὶ ἦχον ποιεῖ καὶ μυγμόν. ὕτω δὲ φιλο- τατον μὲν καὶ σηπία, καὶ μόνον χρῆται τῷ θόλῳ κρύψεως 
φόργως μένει πρὸς τοῖς φοῖς, ὥςε οἱ ἁλιεῖς ἑκάςοτε, ἐὰν 30 χάριν, καὶ ὁ μόνον φοβυμόη" ὁ δὲ πολύπυς καὶ ἡ τευδὶς 
ἐν βαθείαις ῥίζαις τὰ ὠὰ προσῇ, ἀνάγουσιν ὡς ὧν δύνωνται διὼ φόβον ἀφήησι τὸν θόλον. ἀφίησι δὲ ταῦτα πάντα οὐ- 
εἰς βραχύτατον" ὁ δ᾽ ὁμοίως ἀκ ἀπολείπει τὸν γόνον, ἀλλ᾽ δέποτε ἀθρόον τὸν θόλον" καὶ ὅταν ἀφῇ, αὐξάνεται πάλιν. 
ἐὰν μὲν τύχῃ, ταχέως ὑπὸ τῷ ὠγκίςρε ἑάλω διὰ τὸ ὧρ- ἡ δὲ σηπία, ὥσπερ εἴρηται, τῷ τε θόλῳ πολλάκις χρῆται 
ταάζειν τὼ προσιόντα τῶν ἰχθυδίων, ἐὼν δ᾽ ἢ συνήθης καὶ κρύψεως χαριν, καὶ προδείξασα εἰς τὸ πρόσθεν ἀναςρέᾷε- 

2. Κμφω] πάντας τὸ “45, πάντες Ρ΄Λ4054. 1 ἅ. μυουρότερος 12“. {Π ληφθῇ ὅαζα, φοβηθὴ Ῥ΄4“052 4}. ἢ Ἰ. ἰντρέπεται “4505. 
8. ἰκβάλλη 7)5. } ἰχτρέπεται ῬῈ“. 1 9. κυισσώδη 4505, ᾿ 11. ἅψει ἄδζα: οοάΐςο5 ὕψει. [[ κνίγαι 455, κνεῖγαι 6. 1 138. ὅτι] 

διατί ῬΑ ΟΝ Εσ, ὡς σοῖς “45. 1 καταπεπτώκασι Ἐπ. 14. πρὸς οτχ Ἐπ. ἃ 15. αὐτό 5. ἢ ἁλώσκονται “45. 1} γὰρ] δὲ 22“. 1} 18. αὐτὸ 
25. ἢ 19. ἔχει Ῥ. 1 20. ἅμια 5. }} 21. γλαὴς 5, γλατὴς “45. {Π τὼ οτι “05. ἢ 22. μὲν οἷὰ 4505“. [ 29. τυγμόν ῬΟ5Ε5, 

ττγμόν “ἱα. [1 31. ἐν οτὰ .4“..}} 32. ὁ οτὰ «45. 1 ὅμως ϑυ!ρυγρίασ. || 84. ἰχθύων 5. 
1. δὲ σκληροτώτω ὀδόντι σ. 2“. 2. διαφέρει 445. 1 πάντα “4905. ἢ 3. καὶ οπὶ Ἐπ. ᾿ἰ πλοτὰ Ῥ. ποτὰ Ἐσ. [[ νόμιμα Ἐπ. [] 5. εἰσί 

4“.} 6. πάντα --- σαρκοφάγα οτὰ «4505. 11] 1. σάρπης ῬΑ 05Ε“, ἢ τὴν δὲ χαλυμένην Ῥ΄44})““. ᾿ἰ 8. φωλίδα ΡῈ“. ᾿ὶ 10. ἑαυτῷ 
5. 1 11. μικρὸν 125. 12. τῷ Ὁ] τὰ ἐν “445..}} ἐκπυρία “4405, ἱὰπυλ Ῥ, ἰκπῦρι Ἐπ. ἹΠ οἵ οἷον “45. }} 18, χειμῶνα «4σ. } 14, ἔστιν 

"Ομ Οἷς ἢ 15. σάργος 5, σαργὸς “45, ΠΠ 16. θρίσσα ῬΏ54Ε4. 17. βολιταῦαι Ῥ1)5. ἢ 18. πελάγιον ῬΑ (5 Εσ, 1 20. τέχωσιν “15 
6". ᾿ὶ 22. τὰ οτὰ «4405. ἢ περὶ εἰ τὴν Λέσβον εἰ 23. πάντα οτὰ 5. [ 24. μὲν γὰρ] δὲ ῬΑ “05Εσ. 1 21. ἢ οτὰ 5“. ᾿ 28. σνζε- 
“νύμσα .4“0 5. 1 πανυργότερον Ῥ. || 29. μόνω “44105. ἢ} θορῶ εἰ 31. ϑορόν 440“. ᾿ὶ 831. ἀφεῖ Ῥ. ἀφίησι -- 82. θόλον οἵα «4405. 1 33. 
πέρ οἵὰ «45. Π τε οἵα «4405. ἢ θορῶ 6“. 1} χρῆται πολλάκις 25. 
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«αι εἰς τὸν θόλον" ἔτι δὲ θχρεύει τοῖς μακροῖς τοῖς ἀποτείνω» 
σιν οὐ μόνον τὰ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων, ἀλλὰ καὶ κεστρέως 
πολλάκις. ὁ δὲ πολύπους ἀνόητον μέν ἐςι (καὶ γὰρ πρὸς 
τὴν χεῖρα βαδίζει τῷ ἀνθρώπυ καθιεμένην), οἰκονομικὸς δ᾽ 

ἐξίν" πάντα γὰρ συλλέγει μὲν εἰς τὴν θαλάμην, Ὁ τυγχά- 5 
νει κατοσιῶν, ὅταν δὲ καταναλώσῃ τὰ χρησιμώτατα, ἐκ- 
βάλλει τὰ ὕςρακω καὶ τὼ κελύφια τῶν καρκύων καὶ κογ- 
κυλίων καὶ τὰς ἀκάνθας τῶν ἰχθυδίων" καὶ θηρεύει τοὺς 
ἰχθῦς τὸ χρῶμα μεταβάλλων καὶ ποιῶν ὅμοιον οἷς ἂν 

ΓΣΤΟΡΙΩΝ 1. 

περὶ μὲν ἕν τῶν μαλακίων τῶτον ἔχει τὸν τρόπον" τὼς δὲ 
κόγχας φασὶ τὼς λεκτὼς, καὶ τρωχαίας ποιεῖσθαι “περὶ 
αὑτὰς οἷον θώρακα σκληρόν, καὶ τῦτον μείζονα, ὅταν Ὑξ 
γωγται μείζες, καὶ ἐκ τότε ἐξιέναι ὥσπερ ἐκ φωλεξ τοὺς 
ἢ οἰκίας. ἔς: δὲ καὶ ὁ ναυτίλος πολύπους τῇ τε φύσει καὶ 

οἷς ποιεῖ περιττός ἐπιπλεῖ γὰρ ἐπὶ τὴς θαλάττης, τὴν 
ἀναφορὰν ποιησάμενος κάτωθεν ἐκ τῷ βυθᾷ, καὶ ἀναφέρε- 
ται μὲν κατεστραμμένῳ τῷ ὀστράκῳ, ἶα ῥᾷόν γε ἀνέλθη 
καὶ κενῷ ναυτίλληται, ἐπιπολάσας δὲ μεταστρέφει. ἔχαι 

πλησιάζῃ λίθοις. τὸ δ᾽ αὐτὰ τῶτο ποιεῖ καὶ φοβηθείς. λέγε- ιο δὲ μεταξὺ τῶν πλεκτανῶν ἐπί τι συνυφές, ὅμοιον τοῖς ς-- 
ται δ᾽ ὑπό τινων ὡς καὶ ἡ σηπία τοῦτο ποιεῖ" παρόμοιον 
γάρ φασι τὸ χρῶμα ποιεῖν τὸ αὑτῆς τῷ τόπῳ περὶ ὃν διω- 

τρίβει. τῶν δ᾽ ἰχθύων τῦτο ποιεῖ μόνον ῥίνη" μεταβάλλει 
Ὑὰρ τὴν χρόαν ὥσπερ ὁ πολύπυς. τὸ μὲν ἕν χλεῖςον γένος 

γανόποσι τὸ μεταξὺ τῶν δακτύλων" πλὴν ἐκείνοις μὲν πα- 
χύ, τότοις δὲ λεπτὸν τῦτο καὶ ἀραχνιῶδές ἐςτν. χρῆταω δ᾽ 
αὐτῷ, ὅταν πνεῦμά τι ἧ, ἱστίῳ" ἀντὶ πηδαλίων δὲ τῶν 
πλεκτανῶν παρακαθῴσιν' ἂν δὲ φοβηθῇ, καταδύνει τὰς 

τῶν πολυπόδων ἃ διετίζει" καὶ γὰρ φύσει συντηκτικόν ἐς τιν" 15 θαλάττης μεςώσας τὸ ὕςρακον. περὶ δὲ γενέσεως καὶ συν- 
σημεῖὴν δ᾽ ἐςΐν, πιλέμενος γὰρ ἀφίησιν ἀεί τι καὶ τέλος 
ἀφανίζεται. αἱ δὲ θήλειαι μετὰ τὸν τόκον τῦτο πάσχουσι 

μᾶλλον, καὶ γίνονται μωραΐ, καὶ ὅτε κυματιζόμεναι αἷ- 

αὐξήσεως τῷ ὀςράκε ἀκριβῶς μὲν ὕπω ὦπται, δοκεῖ δ᾽ ὑκ 
ἐξ ὀχείας γίεσθαι, ἀλλὰ φύεσθαι ὥσπερ τἄλλα κογγχχύ- 
λια, ἀ δῆλον δὲ πω ἐδ᾽ εἰ ὠποδυόμενος δύναται Ὧν». 

φθάνονται, λαβεῖν τε τῇ χειρὶ κατακολυμβήσαντα ῥᾷδιον" Ὑῶν δ᾽ ἐντόμων ἐργατικώτατον ζῴων ἐςΐ͵ σχεδὸν δὲ 38 
βλεννώδειζο τε γίνονται, καὶ ἐδὲ θηρεύσσιν ἔτι προσκαθήμε- ἢ καὶ πρὸς τἄλλα συγκρίεσθαι πάγτα, τό τε τῶν μυρμήβεων 
"αι. οἱ δ᾽ ἄρρενες σκυτώδεις τε γίνονται καὶ γλίσχροι. “η- γένς καὶ τὸ τῶν μελιττῶν, ἔτι δ᾽ ἀνθρῆναι καὶ σφῆκες κα 
μεῖον δὲ δοκεῖ εἶναι τῇ μὴ διετίζειν, ὅτι μετὰ τὸν γένεσιν πάνθ᾽ ὡς εἰπεῖν τὰ συγγενῆ τότοις. εἰσὶ δὲ καὶ τῶν ἀραχι- 
τῶν πολυποδίων ἔν γε τῷ θέρει καὶ πρὸς τὸ φθινόπωρον νίων οἱ γλωφυρώτατοι καὶ λαγαρώτατοι καὶ τεχνικώτεροι 
μέγαν πολύπουν ὑκέτι ῥῴδιόν ἐςιν ἰδεῖν, μικρὸν δὲ πρὸ τότε περὶ τὸν βίον. ἡ μὲν ὃν τῶν μυρμήκων ἐργασία πᾶσίν ἐς 
τῷ καιρὸ μέγιςοἱ εἰσιν οἱ πολύποδες. ὅταν δὲ τὼ ὠὼ ἐκτέ- 2 ἐπιπολῆς ἰδεῖ, καὶ ὡς ἀεὶ μίαν ἀτραπὸν πάντες βαδίζωσι, 
κωσιν, ὅτω καταγηράσκειν καὶ ἀσθενεῖς γύεσθαι ἀμφοτέρες 
φασὶν ὥστε ὑπὸ τῶν ἰχθυδίων κατεσθίεσθαι καὶ ῥᾳδίως 
ἀποσπᾶσθαι ἀτὸ τῶν φωλεῶν' πρότερον δὲ τοίξτον οὐδὲν 

,ὔ Ἁ Ἁ Ὶ »“ ὕὔ » 
τάσχειν. ἔτι δὲ τὸς μικρὸς καὶ νέος τῶν πολυπόδων μετὰ 

καὶ τὴν ὠπόθεσιν τῆς τροφῆς καὶ ταμιείαν" ἐργάζονται “γὰρ 
καὶ τὼς νύκτας τὼς πανσελήνες. τῶν δ᾽ ἀραχνίων καὶ τῶν39 
φαλαγγίων ἔςι μὲν πολλὼ γώη, τῶν μὲν δηκτικῶν ᾧα»- 
λαγγίων δύο, τὸ μὲν ἕτερον ὅμοιον τοῖς καλεμῴοις λύκοις, 

τὴν γόεσιν ὁθέν φασι τοιῦτον πάσχειν, ἀλλ᾽ ἰσχυρατέρους 80 μικρὸν καὶ ποικίλον καὶ ὀξὺ καὶ πηδητικόγ' καλεῖτας δὲ 
εἶναι τῶν μειζόνων. ὁ διετίζεσι δ᾽ ἐδ’ αἱ σηπίαι. εἰς δὲ τὸ 

ξηρὸν ἐξῴχεται μόνον τῶν μαλακίων ὁ πολύπες᾽ πορεύεται 
δ᾽ ἐξὶ τὸ τραχέος, τὸ δὲ λεῖον φεύγει. ἔς, δὲ τὰ μὲν ἄλλα 
ἰσχυρὸν τὸ ζῷον, τὸν δὲ τράχηλον ἀσθενές, ὅταν αιεσθῇ. 

ψύλλα" τὸ δ᾽ ἕτερον μεῖζον, τὸ μὲν χρῶμα μέλαν, τὰ δὲ 
σκέλη τὰ πρόσθια μακρὰ ἔχον, καὶ τῇ κινήσει νωθρὸν καὶ 
βαδίζον ἠρέμα καὶ ἐ κρατερὸν καὶ ὁ πηδῶν. τὰ δ᾽ ἄλλα 
πάντα, ὅσα παρατίθενται οἱ φαρμακοπῶλαι, τὼ μὲν ἀδὲε- 

4. θορόν “4505. ἢ ὅτι Ῥ' 1 2. καὶ οπὶ 65. 1 5. μὲν γὰρ συλλέγει; 125. ᾿ τυγχ. δὲ κατ᾿ “4505. ἢ 10. πλησιάση «45. Π 41. καὶ 

διυί ὡς ΡΟ. “Ε4, οπὶ “45. 1 12. ποιεῖ 4505, 1} 13. μόνον ἡ ῥίνη 5. ἢ 16. πηλώμεος ῬΟΟΡ5Εσ. || 11. ἀφανίζεται!) ἀφάξιν Ῥ.49 
55. 1 δὶ] γὰρ “45. }} 20. βλονῶδές. τε γίγνεται ῬΑ 5054Ε5. || προκαθήμεναι Ἐσ. 11 21. κυτώδεις «4505, κητώδεις ῬΈσ, ἢ τε οἵὰ “Ὁ 
65, 1 33. καὶ οὰ Ῥ΄“04Ε54. ἃ 24... πολύπυν οὐὰ «45. | ἐκ ἕξι ἑᾷδιον ἰδεῖν ῬΟο. | 27. ὥςε καὶ ὑπὸ Ὧ“. 28. πετρῶν 125. [] τοιξτ᾽ 

095. 1 29. πάσχει (5. 11 30. ὑδίνα 125, ὅθεν Ῥ. ἢ 32. ξηρὸν] σηπίον «45. 11 ἐξέρχοτται 4505, ἐξέρχεται μὲν ῬΙ5Ὲ5. ᾿ 3. πιασθὴ 
6-. : : 

4. τὰ μαλάκια, Ῥ)5Ε». ᾿ 3. αὑταῖς (6. ἢ 5. 3] καὶ 125. 1} 6. περιττῶς 5. ἢ ἐπὶ πλεῖον 4“. 1} 7. κάποθεν Ῥ. ἢ 9. χυνῶν 1“. ἢ 

10. σννηφὶς «4505. 1} 12. ἀραχνῶδίς ῬΙσ. ἃ 13. πνευμάτιον ἤ 2.5. 1 414. ἐὼν 5. 1 16. αὐξήσεως 125. ἢ 18. ἀπολνόμενος 6“. 29. 

ζώων ἰργατικώτατα σχαδόν ἐςι καὶ 25. ἐργατικώτατα οἴίαια ῬΈσ. ἢ 20. πώντα συγκρόεσθαι 15. 1 21. τὸ οτὰ 2“. ἢ} ἀνθρῖναι 5. ἢ 23. 
Ἡλαφυρώτεροι 125. 11 λαγαρώτεροι “45. ἢ τεχνικώτατοι 25, ᾿ 25. ἀεὶ] ἄν οοττ 225. [ ἀτραπὸν πάντες] ἀνατρέποντες 4“0 5. 1] 26. ταμιεῖα 
(5, τὰ ταμιῖα 46. ἃ 26. ταῖς νυξὶ ταῖς πανσελήτοις 5. } 28. μὲν οἵὰ 25. {Π μὴ] δὲ 5. {μὲ} δὲ ῬΟ5Ε5. ᾿ἰ 31. τὼ οἵὰ 4“. ἃ 
84, φαρμαχοκωλῖται “44, φαρμακσπωλίται (5, 
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μίαν τὰ δ᾽ ἀσθενῆ ποιεῖ τὴν δῆξιν. ἄλλο δ᾽ ἐςὶ τῶν καλυ- ραις ταῖς μικραῖς ἐπιβάλλον περὶ τὸ ςόμα περιθέον ἀφάν 
μένων λύκων γώος. τῦτο μὲν ἦν τὸ μριρὸν ἐχ ὑφαΐει ἀρά- σιν, ἕως ὧν συλλάβη τὸ ςόμα" τότε δ᾽ ἤδη δάκνει προσ- 
νον, τὸ δὲ μεῖζον τραχὺ καὶ φαῦλον πρὸς τῇ Ὑβ καὶ ελθόν. | 
ταῖς αἱμασιαῖς" ἐπὶ τοῖς ςομίοις δ᾽ ἀεὶ ποιεῖ τὸ ἀράχνιον, Καὶ περὶ μὲν τότων τῶν ζῴων τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. 
καὶ ἔνδον ἔχον τὼς ἀρχιὰὶς τηρεῖ, ἕως ὧν ἐμπεσόν τι κινηθῇ" 5 ἔςι δέ τι γένος τῶν ἐντόμων, ὃ ἑνὶ μὲν ὀνόματι ἀνώνυμόν 40 
ἕτειτα προσέρχεται. τὸ δὲ ποικίλον ὑπὸ τοῖς δένδρεσι ποιεῖ. ἐςιν, ἔχει δὲ πάντα τὴν μορφὴν συγγενικήν" ἔς τ δὲ ταῦτα 
τῶι μικρὸν καὶ φαῦλον ἀράχνιον. ἄλλο δ᾽ ἐςὶ τρίτον τότων ὅσα κηριοποιά, οἷον μέλιτται καὶ τὼ παρωπλήσια τὴν μορ- 
σοφώτατον καὶ γλαφυρώτατον" ὑφαΐύει γὰρ πρῶτον μὲν ᾧήν. τότων δ᾽ ἐςὶ γέη ἐννέα, ὧν τὼ μὲν ἐξ ἀγελαῖα, μέ- 
διατεῖναν πρὸς τὼ πέρατα πανταχόθεν, εἶτα ςημονίζεται λιττα, βασιλεῖς τῶν μελιττῶν, κηφὴν ὁ ἐν ταῖς μελέταις, 
ἀπὸ τῷ μέσε (λαμβώει δὲ τὸ μέσον ἱκανῶς), ἐπὶ δὲ τό- 10 σφὴξ ὁ ἐπέτειος, ἔτι δ᾽ ἀνθρήνη καὶ τοθρηδών" μοναδικὰ δὲ 
τοῖς ὥσπερ κρόκας ἐμβάλλει, εἶτα συνυφαύνει, τὴν μὲν ὖ ὅν τρία, σειρὴν ὁ μικρός, φαιός, ἄλλος σειρὴν ὁ μείζων, ὁ 

κοίτην καὶ τὴν ὠπόθεσιν τῆς θήρας ἄλλοθι ποιεῖτωι, τὴν δ μέλας καὶ ποικίλος, τρίτος δ᾽ ὁ καλούμενος βομβύλιος, 
θήραν ἐπὶ τῷ μέσου τηρῦσα" κάπειθ᾽ ὅταν ἐμπέσῃ τι, κινν» μόγιςος τότων. οἱ μὲν ἦν μύρμηκες θηρεύουσι μὲν ἀδίν, τὰ 

βώτος τοῦ μέσου πρῶτον μὲν περιδεῖ καὶ περιελίττει τοῖς δὲ πεποιημώνα συλλέγουσιν" οἱ δ᾽ ἀραΐχναι ποῶσι μὲν ἀδὲν 
ἀραχγίοις, ἕως ἂν ὠχρεῖον ποιήσῃ, μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀπή- 15 ὑδ᾽ ἀποτίθενται, θηρεύεσι δὲ μόνον τὴν τροφήν᾽ τῶν δ᾽ ἐννέα 

γεγχν ἀραμένη, καὶ ἐὰν μὲν τύχῃ πενῶσα, ἐξεχύλισεν γενῶν τῶν εἰρημένων περὶ μὲν τῶν λοιπῶν ὕςερον λεχβήσε- 
(αὕτη γὰρ ἡ ἀπόλαυσις), εἰ δὲ μή, πάλιν ὁρμᾷ πρὸς τὴλ ται, αἱ δὲ μέλιτται θηρεύεσι μὲν ὑδὲν, αὐταὶ δὲ ποίνταω 
θήραν, ἀκεσαμένη πρῶτον τὸ διερρωγός" ἐὰν δὲ τι μεταξὺ καὶ ἀποτίθενται" ἔςι γὼρ αὐταῖς τὸ μέλι τροφή. δῆλον δὲ 
ἐμπέσῃ, πρῶτον ἐπὶ τὸ μέσον βαδίζει, κἀκεῖθεν ἐπανέρχε- ποῶσιν, ὅταν τὼ κηρία ἐπιχειρῶσιν οἱ μελιττυργοὶ ἐξαιρεῖν" 
ται πρὸς τὸ ἐμπισὸν ὥσπερ ἀπ᾽ ὠρχῆς. ἐὰν δέ τις λυμή- Σ θυμιώμεναι γὰρ καὶ σφόδρα πονῦσαι ὑπὸ τῷ καπνῷ τότε 
γηται τῷ ἀραχνίε, πάλιν ἄρχεται τῆς ὑφῆς καταφερομώς μάλιςα τὸ μέλι ἐσθίεσιν, ἐν δὲ τῷ ἄλλῳ χρόνῳ ὁ σφόδρω 
τῷ ἡλής ἢ ἀνατέλλοντος διὰ τὸ μάλιςα ἐν ταύταις ταῖς ὥ- ὁρῶνται, ὡς φειδόμεναι καὶ ἀποτιθέμεναι τροφῆς χάριν. 
ραις ἐμπίπτειν τὰ θηρία. ἐργάζεται δὲ καὶ θηρεύει ἡ θή- ἔςι δ᾽ αὐταῖς καὶ ἄλλη τροφή, ἂν καλοῦσί τινες κοήρινθον" 
λεια" ὁ δ᾽ ἄρρην συναπολαύει. τῶν δ᾽ ἀραχνίων τῶν γκχαφυ- ἔςι δὲ τῦτο ὑποδεέςερον καὶ γλυκύτητα συκώδη ἔχον, κο- 
ρῶν καὶ ὑφαινόντων ἀράχνιον πυκνὸν δύο ἐςὶ γένη, τὸ μὲν 25 μίζυσι δὲ τῦτο τοῖς σκέλεσι καθάπερ καὶ τὸν κηρόν, ἔς: δὲ 
μεῖζον τὸ δ᾽ ἔλαττον. τὸ μὲν ἦν μακροσκελέςερον κάτωθεν περὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν καὶ τὸν βίον πολλὴ ποικιλία. ἐπει»- 
κρεμάμενον τηρεῖ, ὅπως ὧν μὴ φοβόμενα τὰ θηρία εὐλα- δὲν γὰρ παραδοθὴ αὐταῖς καθαρὸν τὸ σμῆνος, οἰκαδυμῶσι 
βᾶται ἀλλ᾽ ἐμπίπτῃ ἄνω (διὰ γὰρ τὸ μέγεθος ὑκ. εὐκρυφές τὰ κηρία, φέρεσαι τῶν τ᾽ ἄλλων ἀνθέων καὶ ἀπὸ τῶν δέν- 
ἐς), τὸ δὲ συμμετρότερον ἄνωθεν ἐπηλυγισώμενον τῷ ἀρα- ρων τὰ δάκρυα, ἱτέας τε καὶ πτελέας καὶ ἄλλων τῶν 
χρέα. ὀπὴν μικράν. δύνανται δ᾽ ἀφιέναι οἱ ἀράχναι τὸ ἀραΐ- 3) κολλωδὲς ἄτων. τότῳ δὰ καὶ τὸ ἔδαφος διαχρίοσι τῶν ἄλ» 
χριοὸν εὐθὺς γενόμενοι, ὑκ ἔσωθεν ὡς ὃν περίττωμα, καθάπερ λων θηρίων ἕνεκεν" καλῶσι δ᾽ οἱ μελιττουργοὶ τῦτο κόνισιν. 
φησὶ Δημόκριτος, ἀλλ᾽ ὠπὸ τῷ σώματος οἷον φλοιόν, ἢ τὲ καὶ τὼς εἰσόδυς δὲ παροικοδομῦσιν, ἐὰν εὐρεῖκι ὦσιν. πλάτο. 
βάλλοντα ταῖς θριξίν, οἷον αἱ ὕςριχες. περιτίθεται δὲ καὶ τουσι δὲ κηρία πρῶτον ἐν οἷς αὐταὶ γίνονται, εἶτ᾽ ἐν οἷς. οἱ 
περιελίττεται καὶ τοῖς μείζοσι. ζῴοις, ἐπεὶ καὶ ταῖς σαύ- καλύμενοι βασιλεῖς καὶ τὰ κηφήνιω. τὼ μὲν Ἦν αὑτῶν ὠεὶ 

3. πκχὺ 1“. 11 5. ἔχον ἔχει “4505. ||. 9. κέρατα “4505. {Πμονίζεται Ῥοϑὶ ἰασατιδην 0. ἢ 10. τύτοις ογὰ Ὁ ἰῃ ἰδουπα. [ 12. ἄλλα» 
χάδι 4“. } 13. θύραν Ῥ. 1 τηρῦσα] ὰὸ Ρὶ οἵχὰ Ἐπ. ᾿Π ἔπειθ᾽ ῬΏ5. ἢ τι ογὰ 05}. 1 14. μὲν περιδ περελῆτει Ὁ. ἢ 15. ἔνογκεν 
Ἐσ5, ὄνεγκο Ῥ. { 17. ἀπόλυσις 4504“. 1} 18. ἀκεσάμενον 4485. ἵ{ 20. λυμαίνηται 445. } 25. γέη ἰςί 125. {}] 26. κιίτωθεν οπὰ 
“{“.} 28. ἐμπίστει 4“. ἢ εὔκρυφά 15, εὐφυὲς 4“. ἢ 29. ἐπιλυγησείμενον ῬΟ-. 11 80. δύναντα!] ὁ δύνανται 1). ἢ 831. ἐκ} ὦ ὑκ 440», 

γᾷ 5. ἢ ὡς δὴ ὅσον 5. }} 382. φησὶν ὁ ὃ. δημόκριτος Ὁ25..}} ἣ τὰ βάλλοντα] μεταβάλλονται 225, εἶτα ἡπϑυα “4405. }} 33. ὕς τρίχες 
Ι 834. πελελίττε! ῬΑ4( 2“. ᾿ αὔραις 4406“. 

ΕΣ τῷ φόματι «4405. 1} τὸ δ᾽ ἥδη ῬΆ“, ὃ δὶ “905. ΠΠπροελθόν Ἐρ. 1 ἅ, μὴ] μὲν ὅν ῬΑ“. ἢΠ τότων οπὶ .45. ἢ τῶν οπι . " 
5. ἀνώτυμόν ἄτα: “05 }) 5 Ἐπ“ ὁμώνυμον. 6. πᾶσαν 65. 1 1. μέλιττα . ἢ" καὶ -- 8. μέλιττα ογὰ .4“. ἢ 9. βασιλεῖς τῶν μελιττῶν 
οἱ ῬΆΔΟ 66, ᾿ 10. ἀνθρίη 1)“. ἢ τῶν θρηδῶν “45. [ νομαδικὰ “440. 1} 11. εἴρην αἰτοθίχαο “4505. αὶ φαλός ῬΈ“. ἢ 17. μέλισσαι 

!Ρ.425Ρ“.}} αὗται “σ. |{ 19. μελιτεργὰ 4Εσ. ἵ ἐξαίρειν μ]ετίχιθ. [[20. γὲρ οπὶ 65. 11 23. ταύταις 4440“. {Π κύρινθον ὅσ, κόριθον Ῥ. ἢ 
25. τῦτο.οτῃ Ἐπ. 1 δὲ καὶ πεὶ . ᾿ 36. βίον αὐτῶν πολυποικιλία «45. ἢ 28. δ᾽ 45. } 29. τὸ δάκρυον Ῥ. 1[ 30. διαχρίυσαι Ὁ. 11 31. 
μελιτυργοὸὶ (4585. 11 κανησιν Ῥ, κύγυσιν 1)5, κόμμωσιν ΡῬ]Ἰπΐα5. {[|33. δὲ] δὲ καὶ “4440. 
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πλάττασι, τὼ δὲ τῶν βασιλέων ὅταν ἢ πολυγονία, τὰ δὲ 

κηφήνια ἐὰν μέλιτος ἀφθονία ἐπισημαύῃ, πλάττουσι δὲ 
δῚ “ Ἁ ,“" «ἊὩὉΝῈΉ Ν ; Ν “ τὰ μὲν τῶν βασιλέων πρὸς τοῖς αὐτῶν (μικρὰ δ᾽ ἐςὶ ταῦ- 

τα), τὰ δὲ κηφήνια πρὸς αὐτά" ἐλάττω δ᾽ ἐςὶ ταῦτα τῷ 
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σθεν ποσί" τότυς δ᾽ ἐκμάττεσιν εἰς τὰς μέσυς, τὸς δὲ μέσας 
εἰς τὰ βλαισὰ τῶν ὀπισθίων" καὶ ἕτω γεμισθεῖσαι ὠκοπέ- 

τονται, καὶ δῆλαί εἰσι βαρυνόμεναι. καθ᾽ ἑκάςην δὲ πτῆσιγ 
ἀ βαδίζει ἡ ὦ ἐφ᾽ ἕτερα τῷ εἴδει ἄνθη, οἷδν ἀπὸ ἴου 

μεγέθει τῶν μελιττίων. ἄρχονται δὲ τῶν ἱςῶν ἄνωθεν ἀπὸ 5 ἐπὶ ἴον, καὶ οὐ θιγγάνει ἄλλου γε, ἕως ἀν εἰς τὸ σμῆνος 
τῆς ὀροφῆς τὸ σμήνους, καὶ κάτω συνυφεῖς ποιῶσιν ἕως τό: εἰσπετασθῇ. ὅταν δ᾽ εἰς τὸ σμῆνος ἀφίκωνται, ἀποσείονται, 
ἐδώφυς ἱςξὺς πολλός. αἱ δὲ θυρίδες καὶ αἱ τῷ μέλιτος καὶ καὶ παρακολυθῦσιν ἑκαςῃ τρεῖς ἢ τέτταρες. τὸ δὲ λαμβα-- 

τῶν σχαδόνων ἀμφίξομοι" περὶ γὰρ μίαν βάώσιν δύο θυρί. νόμενον ἃ ῥείδιόν ἐςιν ἰδεῖν" ἀδὲ τὴν ἐργασίαν ὅντινα τρόπον 

δὲς εἰσί, ὥσπερ ἡ τῶν ἀμφικυπέλλων, ἡ μὲν ἐντὸς ἡ δ᾽ ποιῶνται, ὧκς ὦπται" τῷ δὲ κηρῷ ἡ ἀνάληψις τεθεώρηται ἐπὶ 

ἐκτός. αἱ δὲ περὶ τὼς ἀρχὼς τῶν κυρίων πρὸς τὰ σμήνη 10 τῶν ἐλαιῶν, διὰ πυκνότητα τῶν φύλλων ἕν ταὐτῷ διαμε- 
συνύφειαι, ὅσον ἐπὶ δύο ἢ τρεῖς ςίχες κύκλῳ, βραχεῖαι καὶ νεσῶν πλείω χρόνον. μετὰ δὲ τῦτο νεοττεύεσιν. ἀϑὲν δὲ κω- 
κεναὶ μέλιτος" πληρέξερα δὲ τῶν κηρίων τὰ μάλιςα τῷ λύει ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ εἶναι νεοττὸς καὶ μέλι καὶ κηφῆνας. 

» ᾿ ν 2 “ " ν Νν Φ ες ν , . Ἂ , 
κηρῷ καταπεπλασμώα. περὶ δὲ τὸ ςόμα τῇ σμήνες τὸ μὲν ἐὰν μὲν οὖν ὁ ἡγεμὼν ζῇ, χωρίς φασι τὸς κηφῆνας γίγνε- 

πρῶτον τῆς εἰσδύσεως περιαλήλιπται μίτυϊ' τῦτο δ᾽ ἐξὶ μέ. σθαι, εἰ δὲ μή, ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν κυττάροις γονᾶσθαι 

λαν ἱκανῶς, ὥσπερ ὠποκώθαρμ᾽ αὐταῖς τῷ κηρῖ, καὶ τὴν 15 ὑπὸ τῶν μελιττῶν, καὶ γίγνεσθαι τούτους θυμικωτέρες" διὰ 
ὀσμὴν δριμύ, φάρμακον δ᾽ ἐξὶ τυμμάτων καὶ τῶν τοιότων καὶ καλεῖσθαι κεντρωτύς, ἀκ ἔχοντας κέντρον, ἀλλ᾽ ὅτι βύ- 

ἐμπυημάτων" ἡ δὲ συνεχὴς ἀλοιφὴ τούτῳ πισσόκηρος, λονταῖ μὲν ὁ δύνανται δὲ βάλλειν. εἰσὶ δὲ μείζους οἱ τῶν 
ἀμβλύτερον καὶ ἧττον φαρμακῶδες τῆς μίτυος. λέγοσὶ δέ κηφήνων κύτταροι. ἀναπλάττεσι δὲ ὁτὲ μὲν καὶ αὐτὰ καθ᾽ 
τινες τὸς κηφῆνας κηῤίω μὲν πλάττειν καθ᾽ αὐτὸς καὶ ἐντῷ αὑτὰ τὰ κηρία τὰ τῶν κηφήνων, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δ᾽ ἐν τοῖς 
αὐτῷ σμήνει καὶ ἐν τῷ ἑὴ κηρίῳ μεριζομένες πρὸς τὰς με- Ὦ τῶν μελιττῶν" διὸ καὶ ἀποτέμνουσιν. εἰσὶ δὲ γώη τῶν με- 
λίττας, μελιττοργεῖν μότοι ἀθέν, ἀλλὰ τρέφεσθαι τῷ τῶν λιττῶν πλείω, καθώπερ εἴρηται πρότερον, δύο μὲν ἡγεμό- 
μελιττῶν καὶ αὐτὸς καὶ τὸς νεοττός, διατρίβουσι δ᾽ οἱ κη- νων, ὁ μὲν βελτίων πυρρός, ὁ δ᾽ ἕτερος μέλας καὶ ποικι- 
φῆνες τὼ μὲν πολλὰ ἔνδον, ἐὰν δ᾽ ἐκπέτασθῶσι, προσφέ- λώτερος, τὸ δὲ μέγεθος διπλάσιος τῆς χρηςῆς μελίττης" ἡ 

ρονται ῥύβδην ἄνω πρὸς τὸν ὑρανόν, ἐπιδινῆντες αὑτὸς καὶ δ᾽ ἀρίστη μικρά, στρογγύλη καὶ ποικίλη, ἄλλη μακρά, 
ὥσπερ ἀπογυμνάζοντες" ὅταν δὲ τῶτο δράσωσι, πάλιν εἰσ- 25 ὁμοία τῇ ἀνθρήνῃ. ἕτερος ὃ φὼρ καλόμενος, μέλας, πλα- 
ελθόντες εὐωχῆνται. οἱ δὲ βασιλεῖς ὁ πέτονται ἔξω, ἐὼν μὴ 
μετὰ ὅλου τῷ ἐσμῶ, ὅτ᾽ ἐπὶ βοσκὴν ὅτ᾽ ἄλλως. φασὶ δὲ 
καὶ ἐὰν ἀποπλανηθῇ ὁ ἀφεσμός, ἀνιχνευέσας μεταθεῖν ἕως 
ἂν εὕρωσι τὸν ἡγεμόνα τῇ ὀσμῇ. λέγεται δὲ καὶ φέρεσθαι 

τυγάςωρ. ἔτι δ᾽ ὁ κηφήν᾽ τος μέγιςος πάγτων, ἄκεντρος 
δὲ καὶ νωθρός. διαφέρυσι δ᾽ αἱ γινόμεναι τῶν μελιττῶν αἶτ᾽ 
ἀπὸ τῶν τὰ ἥμερα νεμομένων καὶ ἀπὸ τῶν τὼ ὀρενά" εἰσὶ 
γὰρ αἱ ὠπὸ τῶν ὑλονόμων δασύτερωι καὶ ἐλάττες καὶ ἐρ- 

αὐτὸν ὑπὸ τῇ ἐσμῶ, ὅταν πέτεσθαι μὴ δύνηται" καὶ ἐὰν 30 γατικώτεραι καὶ χαλεπώτεραι. αἱ μὲν ἕν χρης αἱ μέλιτται 
γ ᾿ 

ἀπόληται, ἀπόλλυσθαι τὸν. ἀφεσμόν" ἐὰν δ᾽ ἄρα ;χρόνον 
τινὰ διωμείωσι καὶ κηρία ποιήσωσι, μέλι οὐκ ἐγγίνεσθαι 

Ν 

καὶ αὐτὰς ταχὺ ἀπόλλυσθαι. τὸν δὲ κηρὸν ἀγαλαμβάνυσιν 

ἐργάζονται τά τε κηρία ὁμαλὰ καὶ τὸ ἐπιπολῆς κάλυμμα 
πᾶν λεῖον, ἔτι δ᾽ ἕν εἶδος τῷ κηρία, οἷον ἅπαν μέλι ἢ νεοτ- 

ν ἃ Ω ᾿ δὲ ““ΗΥ̓ »» » ,»» ͵7ὔ Ψ 
τὸς ἢ κηφῆνας" ἄν δὲ συμβῇ ὥς᾽ ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ ἅπαν- 

αἱ μέλισσαι ἀριχώμεναι πρὸς τὰ βρύω ὀξέως τοῖς ἔμπρο- τα ποιεῖν αὐτά, ἔςαι ἐφεξῆς ἕν εἶδος εἰργασμένον δὴ᾽ ἀν- 

ῷ. ὅταν «45. ἢ} ἀφθονία δυ]ραγρίαβ: οοάΐοεβ ἀφθονίαν. 6, συνυφὶς (συνιφὲς .45) ποιῶσί τε ἕως (ὡς 4509) Ρ505},4 5, δον. 
τεχὶϊ Ταγπουυϑ. 11. συνυφεῖαι 9“, συτηφεῖαι “445, συτυφυῖαι 125. ΠΟ 14. μήτυϊ οἱ 48." μήτυος 4440“. 46. τριμμάτων Ῥ. ὁ 41. ἔων 

ποιημάτων “40. 1] 20. ἑὴ οπλὶ “450 “. } μυριζομένυς Ῥ. ᾿ 21. μελιτυργεν Ὅ4Εσ. ᾿ τὸ Ῥ5. ἢ} 24. ῥύδην “05. 1} .:25. δρῶσι “44. ἃ 

28. ὁ αὐτῶν ἱσμός .450 5. 11 μεταθεῖναι ὡς “45, μετανθεῖν ἕως Ἐπ. 30, αὐτὴν 25. 1 31, ἀπόλληται 4452). } ἀπολύεσθαι αὐτῶν τὸν ἰσμόν 

“445, ἀπόλλυσθαι τὸν αὐτῶν ἐσμόν 5. ᾿ 32. διαμένωσι Ἐπ5. 11 κηρία ὁ π. 25. ἢ 338. ἀπολύεσθαι 4“. {{ ἀναλαμβάτεσαι 445. }} 834. ἀρχό- 
μεναι “(50 5, ἀρυόμεναι 12“. ἢ] τοῖς} πρὸς τοῖς Ὧ“, [1 ἔμπροσθε 5. 

4. αἱμάττυσιν 5. [ 2. βλαισσὰ Ἐπ. Ἰ χωσθεῖσαι Ὁ“, σθεῖσαι ῬῈ. Ἱ 3. εἰσι] δί εἰσι 26. Π δὲ οτι 5. ἢ 6. εἰσπετασθῆ, ὅταν 

δ᾽ εἰς τὸ σμῆνος οτὰ ῬΑ504Ε“. ᾿ ἀποσείοντα 45, ἢ 7. ἑκάςοτε Ῥ. ἢ 8. ὑδὲ] ὅ δὲ 4505, ἢ 125. } ἔντινα] τύα Ὦσ“, καὶ τηὰ Ασα. αὶ 

41. τῦτο δὲ «45,1: 12. αὐτῷ οτὰ ΡΆΕσ. ἱ κηρίῳ ἱπῖρρ: κηρῶ Ρ65} 5, καιρῶ 45. ἢ 44. γενέσθαι “40 6, {Π 16. κέστρον οὐχ 4058". ἢ 

49. τὰ διὶο τῶν οπλ «45. ἰ[ ἐπὶ οτὰ “4“058. 1 21. δύο ὁ μὲν ἡγεμὼν ὧν ὃ “1505, 1] 22. μὴ] δὲ “4456.. ἢ1 25. ἀρθρήνη 66. {{ ὃ ἕτερος ὃ 
“45. 1 26. ἔτι οτὰ “4505. [Π 29. γὰρ] δὲ “4505. } 30. αἱ οπι “4505, ᾿ 32. ἔς, ῬΟΟΏ54Εο. || 33. ἰὼν 65. ἢ 84. ἐλ 4“, 
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τλίας. αἱ δὲ μακραὶ τά τε κηρία ποΐσιν ἀνώμαλα καὶ τὸ τὰ παρ᾽ αὑτοῖς κηρία, εἰσέρχονται δέ, ἐὰν λάβωσι, καὶ εἰς 
κάλυμμα ἀνῳδηκός, ὅμοιον τῷ τῆς ἀνθρήνης, ἔτι δὲ τὸν τὼ ἀλλότρια" ἐὰν δὲ ληφθῶσι, ὀνήσκεσιν. ἔργον δ᾽ ἐςὶ λα- 
γόνον καὶ τἄλλα ὁ τεταγμένα ἀλλ᾽ ὡς ἂν τύχμ᾽ γύονται θεῖν" ἐπί τε γὼρ εἰσόδῳ ἑκάςη φύλακές εἰσιν, αὐτός τε 
δ᾽ ἐξ αὐτῶν οἵ τε πονηροὶ ἡγεμόνες καὶ κηφῆνες πολλοὶ καὶ ἐὰν εἰσελθὼν λάθῃ, διὼ τὸ ὑπερπεπλῆσθαι ἃ δύναται πέτε- 
οἷ φῶρες καλόμενοι, μέλι δ᾽ ἢ πάνυ βραχὺ ἢ οὐδέν. ἐπι- 5 σθαι, ἀλλὰ πρὸ τὰ σμήνες κυλίεται, ὥς᾽ ἔργον ἐςὶν αὐτῷ 
κάθηνται δ᾽ ἐπὶ τοῖς κηρίοις αἱ μέλιτται καὶ συμπέττουσιν' ἐκφυγεῖν. οἱ δὲ βασιλεῖς αὐτοὶ μὲν ἐχ ὁρῶνται ἔξω ἄλλως 
ἐὰν δὲ τοῦτο μὴ ποιῶσι, φθείρεσθαί φασι τὰ κηρία καὶ ἢ μετ' ἀφέσεως" ἐν δὲ ταῖς ἀφέσεσιν αἱ λοιπαὶ περὶ τῦτον 
ἀραχνίξσθαι. καὶ ἐὰν μὲν τὸ λοιπὸν δύνωνται κατέχειν ἐπι- συνεσπειραμέναι φαίνονται. ὅταν δ᾽ ἄφεσις μέλλῃ γίγνε- 
καθήμεναι, τοῦθ᾽ ὥσπερ ἔκβρωμα γύεται, εἰ δὲ μή, ἀπόλ- σθαι, φωνὴ μονῶτις καὶ ἴδιος γύεται ἐπί τινας ἡμέρας, καὶ 
λυται ὅλα. γύεται δὲ σκωλήκια ἐν τοῖς φθειρομένοις, ᾧ 10 πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὀλίγαι πέτονται περὶ τὸ σμῆνος" 
“τερόμενα ἐκπέταται. καὶ τὰ πίπτοντα δὲ τῶν κηρίων ὀρθῶ- 
σιν αἱ μέλιτται, καὶ ὑφις σιν ἐρείσματα, ὅπως ὧν δύνων» 

"πιεῖ ᾿ . «αν Φ ΄ ται ὑπιέναι" ὅταν γὰρ μὴ ἔχωσιν ὁδὸν ἢ προσπορεύσονται, 
ὦ προσκαθίζεσιν, εἶτ᾽ ἀραχνῶται. τῷ δὲ φωρὸς καὶ κηφῆνος 

εἰ δὲ γύεται, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐν ταύταις, ἀκ ὦπταί πω διὰ 

τὸ μὴ ῥάδιον εἶναι. ὅταν δ᾽ ἀθροισθῶσιν, ὠποπέτονται καὶ 
χωρίζονται καθ᾿ ἔκαςον τῶν βασιλέων αἱ ἄλλαι" ἐὼν δὲ 

τύχωσιν ὀλίγαι πολλαῖς ἐγγὺς καθεζόμεναι, μετανίς ανται΄ 
γενομένων οὐδέν ἐςιν ἔργον, τὰ δὲ τῶν ἄλλων βλώκτουσιν. 15 αἱ ὀλίγαι πρὸς τὼς πολλάς, καὶ τὸν βασιλέα ὃν ἀπέλιπον, 
ὡλισκόμενοι δὲ θνήσκυσιν ὑπὸ τῶν χρηςῶν μελιττῶν, κτεί- ἐὼν συνακολεθήση, διαφθείρεσιν. τὰ μὲν ἦν περὶ τὴν ὠπό- 
τόσι δ᾽ αὗται σφόδρα καὶ τῶν ἡγεμόνων τὸς πολλές, καὶ λειψιν καὶ ἄφεσιν τῦτον συμβαύει γύεσθαι τὸν τρόπον. εἰσὶ 
μᾶλλον τοὺς πονηρούς, ἵνα μὴ πολλοὶ ὄντες διασπῶσι τὸν δ᾽ αὐταῖς τεταγμέώαι ἐφ᾽ ἔκαςον τῶν ἔργων, οἷον αἱ μὲν 
ἐσμόν. κτείνετι δὲ μάλιςα, ὅταν μὴ πολύγονον ἢ τὸ σμῇ- ἀνθοφορῦσιν, αἱ δ᾽ ὑδροφορῦσιν, αἱ δὲ λεαΐυσι καὶ κατορ- 
τος μηδὲ ἀφέσεις μέλλωσι γίγνεσθαι" ἐν γὰρ τούτοις τοῖς 29 θῦσι τὼ κηρία. φέρει δ᾽ ὕδωρ, ὅταν τεκνοτροφῇ. πρὸς σάρ- 
παιροῖς καὶ τὼ κηρία διαφθείρεσι τὼ τῶν βασιλέων, ἐὰν ἢ 
“αρεσκευασμένα, ὡς ἐξαγωγέων ὄντων. διαφθείρεσι δὲ καὶ 
τὼ τῶν κηφήνων, ἐὼν ὑποφαίνῃ ὠπορία μέλιτος καὶ μὴ 
εὐμελιτῇ τὰ σμήνη" καὶ τοῖς ἐξαιρῦσι περὶ τῷ μέλιτος τότε 

κα δ᾽ ἐθενὸς καθίζει, ἀδ᾽ ὀψοφαγεῖ. “χρόνος δ᾽ αὐταῖς οὐκ 
ἔςιν εἰθισμένος ἀφ᾽ ὅτου ἄρχονται ἐργώζεσθαι" ἀλλ᾽ ἐὰν 
τἀπιτήδεια ἔχωσι καὶ εὖ διώγωτι, μῶλλον ἐν ὥρᾳ, τῷ ἔτυς 
ἐγχειρῦσι τῇ ἐργασίᾳ, καὶ ὅταν εὐδία ἥ, συνεχῶς ἐργά- 

μάχονται μάλιςα, καὶ τὸς ὑπάρχοντας τῶν κηφήνων ἐκ- 25 ζονται. καὶ εὐθὺς δὲ νέα ἔσα, ὅταν ἐκδύῃ, ἐργάζεται τρι- 
βάλλεσι, καὶ πολλάκις ὁρῶνται ἐν τῷ τεύχει ὠποκαθήμε- ταία, ἐὰν ἔχη τροφήν. καὶ ὅταν ἐσμὸς προκάθηται, ὠπο- 
ται. πολεμῦσι δὲ σφόδρα αἱ μικραὶ, τῷ γένει τῷ μακρῷ, τρέπονται ἔνιαι ἐπὶ τροφήν, εἶτ᾽ ἐπανέρχονται πάλιν. ἐν δὲ 
καὶ πειρῶνται ἐκβάλλειν ἐκ τῶν σμηνῶν' κῶν ἐπιιρατήσωσι, τοῖς εὐθηνοῦσι τῶν σμηνῶν ἐκλείπει ὁ γόνος τῶν μελιττῶν 
τῦτο δοκεῖ ὑπερβολῇ γίγνεσθαι ἀγαθὸν σμῆνος. αἱ δ᾽ ἔτε- περὶ τετταράκονθ᾽ ἡμέρας μόνον τὼς μετὰ χειμερινὰς τρο- 

ΓῚ ᾽ γκιν- -“ ᾽ » ᾽ὔ ᾽ Ν Ω ᾿᾿ ε Ν ,» «ἡ 
ράι ἄν γένωνται αὐταὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ἀργῦσί τε καὶ τέλεως 3) πάς. ἐπειδὰν δ᾽ ηὐζημένοι ὦσιν οἱ νεοττοί, τροφὴν αὐτοῖς 
ἐθὲν ποίξσιν ἀγαθόν, ἀπόλλυνται δὲ καὶ αὐταὶ πρὸ τῷ φθι- 
νοπώρου. ὅσας δὲ κτεύντσιν αἱ χρης αἱ μέλιτται, πειρῶνται 
μὲν ἔξω τῷ σμήνες τῦτο πρώττειν" ἐὰν δ᾽ ἔσω τις ἀποθάνῃ, 
ἐξώγνεσιν ὁμοίως. οἱ δὲ φῶρες καλέμενοι κακυργῦσι μὲν καὶ 

παραθεῖσαι καταχρίουσιν" ὅταν δ᾽ ἢ δυνατός, αὐτὸς διελὼν 

τὸ κάλυμμα ἐξέρχεται. τὼ δὲ γινόμενα θηρία, ἐν τοῖς σμή- 
γεσὶ καὶ λυμαινόμενα τὰ κηρία αἱ μὲν χρηςἀὶ μέλιτται 
᾽ ’ « Ὅν Ξ λ ’΄ »“ ᾿ ΄ ἐκκαθαίρεσιν, αἱ δ᾽ ἕτεραι διὰ κακίαν περιορῶσιν ὠπολλύ- 

1. μιιραὶ 224. 1 2, τὸ Ῥ. ἢ ἀνθρίης ῬΏ“. ᾿ 3. τἄλλα τεταγμένα ὡς Ῥ.4505 0,45. 1 ἀ. αὐτῆς “49. 11 πολλοὶ κηφῆνες Ῥ4450". ἵ 
5. φλῶρες Ρ. ἰ δ᾽ ὅ] δὴ 44058, δὲ ῬΏ“. ἢ 6. ἐπὶ] ἐν 225. 1. θηρία “45. ἢ 9. ἀπόλλυνται Ὧ“σ. ΠΟ 11. πτεραιόμενα «44. {1 δὲ τῶν 

δὲ κηρίων 45. 1} 12. ἐρύματα 4052. ᾿ ἂν οἵα ῬΙ5. ᾿ 13. προσπορεύονται 5. 14. ἀραχυι ται Ῥ. [ἱ κηφήνι 45. 1 15. γενον 
μένν 5. 1 ἰς] δὴ (5, δεῖ 4“. ἢ 16, κτείισαι Ἐπ. 1} 18. μὴ οπι 65. 1} πολλοὶ ὄντες} πονηροὶ ὦσι καὶ 445. 1 23. ἄν Ῥῶο. ᾿ ὑκοφωρῃ 

ἢ 5. ᾿ ἀπομοιρία, 4505. μὴ εὐμέλιττα σμήνη 5, μὴ ἀ μέλιτα σμῆνα «45, μὴ εὐμελιττῆ τὰ σμνήνη 125. ἢ 27. αἱ οτὰ .4“. 1 29, ὑπερ- 
βολῇ γίγνεσθαι!) ὑπερβαλέσθαι «45. 1} 30. αὑτῶν Ῥ. || 34. καχυργῶσι}] καὶ κακεργῶσι “4405. 

4. αὐτῶν 45. ἢ εἰς] καὶ εἰς 125. 2. ληφθῶσων] ληφθῶσιν εἰς τὰ ἀλλότρια Ρ.)5. 1 λαβεῖν 2“. ἢ 8. εἰσόδω γὰρ 25. 1} ἀ. ὑπερ- 
πλησθῆναι 15. ἢ 11, πὼ] ὕπω “0545, | 12. ἀπκοπέταιται ῬΑ 505Εσ. { 13. αἱ δ᾽ ἄλλαι ἐὰν (κἄν “445) τύχωσιν “405. ἢ 19. αἱ 

δὲ ὑδροφορῶσιν οαἱ ῬΏ“. αὶ 21. ὀψοφαγῆ “45. 1 22. ἰνςάζεσθαι 4“. 1} 23. τ᾽ ἐπιτήδεια Ῥ. 11 ἔχη “055. 11 εὖ διάγεσι Ῥ, εὐδίαι 
ὥὧσι Ὧσ. {1 25. κδοί) “44. ἢ 26. ἀποπέτονται 1) 5, ᾿ 28, εὐσϑενῖσι “440. ἢ 30. ἐὰν Ρύο,  αὐξημίνοι 445. 31. κατακλείωσιν 2“. 1 ἀδύ- 
νατος Ρ. 450 6Εσ, || 33, καὶ] καὶ τὰ Ρ΄.4405}., 
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μενα τὰ ἔργα. ὅταν δὲ τὰ κηρία ἐζαιρῶσιν οἱ μελιττεργοΐ, 
ἀπολείπεσιν αὐταῖς τροφὴν διὰ χειμῶνος, ἢ ἐὰν μὲν διαρ- 
κὴς ἧ, σώζεται τὸ σμῆνος, εἰ δὲ μή, ἐὰν μὲν χειμὼν ἧ, 
αὐτῷ θνήσκυσιν, εὐδιῶν δ᾽ ὁσῶν ἐκλείπεσι τὸ σμῆνος. τροφῇ 
δὲ χρῶνται μέλιτι καὶ θέρος καὶ χειμῶνος" τίθενται δὲ καὶ 
ἄλλην τροφὴν ἐμφερῆ τῷ κηρῷ τὴν σκληρότητα, ἣν ὄνο- 
μαάζοσί τινες σανδαράκην. ἀδικῶσι δ᾽ αὐτὰς μάλιςα οἵ τε 
σφῆκες καὶ οἱ αἰγίθαλοι καλέμενοι τὰ ὄρνεα, ἔτι δὲ χελι- 
δὼν καὶ μέροψ. θηρεύεσι δὲ καὶ οἱ τελματιαῖοι βάτραχοι 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 1. 

τῶν σμηνῶν κτείνει αὐτόν. τὸ δὲ γένος τὸ τῶν μελιττῶν ὃ 
ν Ψ ΄ὔ Ἁ ᾿ΕΟΣῚ » εἴρηται ὅτι πονηρόν τε καὶ τραχέα τὼ κηρία ἐργάζεται, εἰσί 

τινες τῶν μελιττεργῶν οἵ φασι τὼς νέας μάλιςα τῶτο ποι- 
εἶν δι᾽ ἀνεπιςημοσύγην" νέαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐπέτειοι. ἐχ ὁμοίως 

5 δ᾽ οὐδὲ κεντοῦσιν αἱ νέαι" διὸ οἱ ἐσμοὶ φέρονται" εἰσὶ γὼρ 
νέων μελιττῶν. ὅταν δ᾽ ὑπολίχῃ τὸ μέλι, τὸς κηφῆνας -ἐκ- 
βάλλεσι, καὶ παραβάλλεσι σῦκω καὶ τὼ γλυκέα αὐταῖς. 

τῶν δὲ μελιττῶν αἱ μὲν πρεσβύτεραι τὰ εἴσω ἐργαΐζρνται, 
καὶ δασεῖαί εἰσι διὰ τὸ εἴσω μένειν, αἱ δὲ νέαι ἔξωθεν φέ- 

πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτὼς ἀπαντώσας" διόπερ καὶ τότες οἱ με- το ρεσι καὶ εἰσὶ λειότεραι. καὶ τὸς κηφῆνας δὲ ὠποκτείγουσιν, 
λισσεῖς ἐκ τῶν τελμάτων, ἀφ᾽ ὧν ὑδρεύονται αἱ μέλιτται, 
βηρεύσσι, καὶ τὰς σφηκίας καὶ τὰς χελιδόνας τὰς πλησίον 
τῶν σμηνῶν ἐζαιρῦσι, καὶ τὼς τῶν μερόπων νεοττιώς. ὑδὲν 
δὲ φεύγουσι τῶν ζῴων ἀλλ᾽ ἢ ἑαυτάς. ἡ δὲ μάχη αὐτῶν 

ὅταν μηκέτι χωρῇ αὐταῖς ἐργαζομέναις" εἰσὶ δ᾽ ἐν μυχῷ 
τὸ σμήνες. ἤδη δὲ νοσήσαντός τινος σμήνες ἤλθόν τινες ἐπ᾿ 

ἀλλότριον, καὶ μαχόμεναι νικῶσαι ἐξέφερον τὸ μέλι" ἐπεὶ 
δ᾽ ἀπέκτεινεν ὁ μελιττεργός, ὕτως ἐπεζήεσαν αἱ ἕτεραι καὶ 

ἐξὶ καὶ πρὸς αὑτὼς καὶ πρὸς τὸς σφῆκας" καὶ ἔξω μὲν 15 ἠμύνοντο, καὶ τὸν ἄνθρωπον ὑκ ἔτυπτον. τὼ δὲ νοσήματα 
ὅτε ἀλλήλας ἀδικῦσιν ὅτε τῶν ἄλλων ἀθέν, τὰ δὲ πρὸς τῷ 
σμήνει ὠποκτείνουσιν, ὧν ἂν κρατήσωσιν. αἱ δὲ τύπτουσαι 
ἀπόλλυνται διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ κέντρον ἄνευ τῷ ἐντέρου 
ἐξαιρεῖσθαι" “πολλάκις γὰρ σώζεται, ἐαν ὁ πληγεὶς ἐπι- 

ἐμπίπτει μάλιςα εἰς τὰ εὐθηνῆντα τῶν σμηνῶν, ὅ τε κω- 

λύμενος κλῆρος" τῦτσ γίεται ἐν τῷ ἐδάφει σκωλήκια μι- 
κρά, ἀφ᾽ ὧν αὐξανομόων ὥσπερ ὠράχνια κατίσχει ὅλον τὸ 
σμῆνος, καὶ σήπεται τὼ κηρία" ἄλλο δὲ νόσημα οἷον ἀρ- 

μελῆται καὶ τὸ κέτρον ἐκθλάψῃ" τὸ δὲ κέτρον ὠποβαλῶσα 20 γία τις γίνεται τῶν μελιττῶν καὶ δυσωδία, τῶν σμηνῶν. νο- 
ἡ μέλιττα ἀποθνήσκει. κτεύνσι δὲ βάλλεσαι τὰ μεγώλα 
τῶν ζῴων, καὶ ἵππος ἤδη ἀπέθανεν ὑπὸ μελιττῶν. ἥκις 
δὲ χαλεκαύυσιν οἱ ἡγεμόνες καὶ τύπτυσιν. τὼς δ᾽ ὠποθνη- 
σκύσας τῶν μελιττῶν ἐκκομίζεσιν ἔξω. καὶ τἄλλα δὲ κα- 

μὴ δὲ τῶν μελιττῶν τὸ θύμον" ἄμεινον δὲ τὸ λευκὸν τοῦ 
ἐρυθρᾷ. τόπος δ᾽ ἐν τῷ πνίγει μὴ ἀλεεινός, ἐν δὲ τῷ χαει- 
μῶνι ἀλεεινός. νοσοῦσι δὲ μάλιςα, ὅταν ἐρυσιβώδη ἐργά- 
ἴωνται ὕλην. ὅταν δ᾽ ἄνεμος ἢ μέγας, φέρουσι λίθον ἐφ᾽ 

θαριώτατόν ἐς: τὸ ζῷον" διὸ καὶ τὸ περίττωμα πολλάκις 25 ἑαυταῖς ἕρμα πρὸς τὸ πνεῦμα. πίνουσι δ᾽, ὧν μὲν ἢ πο- 
ἀφιᾶσιν ἀποπετόμεναι, διὰ τὸ δυσῶδες εἶναι. δυσιχεραΐνσι ταμὸς πλησίον, οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐντεῦθεν, θέμεναι τὸ 
δ᾽, ὥσπερ εἴρηται, ταῖς δυσώδεσιν ὀσμαῖς καὶ ταῖς τῶν μύ. ἄχθος πρῶτον" ἐὰν δὲ μὴ ἧ, ἑτέρωθεν πίνουσαι ἀνεμοῦσι 
ρων" διὸ καὶ τὸς χρωμέυς αὐτοῖς τύπτυσιν. ἀπόλλυνται δὲ τὸ μέλι, καὶ εὐθὺς ἐπ᾽ ἔργον πορεύονται. τῇ δὲ τοῦ μές 
διά τε ἄλλα συμπτώματα, καὶ ὅταν οἱ ἡγεμόνες πολλοὶ λιτὸς ἐργασίᾳ διττοὶ καιροί εἰσίν, ἔαρ καὶ μετόπωρον" ἥ- 
γενόμενοι ἕκαςος αὐτῶν μέρος ἀπαγάγῃ. ἀπόλλυσι δὲ καὶ 30 διον δὲ καὶ λευκότερον καὶ τὸ σύνολον κάλλιόν ἐςι τὸ ἐα- 
ὁ φρῦνος τὰς μελίττας" ἐπὶ τὰς εἰσόδες γὰρ ἐλθὼν φυσᾷ ρινὸν τῷ μετοπωρινά. μέλι δὲ κάλλιον γίνεται ἐκ νέου κυρῶ 
τε καὶ ἐπιτηρῶν ἐκπετομένας κατεσθίει" ὑπὸ μὲν οὖν τῶν καὶ ἐκ μόσχε' τὸ δὲ πυρρὸν αἴσχιον διὰ τὸ κηρίον" δὲα»- 
μελιττῶν οὐθὲν κακὸν δύναται πάσχειν, ὁ δ᾽ ἐπιμελόμενος φθείρεται γὼρ ὥσπερ οἶνος ὑπ᾽ ὠγγείε" διὸ δεῖ ξηραίνειν 

4. ἔργα αὐτῶν. ὅταν “4505. ἢ μελιτυργὰ 125. ἃ 2. χειμῶνα καὶ ἰὼν δι 125. ἢ διαρκὶὲς ἢ Ῥ, διαρκέση 4405, [1 3. εἰ] ἐὰν “445. εἴ «- 
Δ. σμῆνος οὐχ Ἐπ. ᾿ 7. αἴ ῬΑ“, || 8. αἰγιδαλοὶ 4450 5, αἰγίθαλλοι Ῥ ᾿ 13. νεοττείας Ῥ405)4Ε5. ἢ 15. καὶ οὰ ῬΑ 0 ο. ἢ 

ἑαυτὰς 125. ἱ πρὸς οὰ 4555. τὰς Ῥ. ἢ 16. τὰς. 25. 1} 20. ἀποβαλῦῶσι 445, ἀποβάλλυσα Ῥ14Ε“. ἢ 21. ἡ --- βάλλυσαι οἵα 

“4405. ἢ 22. καὶ] οἷον “055. ογτὰ Ῥ. { 23. αὶ παΐνσιν Ῥ. ἵ 24. καθαρειότατόν Ἐ5, καθαρώτατόν 440“. | 25. τῶν ζώων Ῥ΄4409 
«Ἐπ. {1 διὸ καὶ] δι᾽ ὃς 445, 1 26. ἀφίησιν Ῥ΄46“. ΠΠ 30. ἀπαγάγη πη. ἀπόλλυσι ῬΟΩ5Εσ. ἢ 31. φύσαι 45. 1] 38. κακὸν] δεινὸν Ἐδ5. 
ἐπιμελύμενος “45. ᾿ ᾿ 

4. τὸ δὲ] διὰ τὸ “4505. 1 2. τε οπὶ 5. ἢ τραχεῖα “4405. Π}Π ἀπεργάζεται “44. ΠΠ εἰσὶ δὲ τινες “4405. ἢ 3. μελιτνργῶν 5485. ἢ 
μάλιςα τὰς νίας ῬΟ5“Ε“.  5.- δ᾽ δ} δὲ 125. ἢ οἱ οπι .44. 8. μελισσῶν ῬΟΎΠ)4Ε5. Π τὼ εἴσω] ἔξω 1)“. 1 9. μίσεν] μὲν εἶντω 
“4505. 1} ἔξωθοἿ ἴξωθεν μὲν 445. 11. δ γὰρ ῬΟΖὉ“Ε5. Π 14. μελιτυργὸς Ἐσ. {Π ἐπεξίεσαν ῬῬ, ἱξίεσαν τν' Ἐ“4. 16. ἱκπίπτει 5. ἢ 

μᾶλλον εἰς τὰ εὐσθεῖντα 45. Π 47. κληρὸς 05, σκληρὸς “45, σκλῆρος Π5.“Ἐ5 οἱ ροβὶροείίο 16. καλέμενος Ῥ' ἢ 17. τῦτο τότε τς “4“, 
τῦῶτο δὲ (4125. 1 18. αὐξομένων 4. 11 21. ταῖς μελίτταις 4505. Π 22. ] ἔν τε 2“. ΠΠ ἐν δὲ] καὶ ἐν “44“0485. ὃν -α 23. ἀλεεινός οσαὰ 
Ῥ. ἰἰ 25. ἑαυτοῖς “45. 1 26. ὑδαμοῖς 4“. ἢ 27. ἀνιμῦσι Ἐπ“. 11 28. ἐπ᾽ ἔργον εὐθὺς Ὁ)“. Π 30. δὲ οπι «450», ἵ κάλλιόν] κοὶ λεῖόν (5, 

λεϊόν 45. }} 31. κάλλιςον 5. ἢ ἐκ] τὸ ἐκ “45. [Π καιρῦ Ἀ. 
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αὐτό, ὅταν δὲ τὸ θύμον ἀνθῇ καὶ πλῆρες γίνηται τὸ κηρίον, ἐργάζονται κἂν ἐλάττω καταλειφθῇ. ἀργότερωι δὲ γύονται 

ἀ πήγνυται τῦτο. ἔςι δὲ καλὸν τὸ χρυσοειδές" τὸ δὲ λευ- κἀν μέγα τὸ κυψέλιον ἢ" ἀθυμότερον γὰρ πονῶσιν. βλίττε- 
κὸν ὑκ ἐκ θύμε εἰλικρινῶς, ὠγαθὸν δὲ πρὸς ὀφθαλμὲς καὶ ται δὲ σμῆνος χοῶ ἢ τρία ἡμίχρα, τὰ δ᾽ εὐθηνῶντα δύο 
ζλκη. τῷ δὲ μέλιτος τὸ μὲν ἀσθενὲς ἀεὶ ἄνω ἐπιπολάζει, χρᾶς ἢ πότε ἡμίχοα" τρεῖς δὲ χοῶς ὀλίγα. πολέμιον δὲ 
ἃ δεῖ ἀφαιρεῖν, τὸ δὲ καθαρὸν κάτω. ὅταν δ᾽ ἡ ὕλη ἀνδῇ, 5 πρόβατον ταῖς μελίτταις, καὶ οἱ σφῆκες, ὥσπερ εἴρηται 
κηρὸν ἐργάζονται" διὸ ἐκ τῷ σίμβλε τότ᾽ ἐξαιρετέον τὸν κη- καὶ πρότερον" θηρεύσσι δὲ τότες καὶ οἱ μελιττυργοί, λοπά- 
ρόν" ἐργάζονται γὰρ εὐθύς. ἀφ᾽ ὧν δὲ φέρυσιν, ἔξι τάδε, δὰ τιθέντες καὶ κρέας εἰς αὐτὴν ἐμβάλλοντες" ὅταν δὲ πολ- 
ἀτρακτυλλίς, μελίλωτον, ὠσφόδελος, μυρῤίνη, φλεώς, λοὶ ἐμπίπτωσιν, ἐπὶ τὸ πῦρ πωμάσαντες ἐπιτιθέασιν. κη- 

: ἄγνος, σπάρτον. ὅταν δὲ τὸ θύμον ἐργαζωνται, ὕδωρ μι- φῆνες δ᾽ ̓ὀλίγοι ἐνόντες ὠφελῦσι τὸ σμῆνος" ἐργατικωτέρας 

Ὑνύνσι. πρὶν τὸ κηρίον καταλείφειν. ἀφοδεύνσι δ᾽ αἱ μέν. 10 γὰρ ποῶσι τὼς μελίττας. προγινώσκυσι δὲ καὶ χειμῶνα 

ται πᾶσαι ἢ ἀποπετόμεναι, ὥσπερ εἴρηται, ἢ εἰς ἂν κηρίον. καὶ ὕδωρ αἱ μέλιτται" σημεῖον δέ, ἀκ ἀποπέτονται γὰρ 
εἰσὶ δ᾽ αἱ μικραὶ ἐργάτιδες μῶλλον τῶν μεγάλων, ὥσπερ ἀλλ᾽ ἐν τῇ εὐδίᾳ αὐτῷ ὠνειλῦνται, ᾧ γινώσκεσιν οἱ μελιτ- 

εἴρηται, ἔχεσι δὲ τὰ πτερὼ περιτετριμμένα καὶ χροιὰν μές τουργοὶ ὅτι χειμῶνα προσδέχονται. ὅταν δὲ ᾿κρέμωνται ἐξ 
λαινάν, καὶ ἐπικεκαυμέαι" αἱ δὲ φαναὶ καὶ λαμτραί, ἀλλήλων ἐν τῷ σμήνει, σημεῖον γύεται τῦτο ὅτι ὠπολείΐψει 
ὥσπερ γυναῖκες ἀργαΐί, δυκῦσι δὲ χαίρειν αἱ μέλιτται καὶ 15 τὸ σμῆνος. ἀλλὼ καταφυσῶσι τὸ σμῆνος οἴνῳ γλυκεῖ οἱ 
τῷ κρότῳ, διὸ καὶ κροτῦντές φασιν ἀθροίζειν αὐτὼς εἰς τὸ μελιττυργοί, ὅταν τῦτ᾽ αἴσθωνται. φυτεύειν δὲ συμφέρει περὶ 
σμῆνος ὑςρώκοις τε καὶ ψήφοις" ἔςι μώτοι ἄδηλον ὅλως τὼ σμήνη ὠχράδας, κυάμους, πόαν Μηδικήν, Συρίαν, ὥ- 
εἰ ἀκύωσιν, καὶ πότερον δὶ ἡδονὴν τῦτο ποίῶσιν ἢ δὰ φό- χρες, μυρρύην, μήκωνα, ἔρπυλλον, ἀμυγδαλῇν. γινώσκυσι 

βυν.. ἐξελαύνεσι δὲ καὶ τὼς ἀργὰς αἱ μέλιτται καὶ τὰς δέ τινες τῶν Μμελεττεργῶν τὰς ἑαυτῶν ἐν τῷ νομῷ ἄλευρα 
μὴ φειδομέμας. διήρηνται δὲ τὼ ἔργα, ὥ ὥσπερ εἴρηται πρό- 2. καταπάσαντες. ἐὼν δ᾽ ἕὰρ ὄψιων γένηται ἢ αὐχμός, καὶ ὅταν 
τερον, καὶ αἱ μὲν κηρία ἐργάζονται, αἱ δὲ τὸ μέλι, αἱ δ᾽ ἐρυσίβη, ἔλαττον ἐργάζονται αἱ μέλιτται τὸν γόνον... 
ἐριθάκην᾽ καὶ αἱ μὲν πλάττυσι κηρία, αἱ δὲ ὕδωρ φέρυσιν Τὰ μὲν ὧν περὶ τὼς μελίττας τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, 
εἰς τὸς κυττάρες καὶ μιγνύνσι τῷ μέλιτι, αἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἔργον τῶν δὲ σφηκῶν ἐςὶ δύο γένη. τότων. δ᾽ οἱ μὲν ἄγριοι σπά- 41 
ἔρχονται. ὄρθριαι δὲ σιωπῶσιν, ἕως ἂν μία ἐγείρῃ βομβή- νιοι, γίνονται δ᾽ ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ τίκτουσιν ὦ κατὼ γῆς 
σασα δὶς ἢ τρίς" τότε δ᾽ ἐπ᾽ ἔργον ἀθρόαι πέτονται, καὶ 25 ἀλλ᾽ ἐν ταῖς δρυσί, τὴν μὲν μορφὴν μείζες καὶ προμηκέ- 
ἐλϑύσαι πάλιν θορυβᾶσι τὸ πρῶτον, κατὰ μικρὸν δ᾽ ἧττον, στεροι καὶ μελαιγχρῶτες τῶν ἑτέρων μᾶλλον, ποικίλοι δὲ 
ἕως ἂν μία περιπετομένη βομβήσῃ, ὥσπερ σημαύεσα κα- καὶ ἔγκεντροι πάντες καὶ ἀλκιμώτεροι, καὶ τὸ πλῆγμα 
θεύδειν" εἶτ᾽ ἐξαπίνης σιωπῶσιν. δια γινώσκεται δ᾽ ἰσχύειν ὀδυνηρότερον αὐτῶν ἢ ἐκείνων" καὶ γὰρ τὸ κώτρον ἀνάλογον 
τὸ σμῆνος τῷ τὸν ψόφον εἶναι πολὺν καὶ κινεῖσθαι ἐξιόσας μεῖζον τὸ τότων. ὅτοι μὲν ἦν διετίζυσι, καὶ ὁρῶνται καὶ τῷ 
καὶ εἰσιόσας" τότε γὰρ σχαδόνας ἐργάζονται. πεινῶσι δὲ 80 χωμῶνος ἐκ δρυῶν κοπτομένων ἐκπετόμενοι, ζῶσι δὲ φω- 
μάλισθ᾽ ἡνίν᾽ ὦ ἄν ἄρχωνται ἐκ τὸ χειμῶνος. ἀργύτεραι δὲ λῶντες τὸν χειμῶνα" ἡ δὲ διατριβὴ ἐν τοῖς ξύλοις. εἰσὶ δ᾽ 
γίνονται, ἐὰν πλεῖόν τις καταλίπῃ μέλι βλίττων" ἀλλὰ αὐτῶν οἱ μὲν μῆτραι οἱ δ᾽ ἐργάται, ὥσπερ καὶ τῶν ἡμε- 
δεῖ πρὸς τὸ πλῆθος καταλείπειν τὰ κηρία" ἀθυμότερον δ᾽ ρωτέρων" τίς δ᾽ ἡ φύσις τῷ ἐργάτε καὶ τῆς μήτρας, ἐπὶ τῶν 

2. πήγυπαι ῬΈ5. 3. ἐφθαλμὸν “4. 1 ἀ. ἀὲ οτλ ἘΔ. 1} 8. ἀτρακοτυλίς “45, Π ἀσφοδελὸς “4505. Ἱ μυρίνη φλεὸς ἁγνός «45. ἢ 
9. σπάργον “4. ἢ 10. καταληφθῆ .4“, καταλειφθείη (5. ἢ αἱ οχὰ ῬΙ.5Εσ. 14. ἐπικεκαμμίναι Ῥι45. 16. κροτῶντα φησὶν Ῥ. ἱ 17. 

ψόφοις ῬΑ“, ἃ 18. εἰ] εἴτε Ἐσ, εἴ τι Ῥ οἱ σοὺν “45, ἔτι (5, ἄρα 65. ἢ 19. δὲ] γὰρ “45. ᾿ 20. μὴ οπ; 5. ἢ 22. ῥιθάκην ρ]6- 
τῖχας. ἢ 24. ἄν οἷαὰα ῬΩ"Εο. ἢ 25. τρεῖς. τὸ δ᾽ “45. 1 26. δ᾽ ἧττον] διττὸν “4505. ἢ 29. τὸν οἵα ῬΙ5Ε5“. ' 830. σχαδόνες Ῥι, σχάλω- 
πες 4“, σχάλωνας (5, χλαδόνας γΥ Ἐσ. ἢ 30. πίωυσι ῬΠ)“Ε5, ποῆσι ϑολίίσεν. || 31. ἄν οπὶ 05. ᾿| 32. βλήττων Ρ5, βλῆττον 50, 
βλώπτων Ἐ“. ΠΠ 33. καταλιπεῖν ῬΙ“. Ἱ ἀθυμότερον --- ὁ 2. ἦ οτὰ «45. Ἢ 

2. κυψέλλιον 4404)“. 1 γὰ}} δὲ .445.. 11 βλήττεται 4405}, 5. ἢ 3. χοὰς Ἐς, χοαὶ Ρ, χραῖς “4405. ἢ ἢ οτὰ «445. |Π 5. πρό- 

βατα ΡΏ“, πρόβατι “44, 1 6. μελιτουργο 455. 11 Ἰ. κρέα “44, 1} ἐμβαλόντες 5. Π 8. εἰς “441,5. ' 10. γὰρ] δὲ 45. 12. δ) } 
1255. ἢ 12 εἱ.15. μελιτουργὰ, 18. μελιτυργῶν Ἐπ, ἢ 13. κρέμμανται 66, 1] 16. παρὰ ῬΙ“Ἐ“. ᾿ τὰ οτα «45. ἢ 17. Συρίαν] πόαν 
συρίαι 5. ἢ Συρίαν ὥχρες] συρίαν. ὥχρας ἘΦ, συριανόχρυς Ῥ. || 18. ἐρκύλλωτα “45. }| ἀμνηδάλην 5, μυηγάλην “4405. 1 19. νὑύμω ΡῈ“. ἵ 
20. κατασπάσαντες ῬΟ5Εσ. {δ᾽ οἵκ 4“. ἢ ὄψιμον Ῥ. ᾿ἰ 21. ἰλάττονα 12“. ἡ 23. δ᾽ οπι 2“. ἢ 24. ἄρρεσι “445. 26. μελαγχρῶντες (5, 
μελανοχρῶτες “45. { ἱντέρων “45. 28. γὰρ οαὰ 224. [Π|. 29. ἐρῶντα!) ὀρῶν ῬῈσ. [[{πκαὶ οτὰ 2“. 30. φωλεῖντες “49,1 33, τίς -- 628 «1. 
ἡμερωτέρων ογτὰ “4“0“. 
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ἀμερωτέρων ἔςωι δῶλον. ἔςι γὰρ καὶ τῶν ἡμέρων σφηκῶν δύο 
γόη, οἱ μὲν ἡγεμόνες, ὃς καλῦσι μήτρας, οἱ δ᾽ ἐργάται. 
εἰσὶ δὲ μεῖζες οἱ ἡγεμόνες πολὺ καὶ πραότεροι. καὶ οἱ μὲν 
ἐργάται ὁ διετίζουσιν, ἀλλὰ πάντες ἀποθνήσκουσιν, ὅταν 
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πότερον ἔγκεντροί εἰσιν ἢ ἄκεντροι" ἐοίκωσι δ᾽, ὥσπερ οἱ 
τῶν μελιττῶν ἡγεμόνες, ἔχειν μέν, ὑκ ἐξιέναι δὲ ἐδὲ βάλο- 
λειν. τῶν δὲ σφηκῶν οἱ μὲν ἀκεντροί εἰσιν ὥσπερ κηφῆνες, 

, οἱ δ᾽ ἔχυοσι κέντρον. εἰσὶ δ᾽ οἱ ἄκεντροι ἐλάττες καὶ ὠμενη- 

χειμὼν ἐπιπέτῃ (φανερὸν δ᾽ ἐςὶ τῦτο" τῷ γὼρ χειμῶνος 5 νότεροι, καὶ ὑκ ἀμύνονται, οἱ δ᾽ ἔχοντες τὰ κέώτρα μεῖζας 
ἀρχομέν μὲν μωροὶ γίονται οἱ ἐργώτωι αὐτῶν, περὶ τρο- 

πὰς δ᾽ ὁ φαίνονται ὅλως), οἱ δ᾽ ἡγεμόνες οἱ καλόμενοι μῆ- 
τραι ὁρῶνται δὶ᾽ ὅλε τὸ χειμῶνος καὶ κατὼ γὴς φωλεύε- 
σιν ἀρῦντες γὰρ καὶ σκώπτοντες ἐν τῷ χειμῶνι μήτρας 

καὶ ἄλκιμοι" καὶ καλῦσι τότος ἔνιοι μὲν ἄρρενας, τὸς δ᾽ 
ἀκέντρες θηλείας. πρὸς δὲ τὸν χειμῶνα ἀποβάλλειν δοκῶσι 

““,. Ν ,ν), Χ ᾽ Κ 2 [ πολλοὶ τῶν ἐχόντων τὰ κέντρα" αὐτόπτῃ δ᾽ ὕπω ἐντετυχρή- 
κάμεν. γίνονται δ᾽ οἱ σφῆκες μᾶλλον ἐν τοῖς αὐχμοῖς καὶ. 

μὲν πολλοὶ ἑωρώκασιν, ἐργώτας δ᾽ ὀθείς. ἡ δὲ γένεσις τῶν 10 ἐν ταῖς χώραις ταῖς τραχείαις, γίνονται δ᾽ ὑπὸ γὴν, καὶ 
σφηκῶν ἐςὶ τοιάδε. οἱ ἡγεμόνες ὅταν λάβωσι τόπον εὖσκο- τὼ κηρία σλάττυσιν ἐκ φορυτῷ καὶ γῆς, ἀπὸ μιᾶς ἀρχοὶς 
πον ἐπιόντος τῷ θέρας, πλάττονται τὰ κηρία καὶ συνίξανται ἕκᾳςον ὥσπερ ἀπὸ ῥίζης. τροφῇ δὲ χρῶνται μὲν καὶ ἀπ᾽ 
ὃς καλῦσι σφηκωνεῖς τὸς. μικρός, οἷον τετραθύρως ἢ ἐγγὺς ἀνθῶν τινῶν καὶ καρπῶν, τὴν δὲ πλείστην ἀπὸ ζῳοφαγίας. 
«τότων, ἐν οἷς σφῆκες γίνονται καὶ ὁ μῆτραι. τότων δ᾽ αὖὐ- ὠμμοι δ᾽ εἰσὶν ὀχευόμενοι ἤδη καὶ τῶν ἄλλων τινέφ εἰ δ᾽ 
ξηθώτων πάλιν μετὰ τότες ἄλλες μεῖχζες συνίςανται, καὶ 15 ἄκεντροι ἄμφω ἢ κώτρα ἔχοντες, ἢ ὁ μὲν ὁ δ᾽ οὔ, οὕπω 
“πάλιν τότων αὐξηθέντων ἑτέρας, ὥςε τῇ μετοπώρε τελευτῶν- ὦπται. καὶ τῶν ὠγρίων ὀχευόμενοι ὠμμένοι, καὶ ὁ ἕτερος 
τος πλεῖςα καὶ μέγιςα γίεσθαι σφηκία, ἐν οἷς ὁ ἡγεμών, 
ἡ καλυμόη μήτρα, ὑκέτι σφῆκας γεννᾷ ὠλλὰ μήτρας. γί- 
γονται δ᾽ ὅτοι ἄνω ἐπὶ τῇ σφηκίε ἐπιπολῆς μεῖζες σκώληκες 

᾿ἔχων κέντρον" περὶ θατέρε δ᾽ ὑκ ὥφθη. ὁ δὲ γόνος καὶ δυκεῖ 
ἐκ τῷ τόκυ γίεσθαι, ἀλλ᾽ εὐθὺς μείζων εἶναι ἢ ὡς σφηκὸς 

τόκος. ἐὰν δὲ λάβῃ τις τῶν ποδῶν σφῆκα καὶ τοῖς πτεροῖς 
ἐν θυρίσι συνεχέσι τέτταρσιν αὶ μικρῷ πλείοσιν, παραπλησίως 20 ἐᾷ βομβεῖν, προσπότονται οἱ ἄκεντροι, οἱ δὲ τὰ κῴτρα 
δ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς κηρίοις τὰ τῶν ἡγεμόνων. ἐπειδὰν δὲ γέ. ἔχοντες ὁ προσπέτονται" ᾧ τινὲς τεκμηρίῳ χρῶνται ὡς τῶν 
γωνται οἱ ἐργάται σφῆκες ἐν τοῖς κηρίοις, ὑκέτι οἱ ἡγεμόνες μὲν. ἀρρένων ὄντων τῶν δὲ θηλειῶν. ὡλίσκονται δ᾽ ἐν τοῖς 
ἐργάζονται, ἀλλ᾽ οἱ ἐργάται αὐτοῖς τὴν τροφὴν εἰσφέρεσιν' σπηλαίοις τῇ χειμῶνος καὶ ἔχοντες ἔνιοι κέντρα καὶ ἐκ ἔχον- 
φανερὸν δ᾽ ἐςὶ τῦτο τῷ μηκέτι τὸς ἡγεμόνας ἐκπέτεσθαι τες. ἐργάζονται δ᾽ οἱ μὲν μικρὰ καὶ ὀλέγω σφηκία, οἱ δὲ 
τῶν ἐργατῶν, ἀλλ᾽ ἔνδρον μένοντας ἡσυχάζειν. πότερον δ᾽ οἶ25 πολλὰ καὶ μεγώλα. αἱ δὲ μῆτραι καλούμεναι ὡλίσκονται 
περυσινοὶ ἡγεμόνες, ὅταν νέες ποιήσωσιν ἡγεμόνας, ἀποθνή- 

«ΝΜ “ “Δ᾽ ε , ΄ ΕῚ 
σκυσιν ὑπὸ τῶν νέων σφηκῶν, καὶ τῦθ᾽ ὁμοίως συμβαίνει, ἢ 

καὶ πλείω χρόνον δύνανται ζῆν, ἐδὲν ὦπταί πω" ἐδὲ γῆρας 
ὅτε μήτρας ὅτε τῶν ἀγρίων σφηκῶν ὑδείς πω ὦπται ἑωρακώς, 

τραπείσης τῆς ὥρας, αἱ πολλαὶ περὶ τὰς πτελέας" συλλέγεσι 

γὰρ τὰ γλίσχρα καὶ κομμιώδη. γεγένηται δέ πε μητρῶι 
πλῆθος γενομένων τῷ ἔμπροσθεν ἔτει πολλῶν σφηκῶν καὶ 
ἐπομβρίας. θηρεύονται δὲ περὶ τὸς κρημνὺς καὶ τὰ ῥήγματα, 

ἀδ᾽ ἄλλο τοίζτον ὑδὲν πάθος. ἔστι δ᾽ ἡ μιήτρα πλατὺ καὶ 30 τῆς γῆς τὰ εἰς ὀρθόν, καὶ πάντες φαΐννται ἔχοντες κέντρα. 
βαρύ, καὶ παχύτερον καὶ μεῖζον τῷ σφηκός, καὶ πρὸς τὴν 
πτῆσιν διὰ τὸ βάρος ἀκ ἄγαν ἰσχυρόν", ἐδὲ δύνανται ἐπὶ 
τὸ πολὺ πέτεσθαι" διὸ καὶ κάθηνται ἐν τοῖς σφηκίοις ἀεί, 
συμπλάττουσαι καὶ διοικῶσαι τὰ ἔνδον. ἐν δὲ τοῖς πλείςοις 

Τὰ μὲν ἕν περὶ τὸς σφῆκας τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, 
αἱ δ᾽ ἀνθρῆναι ζῶσι μὲν ἀκ αἀνθολογόμεναι ὥσπερ αἱ μέ- 42 
λιτται, ἀλλὰ τὰ πολλὰ σαρκοφαγῦσαι (διὸ καὶ περὶ τὴν 
κόπρον διατρίβυσιν" θηρεύσσι γὰρ τὰς μεγάλας μυίας, καὶ 

σφηκίοις ἔνεισιν αἱ μῆτραι καλέμεναι. ὠμφισβητεῖται δὲ 5 ὅταν καταλάβωσιν, ὠφελῆσαι τὴν κεφαλὴν ἀποκπέτοντα; 

4. γένη δύο .45})5. Π 6. δὲ τροκὰς “4405. ἢ 11. ἰςὶ οτα ῬιΑ“05Ε“, 1 ἄσκοπον “45. Π 12. εἰπόντες ῬῈ, πονοῦντος “45, πονοῦντας 

65. 1 15. μείζνς] μείζυς ἱξὶς 25. }} σννίφαται 65. ἢ 20. τέσσαρσιν “5. 1 23. αὐτῶν 445. Π 24. τότω “45. }}- ἐκπέτασϑαι 4405“. 
25. μὲν ὄντας ΡῈ“. ᾿ 26. περισυνὸὶ “45. 1} 27. ἀπὸ ῬΑ “ΟΕσ, μετὰ 5. 1} 28. δύναται 45. ἢ ἀδὲ] ὅτε 5. 1} ἐδὲ 45. 1 30. τοιῶτ᾽ 
ῬΕ“. ' πλατὺς “45. 1} 31. παχντέρα “445, || 33. καὶ] ἀὴὲ “4505, ἂν Ῥ. ἢ ἀεί οαχλ ῬΑ“ 1} 834. τὰ] κατὸ 45. 135. σφηκείοις 5, 

αυΐ ἴα βαθρα. {εἰσιν «45. 
4. οἱ --- 3. ὥσπερ οἵα “4405. ἢ ἡ. οἱ ροδὶ δ᾽ οι (5. ἢ 6. ἀλκιμώτεροι 45. ἢ 58. αὐτόπται Ὧ“, αὐτόπη Ῥ. ᾿ 11. φωρυτῇ ΡΠ“. ἢ 

13. ἀγαθῶν 65. Π 14. ὠμμένοι] ὧν ὠμμένοι ῬΕσ. Π ἤδη οπι “055. ᾿ εἢ οἱ ῬΑ5Ο 515. ἢ 15. ὕπω] χω Ἐπ, πον Ῥ, οταὰ 85. ἢ 

46. καὶ αηῖα ὁ στὰ 25. ἢ 18. τέκι] γόνυ 2“. 1 μείζω “45. 1] 20. προσπέτονται -- 21. ὁ οχα Ὁ. ἢ 24. σφηκεῖκ (5. ἢ 25. οἱ δὰ 
πολλὰ καὶ μεγάλα οτι 9040)“. ἢ 26. περιιόσης ΡῈ“, προῴσης 5. 1 21. καὶ} καὶ τὰ 124. 1 κομώδη 4, μομμιώδη Ἐ“,) μεμβιώδη 
Ῥ, ᾿} 29. τὰ οτὰ 15“. "ἢ 30. τὸς “4505. }} 38 εὲ 629 α 8 εἰ 26. ἀνθρῖναι͵ 5, ἀνθρίνας, 23. ἀνθρινῶν, 832. ἀνθρήη ῬῈ5. 
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φέρσαι τὸ σῶμα τὸ λοιπόν), ἅπτονται δὲ καὶ τῆς γλυ- λύχεν δ᾽ ἐςί, καὶ τὸ τενθρήνιον αὐτῶν πολὺ μεῖζον ἢ τῶν 
κείας ὑπώρας.. τροφῇ μὲν ἵν χρῶνται τῇ εἰρηυμέῃ, ἔχυσι σφηκῶν καὶ προμηκέςερον. 
δ᾽ ἡγεμόνας ὥσπερ αἱ μέλιτται καὶ οἱ σφῆκες". καὶ οἱ ἡ- Τὼ μὲν ἔν περὶ τὴν τῶν μελιττῶν καὶ τῶν σφηκῶν καὶ 
γεμόνες ὅτοι μείζονές εἰσι τῷ μεγέθει κατὰ λόγον πρὸς τῶν ἄλλων τῶν τοιότων ἐργασίαν καὶ τὸν βίον τῶτον ἔχει 
τὰς ἀνθρήνας ἢ ὁ τῶν σφηκῶν πρὸς τὸς σφῆκας καὶ ὁ τῶν 5 τὸν τρόπον. περὶ δὲ τὰ ἤθη τῶν ζῴων, ὥσπερ εἴρηται καὶ 44 
μελιττῶν πρὸς τὼς μελίττας. διατρίβει δ᾽ ἔσω καὶ τος, πρότερον, ἔς θεωρῆσαι διαφορὰς πρὸς ἀνδρίαν μὲν μάλιςα 
ὥσπερ κὙἡὶ τῶν σφηκῶν ἡγεμών. ποιοῦσι δὲ τὸ σμῆνος ὑπὸ καὶ δειλίαν, ἔπειτα καὶ πρὸς πραύτητα καὶ ἀγριότητα καὶ 

γὴν αἱ ἀνθρῆναι, ἐκφέρουσαι τὴν γῆν ὥσπερ οἱ μύρμηκες" αὐτῶν τῶν ἀγρίων. καὶ γὰρ ὁ λέων ἐν τῇ βρώσει μὲν χα- 
ἀφεσμὸς γώρ, ὥσπερ τῶν μελιττῶν, ὁ γίεται ὅτε τότων λεπώτατός ἐςι, μὴ πεινῶν δὲ καὶ βεβρωκῶς πραότατος. 
ὅτε τῶν σφηκῶν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπιγινόμεναι νεώτερωι αὐτῷ μέ- 10 ἔςι δὲ τὸ ἦθος ἐχ ὑπόπτης ὑδενὸς ἀδ᾽ ὑφορώμενος ὑδέν, πρός 
γάσι κἀὶ τὸ σμῆνος μεῖζον ποΐζσιν ἐκφέρεσαι: τὸν χῶν. γί. τε τὰ σύντροφα καὶ συνήθη σφόδρα, φιλοπαίγμων καὶ ςερ- 
νεται δὲ μεγάλα τὼ σμήνη" ἤδη γὼρ εὐθηνῶντος σμήνους κτικός. ἐγ δὲ ταῖς θήραις ὁρώμενος μὲν ἐδέποτε φεύγει ἀδὲ 
κόφινοι τρεῖς καὶ τέτταρες ἐξήρηνται κηρίων. δὲ τροφὴν δ᾽, πτήσσει, ἀλλ᾽ ἐὰν καὶ διὰ πλῆθος ἀναγκασθῇ τῶν θηρευ- 
ὥσπερ αἱ μέλινται, ἀποτίθενται, ἀλχὰ φωλεύοσι τὸν χει- ὄντων ὑπωγαγεῖν βάδην ὑχλοχωρεῖ καὶ κατὼ σκέλος, κα- 

μῶνα, αἱ δὲ πλεῖςαι ὠποθνήσκεσιν" εἰ δὲ καὶ πᾶσαι, ὕπω 15 τὰ βραχρ ἐπιςρεφόμενος" ἐὼν μέντοι ἐπιλάβηται δασέος, 
δῆλον. οἱ δ᾽ ἡγεμόνες πλείες ἑνὸς ὁ γίνονται ἐν τοῖς σμή- φεύγει ταχέως, ἕως ἂν καταςῇ εἰς φανερόν" τότε δὲ πά- 

ψεσίιν, ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν, οἷ. διασπῶσι τὰ σμήνη λιν ὑπάγει βάδην. ἐν δὲ τοῖς ψιλοῖς ἐάν ποτ᾽ ἀναγκασθῇ 
τῶν μελιττῶν. ὅταν δὲ πλανηθῶσί τινες τῶν ἀνθρηνῶν ἀπὸ 
τῷ σμήνους, συστραφεῖσαι πρός τινα ὕλην ποιοῦσι κηρία, 

εἰς φανερὸν διὼ τὸ πλῆθος φεύγειν, τρέχει κατατείνας καὶ 
᾽ “ ᾿ ,ὔ ““, ΄»"» οὐ πηδᾷ. τὸ δὲ δρόμημα συνεχῶς ὥσπερ κυνός ἐς κατα- 

“᾿΄ - [4 ,’΄ : 

οἵαπερ καὶ ὁρῶται ἐπιπολῆς ὄντα πολλώκις, καὶ ἐν τότῳ 20 τεταμένον" διώκων μέντοι ἐπιῤρίπτει ἑαυτόν, ὅταν ἦ πλησίον. 
ἐργάζονται ἡγεμόνα ἔγνω" ἧτος δ᾽ ἐπὼν ἐξέλθῃ καὶ αὐξήσῃ, 
ὠπάγει λαβὼν καὶ κατοικίζει μεθ᾽ αὑτῷ εἰς σμῆνος. περὶ 
δ᾽ ὑχείως τῶν ὠνδρηνῶν ἐδὲν ὦπταί πω, ὑδὲ πόθεν γίνεται 
ὁ γόνος. ἐν μὲν ἦν ταῖς μελίτταις ἀἄκεντροΐ εἰσι καὶ οἱ κη- 

ἀληθῆ δὲ καὶ τὼ λεγόμενα, τό τε φοβεῖσθαι μάλιςα τὸ 
πῦρ, ὥσπερ καὶ “Ὅμηρος ἐποίησεν “ καιόμεναί τε δεταί, 
τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ," καὶ τὸ τὸν βαλόντα τηρήσαν-. 
τα ἴεσθαι ἐπὶ τύτον' ἐὰν δέ τις βάλλῃ μὲν μή, ἐνοχλῇ δὲ 

. φῆνες καὶ οἱ βασιλεῖς, καὶ τῶν σφηκῶν ἔνιοι ἄκεντροί εἶσι, 25 αὐτόν, ἐὰν ἐπαΐξας συλλώβῃ, ἀδικεῖ μὲν ἐδὲν ἀδὲ βλά- 
καθάπερ εἴρηται πρότερον" αἱ δ᾽ ἀνθρῆναι πᾶσαι. φαίνονται πτει τοῖς ὄνυξι, σείσας δὲ καὶ φοβήσας ἀφίησι πάλιν. 
κέντρον ἔχμσαι. ἐπισκεπτέον δὲ μᾶλλον καὶ περὶ τῷ ἦγε. πρὸς δὲ τὰς πόλεις ἔρχονται μάλις καὶ τοὺς ἀνθρώπους 
μόνος, εἰ κότρον ἔχει ἢ μή. ἀδικῶσιν, ὅταν γένωνται πρεσβῦται, διά τε τὸ γῆρας ἀδύ- 

Οἱ δὲ βομβύλιοι τίκτεσιν ὑπὸ πέτρας ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς νατοι θηρεύειν ὄντες καὶ διὰ τὸ πεπονηκέγαι τὸς ὀδόντας. 
γῆς, θυρίσι δυσὶν ἢ μικρῷ πλείοσιν" εὑρίσκεται δὲ καὶ μέ- 30 ἔτη δὲ ζῶσι πολλά͵, καὶ ὁ ληφθεὶς λέων χωλὸς πολλὲς 

45 

λίπος ἀρχὴ φαύλῃ τινὸς ἐν τότοις. ἡ δὲ τενθρηδὼν προσεμν-- 
φερὴς μώ ἐστι τῇ ἀνθρήνῃ, ποικίλον δέ, καὶ τὸ πλάτος 
ὅμοιον τῇ μελίττῃ᾽" λίχνον δ᾽ ὃν καὶ πρὸς τὰ μαγειρεῖα 

Ἃ 3 , Ἁ ’ » ἡΛ, ΝῚ » καὶ τὸς ἰχθύας καὶ τὴν τοιαύτην ἀπόλαυσιν κατὼ μόνας 

τῶν ὀδόντων εἶχε κατεαγότας, ᾧ τεκμηρίῳ ἐχρῶντό τινες 
ὅτι πόλλ᾽ ἔτη ζῶσιν' τῦτο γὰρ ὑκ ὧν συμπεσεῖν μὴ πολυ- 
χρονίῳ ὄντι. γώη δ᾽ ἐςὶ λεόντων δύο" τότων δ᾽ ἐςὶ τὸ μὲν 
ςρογγυλώτερον καὶ ὀλοτριχωώτερον δειλότερον, τὸ δὲ μακρό- 

» »-» ,ὔ 

αροσπέταται" ἐκτίκτει δὲ κατὰ γῆς ὥσπερ οἱ σφῆκες, πο- 35 τερον καὶ εὐθύτριχον ἀνδρειότερον. φεύγοσι δ᾽ ἐνίοτε κατω- 

8. ἡγεμόνα ῬΈ“. ἢ οἱ σ.] αἱ σ. Ῥ. ἢ 5. ὁ ὅτα 65. ἢ τὸς] τὰς 2)“..ἢ 7. ὃ] καὶ ὁ 5. ἢ 9. ἀφεομὸς Ῥ, ἀφεθμὸς Ἐπ. ἢ 11. γε 
τοντα Ῥ. 1 12, δὲ] γὼρ “4405. 1} εὐσθενῆντος «4405. ἢ} 13. δ᾽ οτὰ 4452)». 1 20. ἅπερ «Ὧσ. 1] καὶ οὔχ ». {Π[ ὀργᾶται 450“. 1 ἔπιπο- 
λήσαντα π. ῬΟ4Ε“, ἱπιπολάσαντα π. “4σ. ἢ 21. ἱνεργάζοτται Ῥ. ἢ 25. καὶ δηΐα τῶν οῃχ “4505, |} 31. προσεμφερὲς (σ, 1 32, ἀνθρωπίνη 

“45. 1 33. ὃν οτχ Α“05Ε5. ἢ 35. προσχετᾶται 4505, 1] δρῆκες Ῥ. : ᾿ 

8. τὴν οτὰ Ὁ. || καὶ] καὶ τὴν 4445. 1 ἀ. τὴν ἄλλην Ῥ.452) 5“. ἢ 5. ἔθη 75. ἢ καὶ οἵα 2». ἢ 6. μάλιστα μὶν Ῥ. 1 7. πρὸς 
σα ῬΑ4Ε5. ΤΠ 9. πίων Ο5. {Π10. εἶδος 64. 1} ἐδ᾽ οἵα “4505. ἢ 13. πτήσει 64. 1 14. ὑπάγειν Ὧ5, ἢ 15. ὑποςρεφόμειος 4“. ἢ 16, 
δὴ “05. ᾿ὶ 11. ταῖς φύλοις 445, τοῖς φίλοις Ῥ1)5, τοῖς φύλλοις 0585. ᾿ὶ 18. καταχτεδας Εδ. ἢ 19. δράμημα “4405. ἢ κατατεταημέ- 
τον Ἐσ. [ 20. ἐπιρρήτει “45,1 αὐτὸν Ε΄, αὐτὸν ῬΟ4. ᾿ 22. καιομένας 125, οταῖδδο ἴῃ ἰαουμα γεϊζαο τϑῦβε. ἢ δαῖτες “445, δάδαι 6. 

23. τρεῖς ῬῈΞΣ, δαῖτας τρεῖς 45. 1 βάλλοντα. Ῥ΄4404}) 5. 1} τηρήσοντ᾽ 66. ἢ 24. αἰσθέσθαι «4505. βάλη ἘΦ. ἃ μέν, μὴ ὀχλῆ 4“. { 
26. ἰκφοβήσας “45. ἢ 27. εἰσέρχονται 45. [1 .28. διώκυσιν 125. ἢ] πρεσβύτεροι 5, ἢ 32. συμπέση Ὁ“. ἢ μὴ] μὴ ὁ »ὈΕ“, 11 33. ἔςι τῶν 
Ἀ, 25. 1 35. εὕτριχον Ῥ4505})“, εὔτριχον καὶ Ἐ“. ᾿ φεύγ. καὶ φεύγ. 25. 
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᾿ χρῶμα δ᾽ ἔχει τῇ τριχώματος ξανθόν" βαθεῖα δὲ καὶ μέ- 

630 

τείναντες τὴν κέρκον ὥσπερ κύνες. ἤδη δ᾽ ὦπται Χέων καὶ 
οἱ ἐπιτίθεσθαι μέλλων, καὶ ὡς εἶδεν ἀντιφρίζαντα, φεύ- 

γῶν. ἔςι δὶ. πρὸς τὼς πληγὰς εἰς μὲν τὼ κοῖλα ἀσθενής, 
κατὰ δὲ τὸ ἄλλο σῶμα δέχεται πολλὰς καὶ κεφαλὴν 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 1. 

ἐπὶ τὸς ὀφθαλμός, ὥς᾽ εἰς τὸ πλάγιον παρορᾶν μᾶλλον ἢ 
εἰς τὸ πρόσθεν. ὀδόγτας δὲ τὸς ἄνωθεν ὑκ ἔχει, ὥσπερ ὑδὲ 
βῶς ἐδ' ἄλλο τῶν κερατοφόρων ἀδέν, σκέλη δὲ δασέα" καὶ 
ἔςι διχαλόν" κέρκον δ᾽ ἐλάττω ἢ κατὰ τὸ μέγεθος, ὁμοίαν 

ἔχει ἰσχυράν. ὅσα δ᾽ ἀν δάκῃ ἢ τοῖς ὄνυξιν ἑλκώσῃ, ἐκ 5 τῇ τοῦ βοός. καὶ ἀναρρίπτει τὴν κόνιν καὶ ὀρύττει ὥσπερ 
φῶν ἑλκῶν ἰχῶρες ῥίωσιν ὠχροὶ σφόδρα καὶ ἐκ τῶν ἐπι- ταῦρος. δέρμα δ᾽ ἔχει πρὸς τὼς πληγὼς ἰσχυρόν. ἔς τ δ᾽ 
δέσμων καὶ σπόγγων ὑπ᾽ ὑδεγὸς δυνάμενοι ἐκκλύζεσθαι" ἡ ἡδύκρεων, διὸ καὶ θηρεύεσιν͵ αὐτό. ὅταν δὲ πληγῇ, Φεύ- 

δὲ θεραπεία ἡ αὐτὴ καὶ τῶν κυνοδήκτων ἑλκῶν. γει, καὶ ὑπομένει ὅταν ἐξατονῇ. ἀμύνεται δὲ λακτίζων 

Φιλάνθρωποι δ᾽ εἰσὶ καὶ οἱ θῶες, καὶ ἔτ᾽ ἀδικῶσι τὸς καὶ προσαφοδεύων καὶ εἰς τέτταρας ὀργυιὰς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
ἀνθρώπους ὅτε φοβῶνται σφόδρα, πολεμῖσι δὲ τοῖς κυσὶ 10 ῥίπτων" ῥᾳδίως δὲ χρῆται τότῳ καὶ πολλάκις, καὶ ἐπι- 
καὶ τοῖς λέησιν" διὸ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ὁ γίνονται. ἄριςοι καίει ὥςε ὠποψήχεσθαι τὰς τρίχας τῶν κυνῶν. τεταρα- 
δ᾽ οἱ μιοιροὶ τῶν θώων. γένη δ᾽ αὐτῶν οἱ μέν φασιν εἶαι γμέν μὲν ἕν καὶ φοβυμένα τῶτο ποιεῖ ἡ κόπρος, ἀταρά- 
δύο, οἱ δὲ τρία" ὁ δοκεῖ δὲ πλείω εἶναι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν χτὰ δ᾽ ὄντος ὑκ ἐπικαίει. ἡ μὲν ὅν ἰδέα τῷ θηρία καὶ ἡ φύ- 
ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν τετραπόδων ἔνια, καὶ οἱ σις τοιαύτη τίς ἐςιν᾿ ὅταν δ᾽ ὥρα ἢ τῷ τίκτειν, ἀθρόοι τί- 
βῶες μεταβάλλουσι κατὰ τὼς ὥρας, καὶ τό τε χρῶμα 15 κτέσιν ἐν τοῖς ὄρεσιν. περὶ δὲ τὸν τόπον ἀφοδεύωσι πρότε- 
ἕτερον τῷ χειμῶνος καὶ τῷ θέρες ἴσχσι, καὶ τῷ μὲν θέρας ρὸν πρὶν τεκεῦν, καὶ ποιῶσιν οἷθν περίβολον" προΐεται γὰρ 
λεῖοι γίνονται τῷ δὲ χειμῶνος δασεῖς. τὸ θηρίον πολύ τι πλῆθος τότε τῇ περιττώματος. 

Ὃ δὲ βόνασος γίνεται μὲν ἐν τῇ ΤΠΙαιονίᾳ ἐν τῷ ὄρει Παΐγτων δὲ τιθασσότατον καὶ ἡμερώτατον τῶν ἀγρίων (6 
τῷ Μεσσαπίῳ, ὃ ὁρίζει τὴν ἸΠαιονικὴν καὶ τὴν Μαιδικὴν ἐςὶν ὁ ἐλέφας" πολλὰ γὰρ καὶ παιδεύεται καὶ ξυνόησιν, 
χώραν, καλῦσι δ᾽ αὐτὸν οἱ Παίονες μόναπον. τὸ δὲ μέγε- Ὁ ἐπεὶ καὶ προσκυνεῖν διδάσκονται τὸν βασιλέα. ἔς δὲ καὶ 
βός ἐςιν ἡλίκον ταῦρος, καὶ ἔςιν ὀγκωδέςερον ἢ βοῦς" οὐ εὐαίσθητον καὶ τῇ συνέσει τῇ ἄλλῃ ὑπερβάλλον. ὃ δ᾽ ἂν 
γὼρ πρόμηκές ἐςιν. τὸ δὲ δέρμα αὐτῇ κατέχει εἰς ἑπτά- ὀχεύσῃ καὶ ἔγκυον ποιήσῃ, τότε πάλιν ἐχ ἅπτεται. Ὧν 
κλινον ὠκοταθέν. καὶ τὸ ἄλλο δὲ εἶδος ὅμοιον βοΐ, πλὴν δέ φασι τὸν ἐλέφαντα οἱ μὲν ἔτη διακόσια, οἱ δ᾽ ἑκατὲν 
χαΐτην ἔχει μέχρι τῆς ἀκρωμίας ὥσπερ ἵππος" μαλακω- εἴκοσι, καὶ τὴν θήλειαν ἴσα σχεδὸν τῷ ἄρρενι, ἀκμάζειν δὲ 
τέρα δ᾽ ἡ θρὶξ τῆς τὸ ἵππου, καὶ προσεςαλμέη μᾶλλον. 25 περὶ ἔτη ἑξήκοντα, πρὸς δὲ τὸς χειμῶνας καὶ τὰ ψύχσι 

δύσριγον εἶναι. ἔςι δὲ τὸ ζῷον παραποτάμιον, ὁ ποτάμιον. 
χρι τῶν ὀφθαλμῶν καθήκυσα ἡ χαΐτη ἐςὶ καὶ πυκνή. τὸ 

δὲ χρῶμα ἔχει τι μέσον τεφρὰ καὶ πυρρῶ, οὐχ, οἷον αἱ 
ταρῶαι ἵπποι καλύμεναι, ἀλλ᾽ αὐχμηροτέραν τὴν. τρίχα, 

«οιεῖται δὲ καὶ διὼ τῷ ὕδατος τὴν πορείαν, ἕως τύτου δὲ 
προέρχεται ἕως ὧν ὁ μυκτὴρ ὑπερέχῃ αὐτοῦ" ἀναφυσᾷ 
γὼρ διὰ τότου καὶ τὴν ἀναπνοὴν ποιεῖται. νεῖν δ᾽ οὐ παΐνυ 

κάτωθεν ἐριώδη" μέλανες δ᾽ ἢ πυρροὶ σφόδρα οὐ γίνονται. 30 δύναται διὰ τὸ τῷ σώματος βάρος. 
φωνὴν δ᾽ ὁμοίαν ἔχουσι βεΐ, κέρατα δὲ γαμψαί, κεκαμ.- Οἱ δὲ κάμοιλοι οὐκ ἀναβαύουσιν ἐπὶ τὰς μητέρας, 
μένα πρὸς ἄλληλα καὶ ἄχρηςα πρὸς τὸ ὠμύνεσβαι, τῷ ἀλλὰ κἀν βιαζηταί τις, ὁ θέλεσιν. ἤδη γάρ ποτε ἐκεὶ ἐκ 
μεγέθει σπιθαμιαῖα ἢ μικρῷ μείζω, πάχος δ᾽ ὥξε χω- ἦν ὀχεῖόν, ὁ. ἐπιμελητὴς περικαλύψας τὴν μητέρα ἐφῆκε 
ρῆσαι μὴ πολλῷ ἔλαττον ἡμίχεν ἑκάτερον" ἡ δὲ μελανίω τὸν πῶλον" ὡς δ᾽ ὑχεύσαντος ὠπέπεσε, τότε μὲν ἀπετέ- 
καλὴ καὶ λιπαρὰ τοῦ κέρατος. τὸ δὲ προκόμιον καθήκει 35 λεσε τὴν συνασίαν, μικρὸν δ᾽ ὕςερον δακὼν τὸν καμηλέτην 

ε.8. τὰ ῥὴν τὰς ἘΦ. [Π 1. ἰκλύζεσθαι ῬῈ“, Π10.. σφόδρα φοίβῦνται Ὧ“. 42. θωῶν ῬῸσ. | 18. βύώτασος “44, βόνκαστος ῬΌ“. ἃ 
καιωνία οἱ 19. παιωνικὴν Ῥ΄45Ὲ5. ἢ 419. μεσφπίν «49 σ, 1 ὁρίζει πρὸς τὴν “45. ἢ μηδικὴν “5054 5. 120. παίωνες «49. ἴ 23. δια;- 

ταθέν Ὧ“. 1 δὲ οπὶ .45. ὀ- 25. προεςαλμένη Ῥ. || 26. χρῶμα οἵὰ Ἐπ.  ξανθήν Ε“. ' 21. καὶ] δὲ Ἐσ. 11 28. μέσον τι ῬΏ“Ε“. ἢ 
τίφρυ «440. 11 29. πάριαι “45, παρίαι 65. 1] αὐχμηρότεραι 4“. ἢ 80. ἢ] οἱ ῬῈ“. 11 831. γαμψά] γαμψὰ καὶ 55. } 32. ἀμύνασθαι 10. “. κα 

383. ὥς] ὥσπερ Ῥ΄4505}5Ε“. || 8ἀ. ἐμίχυ Ὧσ. ᾿ 35. λιπαρὰ] αἱ παρὼὶ ῬΟ5Ε5, αἱ. πεὶ “45. 
4. παρορᾶν ἰῃῖρ: οοἀΐοο5 χαρορμᾶν. ἵ ἀ, διχηλόν 125. 1} ἰλάττονα κατὰ (5. ἱ τὸ οἷχ Ῥ45. 1 6. ταῦρος] τ᾽ αὐτὸς Ῥ οἱ οοἵτ 55. ἢ 

ἤ. ὅταν δὲ] καὶ ὅταν Ῥ. ᾿ 8. ἐξαδυνατῇ Ό64})“. 1 λακτίζον καὶ προσαφοδεῦον 4“. 10. ἑέπτον “45. 1 καὶ ροβὶ πολλάκις οτι 4505}. ἢ 
41. ἀποψύχεσθαι 4427). ἢ 1. τίς οταὰ 445. 1] 16. οἷον ογχ .4“. 1 17. τῇ τὰ ῬΈΕ“: ἢ τύτυ οπὶ 5. 1 419. ξύνεισιν ῬῈ". 1 21. εὐσυναξ. 
σϑητον Ῥ΄4505}5. ᾿ ὑπερβάλλων .4“.. 1 23. ἔτη οτὰ «45. Π 27. δὲ τότου 65. }} 29. τε} τῦν “44. 1 830. δύνανται Ὁ. ἢ 32. ἐπαδὰὴ “44. 1 

33. ἐπιμελέτης Ῥὶ ἐπὶ μελέτης Ἐπ. 1} περικύψας “445, παρακαλύψας Ἐπ. ᾿ ἀφῆκε 4458“, ἔφη καὶ Ῥ. 
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ἀπέκτεινεν. λέγεται δὲ καὶ τῷ Σκυθῶν βασιλεῖ γενέσθαι τες, διατρίθεσι δὲ μετ᾽ ἀλλήλων κατὰ συζυγίας οἱ ἄρρε- 
ἵππον γενναίαν, ἐξ ἧς ἅπαντας ἀγαθὸς γίνεσθαι τὲς ἵππες᾽ νες ταῖς θηλείαις. διαπορεῖτωι δὲ περὶ αὐτῶν διὰ τί ἐξο- 
τότων ἐκ τῷ ἀρίςυ βυλόμενον γεννῆσαι ἐκ τῆς μητρὸς προσ- κέλλεσιν εἰς τὴν γῆν" ποιεῖν γάρ φασι τῦτ᾽ αὐτὸς ἐνίοτε, 
ἀγαγεῖν, ἶν᾽ ὀχεύσῃ" τὸν δ᾽ ὁ θέλειν" περικαλυφθείσης δὲ ὅταν τύχωσι, δὲ ἀδεμίαν αἰτίαν. 
λαθόντα ἀναβῆναι" ὡς δ᾽ ὀχεύσαντος ἀπεκαλύφθη τὸ πρόσ- 5 “Ὥσπερ δὲ τὼς πράξεις κατὰ τὰ πάθῃ συμβαίνει 49 
ὠπον τῆς ἵππε, ἰδόντα τὸν ἵππον φεύγειν καὶ ῥΆψαι ἑαυ- ποιεῖσθαι πῶσι τοῖς ζῴοις, ὕτω πάλιν καὶ τὼ ἤθη μετα- 
τὸν κατὼ τῶν κρημνῶν. βώλλυσι κατὰ τὼς πράξεις, πολλάκις δὲ καὶ τῶν μορίων 

48 Τῶν δὲ θαλασσίων πλεῖςα λέγεται σημεῖα περὶ τὸς ἔνια, οἷον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων συμβαίνει. αἴ τε γὼρ ἀλεκτορίδες 
δελφῖνας πραότητος καὶ ἡμερότητος, καὶ δὴ καὶ πρὸς παῖ- ὅταν νικήσωσι τοὺς ἄρρενας, κοκκύζυσί τε μιμόμεναι τοὺς 
δας ἔρωτες καὶ ἐπιθυμίαι καὶ περὶ Τάραντα καὶ Ἱαρίαν ιὸ ἄρρενας καὶ ὀχεύειν ἐπιχειρῦῶσι, καὶ τό τε κάλλαιον ἐζαξς 
καὶ ἄλλους τόπους. περὶ Ἱκαρίαν γὰρ ληφθώτος δελφῦος ρεται αὐταῖς καὶ τὸ οὐροπύγιον, ὥςε μὴ ῥῳδίως ὧν ἐπι- 
καὶ τραύματα λαβόντος ἀθρόον ἐλθεῖν λέγεται πλῆθος δὲλ- γνῶναι ὅτι θήλειαί εἰσιν" ἐνίαις δὲ καὶ πλῆκτρά τινα με- 
φύων εἰς τὸν λιμέα, μέχριπερ ὁ ὡλιεὺς ἀφῆκεν" τότε δὲ κρὰ ἐπανέςη. ἤδη δὲ καὶ τῶν ὠρρένων τοὲς ὥφθησαν ὠπο- 
πάλιν ἅμα πάντες ἀπῆλθον. καὶ τοῖς μικροῖς δελφῖσιν λομώης τῆς θηλείας αὐτοὶ περὶ τὸς νεοττὸς τὴν τῆς θηλείας 

ὠκολουθεῖ τις ἀεὶ τῶν μεγάλων φυλακῆς χάριν. ἤδη δ᾽ 15 ποιόμενοι σκευωρίαν, περιάγοντές τε καὶ ἐκτρέφοντες ὕτως 
ὦπται δελφίνων μεγάλων ἀγέλη ἅμα καὶ μικρῶν" τότων ὥςε μήτε κοκκύζειν ἔτι μήτ᾽ ὀχεύειν ἐπιχειρεῖν. γίνονται 
δ᾽ ἀπολειπόμενοί τινες δύο οὐ πολὺ ἐφάνησαν δελφινίσκον δὲ καὶ θηλυδρίαι ἐκ γενετῆς τῶν ὀρνίθων τινὲς οὕτως ὥς ε 
μεοιρὸν τεθνηκότα, ὅτ᾽ εἰς βυθὸν φέροιτο, ὑπονέοντες καὶ με- καὶ ὑπομένειν τὸς ἐπιχειρῦντας ὀχεύειν. 
τεωρίζοντες τῷ νώτῳ οἷον κατελεῖντες, ὥςε μὴ καταβρω- Μεταβάλλει δὲ τὼ ζῷα οὐ μόνον τὰς μορφὼς ἔνια 50 
ναι ὑπό τινος τῶν ἄλλων θηρίων. λέγεται δὲ καὶ περὶ Ὁ καὶ τὸ ἦθος κατὼ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας, ἀλλὰ καὶ 

ταχυτῆτος ἄπιςα τῷ ἴων" ὡπάντων γὰρ δυκεῖ εἶναι ζῴων ἐκτεμνόμενα. ἐκτέμνεται. δὲ τῶν ζῴων ὅσα ἔχει ὄρχεις. 
τάχιςον, καὶ τῶν ἐγύδρων καὶ τῶν χερσαίων, καὶ ὑπερ’ ἔχουσι δ᾽ οἱ μὲν ὄρνιθες τοὺς ὄρχεις ἐντὸς καὶ τὰ φοτόκα 
ἄλλονται δὲ πλοίων μεγάλων ἱςύς. μάλιςα δὲ τῶτ᾽ αὐτοῖς τῶν τετραπόδων πρὸς τῇ ὀσφύϊ, τὰ δὲ ζῳοτόκα καὶ πεζὰ 
συμβαΐει, ὅταν διώκωσί τινα ἰχθὺν τροφῆς χάριν" τότε τὼ μὲν πλεῖςα ἐκτός, τὰ δ᾽ ἐντός, πάντα δὲ πρὸς τῷ τίει 
γάρ, ἐὰν ἀποφεύγῃ, συνακολυθῦσιν εἰς βυθὸν διὰ τὸ πει- 25 τῆς γαςρός. ἐκτέμνονται δ᾽ οἱ μὲν ὄρνιθες κατὰ τὸ ὑροπύ- 
γῆν, ὅταν δ᾽ αὐτοῖς μακρὰ γύηται ἡ ἀναςροφή, κατέχασι γιον, καθ᾽ ὃ συμπίπτεσιν ὀχεύοντες" ἐνταῦθα γὰρ ἐὰν ἐπι» 
τὸ πνεῦμα ὥσπερ ἀναλογισάμενοι, καὶ συςρέψαντες ἑαυ- καύση τις δυσὶν ἢ τρισὶ σιδηρίοις, ἐὰν μὲν ἤδη τέλειον ὅν 

τὸς φέρονται ὥσπερ τόξευμα, τῇ ταχυτῆτι τὸ μῆκος δ- τα, τό τε κάλλαιον ἔξωχρον γύεται καὶ οὐκέτι κοκκύζει 
ελθεῖν βελόμενοι πρὸς τὴν ἀναπνοήν, καὶ ὑπεράλλονται τὸξ ἐδ᾽ ἐπιχειρεῖ ὀχεύειν, ἐὰν δ᾽ ἔτι νεοττὸν ὄντα, ὁδὲ γίνεται 
ἱςός, ἐὰν παρατυγχανῃ πε πλοῖον. ταὐτὸν δὲ ποιῶσι καὶ 30 τύτων ὑδὲν αὐξανομένου. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ ὠν- 
εἷ κατακολυμβηταί, ὅταν εἰς βυθὸν ἑαυτὸς ἀφῶσιν" κατὰ θρώπων" ἐὰν μὲν γὼρ παῖδας ὄντας πηρώσῃ τις, οὔτε αἱ 
τὴν ἑαυτῶν γὰρ δύναμων καὶ ὅτοι ἀναφέρονται συςρέψαν- ὑςερογενεῖς ἐπιγίνονται τρίχες οὔτε ἡ φωνὴ μεταβάλλειν 

1. τῶν Ῥι τῷ τῶν Ὧ“. 11 2. ἵππον γενεάν ΡΥ 45, ἵππων Ὑσεὰν οοῖτ. ἢ γοίσθαι 4404. 1] 3. τῦτον Ῥ4“05})4 5. 1] προσάγειν 

05:5, ἄγειν “4905. 1 ἀ. τὴν Ῥ. ᾿ἱ 5. λαθόντος ῬΟ5Ε5, λαθέντως “45. ἢ δ᾽ οτὰ 65. ἢ ὀχεύσαντι Ἐρ. Π 6. τῆς] τὸ 445, τῆς τῷ ΡῈ". ἢ 
Ἴ. τῶν! τὸν Ῥ, οἵὰ “45. ἢ κρημνόν Ῥ. ἢ 8. θαλαττίων Ἐ“. ἢ 9. καὶ ροεὶ δὴ οτὰ 4404“. ᾿ 10. ἐρωτικαὶ ἐπιθυμίαι “45, ἐρωτικὴ ἐπιθυμίας 
65. ἢ τάρανταν καὶ καρίαν τὴν καὶ καρίαν (5. 11, περὶ] καὶ πεὶ 444) 5}. ἢ γὰρ} δὲ Ῥ΄4“05 5“. 1 12. τραύματος “45. 15. τῶν 
μεγάλων ἀὰ 45.. 1 117. πολλὰ ῬΕ“.  ἰφάνη 44“. Π 18. τεθνηκότα μικρὸν εἰ πογέοντες 4505. ἢ 19. κατελεῶντα 445. ἢ 21. ζῴων τῶν 
ζῴων 5. 11 22. Ὑεπβελλϑην Ῥ. ἴ 25. πίνειν Ῥ. 1 26. μικρὰ 05. 11 γένηται Ῥ. ᾿ ἀνατροφὴ 65. 1 29. ὑπερβάλλονται 5. 30. ταυτὸ 
".442}5}5. 

8. αὐτοῖς 095. ἢ] 5. δὲ ἰηῖρρ: γὼρ 65, γὰρ καὶ 492)“. ἢ τὰ πάθη κατὰ τὼς πράξεις Ὅσ. ἢ} 9. τε οτὰ «4“. [Π μιμυμένυς “45. ἢ 

40. καὶ ροδὲ ἄρρενας δῃηΐ6 9. μιμύμεαι ῬΆ405Ε“. 1 10. κάλλιον “65Ε4. ἡ 11. ἐρροπκύγιον ῬΟ’Ώ5Ε“. 1 12. θήλειαι ἔπαι εἰσίν. ἐπίστῃ 
δὲ »΄4“04Ε. ᾿᾿ τινα οτὰ “4405. ἢ 13. ἀπολλομένης “45. }} 14. αὐτὸ} αὐτὰ αὐτοῖς (νεῖ αὐτοῖς) 4405. ᾿ἰ τὴν τῆς θηλείας οπὰ “4405. 

15. πούμεοοι ῬῈ“, πούμεαι 44“. ἢ τε οτὰ Κ΄“. Π 17. ὀρνέων Ὧ“. ἢ ὥςε μήτε (μηκέτι 444) κοκχύζειν ἔτι μήτε (μὴ 445) ἐχεύειν ἐπιχειρεῖν 
καὶ ὑπομόειν »»Α“6Ε“.} 18. ἐχεύειν ἐπιχειρῆγτας 45. ! 20. καὶ τὰς] καὶ κατὰ τὰς 5. ἢ 24. δὲ οτα Ῥ. || 25. ὄρνιθες] ἄρρενες Ρνυ 4". " 
“παρὰ 125. 1 -26. συμπίπτοντες ὃ ὀχεύνσιν" ἐντεῦθεν Ῥ. ᾿ ἀν ῬΟ.4Ε“. Π ἐπικλύση ΡῈ“. ἢ 21. σιδήροις “4406, ἢ ἴδὴ 65. 11 28. κάλλιον 

“ΡΟΣ, ἢ ἴξωχοι Ῥ, ἴξω χρὴ Ἐπ. 11 γίγνεσθαι Ἐπ. 1 30. ἀνθρώπε ῬΟ’Ε“. 
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ἀλλ᾽ ὀξεῖα διατελεῖ" ἀν δ᾽ ἤδη ἡβῶντας, αἱ μὲν ὑςερογενεῖς σιν. ὥσπερ ἐσθίοντα ὅσα μηρυκάζει. μηρυκάζει δὲ τὰ μὴ 
τρίχες ἀπολείπεσι πλὴν τῶν ἐπὶ τῆς ἥβης (αὗται δ᾽ ἐλώτ- ἀμφώδοντα, οἷον βόες καὶ πρόβατα καὶ αἶγες. ἐπὶ δὲ 

τὸς μέν, μέμσι δέ), αἱ δ᾽ ἐκ γενετὴς τρίχες Ὡς ἀπολεῖ. τῶν εἰγρίων ὑδὲν πω συνῶπται, ὅσω μὴ συντρέφεται ἐνίοτε, 

χυσιν" ὁδεὶς γὰρ γίεται εὐνῶχος φαλακρός. μεταβάλλει οἷον ἔλαφος" αὕτη δὲ μηρυκάζει. πάντα δὲ κατακείμενα 
δὲ καὶ ἡ φωνὴ ἐπὶ τῶν τετραπόδων τῶν ἐκτεμνομένων ὧ- 5 μηρυκαάζυσι μᾶλλον. μάλιςα δὲ τῷ χειμῶνος μηρυκάζασιν, 
πάντων εἰς τὸ θῆλυ. τὰ μὲν ἦν ἄλλα τετράποδα ἐὰν μὴὲ τά τε κατ᾽ οἰκίαν πρεφόμενα σχεδὸν ἑπτὰ μῆνας τοῦτο 
νέα ἐκτέμνηται, διαφθείρεται" ἐπὶ δὲ τῶν κάπρων μόνων ὑδὲν ποιεῖ" τὰ δ᾽ ἀγελαῖα καὶ ἧττον καὶ ἐλάττονα χρόνον μη- 
διαφῴει. πάντα δὲ ἐὰν μὲν νέα ἐκτμηθῇ, μείζω γίεται ρυκάζει διὼ τὸ νέμεσθαι ἔξω. μηρυκάζει δὲ καὶ τῶν ἐμ.- 
τῶν ὠτμήτων καὶ γλωφυρώτερα, ἐὰν δὲ καθεςηκότα ἤδη, φωδόντων ἔγια, οἷον οἵ τε μύες οἱ Ποντικοὶ καὶ οἱ ἰχϑύες, 
ὑκέτι αὐξάνεται ἐπὶ πλεῖον. οἱ δ᾽ ἔλαφοι ἐὰν μὲν μή πω 10 καὶ ὃν καλῦσιν ἔνιοι ἀπὸ τῷ ἔργε μήρυκα. ἔςι δὲ τὰ μὲν 
τὰ κέρατα ἔχοντες διὰ τὴν ἡλικίαν ἐκτμηθῶσιν, ὀκέτι φύσσι μακροσκελῆ τῶν ζῴων ὑγροκοίλια, τὰ δ᾽ εὐρυςήθη ἐμετι- 
κέρατα" ἐὰν δ᾽ ἔχοντας ἐκτέμῃ τις, τό τε μέγεθος ταὐτὸδ κὰ μᾶλλον, καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ ἐπ᾿ ὀρνίθων καὶ 

, μένει τῶν κεράτων, καὶ ἐκ ὠποβάλλυσιν. οἱ μὲν ἔν μόσχοι ἐπ᾽ ἀνθρώπων ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 
ἐχτέμνονται ἐγιαύσιοι, εἰ δὲ μή, αἰσιχίες γίνονται καὶ ἐλάτ-' Τῶν δ᾽ ὀρνέων πολλὰ μεταβάλλεσι κατὰ τὼς ὥρας 49 
τος" οἱ δὲ δαμάλαι ἐκτέμνονται τὸν τρόπον τὔτον᾽ κατα- (5 καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὴν φωνήν, οἷον ὁ κόττυφος ἀντὶ μέ. Β 
κλύοντες καὶ ὠποτέμνοντες τῆς ὑσχέας κάτωθεν τὸς ὄρχεις λανος ξανθός, καὶ τὴν φωνὴν ἴσχει ἀλλοίαν' ἐν μὲν γὰρ 
ἀποθλίβυσιν, εἶτα ἀναςέλλυσι τὰς ῥίζας ἄνω ὡς μάλιςα, τῷ θέρει ᾧδει, τοῦ δὲ χειμῶνος παταγεῖ καὶ φθέγγεται 
καὶ τὴν τομὴν θριξὶ βύουσιν, ὅπως ὁ ἰχὼρ ῥέῃ ἔξω" καὶ θορυβῶδες. μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ κίχλη τὸ χρῶμα" τοῦ 
ἐὰν φλεγμαΐη, κατακαύσαντες τὴν ὀσχέαν ἐπιπάττουσιν. μὲν γὰρ χειμῶνος ψαρὰ τῷ δὲ θέρους πορώλα τὰ περὶ τὸν 

ἱ δ᾽ ἐνόρχαι τῶν βοῶν ἐὰν ἐκτμηθῶσι, τὸ φανερὸν συγ- Ὁ αὐχένα ἴσχει" τὴν μώτοι φωνὴν ἀδὲν μεταβάλλει. καὶ δ᾽ 
γνῶσιν. ἐκτέμνεται δὲ καὶ ἡ καπρία τῶν θηλειῶν ὑῶν, ἀηδὼν ἄδει μὲν συνεχῶς ἡμέρας καὶ νύκτας δεκαπέντε, 

ὥςε μηκέτι δεῖσθαι ὀχείας ἀλλὰ πιαύεσθαι ταχέως. ἐκ- ὅταν τὸ ὄρος ἤδη δασύνηται" μετὼ δὲ ταῦτα ἄδει μώ, 
τέμνεται δὲ νηςεύσασα δύο ἡμέρας, ὅταν κρεμάσωσι τῶν συνεχῶς δ᾽ ἐκέτι. τῇ δὲ θέρος προϊόντος ἄλλην ἀφίσι φω- 
ὀπισθίων σκελῶν. τέμνασι δὲ τὸ ἦτρον, ἢ τοῖς ἄρρεσιν οἱ ὅρ- νὴν καὶ ὑκέτι παντοδαπὴν ὑδὲ τραχεῖαν καὶ ἐπιςρεφῆ ἀλλ᾽ 
χεις μάλιςα φύονται" ἐνταῦθα γὰρ ἐπὶ ταῖς μήτραις ἐπι- 25 ἁπλῆν, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλει, καὶ ἕν γε ᾿Ιπαλίᾳ 
πέφυκεν ἡ καπρία, ἧς μικρὸν ἀποτέμνοντες συρράπτουσιν. τὸ ὄνομα “ἕτερον καλεῖται περὶ τὴν ὥραν ταύτην. φαδεταα 
ἐκτέμνονται δὲ καὶ αἱ κάμηλοι αἱ θήλειαι, ὅταν εἰς πό- δ᾽ ἀ πολὺν χρόνον" φωλεῖ γάρ. μεταβάλλουσι δὲ καὶ οἱ. 
λεμὸν χρῆσθαι αὐταῖς βόλωνται, ἦα μὴ ἐν γαςρὶ λάβω- ἐρίθακοι καὶ οἱ καλόμενοι φοινίκυροι ἐξ ἀλλήλων" ἔς δ᾽ 
σιν. κέκτηνται δ᾽ ἔνιοι τῶν ἄνω καμήλες καὶ τρισχιλίας" ὁ μιὰν ἐρίθακος χειμερινόν, οἱ δὲ φοινίκεροι θερινοί, διαφέ.- 
βέσι δὲ θᾶσσον τῶν Νισαίων ἵππων πολύ, ἐὰν θέωσι, διὰ 30 ρουσι δ᾽ ὠλλήλων οὐθὲν ὡς εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ τῇ χρόᾳ μόνον. 
τὸ μέγεθος. τῷ ὀρέγματος. ὅλως δὲ μακρότερα γίεται τὲ ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ συκαλίδες καὶ οἱ μελαγκόρυφοι" καὶ 
ἐκτεμνόμενα, ζῷα τῶν ὠτμήτων. γὰρ ὅτοι μεταβάλλυσιν εἰς ἀλλήλυς. γήεται δ᾽ ἡ μὲν συ- 

᾿Ωφελῶνται δὲ τὰ ζῷα καὶ χαίρεσι, καὶ μηρυκαζυ- καλὶς περὶ τὴν ὀπώραν, ὁ δὲ μελαγκόρυφος εὐθέως μετὰ 

᾿ 

5. ἐπὶ] καὶ ἐπὶ 95.450 5})“. ἢ τῶν δ᾽ ἱκτεμνομένων ῬΈῈσ. 1 ἁπάντων ἢ πηρυμίνων εἷς Ὅσ“. ἱ 6. ἦν οτι 05“. ἢ μὴ] μὲν ΄1“Ὁ» 
Ἐπ. ΠΤ Ὑ. μόνον ἐδὶν διαφθείρει ῬΏ5Ε5“. 1 8. μὴ] μὴ (5. }} νέα οἵα “4404. ΠΠ 10. μὲν οτχ ῬΟο. ᾿ὶ μή πω τὰ] πτηνωτὰ “415, ἢ 412. ἱκτέ- 
μη Ῥ. ΠΤ τε οπὰ .4“0«. Π 14. ἐνιαύσια Ἐπ“. 1 εἰ] οἱ Ῥ. ἢ καὶ ἐλάττυς γίνονται ῬΟΟ5 Ἐς, 1 16. τὰς ὀχείας μγ 4“. Π 18. βύνουσι 

Ῥ45055. 1 19. κατακαύσαντα .45. 1 ὀχέαν (5. ἢ ἐπιπλάττεσιν (5125. ἢ 20. τὸ] τὸν ΡῈ“. Ἱ σνγγενῶσιν “45, ὁ γονῶσιν 5. ἢ 23. τη» 

φευσάσης 1)“, νηςεύνσα ΡῈ“. 1 2΄. δὲ οπι ΡΙ)5Ε5. || τὸ ἴτρον ῬΈ“, τὸν τρόπον “4405. ἢ ἧ οἵὰ “4505, ᾿ἰ 21. δὲ οπι Ἐς. 29. ἄνω} 

- ἀνθρώπων ῬΏ“Ε5. 11 30. τησσαίων «45, νησαίων 40)5}, νησιβαίων Ῥ. 1 ἐὰν] ἐὰν εἷς πολὺ 225. 131. ὀρύγματος .44}0“. 1 γίτεται] γὰρ 
δέεται “45, 

2. ἀμφόδοντα εἰ 8. ἀμφοδόντων Ὧ“. 1] 8. συςρέφεται “4455, ἢ 5. μηρυκάζει 229. ΠΠ μᾶλλον --- μηρυκάζυσιν οταὰ 440 55. ἴ 10. μή- 
ρυκαν Ῥ, μηρυκᾶν “4505, ἢ 16. ἔξανθος 4505. ἢ ἴσχει] ἴσχει δ᾽ 5, δ᾽ ἴσχει 445. 11 ἀλλοίαν οτχὰ ῬΑ. 17. τὸ θέρνς Ῥὶ τῶ χειμῶνι 
“4.1 ἄδει τῷ χειμῶνος καὶ παταγεῖ 65, πατταγεῖ ἐν δὲ τῶ θέρει ἄδει 445, οτὰ ῬΕ“. |] καὶ οἵὰ Ἐο. 19. ψάρα “4405. ᾿ἰ ποικιλία «44. { 

τὰ] τά τε ῬΆσ, τόν τε “5, ἢ 20. ἰσχία .44“05. 1 23. περιόντος 4406, || 2΄. παντοδαπὴ Ῥ. ᾿ 25. γε οτὰ «405. ἢ 26. τὸ] δὲ τὸ 

“Ἵ5. 1 27. δὲ] γὰρ .45..}} 28. ἐριϑακοὸὶ εἰ 29. ἐριϑακὸς “45, Π- 28 εἰ 29. φοινιχῦροι 1). } 30. τὸ χρῶμα ῬῬ, || 31. συκαλλίδες εἱ 832. 
σνκαλλὶς ῬΟ5})5Ε. . 
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τὸ φθοάπωρον, διαφέρυσι δὲ καὶ τοι ὑθὲν ἀλλήλων πλὴν ἐπίγειοι, κονιςικοί, οἷον ὠλεκτορίς, πέρδιξ, ἀττωγήν, κορύ- 
τῇ χρόᾳ καὶ τῇ φωνῇ. ὅτι δ᾽ ὁ αὐτός ἐςιν ὄρνις, ἤδη ὦπται δαλος, φασιανός" τῶν δ᾽ εὐθυωνύχων ἔνιοι, καὶ ὅσοι περὶ 
περὶ τὴν μεταβολὴν ἑκάτερον τὸ γένος τοῦτο, οὕπω δὲ τε- ποταμὸν ἢ ὅλη ἢ θάλασσαν διατρίβεσι, λῦνται" οἱ δ᾽ ἄμ.- 
λέως μεταβεβληκότα οὐδ᾽ ἐν θατέρῳ εἴδει ὄντα. οὐδὲν δ᾽ φω, καὶ κονίονται καὶ λὄνται, οἷον περιςερὼ καὶ στροθός" 
ἄτοπον εἰ ἐπὶ τότων αἱ φωναὶ μεταβάλλεσιν ἢ τὰ χρώ- 5 τῶν δὲ γαμψωνύχων οἱ πολλοὶ οὐδέτερον. ταῦτα μὲν οὖν 
ματα, ἐπεὶ καὶ ἡ φάττα τῷ μὲν χειμῶνος οὐ φήἤέγγεται τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ἴδιον δ᾽ ἐνίοις συμβαίνει τῶν. ὀρνιθίων 
(πλὴν ἤδη ποτὲ εὐδίας ἐκ χειμῶνος σφοδροῦ γένομόης τὸ ἀποψοφεῖν, οἷον καὶ ταῖς τρυγόσιν᾽ ποιοῦνται δὲ χαὶ 
ἐφθέγξατο καὶ ἐθαυμας θη ὑπὸ τῶν ἐμπείρων), ἀλλ᾽ ὅταν περὶ τὴν ἔδραν κίνησιν οἱ τοίδτοι ἰσχυρὰν ὥμα τῇ φωνῇ. ᾿ 
ἔαρ γόηται, τότε ἄρχεται φωνεῖ. τὸ δ᾽ ὅλον τὰ ὄρνεα ὍΝ ὶ 
καὶ μάλιστα καὶ πλείςας ἀφίησι φωνάς, ὅταν ὦσι περὶ 10 κ. 
τὸν ὀχείαν. μεταβάλλει δὲ καὶ ὁ κόκκυξ τὸ χρῶμα καὶ ᾿ 
τῇ φωνῇ οὐ. σαφηνίζει, ὅταν μέλλῃ ὠφανίζεσθαι" ἀφα- Πρδιούσης͵ δ τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ. «καὶ γυναικί, τοῦ μὰ 
νίζεται δ᾽ ὑπὸ κύνα, φανερὸς δὲ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἕαρος γεννᾶν. ὠλλήλοις συνόντας τὸ αἴτιον ὁτὲ μὲν. ἐν ἀμφοῖν ἐςύ, 
ἀρξώμενος μέχρι κυνὸς ἐπιτόλῆς. ἀφανίζεται δὲ καὶ ἣν ὁτὲ δ᾽ ἐν θατέρῳ μόνον. πρῶτον μὲν ἵν ἐπὶ τῷ θήλεος δεῖ 
καλῦσί τινες οἰνάγθην ἀνίσχοντος τὸ σερίι, δυομέν. δὲ φαΐ. ις θεωρεῖν τὰ περὶ τὼς ὑςέρας ὕπως ἔχει, ἵν εἰ μὲν ἐν ταύ- 
γεται" φεύγει δὲ ὁτὲ μὲν τὼ ψύχη ὁτὲ δὲ τὴν ἀλέαν. ταῖς τὸ αἴτιον, αὗται τυγχάνωσι θεραπείας, εἰ δὲ μὴ ἐν 

μεταβαλλει. δὲ Σαὶ. ὁ ἔποψ τὸ χρῶμα καὶ τὴν ἰδέαν, ταύταις, περὶ ἕτερόν τι τῶν αἰτίων ποιῶνται τὴν ἐπιμέλειαν. 
ὥρπερ᾽ πεποίηκεν Αἰσχύλος ἐν τοῖχδε. ! ἔςι δ᾽, ὥσπερ καὶ περὶ ἄλλο μέρος, φανερὸν. εἰ ὑγιαύει, 

οἶσᾶτον δ᾽ ἐπόκτην ἔποπα τῶν αὐτὸ κακῶν -.. ὅταν τὸ: ἔργον τὸ- αὑτοῦ ἱκανῶς ἀποτελῇ καὶ ἄλυπόν τε ἢ 
σεποικίλωκε, κἀποδηλώσως ἔχει (2 καὶ μετὰ τὰς ἐργασίας ὥκοπον, οἷον ὀφθαλμὸν ὅ ὅταν λή- 

ϑρασὺν πετραῖον ὄρνιν ἐν παντευχίῳ.. ςς μήν τε μηδεμίαν ποιῇ καὶ ὁρᾷ καὶ μετὰ τὴν ὅρασιν μὴ 
ὃς. ἦρι μὲν -φάξιντι διαπάλλει πτερν Οὃ.. ταράττῃται Μηδ' ἀδυνατῇ. ὁρᾶν πάλιν, οὕτω καὶ. ὑφέρα ἡ 

κίρκῳ λεκάργο. δύο γὼρ ἔν “μορφὰς φανεῖ, ὦ Ζόνον τε μὴ παρέχουσα, καὶ ὃ ἐκείης ἐστί, τοῦθ᾽ ἱκανῶς 

χαιδάς τε χριύτϑ νηδύος μιᾷς, ἄπο. ο΄ ἀπεργαζομόη, καὶ μετὰ τὰ ἤγα μὴ ἀδύνατος ἀλλ᾽ ἄ- 
νέας δ᾽ ὑπώρας ἡνίκ᾽ ἂν ξανθῇ ςάχυς,.. τς χα χοτος, λέγεται δὲ καὶ μὴ καλῶς ἔχεσαν τὴν ὑςέραν ὕμως 

Ε , ςοὐτη γιν αὖθις ἀμφινωμήσει πτέρυξ. - ρὸς τὸ ἔργον τὸ αὑτῆς ἔχειν καλῶς καὶ ἀλύπως, ἂν μὴ 
: ἀεὶ δὲ μίσει τῶνδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλον εἰς τόπον ταύτης χεῖρον τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτῆς ἔχειν, ὥσπερ ὄμμα 

; δυμὲς ἡ ἐρήμως καὶ πάγος ἀποικίσει. ὑδὲν χωλύε, αὐτὸ ὁρᾶν. ἀκριβῶς, μὴ ἔχοντος τὸ ὀφθαλμῖ 
- εἰ δὲ τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν Κογιξικοί,͵ οἱ δὲ λοῦσται, καλῶς πάντα τὰ μόρια, ἢ εἰ φῦμά τι ὄν. ὁμιοιν δὲ καὶ 

οἱ δ᾽ ἔτε χρησιο ἢ ὅτε λῦσται. ὅσοι μὲν μὴ -πτητικοὶ ἀλλ᾽ 80 ὑςέρα, εἰ εὖ ἔχει τῷ ἐπικαίρᾳ τόπου, ἀθὲν ὧν πρὸς τοῦτο 

1. καὶ οπὶ Ἐσ, ΠΠ 2. ὃ οπὶ “4405: ἢ 3. ἑκάτερον γένος τώτων “405. 1 ἅ. μεταβεβληκότος ῬΕ“. Ἷ 1, Ψ 4“. ἢ 8. ἰθαυ- 

μέσϑη Ῥ4 “489, 10. καὶ ροβὶ μάλιςα οὶ “45. ἢ ὅταν ὥσι '΄περὶ τὴν ὀχείαν οπὶ Ἐσ, ἢ 11. τὸ] καὶ τὸ Ῥ442}0), 5. ἢ} 15. συρίν Ῥ. ἢ 

φθίγγεται Ἐσ, φεύγεται ῬῚ φεύγει “05. Π 16, φεύγει γὰρ δτὲ 4. 1} 17. ὁ οπι Ἐ“. ᾿ 18. ἐν δὲ τοῖς “445, οτι ῬΈ“. | 19. τῦτον δ᾽ 
οπὶ “45. "ΠΤ ἔπονα 4505, ἔς α Ῥ. ἢ 21. θρασὺν οτὰ (5. [[παντευχίᾳ ὃς} παντὶ εὐχίαιος (5, πατρὶ εὐχιαῖος 4“. 1 22. ὃς --- 23. λεπάρ- 
9 ὅπι. ῬΈσ. ἢ 22. φαίνονται (4505. ἢ διαβάλλει 455 }0)»σ. ἢ 23. κέρβυ “45. ἢ] χεπαργῇ “45, δ᾽ ἐπάγρυ 125. Ἱ γὰρ οπι Ἐπ. ἢ φαῖει 
“ΟΝ. ἢ 2{. καὐτὸ ῬΑ͂“(525}5. || ἄπο] δ᾽ ἀπὸ 65. "} 25. δ᾽] ἐςιν Εσ, οπχὶ ὅσ, ἢ ἕνα καταξανθῆ Ρ4“058“. || 26. ςικτῆν μαν- 

θὲς «45. ςικτῆννασαις (5, τίκτει υῦν αὖθις Ἐσ, τίκτειν ἵν᾽ αὖθις Ῥ. [ ἀμφινομήση 440“, ἀμφινωγμηση ῬῈ“, ἀμφινομύσει Ὧσ. ἢ πτερύξαι εἰ 

δὶ μ. “45, πτερύξαι εἶδε μ. 65. 1 217. μισεῖ 5224“. 1 τὸν δὲ ῬΕ“. ᾿ ἀπάλλι Ἐπ, ἀσπάλλον Ῥι ἁπαλῶν “45. ἢ 28. δρυμὸς Ἐσ. 1 29. 
Ἅῦιται ῬΏ5Ε5. [ἃ 30. λοῦνται 1)“, λούονται ῬῈσ. ᾿ 

1. ἀλέκτορες 5. }Π ἀτταγὴς Ἐσ, ἀτταὴς Ῥ.4504})5. ἢ κορύδαλλος Ῥ, κορυδαλλός 5125. 1} 2. φασσιανός “505. ἢ] εὐθυουύχων (5. ἢ 
8. θάλατταν 65. 1} ἅ. κονιῶνται 4465. ' Ὁ 

(οάΐοο8 2“Εσ-“ εἰ σαρίϊθ ῥγίπιο 9, φυογυπὶ 9 Ἰἴργὸ βαριϊπιο, ἀυ] ἰρϑὶ ποπῖβ εϑὲ, δχίχοπιο σημείωσαι ὅτι ἐν τῷ λατιικῷ 
εὕρομεν καὶ δέκατον βιβλίον τῶν περὶ τὰ ζῶα ἱςοριῶν, Ὁ ἡ ἀρχὴ “προΐσης δὲ τῆς ἡλικίας ἡ τὸ μὴ -- θατέρῳ ἐς ἐν." ἐκ οἵδα εἰ τῦτο τὸ βιβλίον 
εὑρίσκεται καὶ ἐν τῷ ἑλληνικῷ μέχρι γὰρ τῷ τὸν ὑκ ἐνέτυχον αὐτῷ, δὶ τοδδὺβ Ὑθοθαῖίου ἀλλὰ τῦν ἐνετύχομεν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ ἑλληνικῷ, 
κἀνταῦθα ἱνεγράψαμεν. οδάθπι ρα0}10 δηὶθ, υδὶ 6βὶ τέλος τῦ παρόντος βιβλίν, ὁ τῇ καθόλε δάἀβογίθ᾽ς τῶν ἱςοριῶν βιβλίν, ἀλλὰ τῷ ἐννάτυ. 

δηλονότι" εὕρηται γὰρ καὶ δέκατον. ἢ 12. τοῦ οἷχὰ 5. [Π μὴ οτα 225. ᾿ 13. συνιόντας Ο. 1 26. τὸ ροβὲ ἔργον οἵὰ 5. ἢ ἑαυτῆς “. ἢ 
ἔχει Ἐπ. 28. ὑδὶν οὐ; 2540“. Ἱ 29. καλῶς οι δ. ἢ μά τι ὅν ἴα ἰδλοῦπδ οἵὰ , τι οὰ 0. ἢ καὶ] καὶ ἡ Εσ, || 80. ἔχοι Ὧσ. 

,“ ὮὯΠ] 
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βλάπτοι. δεῖ δὴ τὴν ἔχυσαν καλῶς ὑξέραν πρῶτον μὲν τῷΟἠ μή τι προσυξαμαρταηγ αὐτή, ἐκ ν δὲ μεταβάλλωσι ἢ τά. 
“ὅπῳ μὴ ὦ ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ εἶναι, ὠλλ᾽ ὁμοίως Τῇ θέσει" ἔξει καὶ τῷ πλήθει, τε ἄλλου σώματος μὴ ὁμοίως ΠΕΕΣᾺ 
πλὴν γἰγνεσθάι τὸ χπρρώνερον ἄνευ πάδες καὶ λύπης, καὶ ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν ὑγρστέρου ὁτὲ δὲ ὥνροτέρου, οὐθὲν αἴτιαι εἰ 
μηδὲν ἀναισθητοτέρας εἶναι θγγθμόδε: τοῦτο δὲ κρόεν ὑφτέρωι, ἀλλὰ δεῖ καὶ ἀκολουθεῖν αὐτὰς τῇ τὰ σώματος 

ἐ χαλεπόν. ὅτι δὲ δεῖ τοιαύτας εἶναι, ἐκ τῶνδε φανερόν. 2. ἔξει, δυχομώᾶας καὶ ἀφιείσας κατὰ λόγον. ἐὰν μὲν εὖν 
εἶτε γὰρ μὴ πλησίον προσίασιν, ὑκ ἔσονται ἅμα σκαστι- ὑγιαίνοντος τὸ σώματος μεταβάλλοντος δὲ τοῦτο ποιῶσν, 
καί: πόῤρω γὼρ. αὐταῖς ἔςαὶ δ᾽ τόπος ὅϑεν δεῖ ἀναλωβεδι ὀθὲν «αὐταὶ δέονται θερωπείας" ἐκ δὲ νοσῦντος, ἢ ἐλάττω 
εἰ δὲ μὴ ἡλὴησών μόνοι καὶ μὴ οἷαι ἐπανιέναι πορρωτῴω, ἀποδίδωσι διὰ τὸ ἄλλοθί πα ἀναλίφκεσθαι τὸ περίττωμα, 

κωφότεραι ἔσονται. διαθεγγάνεσθαι δ᾽ ἀεί, ὥςε μὴ ταχὺ ἃ κάμνει τὸ σῶμα. ἐὰν δὲ πλείω ἀφιῶσι διὰ τὸ δεῦρ 
ἀνοίγεσθαι, δεῖ τῶτο σφόδρα ποιεῖν καὶ εὐηκόες εἶναι. ταῦς- το ἐξερεύγεσθαι τὸ σῶμα, δὲ τῦτὸ σημαίνει αὐτάς γε τὰς 
τά τε ἵν χρὴ ὑπάρχειν, ὅσαις τε μὴ ὑπάρχει, αὗται θε- ὑξέρας δεῖσθαι θεραπείος, ἀλλὰ τὸ σῶμα. ὡς ὅσαις συμ- 
ῥαπείας δέονται. τινός" καὶ τὰ κατὰρυνήνια γγύεσθαι κωυλῶς, ματαβάλλει ταῖς ἔξεσι τὰ σώματος τὰ γυνκοιεῖα, δηλῖ 

τῶτο δ᾽ ἐφὶ δὲ ἴσων χρόνων καὶ μὴ πεπλανημόως, ὑγιαί. ὅτι ὑθὲν αἴτον "ἐν ταῖς ὑςέραις ἐςίι, ὅτι ὑγικόνσαι ἂικτε 
γοντος τῷ σώματος. σημαΐνει γὰρ ὕτω γινόμενα καλῶς ἔχειν λϑσιν, αὐταὶ δ᾽ αὐτῶν ὁτὲ μὲν ἀρρωςὅτεραι, ὁτὲ δὲ ἰεχν: 

ἀνοίγεσθαι καὶ ϑέχεόθαι τὴν ἐκ τοῦ δώματος ὑγρότητα, 5 ἐσι μαλλὸν, καὶ ὁτὲ μὲν. ὑγρότεραι ὁτὲ δὲ ξηρέτοραι, καὶ 

ὅταν τὸ σὥμω διδῷ. ὅταν δὲ πλεονάλεις ἢ ἐλαττονάκις ἃ φοιτᾷ αὐταῖς, ὕξων μὲν πλεῖον τὸ σῶμα αὐτοῦ, πλιώ, 
πεέπλανημένως ἀφιῶσι, τοῦ ἄλλου Φώματος «μὴ συναιτίδν ὅταν δ᾽ ἔλαττον, ἐλάττω, καὶ βὰν μὲν ὑγρόν, ὑδαρέςερα, 
ὄντος ἀλλ᾽ ὑγιάΐοντος, ἀναΐγκη τῦτὸ ϑυμβαίνειν δι᾽ αὐτάς. ἐὰν δὲ ξηρόν, ἐναιμότερα. καὶ ἄρχοντάι μὲν ἐκ λοκῶ 
καὶ διὰ ἐμουμυθν ὑκ ἀνούγονται δ᾽ ἐν τοῖς καιροῖς, ὥς γαλακτοειδζ, εἰνόσμοων μιενυδῶν" τὼ δὲ φονικᾶ μόν, ἀτο 
ὀλόγὰ δέχονται, ἢ μᾶλλον ἐκισπῶνται τὲ ὑγρὸν διώ τνὼ Ὁ λήγοντα δὲ λευκότεραι, ἐσχιίτης κατα μίξοωρ, ὀσμὴν δ᾿ ἵχιι 

φλεγμασίαν αὐτῶν, ὥστε δερὰπείας σημαΐουσι δεόμεναι, τὰ λευκὰ ταῦτα. ὁ ηεδύνος, ἀλλὰ δριμυτέραν καὶ βα- 
ὥσητερ καὶ ἐφθαλμοὶ καὶ κύστις καὶ κοιλία καὶ τἄλλα" ρυτέραν, ὅτε κύν᾽ καὶ ἄνευ μὲν πήξεως, “μετὰ μότοι δε 

ἀχάντες γὰρ οἱ τόποι φλεγμαίνοντεξ ἕλκυσιν ὑγρότητα τον»: μασίαρ, ὅξαν ὅκα; ᾧ ὁ τρόκος τῶν σωμείων. ἔναις μὲν ἦν 
αὐτην, ἢ πέφυκεν δ͵ιρδεσθαι εἰς ἕκαστον τόπον, ἀνλ᾽ οὐ ὕτω συμβαύει, ταύταις ἔχυσιν ὡς ": “τὼ ὁ περὶ τὰς ὑςέαι 

τοικύτη ἢ τοσαύτη. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ὑρίρω πλείω ἀπόδια Ὧ5 πρὸς τὴν τόωνωσιν, 
δοῦσα σημαύνει φλεγματοοόν τι πάθος, ἐὰν ὅμοια μὸ Καὶ πρῶτον ταῦτα ἘΠΕ ΠΝ εἰ καλῶς ἔχει, μπὶδ 
Ὑλείω δ᾽ ἀποδιδῷ, ἐαν δ᾽ ἀνόμοια καὶ σεσημμώα μᾶλ- δὲ ταῦτα κῶς ἔχει φὸ ξόμα τῶν ὑς ἐρῶν. δεῖ γὰρ εἰς ὁ 
λον, οἷα ταῖς ὑγιανύσαις προέρχετάι,, τῦτο ἊΝ ἤδη καά- θὸν ἔχειν" εἰ δὲ μή, ἐκ ἔλξουσιν εἰς αὐτὼς τὸ στόμα. 

δος καὶ ἐπίδηλον Ὑίνεται" ἀνάγκη γὰρ καὶ πόνους τινὰς εἰς τὸ πρόσθεν γὰρ αὐτῶν καὶ ἡ γυνὴ ἐρϑΐεται, ὡς δῆλον, 
ἐπισημαι ΠΕ ἐχόσης ὡς ἀ δεῖ. ταῖς δ᾽ ὑγιαινέσαις τὰ λευ- 30 ὅταν ἐξονειρώττωσιν αὗται τελέως " τότε γὰρ ὕτος ὁ τῦτις 

κὰ καὶ σεσημμένα προέρχεται, ταῖς μὲν καὶ ἀρχομένων, θεραπείας δεῖται αὐταῖς ὑγρανθείς, ὥσπερ εἰ ἀνδρὶ συνγξ 

ταῖς δὲ πλείςαις ληγόντων τῶν καταμνηνίων. ὅσαις ἈΝ ὅν νετο, ὡς ἀρθμβαινῶν ἐνταῦθα καὶ τὸ παρὼ τοῦ ἀνδρός, ἐν 
δηλμμϑα μᾶλλον γίνεται ἢ ταῖς ὑγιαινόφαις, ἢ ἄτακτα, τὸν αὐτὸν τόπον καὶ ὑχὶ εἰς τὼς ὑςέρας εἴσω. ἀλλ ὅται 
πλείω ἢ ̓ ἐλάττω, μδλλὸν δέονται θεραπείας ὦ ὡς ἐμποδιζόν- ἐνταῦθα τρίονδαῖη ἐντεῦθεν σπῶσι τῷ πνεύματι, οἷν αἱ 

τῶν πρὸς τὴν τέκνωσιν. ὅσαις δὲ τοῖς χρόνοις μόνον ἀνω- 35 ῥῖνες, καὶ αἱ ὑςέραι τὸ σπέρμα. διὸ καὶ παντὶ σχήματι 
μάλοις καὶ μὴ δὲ’ ἴσο, ἧττον μὲν διακωλυτικὸν τὸ παΐθος, συνῶσαι κυΐσκονται, ὅτι εἰς τὸ πρόσθεν παντελῶς ἐχούφε 

διασημαδει μότοι τὴς ὑστέρας τὴν ἔξιν κινεμόην καὶ ὑκ γίγνεται καὶ αὐταῖς καὶ τοῖν ἀνδράσιν ἡ πρόεσις τὸ υτίρ 
ὠὰ ὁμοίως μόνσαν. ἔςι δὲ τῶτο τὸ πάθος οἷον μὲν βλά- ματος" εἰ δ᾽ εἰς αὐτήν, ὑκ ἄν πάντως συγγνόμεναι συνε 
γψαι τὰς εὐφυεῖς πρὸς τὰν σύλληψιν, ὁ μέτοι νόσος, ἀλλὰ λάμιβανον, ἐὰν δὲ μὴ εἰς ὀρθὸν βλέπωσιν αἱ ὕει ἀλλ 

τοῦτόν τι πάθος οἷον καθίστασθαι καὶ ἄνευ θεραπείας, ἂν 40 ἢ πρὸς τὰ ἰσχία ἢ πρὸς τὴν ὀσφὺν ἢ πρὸς τὸ ὑπογάςριο, 

4. δὲ Ἐσ, ΠΠ 6. προσιᾶσιν ἘΦ. ἢ 8. οἶναι ὥσ,ἐδαι ΟΡ6. ἢ δ. γίνεται Ὁ. ἢ 27. ὅμοια 05 Ε565. Ἵ 30. ἐχύέσας Ο 5. Ἱ 35. 
τίχννσυἢ νίωσιν ΟΕ Οσ, ἢ 817. κοισιμένην 5. 

ὑ, τῇ τε 5, ἢ 8. ὁμοία ἘΦ. ἢ 18. καὶ -- 19. μεσυσῶν οἵα ὍΡ “05. 1 20. καταλήξεως 905 Ε 564. 1" ὦ μὴν Ὁ5. [1 33. ἐν 
οἵὰ Ργ Ὁ. ᾿ 21. σῶμα ΟΠ)“. ᾿ἰ 88. συγγοέμεα, 85. 
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ἀδύκισον συλλωβεῖν διὰ τὴν προριρημένην. αἰτίαν, ὅτι ἀν’ ἔστω τοιμύτη οἷα ὅταν πλησμίσῃ τῷ ἀνδρί, φάγτᾳ γὰρ 
λέσθαι ὧς ὧν δύναιντο τὸ σπῴμαν ἐὰν μὲν ἦν ἰσχυρῶς τῇ ταῦτα σημαύει δεκτροὴν τὴν ὑφέραν εἶᾳι τῇ, διδομῴν, καὶ 
φύσει ὕτως ἔχωσιν ἢ ὑπὸ νόσε, ἀνίατον τὸ πώθος" ἐὰν δ᾽ προσσπαςικὰὼς τὰς κοτυληδάγας, καὶ κῳθεκτικὼς ὧν λαμῳε 

ἢ ῥῆγμα ἢ φύσει ἢ ὑπὸ τῆς νόφε διὰ φλεγμασίαν. συ. βάσεσι, καὶ ἀκύσως ὠἀφιείξας, ἔτι φύρας ἐγγίγνεσθαι ἄγε 
σπασάσης, ἐπὶ θάτερα αὐτῇ τὸ πάθος, ταῖς δὰ μελλέσαις 5 πάθους, ὥρπερ, καὶ κοιλίᾳ, καὶ. ἀφιόαι, κοιὶ: μεγάλως Ὑγθιν 
ἐγκώοις ἔσεσθαι δεῖ, καθώπερ εἴρηται, τὸ στόμφῳ εἰς ὀρθὸν μόᾳς καὶ ἐλάττυς αὐτῶν, ἄνεν γέσε᾽ καὶ γὰρ ταῦτ᾽ ἀπο: 

εἶναι, καὶ πρὸς τότοις ἀνοΐγεσδαι καλῶς, λέγω δὲ τὸ γα δηλοῖ αὐταῖς, ὅτι ὑδὲν φερεῴτεραι τῇ δέοντός εἰσιν, ὅτε χῳτ 

λῶς τοῦτον, ὅτως ὅταν ἄρχγιται τὰ γυναικεῖα.» θιγγανό. φαὶ ὅτε φύσει ὅτε νόσῳ, ὠλλὼ δύνανται, ὡς ἂν δέξωνται, 
μιϑον ἔξαι τὸ ςόμα μωλακώτερον ἢ πρότερον, καὶ μὴ διὁ- αὐξανομένῳ παρέχειν χώραν, ἔχωσι δὲ καὶ ῥιάτασιν, ὅταν 

. ξομωμέαν φανερῶς. ὠλλ᾽ εἰ ὅτως ἔχοντος, τὼ πρῶτα σὴν 10 δὲ τῶτο μὴ γίγναται, ἢ πυκνότεραί εἶφιν ἢ ἀνφιφθατόφεραι καὶ 
μεῖῳ τὰ λευκὰ φοιτάτω. ἄταν δὲ. σαρκικῴτάρᾳ ἦ τὴν χρόαν φύσει ἢ νόσῳ. διὸ καὶ ὁ δύνανται. τρέφειν, ἀλλὰ καὶ δῆα- 
σὰ σημοῖα, ᾧανερῶς ἔς «ε ὠεςομωμώη. ἄνευ ἀλιγήματοςς. φϑεῴουςι τὰ ἔμβρυα, ἐβν μὲν σφόδρᾳ τοιαῦται ὦσιν, ἔτι 

«κὠν θυγγείνῳ. κἂν μὴ θυγγάνῃ, χαὶ μήτε μῳφάτητα μήτε μεκρὰ ὄντα; ἐξν δ᾽ ἧττον, μείζω" ἐᾷν δὲ πᾷγυ ἡρέμᾳ, 
ξόμα ἀλλοιότερον αὐτὸ αὐτῇ. ληξαντων δὲ τῶν γυναικείων φφυλότερω ἐκτρέφυσι τὰ ὄεγρνο καὶ εἷον. ἐν ἀγγείῳ φαύ- 
διεςομωμένν ἔξω σφόδρα καὶ ξηρόν, ὠλλὰ μὴ σκληρόν, ΄ό λῳ τραφώτω. ἔτι δὲ θιγγανομένης τὼ ἐπὶ δεξιὰ καὶ τὰ 
ἁμέραν ὅλην καὶ “ἡμίσειαν ἢ καὶ δύο ἡμέρας. ταῦτα γάρ ἐπ᾿ ἀριςερὰ ὁμαλὰ αὐτὰς εἶναι, καὶ τἄλλᾳ τύτος ὁμοίως, 

σημαία ὕτω γιγνόμενα ὅτι καλῶς ἔχοσιν «αἱ ὑστέραι καὶ καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸν ἄνθρῳ συνυσίῳ μεταξὺ ὑγραύεσθαι, μὴ 
ποιοῦσι τὸ αὐτῶν ἔργον, 'ιτῷ μὲν μοὶ εὐθὺς ἀνεστομῶσθαα πρλλαάις δὲ μηδὲ σφόδρα. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ παβος οἷον 
ἀλχὼ μαλακὸν. τὸ ςόμω γύεσϑαι, ὅτι ἅμα τῷ ἄλλῳ σώ- ἴδρωμω τῷ τόπι, ὥσπερ καὶ τῷ φόματι σιάλου σολλαχῷ 
ματι λυομέκῳ λύονται, καὶ ὧς ἐμιπαδίζουσι, καὶ ἀφιᾶσι μὲν καὶ πρὸς τὴν φορρν τῶν σιτίων, καὶ ὅταν λαλῶμῆν 
αρῶτον τὰ ὠπ᾽ αὐτῷ τὸ ςόματος, ὅταν δὲ πλείω τὸ σῶμ καὶ ἐργαζώμεθα, αὐτοὶ πλέον" καὶ τοῖς ὄμμασι δμρρρύομεν 
φροΐηται, ἀνασομίνται" ὅπερ ἐςὶ ςόμωτος ὑγιεινῶς ἔχοντρε. «τρὸς τὰ λφμπρότερρν ὁρῶντες, ναὶ ὑπὸ ψύχες "οὶ ϑερμιᾷ- 
παυσαμένων δὲ τῶν σημιείων τὸ μὴ εὐθὺς συμπίπτειν, ση. τητος ἰσχυροτέρας, ἧς κρατεῖ τι μόριῳ ταῦτα, ὅταν τύχῃ 

μαύουσιν ὅτι, ἂν ὠπορήσῃ, κεναὶ καὶ ξηραὶ γῴονται καὶ ὑγροτέρως ἔχοντα. ὕτῳ καὶ αἱ ὑφέρᾳι ὑγραύνοντας ἐργαζές 
διψοιραί, καὶ οὐκ ἄχρυσι λείψανα περὶ τὴν δίοδον, προσ- 35 μάνφι, ὅταν τύχωσιν ὑγροτέρας δὺὲα θέσεως, πῴάσαχομσε δὲ 
σπαστικαὶ ἦν ὅσω σημαίνουσι καλῶς ἔχεν πρὸς τὸ συλ- πῦὺτρ τὸ πάβος καὶ αἱ μάλιςα, καλῶς πεφυκυῖαι, διὸ 64. 
λαβεῖν πλησιώσαντος, ὅταν ὕτως ἔχωσιν ἄνευ ἄλγυς καὶ Ῥασείας ἀεὶ δέονται οἱ γυναῖκες ἢ πλείονος ἢ ἐλάστονος, 
μετὰ ἀναισθησίας. τό τε μὴ “ὐλλειότερον ἔχειν τὸ σῶμα ὥσπερ καὶ τὴ ςόμα πτύσεως. ἀλλ᾽ ἐκίκις τοσᾳύτη ὑγρασία 

,ὔ - ν Δ, ἧς τὸ κι τος τῷ Ν ᾿ ΄ ἀγαθόν" καὶ γὼρ τὔτο σημαίεει ὅτι ἀδὲν ἐςιν ὃ κωλύει μὴ «γίνεται, ὥςε μὴ δύγασθφι καθαρὸν τὸ τῷ ἀνδρὸς ὠνασπαίς 
συμμύειν «ὐτὼς ὅταν δέῃ. 80 σαι διὼ τὴν σύμμιξιν τῆς γιγνομένης ὠπὸ τῆς γυναικὲς 

3. Πρὶ μὲν ἶν τὸ φόμα τῶν ὑςερῶν ἐξ τότων ἡ σκέψις ὑγρότητος, πρὸς δὲ τύτρις τοῖς πάθεσι καὶ τοσόνδε δεῖ κα- 
ἐρύ, εἰ ἔχαι ὡς δεῖ ἢ μοί. περὶ αὐτὴν δὲ τὴν ὑστέραν δὲῖ τανοεῖν, εἰ συμβαΐει, ὅταν δόξῃ ἐν τῷ ὕπνῳ πλησιάσαι 
συμβαίνειν τοιφῦτω μετὰ τὴν κώβαρσιν, πρῶτον μὸν ἐν τοῖς τῷ ἀνδρί, πῶς ἔχεσαᾳ ἐξανίξαται, οδὸν εκ ἀσθενεςῴρα, καὶ 
ὕπνοις ὡς συγγινομιένην τῷ ἀνδρὶ καὶ προϊεμένην, ὡς ἀν εἰ εἰ ὠεί, μι ὁτὲ μὲν ὁτὲ δ᾽ ὅ, ἃ ἐνίοτε καὶ ἰσιχυροτέρᾳ᾽ εἰ 

παρεκλησίαζε, ῥᾳδίως" ὧν τῦτο φαίνηται πλεονάκις πά-35 δὲ μὴ ξηροτέρῳ τὸ πρῶτον, εἶτα ἐφυγραίνοται, δεῖ γὼρ 

σχεσα, ἄμεινον. καὶ ἀνιςαμένην ὁτὲ μὲν δεῖσθαι θεραπείᾳς “ταῦτα συμβαίνειν τῇ γονΐμῳ γυναικί. τὸ μὲν γὰρ ἐκλώς- 
οἷας ὅταν πλησιάσῃ ὠνδρί, ὁτὲ δὲ ξηρασίας" τὴν δὲ ξηρό- σθαι σημαίνει προετικὰν εἶναι τὸ σῶμα σπέρματος ἀεί, “τάν 
σητὰ ταύτην μὴ συνεχῆ» ἀλλ ὕστερον μετὰ τὴν ἔγερον τε ποιῦσαν ποιεῖ" καὶ σωματωδῶν δ᾽ ὑξῶν ἀσθειφέραι, «ὸ 
ἐξυγραίεσθαι ὁτὲ μὲν θᾶττον ὁτὲ δ᾽ ὀψιαίτερον καὶ ὅσον δ᾽ ἀνόσως τῦτο πάσχεν σημεῖον ὅτι κατὰ φύσιν καὶ ὃν ῥὰτ' 
εἰς ἥμισυ τῆς ἡμέρας βραχείας προελθόσης. ἡ δ᾽ ὑγρότης ἐ0 τρόπον ἡ ἄφοδος τότε γίνεται" εἰ καὶ μή, γοσώδης ἣν ἡ 

᾽ αὑτὸ ἀ. ἢ βη1ς ὑπὸ ὁπι ΟἹ 65. 11. σαρκινώτερκ, 2“. 1 13. κἀν μὴ θυγγάνῃ οἷα 225. ἢ 21. ἀφ᾽ αὑτὸ Ὧσ. 1}. 22. αροΐϊιγεαι ἀναστο- 
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ἀρρωςία. τὸ δὲ ποτε καὶ ἰσχύειν μᾶλλον, καὶ ξηρὰν εἶγαι 
τὴν ὑςέραν, εἶτ᾽ ἐφυγραίνεσθαι, σημεῖον ὅτι πᾶν τὸ σῶμα 
λαμβάνει καὶ ἀφανίζει, καὶ ὁ μόνον ἡ ὑςέρα καὶ τὸ σῶ- 
μα ἰσχύει... πνεύματί τε γὰρ ἕλκει ἡ ὑςέρα τὸ προσελθὸν 

ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΊΩΝ Κ. 

σεις. ἔτι ἔςιν αἷς πως τὸ φζόμα σνμῴύεται, ταῖς μὲν ἐκ 
γενετῆς ταῖς δὲ διὰ νόσον. γύεται δὲ τοῦτο καὶ ἰατὸν καὶ 
ἀνίατον. ὁ χαλεπὸν δὲ τῶτο γνῶναι, ἐὰν ἤ" ὦ γὼρ οἷόν τε 
ὅτε λαμβάνειν ἀθὲν ὧν δεῖ ὅτε “προΐεσθαι. ἐὰν ἦν φαίνηται 

ἔξωθεν αὐτὴ, ὥσπερ πρότερον εἴρητωι. ὁ γὰρ εἰς αὐτὴν προ- 5 καὶ δεχομένη παρὰ: τῷ ἀνδρὸς καὶ ἀφιεῖσα, δῆλον ὅτι κἀν 
Ἵ κ᾿ ΄, 4 ΄ ΄ὔ 4- ἵεται, ἀλλ᾽ Ὁ καὶ ὁ ἀνήρ. ὅσα δὲ πνεύματι, πάντα ἰσχύϊ 

ἐργάζεται, ὦ ὥςε δῆλον ὅτι καὶ τὸ σῶμα προσσπαςικὸν τῆς 
τοιαύτης. 

Εἰσὶ δέ τινες αἱ ἢ πάσχυσί τι τοίῶτον ὃ καλᾶσιν ἐξανε- 

ἔλεγχος εἴη τῷ πάθει. ὅσαις δὲ τύτων μηδὲν ἐμπόδιον ἦ, 

ἀλλ᾽ ἔχυσιν ὃν τρόπον: δὴ εἴρηται ἔχειν, ἂν μὴ ὁ ἀνὴρ αἵ. 
τιος ἢ τῆς ἀτεκνίας, ἢ Η ὠμφότεροι μὲν δύνωνται τεκγῦσθαι, 
πρὸς ἀλλήλους δὲ μὴ ὦσι σύμμετροι τῷ ἅμα προΐεσθαι 

μῖσθαι" δεῖ δὴ καὶ τῦτο μὴ πάσχειν. ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον 0 ἀλλὰ πολὺ. διαφωνῶσιν, [μὴ ἔσονται τέκνα τύτοις. τῷ μὲν 
πάθος" ὅταν συγγέωνται. τῷ ἀνδρί, ἔτε προϊέμεναι δῆλαι 
τὸ σπέρμα ὅτε κυΐσκονται, διὸ καὶ καλεῖται ἐξανεμᾶσθαι. 
αἴτιον δὲ τῷ παθυς ἡ ὑξέρα, ὅταν ἢ λίαν ξηρά" ἑλκύσασα 
γὰρ πρὸς αὑτὴν τὸ ὑγρὸν ἀφίησιν ἔξω" τὸ δὲ κατασκελε- 

ὄν εἶναι. τὰ κοῦ ἀνδρὸς αἴτια ἔστι. μὲν καὶ ἄλλα συμεῖα 
λαβεῖν» ἀ᾽ δὰ ῥω μάλες ὧν φαίνοιτο, πρὸς ἄλλας πλη- 

σιάζων καὶ γιννῶν, τὸ δὲ «πρὸς ἀλλήλους μὴ συνδρόμως 
ἔχειν, πιώντων τῶν εἰρημέμων ὑπαρξάντων οὐ γεννῶσιν. δὴν 

τεύεται, καὶ μικρόν τι γινόμενον ἐξ αὐτῷ ἀπέπεσέ τε καὶ 15 λοῖ γὰρ ὅτι τῦτο αἴτιον μόνον. εἴπερ γὰρ καὶ ἡ γυνὴ συμ- 

ἔλαθε διὰ μικρότητα ἐξιόν. καὶ ὅταν μὲν τῦτο σφόδρα πώ- 
θῃ ἡ ὑξέρα καὶ γένηται ὑπέρξηρος, ταχύ τε ἀπέβαλε καὶ 

ταχὺ δῆλον γύεται ὅτι ὁ κύει' ἐὰν δὲ μὴ σφόδρα ταχέως 
ταῦτα ποιῇ, ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ δοκεῖ κύειν, ὃ ἂν ἔχη 

βάλλεται εἰς τὸ σπέρμα. καὶ τὴν γένεσιν, δῆλον ὅτι δεῖ 
ἰσοδρομῆσαι παρ᾽ ὠμφοῖν. ἐὰν οὖν ὁ μὲν ταχὺ ἐκποιήσῃ 
ἡ δὲ μόλις (τὰ γὼρ πολλὰ “αἱ γυναῖκες βραδύτεραι), 
τῦτο κωλύει" διὸ καὶ συζευγνύμενοι γεννῶσι μετ᾽ ἀλλό- 

αὐτὴ πρὸς αὑτήν, ἕως ἂν ὠποβάλῃ. καὶ ὅμοια συμβαίνει 2) λων" ὦ γεννῶντες δέ, ὅταν ἐντύχωσιν ἰσοδρομῶσι πρὸς τὴν 
Ἂν, ΄ , .ΨῬ ᾿ ταχὺ ταύταις πάθη οἷα ταῖς ὀρθῶς κυύσαις, καὶ ἐὰν γί- 

νηται πολὺς χρόνος, αἴρεται ἡ ὑςέρα, ὥςε φανερῶς δυκεῖ 
εἰ χύειν, ἕως ὧν ἀποπέσῃ" τότε δ᾽ ὁμοία ἐγένετο οἷα πρὸ τῷ 

ἦν. ἀναφέρουσι δὲ τῦτο τὸ πάθος εἰς τὸ δαιμόνιον" ὅ ἐστι 

συνουσίαν. εἰ γὰρ ἡ μὲν ὀργῶσα καὶ παρεσκευασμένη εἶ 

καὶ ἐννοίας ἔχεσα ἐπιτηδείας, ὁ δὲ προλελυπημένς καὶ κατ- 
εψυγμώος, ἀνώγκη τότε ἰσοδρομῆσαι αὐτὸς ἀλλήλοις. ἔτι 
δ᾽ ἐνίοτε γυναιξὶ καὶ ἐξονειρωξάσαις καὶ ἀνδράσιν ἀφροδ- 

θεραπευτόν, ἐὰν μὴ φύσει τοιαύτη ἢ σφόδρα πάσχουσα 15 σιώάσασι συμβαίνει εὐρωστοτέροις᾽ εἶναι, μὴ ἰσχύν ἀλλ' 

τὸ πάσχον. σημεῖον δὲ τοῦ μὴ τοιαύτας εἶναι, ἐὰν φαΐ- 
νωνται μὴ προϊέμεναι, ὅταν λάβωσι παρὰ τοῦ ἀνδρὸς καὶ 

ἀ μὴ συλλάΐβωσιν. κωλύονται δὲ καὶ ἐὰν σπάσμα ἔχωσιν 
αἱ ὑςέραι. γίνονται δὲ σπάσματα ἐν ταῖς ὑςέραις ἢ φλέ- 

,ὔ γᾷ λ ὑγιείᾳ, γίνεται δὲ τῦτο, ὅταν πολὺ τὸ σπέρμα ἦ ἡθροισμέ- 
γον ἐπὶ τὸν τόπον ὅθεν προΐενται. ἐὰν ὄν τότε ὠπέλθη,, ὑδὲν 
ἀσθενέστεραι γίνονται" οὐ γὰρ ἀεὶ ἐκλύοντα; ἀπελθόντων, 

λ.ν Ὦ ΄ὔ .Ὶ Φ 
ὅταν ἱκανὰ ἤ τὼ λειπόμενα" οὐδ᾽ ὧν εἰ ἐκεῖνα ἄχρηςα ὦ 

ν 
΄, 

γμασίᾳ διατεινομένης τῆς ὑςέρας, ἢ ἐν τῷ τόκῳ πληρώ-30 ἅμα καὶ ῥάω, οἷον πλησμονῆς ὠπαλλαγένττα" δὶὸ οὐκ 
ματος πολλῦ ἐξαπίνης ἐπιπεσόντος καὶ μὴ ἀνοιγομένε τῷ 
ςόμωτος' τότε ὑπὸ τῆς διατάσεως γίνεται σπάσμα. ση- 

. ᾿Ν ΄ ἰσχύϊ εὐρωςότεραι ὠλλὰὼ κεφότητι γύονται. ὠλλ᾽ ὅταν ἀπὸ 
΄ 5 ἃᾧὦθρ' ἈΝ -» - ΄ ᾽ » τοσύτων ἐπίῃ ὧν τὸ σῶμα δεῖται, τότε ἀσθενεςέρας ποιεῖ, 

μεῖον δὲ τῷ μὴ ἔχειν σπάσμα, ἐὰν μὴ φαύηται εἰς Φλε- παύεται δὲ ταχύ, ὧν ἄλλως τις ὑγιάνῃ τὸ σῶμα καὶ ὃ 
ιγμασίαν ἀφικνυμόη ἐν τοῖς αὑτὴς ἔργοις ἡ ὑςέρα" ἔχυσα ἡλικίᾳ ἧ, ἢ ταχὺ σπερμοποιεῖ" τῶν γὰρ αὐξανομένων τῆτ' 
γὰρ σπάσμα φλεγμαΐοι ἄν ποτε. ἔτι δὲ ἐὰν φῦμα ἐπὶ 35 ἐξὶ ταχὺ καὶ τῶν αὐξητῶν. καὶ λανθάγεσι τότε μάλιςα 
"τοῦ ςόματος ἢ, πολλὰ ἑλκωθέτος, ἐμποδίζει πρὸς τὰς κυϊσκόμεναι. ἃ γὰρ οἴονται συνειληφέναι, ἐὰν μὴ αἴσθωνται. 
συλλήψεις. σημεῖον δὲ καὶ τῷ ταῦτα μιὴ ἔχειν, ἐὰν φαΐ. 

γηται ἀνοιγομένη καλῶς ἡ ὑςέρα καὶ συμμύουσα, ὅταν 
γώηται αὐταῖς τὰ γυναικεῖα καὶ αἱ πρὸς τὸν ἄνδρα χρή- 

προϊέμεναι δὲ τυγχάνεσιν ὑπολαμβάνόσαι ὡς δεῖ ἀπ᾽ ἀμ 
φοῖν συμπεσεῖν" ἅμα, καὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς καὶ ἀπὸ τοῦ 
ἀνδρός. μάλιςα δὲ λανθάνει, ὅσαι οἴονται ἀδύνατον εἶναι 

6. ὃ ἀνήρ οταὰ Ὦσ. [[ ὅσαι 5. Πὀ 11. πάθος οἷχ 65. || δῆλαι οἵὰ Ζσσ’. ἴ 16. ἡμμμόλμ Σα. 19. ἄν -- 20. ἕως οτὰ ἔ" 
. ἢ 20. ἀποβάλλη ὅσ, {νᾷΆ32.8. κωλύωνται ὅσ. || 31. αὐτοῖς Ὠ “πο. 

4. πὼ δ, 1 10. πολλοὶ 6, ἢ τὸ μὲν ὧν] τῷ μὲν 25. Π 11. εἶνα!] εἰδέναι οσοδίοο5, [| 42. ὧν δααϊαϊι δοδηοίάογις. ἢ 13. τοῦ 
105. 1 ἀλλήλους ἰπίρ, ἄλλους 5, ἄλλας Σσα. 1 14. κ] μὴ 225. 1] 17. ἦν ὁ] οἱ ὥο. 1 20. δέ οτα σ΄. ἢ 21. πεπερασμύη ὅ. ἢ 

23. ἰσοδραμῆσαι Ἐπ, ἀλλήλοις αὐτός Ὧ“. 1 ὅτι Ώ“Ε5Ο“. 1} 30. ἑᾶον Ὧ“. ἢ 32. ποιεῖ] ἐποίει 15. [1 86. οἷόν τε δ. ἴ 39. δυνατὸν 
ΦΕπ6 ἰηῖνα, Ἰίδτο εχίγεπαο: ἰδὲ σηΐπι ἤᾶος 39. μάλιςα δὲ -- 637 5 9. πολλαπλάσιον ἰἰγτα ροπααϊ. 



ΠΕΡῚ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑ. 

συλλαβεῖν, ἐὰν μὴ ξηρανθῶσι καὶ ἐπιδήλως ἀφανισθῇ τὸ 
δυθό. συμβαύει δ᾽ ἐνίοτε πλέον προΐεσθαι καὶ αὐτὴν καὶ 
.ΙγΥ - ἃ ΄ » »-»- »ν σ Ψ᾽ τὸν ἄνδρα οὗ ἂν δύνηται ἀφανίσαι καὶ τῷ ἱκανῇ. ὅταν οὖν 

σπάσῃ μὲν ἱκανόν, λειφθῇ δὲ πολύ, τότε λανθάνουσι κυὶ- 

691 

ΩΥ τελευταῖον ἐπὶ τὼς ἀρχάς, ὃ δεῖ ὁρᾶν. ταῖς μὲν γὼρ ταῦ- 
-“Ἤ " Υ 

τὰ αἴτια τὰ πρῶτα, τοῖς δ᾽ ἐδέν, τῶν δὲ τὼ μὲν τὼ δ᾽ οὖ, ᾿ 
ὠποδίδωσιν οὖν κατὰ λόγον καὶ τὰ ὠποβαΐνοντα" καὶ τοῖς 
μὲν διὼ πάντων συμβαίνει διελθεῖν τῶν αὐτῶν παθημάτων, 

σκόμεναι. ὅτι δὲ τοιῶτον ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ οὐκ ἐξ ἄ- 5 τοῖς δὲ διὰ πολλῶν, οἷς πολλαί, τοῖς δὲ δι᾽ ὀλέγων, τοῖς δὲ 

παντὸς γίνεται τὸ κάθος, δηλοῖ ὅσα τῶν ζῴων ἀπὸ μιᾶς 
ὀχείας πολλὼ τίκτει, καὶ ἡ τῶν διδύμων γένεσις, ὅταν ἀπὸ 
μιῶς γένηται" δῆλον γὰρ ὅτι ἐξ ὁχ ἅπαντος ἐγέετο, ἀλλὰ 
μέρος τι αὐτῷ ἔλαβε τόπος, τὸ δὲ περιελείπετο πολλαπλά- 

δι᾽ ὑθενός, ὅσοις μηδέν. φανερώ δὲ τὰ ζῷά ἐςιν, ὅταν ὑχευ- 6 
θῆναι δέηται. διώκει γὰρ τὼ ἄρρενα, οἷον αἱ ἀλεκτορίδες 
διώκεσι καὶ ὑφιζάνεσιν αὐταί, ἐὼν μὴ ὀργᾷ ὁ ἄρρην. τῦτο 

δὲ ποιεῖ καὶ ἄλλα ζῷα. εἰ δὴ ταὐτὰ πάθη πᾶσι τοῖς ζῴοις 
Υ ᾿} ᾿ σιον. ἔτι εἰ πολλὼ ὠπὸ μιῶς ὀχείας γήεται, ὅπερ φαίνεται 10 φαίνεται ὄντα περὶ τὴν συνουσίαν, δῆλον ὅτι καὶ τὰ αἴτια 

ἐπὶ τῶν ὑῶν καὶ τῶν διδύμων ἐνίοτε γιγνόμενον, δῆλον ὅτι 
ἀκ ὠπὸ παντὸς ἔρχεται τὸ σπέρμα τῷ σώματος, ὠλλ᾽ ἐφ᾽ 
ἑκάςυ εἶδος ἐμερίζετο. ἀπὸ παντὸς μὲν γὰρ ἐνδέχεται ὠπο- 
χωρισθῆναι, καὶ τὸ πᾶν εἰς πολλά. ὥςε ἅμα καὶ κατὰ 

συμβαίνοντα. ὠλλὰ μὴν ἥ γε ὄρνις ὁ μόνον τῇ λαβεῖν ἐπι- 
θυμίαν ἔχει, ἀλλὰ καὶ τοῦ προέσθαι. σημεῖον δὲ τούτου" 
ἐὰν γὼρ μὴ παρῇ ὁ ἄρρην, πίπτει ὑπ᾽ αὐτὴν καὶ ἔγκυος 
γίγνεται καὶ τίκτει ὑπηνέμια, ὡς ἐπιθυμοῦσα καὶ τοῦ ἀ- 

μέρος ὠδύνατον. ἔτι ἡ γυνὴ προΐεται εἰς τὸ πρόσθεν τῷ ςό- ι5 φεῖναι τότε, καὶ ἀφεῖσα, ὅταν καὶ τῷ ἄρρενι ὠνὴρ συνῇ. 
ματος τῶν ὑςερῶν, Ὁ καὶ ὁ ἀνήρ, ὅταν πλησιάσῃ. ἐντεῦθεν 

γὰρ σπῷ τῷ πνεύματι, ὥσπερ τοῖς ςόμασιν καὶ τοῖς μυκτῆρ- 
σιν. κάντα γὰρ ὅσω μὴ ὀργάνοις προσάγεται, ἢ εἴσφυσιν 
ἔχει ἄνωθεν κοῖλα ὄντα, ἢ πνεύματι ἕλκονται ἐκ τότυ τοῦ 

ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ τἄλλα, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἀδουσῶν ὠκρί- 
δὼν ἤδη τις ἐπειράθη τρέφουσα, ἔτι ὡπαλὼς λαβοῦσα" 

καὶ ἐγένοντο αὐτόματοι ἔγκυοι. ἐκ δὴ τούτων δῆλον ὅτι 

συμβάλλεται εἰς τὸ σπέρμα πᾶνοτὸ θῆλυ, εἴ γε καὶ ἐφ᾽ 
τόπο. διὸ ἐπιμελοῦνται ὅπως γῴηται ξηρὸς οὕτως, ὥσπερ 20 ἑνὸς γέυως φαίνεται τῦτο γιγνόμενον. ὑδὲν γὰρ διαφέρει τὸ 
πρὶν τῦτο συμβαίνειν. πέφυκε δ᾽ ὕτως ἡ ὁδός, δὶ ἧς ἔρχε- 

. ’ ’, [2 εν Ἀ ται, ταῖς γυναιξίν. ἔχυσι καυλόν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄνδρες τὸ 
αἰδοῖον. ἀλλ᾽ ἐν τῷ ςόματι ἀποπνέουσι διὼ τῦτο μικρῷ τε 
πόρῳ ἀνωτέρω, ἣ ὑρῦσιν αἱ γυναῖκες. δὶὸ καὶ ὅταν ὀργῶσιν 

ζῶον τὸ ὑπηνέμιον τούτου, ἀλλὼ τῷ μὴ γεννᾶν ζῷον. τῶτο 
δ᾽ ὅτι καὶ παρ’ ἀμφοῖν ἤλθεν. διὸ οὐδὲ τὰ ἀπὸ τῷ ἄρρενος 
ἅπαντα γόνιμα φαύεται, ἀλλ᾽ ἔνια ἄγονα, ὅταν μὴ ἐξ 
ὠμφον ὡς δεῖ συναρμοσθῇ. ἔτι γυναῖκες ἐξονειρώττυσι, καὶ 

ἀφροδισιασθῆναι, ὅτος ὁ τόπος ὑκ ἔχει ὁμοίως καὶ πρὶν ὁρ- 25 ταύταις γύεται, ὡς ὅταν συγγέωνται ἀνδρί, ταὐτὰ παθή-: 
γᾶν. ὠπὸ δὴ τότε τῷ καυλῇ γύεται ἔκπτωσις, καὶ τὸ ἔμ»- 
προσθεν τῆς ὑςέρας πολλῷ μεῖζον ἢ καθ᾽ ἣν εἰς ἐκεῖνον τὸν 

, » “ Μ .κ“ Ἂν 
τόπον ἐκπίχτει. ὅμοιον δ᾽ ἐςὶ τοῦτο κατὼ τοῦτο ταῖς ῥισίν" 
καὶ γὼρ αἱ ῥῖνες ἔχεσιν εἴσω εἰς τὸν φάρυγγα πόρον τινὰ 

ματα μετὰ τὸν ὀνειρωγμόν, διάλυσις καὶ ἀδυναμία. δῆλον 
τοίνυν, εἰ ἐν τῷ ἐξζονειρωγμῷ φαίνονται προϊέμεναι, καὶ τό- 
τε συμβάλλονται, ὅτι μετὰ τὸς ἐξονειρωγμὲς ὁ αὐτὸς τό- 
πος ἀφυγραΐεται, καὶ θεραπείας δέονται τῆς αὐτὴς αὐταὶ 

᾿ Ψ ε« “Ὁ 

καὶ εἰς τὸν ἔξω ἀέρα ὕτῶ κἀκεῖνος καὶ ἔξω ἔχει πόρον μι- 30 ὑφ᾽ αὑτῶν, ὥσπερ ὅταν συγγέωνται ἀνδρί. ὥς ε φανερὸν 
κρόν τε πάγυ καὶ ςενόν, ὅσον πνεύματι ἔξοδον, τὸν δ᾽ εἰς 

τὸ πρόσθεν τῆς ὑςέρας εὐρύχωρον, εὔρουν, ὥσπερ αἱ ῥῖνες 
τὸν εἰς τὸν ἀέρα μείζω τῷ εἰς τὸ ςόμα καὶ φάρυγγα. ὁμοίως 
δὲ καὶ αἱ γυναῖκες μείζω τὸν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τῶν ὑςερῶν 

ὅτι παρ᾽ ἀμφοῖν γίνεται πρόεσις τῷ σπέρματος, εἰ μέλλει 
γόνιμον ἔσεσθαι. προΐενται δ᾽ ἐκ εἰς αὑτὼς αἱ ὑςέραι, ἀλλ᾽ 
ἔξω, Ἷ καὶ ὁ ἀνήρ" εἶτ᾽ ἐκεῖθεν ἕλκει εἰς αὐτάς" ὧν τὰ μὲν 
γεννᾷ ἀφ᾽ αὑτῶν τὰ θήλεα, οἷον ὄρνις τὰ ὑπηνέμια, τὼ δ᾽ 

πόρον ἔχωσι, καὶ εὐρυχωρότερον τὸ ἔξω. ὅ τι συμβάλλε- 35 οὐθέν, οἷον ἵπποι καὶ πρόβατα. ἢ ὅτι ἡ μὲν ὄρνις εἰς τὴν 
ται, εἰς τῦτο ποιεῖ τῶν αὐτῶν παθημάτων, ὅτι καὶ ἡὶ γυνὴ ὑςέραν προΐεται, καὶ ὑκ ἔςιν ἔξω τόπος εἰς ὃν ὠφίησιν, ἐδὲ 

, -" Ἀ δ᾽ ΕΒ ν “« ’ Ὶ Υ ΡΥ δὶ ΣΝ Ἁ , ; , ᾽ Ἁ “ 3 -,͵ »͵ Ὑόνιμον προϊεται. τὰ δ᾽ αὐτὰ αἴτια ταῦτα συμβαίνει. καὶ ὁ ἄρρην᾽ διὸ ἐὰν μὴ τύχῃ ὀχεύων, εἰς τὴν γῆν ἐκχεῖ" τοῖς 
λ » ὡς ἌΝ " γὰρ οἷς ἢ νόσε ἢ θανάτε δοκεῖ ἑτέρα τὸ αἴτιον, θεωρῦσι τὲ δὲ τετρώποσιν ἔςιν ἔξω τόπος ἄλλος, εἰς ὃν καὶ τὸ θῆλυ 
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προΐστωι καὶ τὸ ἄρρεν' ὅπερ τοῖς μὲν ἄλλοις μετὰ τῶν ἄλ- 
λων ὑγρῶν συγχεῖται, καὶ οὐ συνίξαται ἐν τῇ ὑςέρῳ διὰ 

τὸ μὴ εἰσιόαι, ταῖς δ᾽ ὄρνισι λαβῦσα ἡὶ ὑςέρα συμπέττει 
καὶ σῶμά τι ὅμοιον τἄλλα, πλὴν ἀ ζῶον" διὸ δεῖ ἐξ ἀμ- 

Ἴ φοῖν τὸ ζῷον εἶναι. ἔς δ᾽ ἐνςῆναι εἰ ἀληθῆ λέγεσι φαΐσκυ- Κ 
᾿ σαὶ, ὅταν ἐξονειρώττωσι, ξηραὶ ἀήΐςξασθαι. δῆλον γὰρ ὅτι 
ὥλχκει ἡ ὑςέρα ἄνωθεν, ὥςε διὰ τί ὁ γεννᾷ, αὐτὰ καϑ᾽ αὐτὼ 

τὰ θήλεα, ἐπείπερ καὶ μιχθὲν ἕλκει τὸ τῷ ἄρρενος; διὼ τί 
ὑχὶ καὶ αἱ αἶγες τὸ αὐτῆς ἕλκει, ὅπερ εἰς τὸ ἔξω διατεί- 

ΠΕΡῚ Τὰ ΖΩᾺ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Κ. ΄ 

Ψ' , ΄ ν Ἁ ,’ ,ὔ " 
τερίας. πότερον δ᾽ ὥσπερ εἴρηται, διὰ δερμότητα γίνεται τὸ 
πάθος ἢ μᾶλλον δι᾽ ὑγρότητα, ὅτι καὶ ἔς! τὸ πλήρωμα 
οἷον μύει, ἢ ὅταν μὴ ὕτως ἢ ψυχρὰ ἡ ὑςέρα ὥςε ἀφεῖνω, 
μηδ᾽ ἕτω θερμὴ ὥς ε πέψαι; διὸ χαὶ χρόνιον τὸ πάθος, ὧσ- 
περ καὶ τὰ ἐν ἑψήσει πολὺν χρόνον διαμένει. τὰ δ᾽ ἐψέ- 
μένα πέρας ἔχει καὶ ταχυτῆτα. αἱ δὲ τοιαῦται ὑςέραμ ἀ- 

,ὔ ᾿ νΝ ,ὔ “ ΄΄ Ν Ἶ Ν “ 

κρόταται ὗσαι τὸν χρόνον ποίξσι πολύν. ἔτι δὲ τὸ μὴ Ὦῷον 

εἶναι μὴ κινούμενον οὐ ποιεῖ τὴν ὠδῥνκ" καὶ γὰρ κύησις τῶν 
συνδέσμων ὠδίς ἐςιν, ἣν διὰ τὸ Τὰν προΐεσθαι τὸ ἔμβρυον, 

“εἰ; αἷς γύεται τῦτο τὸ πάθος κυύσωις ἔτη πολλά. τίκτυσι 10 καὶ ἡ σκληρότης δ᾽ ἡ γιγνομένη τοῦ πράγματος κωλύσεως 
γὰρ ὃ καλῦσι μύλην, οἷον συνέβη τοὶ γυναικί, συγγενομέ. 

. γηξ τῷ ἀνδρὶ καὶ δυξάσης συλλειβεῖν ὅ τ᾽ ὄγκος ηὐξάνετο 

τῆς ὑςώας καὶ τἄλλα ἐγίγνετο τὸ πρῶτον κατὰ λόγον. 
ἐκεὶ δ᾽ ὁ χρόνος ἦν τῷ τόκα, ἔτε ἔτικτεν ὅτε ὑ ὄγκος ἐλάτ- 
των ἐγίγνετο, ἀλλ᾽ ἔτη τρία ἢ τέτταρα ὕτω διετέλεσεν, ἕως ἐδ 

ἔργον ἐς ΐν. οὕτω γὰρ γύεται σκληρὸν ὥςε πελέκει οὐ δύ- 
ναγτῶι διακόπτειν. τὰ μὲν οὖν ἐφϑὰ καὶ πάντα τὰ πεπεμ- 
μώα μαλακὰ γίγνεται, τὼ δ᾽ ἀκολελυμώα ἄπεπτα καὶ 
σχληρά. 

Ὅτι πολλαὶ ἰατροὶ ἀγνοῦντες δι᾿ ὁμοιότητα μύλας εἶα 
δυχεντερίως γενομένης καὶ κινδυνευσάώσης αὐτῆς ἔτεκε σιίρκω τὸ παΐθος λέγουσιν, ὧν μόνον ἴδωσι τάς τε κοιλίας ἐκαφε- 
εὐμεγέθη, ἣν καλῦσε μύλην. ἐνέκις δὲ καὶ συγκατωγηρώ- μέκας ἄνευ ὕδρωπος καὶ τῶν ἐπιμηνίων σχέσιν, ὅταν χρο- 
ὀκει τὸ πάθος καὶ συναποθνήσκει πότερον δὲ διὰ θερμότη- υἴζῃ τοῦτο τὸ πάθος. τὸ δ᾽ ὑκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ὀλιγοώεις γίνονται 
τὰ γόεται τὸ πάθος τοῦτο, ὅταν τύχῃ ἡ ὑςέρα ϑερμιὴ καὶ αἱ γιγνόμενας μύλαι. ἄλλοτε μὲν σύρρως γόεται ψυχρῶν 

ξηρὰ οὖσα καὶ διὰ ταῦτα σπαςικὴ πρὸς αὐτήν, καὶ οὕτως Ὁ καὶ ὑγρῶν περιττωμάτων καὶ ὑδαρῶν, ἄλλοτε δὲ παγχυτέ- 
ὥς ἔςιν ἀνελέσθαι καὶ φυλάξαι πρὸς αὑτήν; ὕτω γὰρ ἐχό- 
σαὶς, ἐὼν μὴ μεμιγμένον ἐςὶ τὸ ὠπ᾽ ἀμφοῖν, ὠλλ' ὥσπερ 
τὸ ὑκηνέμιον ἐνδέξωιτο ἀπὸ θατέρε, τότε γίεται ἡ καλυ- 
βόη μύλη, ὅτε ζῷον, διὼ τὸ μὴ παρ᾽ ἀμφοῖν, ὅτε ἄψυ- 

ων, εἰς τὸν περὶ τὴν κοιλίαν τόπον, ἐὰν τὴν φύσιν ταιαῦτω 
ἢ ἃ τὴν ἔξιν. ταῦτα γὼρ ὅτε ὀδυτηρῶν παρέχει ἴτε θερμό- 
τητα διὰ ψυχρότητα. αὔξησιν δὲ λαβόντα τὰ μὲν μεΐζραι 
τὰ δ᾽ ἐλάττω, ὑδεμίαν ἄλλην ἐπισπῶνται νόσον παρ᾽ ἑπω- 

ὑχον, διὰ τὸ ἔμψυχον ληφθὲν εἶλαι, ὥσπερ τὰ ὑπηνέμια. 25 τώ, ἀλλ᾽ ὥσπερ πήρωμά τι ἡσυχάζει. ἡ δ᾽ ἀπόλεψες τῶν 
,αυλὺν δὲ Χρόνον ἐμμένει διά τε τὴν τῆς ὑςέρας διάθεσιν, 
καὶ διότι ἡ μὲν ὄρνις πολλὰ εἰς αὐτὴν τίκτεσα, ὑπὰ τύτων 

» κε , " [ΠῚ 
γινομένης τῆς ὑςέρας, προσώγει καὶ τίκτει" καὶ ὅταν ἅπαξ 
εὐγχθῇ, καὶ τὸ τελευταῖον ἐξέρχεται. ὁ γάρ ἐς: τὸ εἶργον, 

κωταμιηγίων γίνεται διὰ τὸ δεῦρο καταναλίσκεσθαμ τὼ πε- 
Υ͂ 4 ως Α ,ἷ 

ριααστώματα, ὥσπερ καὶ ὅταν θηλώζωνται" καὶ γὰρ ταῦ- 
ταῖς ἢ οὐ γίνεται ἢ ὀλίγα. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ εἰς τὸν μεταζὺ 
πόπον τῆς ὑςέρας χαὶ τῆς κοιλίας συρρέον ἐκ τῆς σαρκὸς 

“ »"» -ν ΄ΛΝ͵Ηᾶ 2 μᾳ Α » 4 

ὠλλιὲ κατὼ σῶμα προετικὸν γενόμενον, ὅτε ἐπληρῖτο ὑκέτι 30 δοκεῖ μύλη εἶνωι, οὐκ ἔσα. ἔςι δ᾽ οὐ χαλεπὸν γνῶναι, ἂν 
τὴν ὑςέραν ποιεῖ εντισπαςικήν. ὅσα δὲ ζῳωοφορεῖ, διὼ τὸ 
μεταβάλλειν οὴν δύχα μιν αὐξανομένε καὶ ἄλλοτε ἀλλοίως 
δεῖσθαι τροφῆς, ἐπιφλεγμαύαεσά τι ἡ ὑςέρα ποιεῖ ταὐτὸν 
τόκον. ἡ δὲ σάρξ, διὰ τὸ μὴ ζῷον εἶναι, ἀεὶ τῶν ὁμιλῶν, 

μύλη θυγγώνασα ἦ τῆς ὑςέρας, ἐὰν γὼρ ᾧ εὐςαλὴς καὶ μὲ 
ἔχεσα αὔξησιν, δῆλον ὅτι οὐκ ἐν ἐκείνῃ τὸ πάθος. ἐὰν δὲ 

ποωαύτη ἢ οἷον ὅτε παιδίον ἔχει μύλων, θερμή τε καὶ ψυ- 
χρὼ καὶ ξηρὼ ἔς ὧι διὰ τὸ ἔσω τετρώφθας τὰ ὑγρά, καὶ 

«ν᾿ δεῖ γὰρ ὃ βαρύνει τὴν ὑςέραν οὐδὲν οἴει φλεγμαίνειν. ὡς 35 τὸ ςόμα τοιαύτη οἷον ὅταν κύωσιν. ἐὼν δέ τι ἄλλο ἢ ὁ ὅγ- 
ἐἀγίαις γε καὶ συτωποθνήσκει τὸ πάθος, ἐάν μὴ δι᾿ εὐτύχ»"- 

μὰ ἀσθενήματος τυμβῇ, οἷον τῇ ληφθείσῃ ὑπὸ τῆς δυσεν- 

κος, ἔςαι ψυχρὰ θιγγανομένη καὶ ὁ ξηρά, καὶ ἀεὶ τὸ ςὅ- 
μα ὅμοιο, - 

3. συμπέπτει 5, συμπίπτει δ. ἢ 6. ὅταν] ὅτι' ὧν ΕΟ. 1 13. τὸ πρῶτον] πρῶτα ἔσ. ἢ 45. ὡς ὨΑΕΦΟσ. ᾿ὶ 19. ἴξα καὶ 
ἕηρὼ δος Ἰ 20. σπαςικὴ ὅσα πρὸς Κα. ἢ 29. τὸ τ.} τότε τι Εσ, ΠΠ 30. προεκτικὸν Ἐ. 

5. καὶ ὅτγηὴ 725. ἢ 8. μὴ] ὁ 25. ἢ 16. λέγουσι] πάσχωσιι. Ὥ ΑΘ“. Π 21. τοιαῦτα ἢ τὸν φύσν ΤΡ, Ἰ 22. ὃ στὰ 25. 1| ἔξ 

ὥσιν. ταῦτα Ὥσ,. ἢ 35. οἷο)] οἱ δ᾽ 245“. 

--π ας ὍππΠιΔάώὲῤ:ις..- 



ΠΕΡῚ ΖΩΙΩΝ ΜΟΡΙΏΝ. 

Πμωὶ πᾶσαν θεωρίαν τε καὶ μέθοδον, ὁμοίως ταπενοτέ. δὲ τὴ κατ᾽ εἶδος διαφορᾷ, οἷον ἡ τῶν ζῴων πορεία" ἡ γὰρ 
ραν τε καὶ τιμιωτέραν, δύο ᾧφαύονται τρόποι τῆς ἕξεως φαίνεται μία, τῷ, εἴδει" διαφέρει γὰρ. πτῆσις καὶ νεῦσιᾳ 
εἶναι, ὧν τὴν μὲν ἐπιςήμην τοῦ πράγματος καλῶς ἔχει καὶ βάδισις καὶ ἔρψις. διὸ δεῖ μὴ διαλελυδέναι πῶς ἐπε- 
χροσαγορεύειν, τὴν δ᾽ οἷον παιδείαν τινά, πεπαιδευμένε γάρ σκεπτέον, λέγω δὲ πότερον κοινῇ κατὰ γῶος πρῶτον, εἴτῳ 
ἐςι κατὰ τρόπον τὸ δύνασθαι κρῦαι εὐςόχως τί καλῶς ἢ ς ὕςερον περὶ τῶν ἰδίων θεωρητέον, ἢ καθ᾿ ἕκαςον εὐθύς. νῦν 
μὴ καλῶς ἀποδίδωσιν ὁ λέγων. τοῦτον γὰρ δή τινα καὶ τὸ γὼρ ρὐ δηώρις αι περὶ αὐτῇ ἐδ γε. τὸ. τῶν ῥηθασόμενον, οἷον 
ὅλως πεπαιδευμένον οἰόμεθ᾽ εἶναι, καὶ τὸ πεπαιδεῦσθαι τὸ πότερον καθάπερ οἱ μαθηματικοὶ τὰ περὶ τὴν ἀςρολογίν 

᾿ δύνασθαι ποιεῖν τὸ εἰρημένον. αλὴν τῦτον μὲν. περὶ: πάγτων δειινύνσιν, ἕτω δεῖ καὶ τὸν φυσικὸν τὰ φαινόμενα πρῶτον 
ὡς εἰπεῖν τιριτικόν τινα νομίζομεν εἶναι ἔνα τὸ ἐρι ιθμὸν ὅ ὅν» τὰ περὶ τὼ ζῶα θεωρήσαντα; καὶ τὼ μέρη τὰ περὶ ἕκαςον, 
ταν τὸν δὲ περί τορος φύτεις ἀφωρισμένος" εἴη γὰρ ἂν τις 10 ἔπειθ᾽ ὕτω λέγειν "τὸ διὼ τί καὶ τὼς αἰτίας, ἢ ἄλλως πως, 
ἕτερος τὸν αὐτὸν τρόχεν τῷ εἰρημένῳ. διακείμενος περὶ μό- πρὸς δὲ τότοις, ἐπεὶ πλείες ὁρῶμεν αἰτίας περὶ τὴν γέασιν 
ρον, ὥςε δῆλον ὅτι καὶ τῆς περὶ φύσιν ἱςορίας δεῖ τυὼς τὴν φυσικήν, οἷον τήν τε ὦ ἕνεκα καὶ τὴν ὅθεν ἡ ἀρχὴ τὴς 

ὑκάρχειν ὅρους τούτους πρὸς ὃς ἀναφέρων ἀποδέξεται τὸν κινήσεως, διοριςἔον καὶ περὶ τότων, ποία πρώτη καὶ δευτέρα, 

τρόπον τῶν δεοουμένων, χωρὶς τοῦ πῶς ἔχει τἀληϑές, εἴτε, πέφυκεν. Φαύεται. δὲ πρώτη, ἣν λέγομεν ἐπεκαί τος" λῴ- 
ὅτως εἴτε ἄλλως." Ἀῤγω δ᾽ οἷον πότερον δεῖ λαμβάνοντας 15. γος γὰρ τος, ἀρχὴ δ᾽ ὁ Ἀόγος ὁμοίως ἔν τε τοῖς κατὼ τέ- 
μίαν ἑκοίςην οὐσίαν περὶ ταύτης διορίζων καθ᾽ αὐτήν, οἷον χνὴν καὶ ἐν τοῖς φύσει συνεςηκόσιν. ἢ γὰρ τῇ διανοίᾳ ἢ τῇ 
5θὶ ἀνθρώπου ψύσεως ἃ λέοντος ἢ βοὶς ἢ καί τινος ἄλλου αἰσθήσει ὁρισάμενος ὁ μὲν ἰατρὸς τὴν ὑγίειαν, ὁ δ᾽ οἰκοδόμος 
καθ᾽ ἔκωςον προχειριζορέμτς, ἢ τὰ κοινῇ συμβεβηχότα πᾶσε τὴν οἰκίαν, ὠποδιδόασι τὸς λόγες καὶ τὰς αἰτίας Ὁ ποιῦσιν 
κατε τι κοινὸν ὑποθεμένους. πολλὰ γὰρ ὑπάρχει τῳὐτὰὼ ἑχάςν, καὶ διότι ποιητέον ἕτως. μῶλλον δ᾽ ἐςὶ τὸ Ὁ ἔχεκα 

χολλοῖς γένεσιν ἑτέροις ὕσιν ἀλλόίλων, οἷον ὕπνος, ἀναπνοή, τὺ καὶ τὸ καλὸν ἐν τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις ἢ ἐν τοῖς τῆς τέ- 

«ὔξησις, φθίσις, θάνατος, παὶ πρὸς τότοις ὅσα τοιαῦτα τῶν χης. τὸ δ᾽ ἐξ ἀνάγκος ὁ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς κατὰ ᾧφύσῳ 
λειπομένων παθῶν τε. καὶ διαθέσεων" ἄδηλον γὰρ καὶ ἀδιδ. ὁμοίως, εἰς αὶ πειρῶνται πάντες σχεδὸν τὸς λόγες ἀνάγειν, 
ριξάν ἐξι λέγειν νῦν περὶ τύτων. φανερὸν δ᾽ ὅτι καὶ κατὰ ἃ διελόμενοι ποσαχῶς λέγεται τὸ ἀναγκαῖον. ὑπάρχει δὲ 
Μέρος μὲν λέγοντες περὶ πολλῶν ἐρῦμεν πολλάκις ταὐτά τὸ μὲν ὡπλῶς τοῖς ἰδίοις, τὸ δ᾽ ἐξ ὑπαθέσεως καὶ ταῖς ἔν 
καὶ γὰρ ἵχποις καὶ κυσὶ καὶ ἀνθρώποις ὑπάρχει τῶν εἰν 25 γενέσει πᾶσιν, ὥσπερ ἐν τοῖς τεχγας οἷξ,, οἷον αἰκίῳ καὶ τῶν 
ρημένων ἔκαςον, ὥςε ἐὰν καθ᾽ ὅκαξον τῶν συμβεβηκότων ἄλλων ὁτῳῦν τῶν τοιύτων. ἀνάγκη δὲ τοιάνδε τὴν ὕλην ὑπτ 

λέγῃ τις, πολλάκις ᾿ἀνγαγκασθήσεται “περὶ τῶν αὐτῶν λέ- εἶρξαι, εἰ ἔξωι οἰκία ἢ ἄλλο τι τέλος" καὶ γενέσθαι τε καὶ 

γειν, ὅσα ταὐντὰὼ μὲν ὑπάρχει τοῖς εἴδει διαφέρουσι τῶν κινηθῆναι δεῖ τέδε πρῶτον, εἶτα τόδε, καὶ τῦτον δὴ τὸν τρότ 
ζῴων, αὐτὼ δὲ μηδεμίαν ἔχει διαφοράν. ἕτερα δὲ ἴσως ἐξὶΨν πον ἐφεξῆς μέχρι τῷ τέλος καὶ ὃ ἕνεκα, γύεται ἔκαςον καὶ 
οἷς συμβαίνει τὴν μὲν κατηγορίαν ἔχειν τὴν αὐτήν, δια φέρειν 30 ἕξιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις. ἀλλ᾽ ὁ 
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640 ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α. ; 

τρόπος τῆς ἀποδείξεως καὶ τῆς ἀνάγκης ἕτερος ἐπί τε τῆς ὕτως. ταῦτα δ᾽ ἕπεται. ἐπεὶ δ᾽ ἔςι τοίζτον, τὴν γῴεσιν ὠδὲ 

. φυσικῆς καὶ τῶν θεωρητικῶν ἐπιςημῶν. εἴρηται δ᾽ ἐν ἑτέροις καὶ τοιαύτην συμβαίνειν ἀναγκαῖον. διὸ γύεται πρῶτον τῶν 

περὶ τότων. ἡ γὰρ ἀρχὴ τοῖς μὲν τὸ ὄν, τοῖς δὲ τὸ ἐσόμε- μορίων τόδε, εἶτα τόδε. καὶ τῦτον δὴ τὸν τρόπον ὁμοίως ἐπὶ 
γον᾿ ἐπεὶ γὰρ τοιόνδε ἐςὶν ἡ ὑγίεια ἢ ὁ ἄνθρωπος, ἀνάγκη πάντων τῶν φύτει συνιξα μένων. οἱ μὲν ἦν ἀρχαῖοι καὶ πρῶ- 
τόδ᾽ εἶναι ἢ γενέσθαι, ἀλλ᾽ ἐκ ἐκεὶ τόδ᾽ ἐςὶν ἢ γέγονεν, ἐκεῖνο 5 τοι φιλοσοφήσαντες περὶ φύσεως περὶ τῆς ὑλικῆς ἀρχὰς 

ἐξ ἀνάγκης ἐςὶν ἢ ἔςαι. ἐδ᾽ ἔςιν εἰς ἀΐδιον συναρτῆσαι τῆς καὶ τῆς τοιαύτης αἰτίας ἐσκόπουν, τίς καὶ ποία τις, καὶ 

τοιαύτης ἀποδείξεως τὴν ἀνάγκην, ὥςε εἰπεῖν, ἐπεὶ τόδε πῶς ἐκ ταύτης γύίεται τὸ ὅλον, καὶ τίνος κινῶντος, οἷον πε 

ἐςίν, ὅτι τόδε ἐς. διώριςαι δὲ καὶ περὶ τότων ἐν ἑτέροις, κες ἢ φιλίας ἢ νὰ ἢ τῷ αὐτομάτε, τῆς δ᾽ ὑποκειμύης ὕλης 

καὶ ποίοις ὑπάρχει καὶ ποῖα ἀντιςρέφει καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν. τοιάνδε τινὰ φύσιν ἐχόσης ἐξ ἀνάγκης, οἷον τῷ μὲν τυρὸ 
δεῖ δὲ μὴ λεληθέναι καὶ πότερον προσήκει λέγειν, ὥσπερ οἱ 10 θερμήν, τῆς δὲ γὴς ψυχράν, καὶ τοῦ μὲν κούφην, τῆς ἃ 
πρότερον ἐποίζντο τὴν θεωρίαν, πῶς ἕκαςον γίγνεσθαι πέφυκε βαρεῖαν. ὕὅτως γὰρ καὶ τὸν κόσμον γεννῶσιν. ὁμοίως δὲ καὶ 
μᾶλλον ἢ πῶς ἔςιν. ὁ γάρ τι μικρὸν διαφέρει τῦτο ἐκείνε. περὶ τὴν τῶν ζῴων καὶ τῶν φυτῶν γένεσιν λέγωσιν, οἷον ὅτι 
ἔοικε δ᾽ ἐντεῦθεν ἀρκτέον εἶναι, καθώπερ καὶ πρότερον εἴπο- ἐν τῷ σώματι ῥέοντος μὲν τῷ ὕδατος κοιλίαν γοέσβαι καὶ 
μεν, ὅτε. πρῶτον τὰ φαινόμενα ληπτέον περὶ ἕκαςον γος, πᾶσαν ὑποδοχὴν τῆς τε τροφῆς καὶ τῷ περιττώματος, τῷ 
εἶθ᾽ ὅτω τὰς αἰτίας τότων λεκτέον, καὶ περὶ γενέσεως" μᾶλ- 15 δὲ πνεύματος διαπορευθέντος τὸς μυκτῆρας ἀναρραγήναι. ἡ 
λον γὰρ τάδε συμβαίνει καὶ περὶ τὴν οἰκοδόμησιν, ἐπεὶ τοι. δ᾽ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ ὕλη τῶν σωμάτων ἐςΐν" ἐκ, τῶν τοι: 
ἔνδ᾽ ἐςὶ τὸ εἶδος τῆς οἰκίας, ἢ τοιόνδ᾽ ἐςὶν ἡ οἰκία, ὅτι γύε- τῶν γὰρ σωμάτων συνιςσι τὴν φύσιν πάντες. εἰ δ ἱςο 

ται ὕτως. ἡ γὼρ γώεσις ἔνικα τῆς ὡσίας ἐςὦν, ἀλλ᾽ ἀχ ἡ ἄνθρωπος καὶ τὰ ζῷα φύσει καὶ τὼ μόρια αὐτῶν, ματέν 
ὀσία ἕνεκα τῆς γενέσεως. διόπερ Ἐμπεδοκλῆς ὑκ ἐρθῶς εἴ- - ἂν περὶ σαρκὸς εἴη καὶ ὀςῶ καὶ αἴματος καὶ τῶν ὑμορμε 
γῆκε λέγων ὑπάρχειν πολλὰ τοῖς ζῴοις διὼ τὸ συμβῆναι 2) ρῶν ἁπάντων. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀνομοιομερῶν, οἷδν τρῖ- 
ὕτως ἐν τῇ γενέσει, οἷον καὶ τὴν ῥάχιν τοιαύτην ἔχειν, ὅτι ὥπυ, χειρός, ποδός, ἢ τε τοῦτον ἕκαςν ἐξὶν αὐτῶν καὶ 
ςραφώτος καταχβῆναι συνέβη, ἀγνοῶν πρῶτον μὲν ὅτι δεῖ κατὰ ποίαν δύναμιν. ὁ γὰρ ᾿ὁκανὸν τὸ ἐκ τύων ἐξίν, ὧι 
τὸ σπέρμα τὸ συςὰν ὑπάρχειν τοιαύτην ἔχον δύναμιν, εἷς πυρὸς ἢ γῆς, ὥσπερ κἂν εἰ περὶ κλύης ἐλέγομο ἥ τι 
τα ὅτι τὸ ποιῆσαν πρότερον ὑπῆρχεν ἃ μόνον τῷ λόγῳ ἀλ- ἄλλε τῶν τοιύτων, ἐπειρώμεθα μᾶλλον ἂν διορίγεν τὸ 
λὰ καὶ τῷ χρόνῳ" γεωνᾷ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπον, ὥςε2ς δὺς αὐτὴς ἢ τὴν ὕλην, οἷον τὸν χαλκὸν ἢ τὰ ξύλον ἐὰ 
διὰ τὸ ἐκεῖνον τοιόνδ᾽ εἶναι ἡ γώεσις τοιάδε συμβαύει τῳδί, μή, τήν γε τῇ συνόλα" κλόη γὰρ τόδε ἐν τῷδε ἢ τόδ τιν 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν αὐτομάτως δοκύντων γίεσθαι, καθά- ὄνδε, ὥςε κἂν περὶ τοῦ σχήματος εἴη λεκτέον, καὶ τῶν 
τερ καὶ ἐπὶ τῶν τεχναςῶν" ὦια γὰρ καὶ ἀπὸ ταὐτομάτε τὴν ἰδέαν. ἡ γὰρ κατὼ τὴν μορφὴν φύσις κυριωτέρα τῆ 

γύεται ταὐτὰ τοῖς ἀπὸ τέχνης, οἷον ὑγίεια. τῶν μὲν οὖν - ὑλικῆς φύσεως, εἰ μὲν ἦν τῷ σχήματι καὶ τῷ χρόμαι 
προὐκάρχει τὸ ποιητικὸν ὅμοιον, οἷον ἀνδριαντοποιητική" οὐ 30 ἕκαςόν ἐςξι τῶν τε ζῴων καὶ τῶν μερίων, ὀρθῶς ἂν ἀνμὲ 

γὰρ γθεται αὐτόματον. ἡ δὲ τέχνη λόγος τῷ ἔργν ὁ ἄνευ χριτος λέγοι" φαήεται γὰρ οὕτως ὑπολαβεῖν. φησὶ δ! 
τῆς ὕλης ἐςίν. καὶ τοῖς ἀπὸ τύχης ὁμοίως" ὡς γὰρ ἡ τές παντὶ δῆλον εἶναι οἷόν τι τὴν μορφήν ἐςιν ὁ ἄνθρωτος, ὦ 
χνὴ ἔχει, ὕτω γίνεται. διὸ μάλιςα μὲν λεκτέον ὡς ἐπειδὴ ὄντος αὐτῇ τῷ τε σχήματι καὶ τῷ χρώματι γνωρίμν. καῖ, 

τῦτ᾽ ἣν τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι, διὰ τῦτο ταῦτ᾽ ἔχει" οὐ γὰρ ἐγ. τοι καὶ ὁ τεθνεὼς ἔχει τὴν αὐτὴν τοῦ σχήματος μορφῦ 

δέχεται εἶναι ἄνευ τῶν μορίων τότων. εἰ δὲ μή, ὅτι ἐγγύ- 35 ἀλλ᾽ ὅμως ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος. ἔτι δ᾽ ὠδύνατον εἶναι χὴν 
τατα τότε, καὶ ἢ ὅλως ὅτι ἀδύνατον ἄλλως, ἢ καλῶς γε ὁτωσῶν διακειμέριν, οἷον χαλκῆν ἢ ζΖυλίνην, πλὴν ὑμῶν 
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πρῶτον μὲν ΚΖ, ὅτι πρῶτον μὲν δεῖ 7. ΠΠ 26. τοιόνδ᾽ εἶναι ἐκεῖνον Ῥ, 1 συμβαύει τοιάδε τῷ εἴδει ἘΡΘΌΥ. 28. ἔπα γὰρ οἱ Ζ.1 2. 

τῶν] ὧν Ζ. {| 30. ἥμοιον οτχ Ζ. [Π οἷον] οἷον ἡ Ζ. ἵ ἀνδριαντοποιητικῇ 5. 1 31. γὰρ οπι Ζ. ἢ τῷ οοὔτ Ζ. [ἔργο Ζ. ἢ 2 ΕΙ, τα 

50 Ζ. 1 34. τῷ δ. 1} 36. τύτοις Εϑ 7). ἢ ὅλως ὅτι ἀδύνατον ἄλλως] ὅτι ὅλως Ζ, || καλῶς οοῖτ Ζ. 

3. εἶτα] ἢ Ῥ. ᾿ 5. ὑλικῆς} ἐξ Ῥ. 17. κινήσαντος Ζ. Πϊ νείκυς καὶ φιλίας Ῥ. ἢ 12. τὴν -- γέσι} τῆς --- Ὑσνέσεως Ζ. ι 13. πὶ 

χίᾳς Ῥ. ἢ 41. συπςῶσι Υ', ἢ 20. ἁπάντων --- ἀνομοιομερῶν οἵα Ζ. ἢ 238. κἀν] καὶ δ). ἢ! 24. πειρόμεθα Ῥ. ἢ ὧν] ἀοαίηίι Ζ, ἢ 86.» 
νει Ῥ. ΠΠ 29. καὶ] ἢ καὶ Κ΄. Π 32. τι οὔὰ δ). Π ὁ οἵα Ἑ. ᾿ἰ 33. αὐτῆς ΤΊ. ᾿} 35. ἄνθρωπος ΒΏϊς ἀλλ᾽ Ῥ. 
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μως, ὥσπερ τὸν γεγραμμένον ἰατρόν. ἀ γὰρ δυνήσεται ποι- 
εἶν τὸ ἑαυτῆς ἔργον, ὥσπερ δ᾽ αὐλοὶ λίθινοι τὸ ἑαυτῶν ἐρ- 
γόν, ὑδ᾽ ὁ γεγραμμένος ἰατρός. ὁμοίως δὲ τότοις ὑδὲ τῶν. 
τοῦ τεθνηκότος μορίων οὐδὲν ἔτι τῶν τοιότων ἐξί, λέγω δ᾽ 

64: 

πάντων ἡ φυσικὴ γνῶσις ἂν εἴη" τῆς γὰρ αὐτὴς περὶ νοῦ 

καὶ τῷ νοητῷ θεωρῆσαι, εἴπερ πρὸς ἄλληλα, καὶ ἡ αὐτὴ 
θεωρία τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων, καθάπερ καὶ περὶ αἷς 
σθύσεως καὶ τῶν αἰσθητῶν. ἢ ἢ ὑκ ἔς; πῶσα ἡ ψυχὴ κυή- 

εἷον ὀφθαλμός, χείρ. λίαν ἦν ὡπλῶς εἴρηται, καὶ τὸν αὐ- 5 σεως ἀρχή, οὐδὲ τὰ μόρια ὥπαντα, ἀλλ᾽ αὐξώνως μὲν 
τὸν τρόπον ὥσπερ ἀν εἰ τέκτων λέγοι πέρὶ χειρὸς ξυλίνης. ὅπερ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς, ἀλλοιώσεως δὲ τὸ αἰσθητικόν, 
ὕτως γῶρ, καὶ οἱ φυσιολόγοι τὼς γενέσεις. καὶ τὼς αἰτίας φορῶς δ᾽ ἕτερόν τι καὶ ὦ τὸ νοητικόγ" ὑπάρχει γὰρ ἡ φο- 
τῷὁ σχήματος λέγασιν" ὑπὸ τύων γὰρ ἐδημινργήθησαν δυ- ρὼ καὶ ἐν ἑτέροις τῶν ζῴων, διάνοια δ᾽ ὑδενί. δῆλον ἦν ὡς 
νίμεων. ἀλλ᾽ ἴσως ὁ μὲν τέκτων ἐρεῖ πέλεκυν ἢ τρύπανον, ὦ περὶ πάσης ψυχῆς λεκτέον" ἀδὲ γὰρ πᾶσα. ψυχὴ φύ-: 
ὁ δ᾽ ἀέρα καὶ γῆν, πλὴν βέλτιον ὁ τῴιτων. ἀ γὰρ δκανὸν ι0 σις, ἀλλά τι μόριον αὐτῆς ἕν ἢ καὶ πλείω.. ἔτι δὲ τῶν 

ἔξαι αὐτῷ τὸ τοσῦτον εἰπεῖν, ὅτι ἐμπεσόντος τοῦ ὀργάνου ἐξ ἀφαιρέσεως ἐδενὸς οἷόν τ᾿ εἶναι τὴν φυσυτὴν θεωρητροίν, 
τὸ μὲν κοῖλον ἐγώετο τὸ δὲ ἐπίπεδον, ἀλλὼ διότι τὴν πλη- ἐπειδὰ ἡ φύσις. ἔνεκάώ τυ. παιεῖ πάγτα. φαύεταί γάρ, ὥσι- 
ὴν ἐποιήσατο τοιαύτην, καὶ τίνος ἔνεκα, ἐρεῖ τὴν αἰτίαν, περ ἐν τοῖς τεχναςοῖς ἐςὶν ἡ τέχγη,. οὕτως ἐν αὐτοῖς τοῖς 
ὅπως τοιόνδε ἢ τοιόνδε ποτὲ τὴν μοῤφὴν γόηται. δῆλον πράγμασιν ἄλλη τις ἀρχὴ καὶ αἰτία τοιαύτη, ἣν ἔχομαν 
τοίνυν ὅτι ὑκ ὀρθῶς λέγωσι, καὶ ὅτι. λεκτέον ὡς τοίζτον τὸ 15 καθάπερ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐκ τὸ παντός. διὸ πρὶ 
ζῷον, καὶ περὶ ἐκείνας, καὶ τί καὶ ποῖόν τι, καὶ τῶν βο- λον εἰκὸς τὸν οὐρανὸν γεγενῆσθαι ὑπὸ τοιαύτης αἰτίας, 
βίων ἕκαςον, ὥσπερ καὶ περὶ τῇ εἶδους τῆς κλύης. εἰ δὴ γέγονε, καὶ εἶναι διὼ τοιαύτην αἰτίαν ̓ μῶλλον ἢ τὰ. ζζὰ 
τὔτό ἐςι ψυχὴ ἢ ψυχῆς μέρος ἢ μὴ ἄνευ ψυχῆς (ἀπ- τὼ θνητά" τὸ γῆν τεταγμένον καὶ τὸ ὡρισμένον πολὺ μᾶλ- 
ελθύσης γῦν ὑκέτι Ἰῷόν ἐςίν, δὲ τῶν μορίων ὑδὲν τὸ αὐτὸ λον φαύεται ἐν τοῖς οὐρανίοις ἢ περὶ ἡμῶς, τὸ δ᾽ ἄλλοτ᾽. 
λείπεται, πλὴν τῷ σχήματι μόνον, καθάπερ τὰ μυθευό- Ὧ ἄλλως καὶ ὡς ἔτυχε περὶ τὼ θνητὰ μᾶλλον. οἱ δὲ τῶν 
μαα λιθίσθαι), εἰ δὴ ταῦτα ὕτως, τοῦ φυσικῷ περὶ ψυ- 
χῆὴς ἂν εἴη λέγειν καὶ εἰδέναι, καὶ εἰ μὴ πάσης, κατ᾽ 

αὐτὸ τῦτο καθ᾽ ὃ τοιοῦτο τὸ ζῷον, καὶ τί ἐςὶν ἡ ψυχή, 
ἢ αὐτὸ τῦτο τὸ μόριον, καὶ 'περὶ τῶν συμβεβηκότων κατὰ 

μὲν ζῴων ἕκαςον φύσει φασὶν εἶναι καὶ γενέσθαι, τὸν δ'᾽ 
ὑρανὸν ὠπὸ τύχης καὶ τῷ αὐτομάτιε τοῖζτον συςῆναι, ἐν ᾧ 
ἀπὸ τύχης καὶ ὠταζίας ἀδ᾽ ὁτίῶν φαίνεται... πανταχοῦ. δὰ 
λέγομεν τόδε τῦδε ἕνεκα, ὅπε ἂν φαίνηται τέλος τι πρὸς 

τὴν τοιαύτην αὐτῆς ἀσίαν, ἄλλως τε καὶ τῆς φύσεως δὲ- 25 ο ἡ κίνησις περαύει μηδενὸς ἐμποδίζοντος. ὥςε εἶναι. φα- 
χῶς λεγομένης καὶ οὔσης τῆς μὲν ὡς ὕλης τῆς δ᾽ ὡς 
ἀσίας. “καὶ ἔςιν αὕτη καὶ ὡς ἡ κινοῦσα καὶ ὡς τὸ τέλος. 
τοῖστον δὲ τῷ ἴῷν ἦτοι πᾶσα ἡ ψυχὴ ἢ μέρος τι αὐτῆς. 
4 Ψ“.,., Ἃ Ψ “ ’ »"ὝἬ" 
ὥςε καὶ οὕτως ἂν λεκτέον εἴη τῷ περὶ. φύσεως θεωρητικῷ 

νερὸν ὅτι ἔς τι τοίζτον, ὃ δὴ καὶ καλῦμεν φύσιν, ἀ γὰρ 
δὴ ὅ τι ἔτυχαν ἐξ ἑκάςου γύεται σπέρματος, ἀλλὰ τάδε 
ἐκ τῦδε, ὑδὲ σπέρμα τὸ τυχὸν ἐκ τῷ τυχόντος σώματος. 

ἀρχὴ ἄρα καὶ ποιητικὸν τοῦ. ἐξ αὐτοῦ τὸ σπώμα. φύ- 
περὶ ψυχῆς μᾶλλον ἢ περὶ τῆς ὕλης, ὅσῳ μᾶλλον ἡ 80 σει γὰρ ταῦτα' φύεται. γῦν ἐκ τότι. ἀλλὰ μὲν. ἔτι τότε 
ὕλη δὲ ἐκείνην φύσις ἐςὶν ἃ ἀνώπαλιν. καὶ γὰρ κλύη καὶ 
τρίπες τὸ ξύλον ἐςΐίν, ὅτι δυνάμει ταῦτα ἐςιν. ἀπορήσειε 
δ᾽ ὧν τις εἰς τὸ νῦν λεχθὲν ἐπιβλέψας, πότερον περὶ πώ- 

“ » “ΟΣ ν ᾽ν ἃ ,ὔ 5 ᾽ σὴς ψυχῆς τῆς φυσικῆς ἐστὶ τὸ εἰπεῖν ἢ περί τινος. εἰ 

ρότερον τὸ οὗ τὸ σπέρμα" γώεσις μὲν γὰρ τὸ σπέρμα, 
ὑσία δὲ τὸ τέλος. ἀμφοῖν δ᾽ ἔτι πρότερον, ἀφ᾽ οὗ: ἐςὶ τὸ 
σπέμμα.. ἔςι γὰρ τὸ σπέρμα. διχῶς, ἐξ ὃ τε καὶ ἶ". καὶ 

Ν ν.» Φ, ν» ». ,ὔ «0» " ἐν κα ΄ 

γὰρ ἀφ᾽ οὗ ἀπῆλθε, τούτου σπέρμα, οἷον ἵππου, καὶ τό- 
γὰρ. περὶ πάσης, οὐδεμία. λείπεται παρὰ τὴν φυσικὴν 36 του ὃ ἔςαι ἐξ αὐτοῦ, οἷον ὀρέως, τρόπον δ᾽ οὐ τὸν αὐτόν, 
ἐπιςήμην φιλοσοφία. ὁ γὰρ νοῦς τῶν. γοητῶν. ὥςε περὶ ἀλλ᾽ ἑκατέρου. τὸν εἰρημένον. ἔτι δὲ δυνάμει τὸ σπέρμα: 

4. ὥστερ καὶ τὸν Υ. [ 2. αὐτῆς ΤΌ. ἢ 3. τῶν γε τῷ ὅ. ἢ ἡ. ἔτι οὐα δῦ. 5. ὀφθαλμὸς ἢ χείρ Υ͂. 9. πέλεχυν ἢ τρύτανοι] 
«τρύπανον ἢ σκέπαρτον 55. 11 1Δ. τοιανδί !Ῥ, τοιὸν δή ΕΠ. δὴ. οἱονδή 1 11 18. τοιῶτόν. 77. ἢ 20. μόνῳ. 5.75. } 23. τοῶτον ΡΖ, 1} 21. εὖτε 

» αὐ] καὶ αὕτη ὅν. ἢ] 31. 1] ὥσπερ ἢ ἘΡΘΌΨ. ἃ 833. δ᾽ οἵα Ἐ. 11 84. ἐξὶ οπὶ Ζ΄. 1} 36. περὶ οὐὰ (8 Ὁ). - 
2. πρὸς ἄλληλα] ἅμα Ῥὶ ἄλλα ἘΘΌΥ. Ἰ τῶν πρὸς ἄλληλα θεωρία ἡ αὐτὴ. 7 εἰ οπλῖδϑο τῶν .5. Π ἀ. κινήσεως ἀρχή ΟἿΆ 'σ. ᾿ 

8. δ᾽ ἐν ὑδενί ΑΥ͂, ᾿ 9. δὲ} ὁ Υ. {Π 10, καὶ οτὰ ΧΌ ἢ δὲ καὶ τῶν Χ, {[|:11. ὑδὶν Σ΄, ΠΠ φύσιν Υ, 12. ποιεῖν Υ, | ὥσπερ γὰρ Υ͂. ἢ 

49. τέχη ἵξω ὅτως Υ, 11. 1ἀ, ἀρχὴ] ἀρχὴ ἡ φύσις Ῥ. || 16. ἀπὸ Ῥ. 17. ταύτην Υ͂. 1 18. γῇ γὰρ ὅ.. ἵ τὸ οπὰ .8. 1 19. οὐρα- 
νοῖς 8. 11 24, ἐὰν δ. ᾿ 26. τι οἵα Ῥ. ἢ καὶ οτὰ «5.0. ἢ 217. δὴ] ἄν ΟῚ δι οοὐτ Ἐ. 30. ἔτι ογαὰ δ. {[ τάτου Ῥοιῖ 81. πρότερον 
Ῥ, οἵα ὕ. ᾿ 31. ἢ ἐξ 5 Ε.. 1} 33. γὼ} δὲ ,δ. 1:35. ἔςιν ,5.. 1 86. δὲ οτὰ Κ΄. 

Νῖ τὰ ἴὰὸ τὰ 
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δύναμις δ᾽ ὡς ἔχες πρὸς ἐντελέχειαν, ἴσμεν. εἰσὶ ὥρα δά! τοῦ. ἐντὸς δὲ θερμοῦ ἀντικόσπτοντος. ἐν τῇ ψύξει τοῦ ὀύραθε 
αἰτίαι αὗται,. τὸ θ᾽ οὗ ὄτκα καὶ τὸ ἐξ ἀνώγκιο" πολλὰ ἀέρος ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος. ὁ μὲν οὖν τρόπος ὗτος ὁ τῆς 
γὰρ γύεται;. ὅτι ἀκώγκη, ἴσως δ᾽ ἄν τις ὠπορήσει ποίαν μεθόδου, χαὶ περὶ ὧν ὧν δεῖ λάθη τὰς δἰππο ταῦτα, καὶ 

λέγουσυ. ἀνάγκην. οἱ λέγοντες ἐξ. ᾿ἀνώγκης" τῶν «μὰν Κωὶ τοιαῦται. ἐξα. -.. - 

δύο, τρόπωι ὑδέτερον οἷόν. τε. ὑπάρχειν, «τῶν διωρισμίέφων. ἐνὶ - Λαμειβάνουτν. δ᾽ ἔνιοι τὸ Σ καθ ἃ ἕκαστον, ̓λκιρύμειι τὸ 

τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν. ἔφι δ᾽ ἔν γε τρῖς ἔχεσι γέεσσ ὦ γόος εἷς δίο διαφορώς. τῦτα δ᾽ ἐςὶ τῇ μὲν ὁ ῥέίδιον, τῇ ἃ 

τρίρη" λέγυμο γὰρ τὴκ τροφὴν ἀναγκαῖέν τι κατ ὀδέτερονρ ἀδύνατον: ἐνίων. γὰρ ἔσται διαφαρὼ μέω μόνη, τὰ δ᾽ ἄλλα 
Ὑύτων τῶν τρόπων, ἀλλ᾽ ὅτι ὑχ οἷθν τ᾿ ἄνευ ταύτης εἶναι: περίεργα, οἷεν ὑπόπουν, δίπυν, σχιζόπεν, ἄπιν" αὔτη γὰ 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὥσπερ ἐξ ὑποθέσεως" ὥσπερ γὰρ ἐπεὶ δεῖ μόνη κυρία. εἰ δὲ μή, ταὐτὸν πολλάκις ἀναγκαῖον λέγε, 
σχήζεν τῷ πελέκει, ἀνάγκη σκληρὸν εἶναι, εἰ: δὲ σκληρόν, το ἔτι δὲ προσήκει μὰ διασπᾶν ἕκαξον γένος, οἷον τὸς ὄριδας 
χαλκῶν ἢ σιδηρῶν, ὅτως καὶ ἐπεὶ τὸ σῶμα ὄργανον (ἕνεκ -- τὸς μὲν ἐν τῇδε τὸς δ᾽ ἐν ἄλλη διαιρέσει, καθαπερ ἔχρυτα 

τνος γὰρ ἕκαςον τῶν μορίων, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὅλον), ἀν. αἱ γεγραμμέναι διαιρέσεις". ἐκεῖ. γὰρ τοὺς μὲν μετὰ τῶν 
ἐγκη ἄρα τοιονδὶ εἶναι καὶ ὧς τοιωνδί, εἰ ἐκεῖνο ἔξαι. ὅτε ἐνύδρων συμβαύει διῃρῆσθαι, τὸς δ᾽ ἐν ἄλλῳ γώει. ταῦτ 
μὲν οὖν δύο τρόποι τῆς αἰτίας, καὶ δεῖ λέγοντας τυγχρνων μὲν οὖν. τῇ ὁριοιότητι ὄρνις ὄνομα, κεῖται, ἑτέρᾳ, δ᾽ ἰχίύς, 
μάλιςα μὲν ἀμφοῖν, εἰ δὲ μή, δῆλόν γε πειρᾶσθαι ποιεῖν, 15 ἄλλαι δ᾽ εἰσὶν ὠνώνυμοι, οἷον τὸ ἔναιμον καὶ τὸ ἄναιμον 
καὶ ὅτι παντες οἱ τοῦτο μὴ λέγοντες οὐδὲν ὡς εἰπεῖν περὶ ἐφ᾽ ἑκατέρῳ "γὰρ τότων ὁ κεῖται. ἐν ὄνομα. εἴπερ ἦν μηδὴ 
φύσεως. Χέγεσιν" ἀρχὴ γὰρ ἡ φύδις μᾶλλον τῆς. ὕλγισ, τῶν ὁμογενῶν: διασπαστέον, ἡ, εἰς δύο διαίρεσις μάταιε ἂν 
ἐνιαχῇ δέ πὸ αὐτῇ καὶ 'Εμπεδυκλῆς περιπίχτει, ᾿ἀγόμεκος εἴη' ὕτως γὰρ διαερίντας ἀναγκαῖον χχωρίζειν καὶ διαστῶν 
ὑκχ’ αὐτῆς τῆς. ἀληθείας, καὶ τὴν ὑσίαν καὶ τὴν φύσι ἀν: τῶν πολυπόδων γα, ἐς: τὰ μ᾽ ἐν τοὺς πεζοῖς τὰ δ᾽ ἢ τι 

ὡγκάζεται φείναι τὸν λόγον εἶλαι, οἷον ὀστοῦν ἀποδιδοὺς τί20 δύδροις,. 
ἐσιν" οὔτε γὰρ ἔν τι τῶν στοιχείων λέγει αὐτὸ οὔτε δ ἢ - Ἔτι στερήκει μὲν ὰ ἀνωγκαῖον διαερεῖν, καὶ διαιρῦσα 
τρίᾳ οὔτε πάντα, ἀλλὰ λόγον τὴς μίζεως αὐτῶν. δῆλον διχατομῖντες, ἐκ ἔξι δὲ διαφορὰ φερήσεως ἧ φέρησις" ἀ- 
τούυν ὅτι καὶ ἡ σὰρξ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐσί, καὶ τῶν ἄλλων δυνατὸν γὰρ εἶδη εἶναι. τῷ μὴ ὄντος, οἷον τῆς ἀκιδίως καὶ ἢ 
τῶν τοιέτων μορίων ἕκαςον. αἴτιον δὲ τῷ μὴ ἐλθεῖν: τὸς χρολ ἀστέρα ὥσπερ πτερώστως καὶ ποδῶν. δεῖ δὲ τῆς καθόλν δα" 
γινερτέρας ἐπὶ τὸν τρόπον τοῦτον, ὅτι τὸ τί ἥν εἶναι καὶ τὸ 25 φορᾶς εἴδη εἶναι" εἰ γὰρ μὴ ἄξαι, διαὶ τί ὧν εἴη τῶν κοδα 
ὁρίσασθαι τὴν οὐσίαν οὐκ ἦν, ἀλλ᾽ ἥψατο μὲν Δημόκριτος καὶ ἃ τῶν καθ᾿ ἕκαστον; τῶν δὲ διαφορῶν αἱ μὲν καθίλου 
πρῶτος, ὡς ὑκ ἀναγκαίου δὲ τῇ φυσικῇ θεωρίῳ, ἀλλ᾽ ἐν- εἰσὶ καὶ ἔχουσιν εἴδη, οἷον πτερότης" τὸ μὲν γὰρ ἄχιςι 
φερόμενος ὑκ’ αὐτῷ τῇ πράγματος,. ἐπὶ Σωκράτες δὲ τῦτο τὸ δ᾽ ἐσχῃσμώον ἐςὶ πτερόν!. καὶ ποδύτης ὡσαύτως ἡ μὺ 
μὲν ηὐξήθη, τὸ δὲ ζητεῖν τὰ περὶ φύσεως ἔληξε, πρὸς δὲ πολυσμαδής, ἡ δὲ ἄισλιδης, οἷον τὰ διχαλά, καὶ δ᾽ ἀτχν 

τὴν χρήσιμον ἀρετὴν καὶ τὴν πολιτυοὴν ὠφέμλιναν οἱ 46. 9 δὴς. καὶ ἀδιαίρετος, οἷον τὼ μιόυχα. χαλεπὸν μὲν ἦν δα’ 
συφῦντες. δεικτέον δ' ἕτως, οἷν ὅτι ἔς: μὲν ἡ ἀναπνοὴ τοῦ λαβεὴ καὶ “ τοιμιύτως διαφορὰς ὦ ὧν ἔςιν εἴδη, ὥσθ᾽ ἱτῶι 

χάριν, τῦτο δὲ Ὑγται διὰ τάδε ἐξ, ὀἐκγκης. ἡ δ᾽ ἃ ἀνάγκη ζῷον ἐν ταύταις ὑπάρχεν καὶ μὴ. εἦν πλείοσι ταὐτών, ἐδ 
ὁτὲ μὲν σημαίνει ὅτι εἰ ἐκεῖνο ὄσται τὸ οὗ ἕνεκα, ταῦτω πτερωτὸν καὶ ἄπτερον (ἴδ: γὰρ ἄμφω ταὐτόν, οἷον μύν 

ἀνάγνη. ὌΝ ἔχειν, ὁτὲ δ᾽ ὅτι ἔς ιν ὕτως ἔχοντα καὶ πεφυς μρηξζι καὶ λαμπυρὶς καὶ ἐτερά τιναλ, πάντων δὲ χαλετώτ 
κότα.. τὸ δόμοι γὼρ ἀκωγκαῖὰν ἐξιέναι καὶ πάλιν εἰσιέναι 35 τον ἢ ἀδύνατον. εἰς. τὰ ἄναιμα. Θαγκαῖι γὰρ τῶν κε 

ἀντριρῦον, τὸν. δ᾽ ἀέρα εἰσρεῖ. αὔτα δ' ἤδη. ἀναγκαῖόν ἐςιν. ὅκαςον ὑπάρχειν τινὶ. τῶν διαφορῶν. ἑκα αν, ὥστε καὶ τὴν 

᾿ς ἅν αἰτίαι δύα Κ, Π 2. ζ ἕμχκα} ἔπκά τινος Ἐ. Π 6. τε ἘΠ). ἢ 8. τῦτο .5. Π 10. ἀναγκαῖον Ῥ. Π σπληρὸν εἶαι -- 13. ἄρα οπὶ 
ΤΟ} 11. χαλκρν] ἃ. καλχῦν Γ΄. ἢ 3. τορόνδ᾽ Ῥι ἢ τοιῶνδε ῬΥ͂. 1 1Δ.. τρόποι εἰσὶ τῆς δι, ἢ 421. ἐδὲ δύο Κ΄. ἢ 26. ἀλλ] ἀλλὰ «ὦ 
ΤΟ 1 29. μὶν οτλ Υ Υ ζητεῖν; τὰ] ζητὰ δ. ἢ 31. Δ] δὲ δὴ ΚΠ ὕτωῇ ξ . [.82. ϑμν τὰ 5..} 33, ὅτ᾽ ὥ᾽ 1 εἰ φῖα 5. ἢ ὅτι 

ἀνάγκη ταῦτα 5, ξναιατανάγκη «5. {| 35. πάλιν) πᾶσαν (δ. 

.2. ἈΓ εἴσοδος οἵα γν Ἀ.. 1 ἴξοδος ἧπκα τῦ ὅμοιον εἰπεῖν τῦδε. ὁ Ἐ. ἃ 38. καὶ τὰ τοιαῦτα 7. ΠΤ 9. δὲ οἵα 2. ἢ 10. μὴ] μὴ 

Υ' Ἵ 13. διαιρέσθαι ῬόΌ. ἡ 16. γὰρ] γῶν Ῥι ἢ 47. διαιρέσεις 5. 11 μάταιον Υ͂. ἢ 22. διαφορὰ δὲ Ῥ. ἢ 23. ἢ οἵα Ρ. ἢ 34. τιλὰ] 
'ποδύσεως Ῥι ἢ 25. τἱ ἂν εἴ} τίνα αἰτίαν ἔφαι Υ͂. 1 26. ἕκαςα ἈΥ͂. εἰσὶν. αἱ μὲν καϑόλν Ῥι ἢ 28. ἰξὶ οῃ, δ. ἢ 29. καὶ δὶ δοχὴν 

οτὴ στ Σ΄. ΠΠδιχηλά Υ δίχηλα . 1 30. ἀδιαίρετα Ῥ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α. 

ἀντρεειμένην. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται τοῖς εἴδει διαφέρυσιν ὑπ᾿ 
ἄρχειν εἶδός τι τῆς ὑσίας ἄτομον καὶ ἦν, ἀλλ᾽ ἀεὶ διαφο- 
βὰν ἔξει, οἷον ὄρνις ἀνθρώπν (ἡ διποδία γὰρ ἄλλη καὶ διώ- 
φορος), κἀν εἰ δαιμα, τὸ αἷμα διάφορον" ἢ ὑδὲν τῆς ἐσίας 
τὸ αἷμα θετέον. εἰ δ᾽ ὕτως ἐς, ἡ μία διαφορὰ δυσὶν ὑπ- 
ἄρξει. εἰ δὲ τῦτο, δῆλον ὅτι ἀδύνωτον ςέρησιν εἶναι διαφο- 
ράν. ἔσονται δ᾽ αἱ διαφοραὶ ἴσαι τοῖς ἀτόμοις ζῴοις, εἴπερ 
ἄτομα τε ταῦτα καὶ αἱ διαφοραὶ ἄτομοι, κοινὴ δὲ μή 
ἐξιν. εἰ δ᾽ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν καὶ κοινήν, ἄτομον δέ, 
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πυρευτικὼ χαὶ πτηνά" ἔςι γάρ τινα γένη οἷς ἄμφω ὑπιώρ 
χει καὶ ἔςι πτηνὰ καὶ ἅπτερα, καθάπερ τὸ τῶν μυρμά» 
κων γος. καὶ τῷ ἀγρίῳ καὶ τῷ ἡμέρῳ διαιρεῖσθαι" ὡσι- 

Ψ, νι ἃ ,Ν ψ' “- ’, ν - αὕτως γὼρ ἂν δόξειε ταὐτὰ εἴδη διαιρεῦ. πάντα γὰρ ὡς 
[2 Υ͂ γ ῳ Υ̓ 5 εἰπεῖν, ὅσα ἥμερα, καὶ ἄγρια τνγχανει ὄντα, οἷον ἄνθρω» 

ποι, ἵπποι, βόες, κύνες ἐν τῇ Μδικῇ, ὕες, αἶγες, πρόβατα" 
δ » νει, » α΄ ᾽ “» ὧν ἔκαςον, εἰ μὲν ὁμώνυμον, ὁ δτήρηταε χωρίς, εἰ δὲ ταῦτα 
ἣν εἴδει, ὑχ οἷόν τ᾽ εἶναι διαφορὰν τὸ ἄγριον καὶ τὸ ἥμερον. 
ὅλως δ᾽ ὑποιανδν διαφοραν μιᾷ διαιρῶντι τοῦτο συμβαΐειν 

δῆλον ὅτι κατά γε τὴν κοινὴν ἐν τῷ αὐτῷ ἐςΐν, ἔτερα ὄντα 10 ἀναγκαῖον. ἀλλὰ δεῖ πειρᾶσθαι λαμβάνειν κατὰ γώη τὰ 
τῷ εἴδει ζῷα. ὥς ἀναγκαῖον, εἰ ἴδιοι αἱ διαφοραὶ εἰς ἃς 
ἅπαντα ἐμπίπτει τὰ ἄτομα, μηδεμίαν αὐτῶν εἶναι κοινήν. 
εἰ δὲ μή, ἕτερα ὄντα εἰς τὴν αὐτὴν βαδιεῖται. δεῖ δ᾽ οὔτε 

τὸ αὐτὸ χαὶ ἄτομον εἰς ἑτέραν καὶ ἑτέραν ἰέναι διαφορὼν 

ζῷα, ὡς ὑφήγηνθ᾽ οἱ πολλοὶ διορίσαντες ὄρνιθος γένος καὶ 
ἰχθύος. τούτων δ᾽ ἕκαστον πολλαῖς ὥρισται διαφοραῖς, οὐ 
κατὰ τὴν διχοτομίαν. ἔτω μὲν γὰρ ἤτοι τὸ παράπαν οὐκ 
ἔστι λαβεῖν (τὸ αὐτὸ γὰρ εἰς πλείους ἐμπίπτει διαιρέσεις 

τῶν διῃρημέων, οὔτ᾽ εἰς τὴν αὐτὴν ἕτερα, καὶ ἅπαντα εἰς 15 καὶ τὰ ἐναντία εἰς τὴν αὐτήν), ἢ μία μόνον διαφορὰ ἔςαι) 
ταύτας. φανερὸν τοίνυν ὅτι οὐκ ἔςι λαβεῖν τὰ ἄτομα εἴδη καὶ αὕτη ἤτοι ἁπλῇ, ἢ ὧκ συμπλοκῆς τὸ τελευταῖον ἔς αε 

ὡς διαιροῦνται οἱ εἰς δύο διαιροῦντες τὼ ζῶα ἢ καὶ ἄλλο εἶδος. ἐὰν δὲ μὴ διαφορᾶς λαμβανῃ τὴν διαφοράν, ἀναγ» 
ὁπιῶν γένος. καὶ γὰρ κατ᾽ ἐκείους ἀναγκαῖον ἴσας τὼς ἐσ- καῖον ὥσπερ συνδέσμῳ τὸν Ἀόγεν ἔνα ποΐντας, ὕτω καὶ. τὴν 
χάτας εἶαι διαφορὰς τοῖς ζῴοις πᾶσι τοῖς ἀτόμοις τῷ διαΐζρεσιν συνεχὴ ποιεῖ. λέγω δ᾽ οἷον συμβαίνει τοῖς διαιρυς 
εἴδει. ὄντος γὰρ τὐδέ τινος γένος, οὗ διαφοραὶ πρῶται τὰ 20 μένοις τὸ μὲν ἄπτερον τὸ δὲ πτερωτόν, πτερωτοῦ δὲ τὸ μὲϊ 
λευκαί, τότων δ᾽ ἑκατέρου ἄλλαι, καὶ ἕτως εἰς τὸ πρόσω ἥμερον τὸ δ᾽ ἄγριον, ἢ τὸ μὲν λευκὸν τὸ δὲ μέλαν" ὁ γὰρ 
ἕως τῶν ἀτόμων, αἱ τελευταῖαι τέτταρες ἔσονται ἢ ἄλλο διαφορὰ τῷ πτερωτῷ τὸ ἥμερον ἀδὲ τὸ χευκόν, ἀλλ᾽ ἑτέρας 
τι πλῆθος τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζομέων" τοσαῦτα δὲ καὶ ἀρχὴ διαφορᾶς, ἐκεῖ δὲ κατὰ συμβεβηκός. διὸ πολλαῖς 
τὰ εἶδα. ἔστι δ᾽ ἡ διαφορὰ τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ. οὔτε γὰρ τὸ ἣν εὐθέως διαιρετέον, ὥσπερ λέγομεν. καὶ γὰρ ὕτως μὲν 
ἄγευν ὕλης ἀδὲν ζῴε μόριον, ὅτε μόνη ἡ ὕλη" ὁ “γὰρ πάντως 25 αἱ στερήσεις ποιήσουσι διαφοράν, ἐν δὲ τῇ διχοτομίᾳ οὐ 
ἔχον σῶμα ἴςαι ζῷον, δὲ τῶν μορίων οὐδέν, ὥσπερ πολ- ποιήσουσιν. ὅτι. δ᾽ οὐκ ᾿δέχεται τῶν καθ᾿ ἕκαστον εἰδῶν 
λάκις εἴρηται, ἔτι διαιρεῖν χρὴ τοῖς ἐν τῇ ὑσίᾳ καὶ μὴ τοῖς λαμβάνειν ἐδὲν διαιροῦσι δίχα τὸ γέος, ὥσπερ τιοὸὲς ὠή- 
συμβεβηκόσι καθ᾽ αὑτό, οἷον εἴ τις τὰ σχήματα διαιροίῃ, θησαν, καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν. ἀδύνατον γὰὼρ μίαν ὑπάρ- 
ὅτι τὰ μὲν δυσὶν ἀρθαῖς ἴσας ἔχει ταὶς γωνίας, τὰ δὲ πλες σχεῖν διαφορῶν τῶν καθ᾿ ἔιαστον διαιρετῶν, ἐών τε ὧσ 
σ᾽ συμβεβηκὸς γάρ τι τῷ τριγώνῳ τὸ δυσὶν ὀρθαῖς. ἴσας ἢ πλῷ λαμβάνῃ ἐάν τε συμπεκλεγμώα. λέγω δὲ ἀαλᾶ 
ἔχειν τὼς γωνίας: ἔτι τοῖς ἀντικειμένις διαιρεῖν. διώφορα μέ, ἐὰν μὴ ἔχη διαφοράν, οἷον τὴν σχιζοποδίαν, συμτε- 
γὰρ ἀλλήλοις τἀντικείμενα, οἷον λευκότης καὶ μελανία καὶ πλεγμένα δέ, ἐὰν ἔχη, σἷον τὸ πολυσχιδὲς πρὸς τὸ σχ»» 
εὐθύτης καὶ καμπυλότης. ἐῶν οὖν θάτερα διάφορα ἤ, τῷ ζόπουν. τῦτο γὰρ ἡ συνέχεια βώλεται τῶν ἀπὸ τοῦ γόους 
ἐντικειμένῳ διαιρετέον καὶ μὴ τὸ μὲν νεύσει τὸ δὲ χρώ: κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφορῶν ὡς ἕν τι τὸ πᾶν ὄν. ὠλλὰ 
ματι. πρὸς δὲ τότοις τώ γ᾽ ἔμψυχα τοῖς κοινοῖς ἔργοις τῷ 35 παρὰ τὴν λέξιν συμβαίνει δοκεῖν τὴν τελευταίαν μόνην εἶναι 
σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, οἷον καὶ ἐν ταῖς ῥηθείσαις νῦν διαφοράν, οἷον τὸ πολυσχιδὲς ἢ τὸ δίπουν, τὸ. δ᾽ ὑπόπουν 

2. ἀὴὶ εἴδει Ῥ,. πα’ δ. Π 3. ξεν 9. ἢ 5. τὸ αἷμα τῆς ὑσίας Ῥ. ἢ ἰσίν σπὶ Τ΄. ἢ 7. αἱ οτι δῦ. Π 8. τὰ οὐὰ ΤΊ. ἢ 10. 
και Ῥὶ [{ ἐν} ἀρχὴν ἐν Υ͂. ᾿ 15. ἵτερον ἰοτία55ὲ Ὁ. ἢ 17. καὶ οτλ Σ΄. | 20. τὰ λευκά] τὸ ᾿λευκὸν καὶ τὸ μέλαν οἀϊιΐ ποηπυλ. [᾿ 

21. ἄλλαν ἘΡ. 1" 22. ἕως ἵ τῶν Υ΄.. [ τέσσαρες ῬΥ͂.  2η. ἐν τῇ ὕλη τὸ εἶδος Υ, κα 25. ὑδέν τι ζών Ῥ. ἢ οὐ] οὐδὲ Ῥ. ἢ πᾶν τὸ Υ͂. ἵὶ 
Ζ6. σῶμα. ἔχοι Ῥ΄ ἢ 29. ἴσας οτλ .δ. || 33. ἦν οπὶ Ζ7. ἢ θάτερον διώφορον Ῥ. |[ 34. τῷ μὲν νεύσει τῶ 7. 

4... ἴφξι -α 3. πτηνὰ ογταὰ ὦ). ᾿ 3. τῷ αἰτονΌμα. ὁπ ΕΥ̓. Ἱ 8. διαφορὰς ἘΡ. ἃ ἥμερον καὶ τὸ ἄγριον Ῥ. ᾿Ϊ 9. ὁποιαῦν Σ΄ ἢ διαφο- 
μῈ ναὶ διαφορῶᾶ ἜΤ. 10. γόος. δ. ἢ 12. καὶ κατὰ τὴν διχοτομίκν οἷα δ). ἢ 14. διαιρέσεις ἐμπίπτει Ῥ. 11 15. μόνον ἡ ὃ, ΡΖ. ἢ 
46. καὶ οτο Τ᾿: 1]. 11. διάφορα Ἐ15, διαφορὰν Ῥ' ΠΠ λαμβάνη τῆς. διαφορᾶς Ῥὶ λαμβάνη διαφορὰν Υ. 1} 419. τοῖς δικιρνμίνοις οἵα Ῥ. ἢ 
21. ἄγρων τὸ δὲ ἥμερον . ἢ 25. ποῶσι Υ͂, ᾿ ἐνἿ αἱ δῦ. αὶ 28, ὑπάρχειν μίαν 5.. ἢ 30. λαμβάνη τις ἰάν Υ͂, αὶ 81. μέν οἵα 7. ἔ 
ἐὰν μὴ} ἰών τε Ἐ, ἄν τε Υ. ᾿ὶ συμπεπλεγμίσην δῦ. ἢ 84. διαφορᾶς ζ᾽, διαφορᾶ .δ. ΠΠ] 835. συμβαίνειν δοκεῖ Υ΄. 
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καὶ πολύπεν περίεργα. ὅτι δ᾽ ἀδύνατον πλείες εἶναι τοιαύ- 
τας, δῆλον" ἀεὶ γὰρ βαδίζων ἐπὶ τὴν ἐσχάτην διαφορᾶν 
ἀφικνεῖται, ἀλλ᾽ ὑκ ἐπὶ τὴν τελευταίαν καὶ τὸ εἶδος. αὕτη 

δ᾽ ἐςὶν ἢ τὸ σχιζόπουν μόνον, ἢ πᾶσα ἡ σύμπλεξις, ἐὰν 

διαιρῆται ἄνθρωπον, οἷον εἴ τις συνθείη ὑπόπυν, δίπεν, σχι- 
, Η Ψ Ὁ Ψ ΄΄ ΄, [2 » 7 » ζόπεν. εἰ δ᾽ ἣν ὁ ἄνθρωπος σχιζόπεν μόνον, οὕτως ἐγίγνετ 

ἂν αὕτη μία διαφοραί. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ὑκ ἕξιν, ἀνάγκη πολ- 
λὲς εἶναι. μὴ ὑπὸ μίαν. διαίρεσιν. ἀλλὰ μὴν πλείσς γε τῷ 

»“» .»λ ΄᾿ ’ » ᾽ }Ὶ , δ αὐτῷ ὑκ ἕςιν ὑπὸ μίαν διχοτομίαν εἶναι, ἀλλὰ μια ϑᾶτα 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α. 

μακρὸν τὸ περὶ ἑκάςε λέγειν χωρίς. ἴσως μὲν ὃν ὀρθῶς ἔχει 
τὼ μὲν κατὰ γένη κοινῇ λέγειν, ὅσα, λέγεται καλῶς ὡρι- 
σμένων τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἔχει τε μίαν φύσιν κοινὴν καὶ 
εἴδη ἐν αὐτοῖς μὴ πολὺ διεςῶτα, ὄρνις καὶ ἰχθῦς, καὶ εἴ τι 

5 ἄλλο ἐςὶν ἀνώνυμον μώ, τῷ γώει δ᾽ ὁμοίως περιέχει τὼ ἐν 
αὐτῷ εἴδη" ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, καθ᾽ ἔκαςον, οἷον περὶ ἀν- 

θρώπι καὶ εἴ τι τοιῶτον ἕτερόν ἐςιν. σχεδὸν δὲ τοῖς σχήμασε 
τῶν μορίων καὶ τοῦ σώματος ὅλου, ἐὰν ὁμοιότητα, ἔχωσιν, 
ὥριςαι τὰ γόη, οἷον τὸ τῶν ὀρνίθων γένος πρὸς αὐτὰ πέ- 

μίαν τελευτᾶν. ὥςε ἀδύνατον ὁτίῆν λαβεῖν τῶν καθ᾽ ὦν ἔκαςον τ πονθε καὶ τὸ τῶν ἰχθύων καὶ τὰ μαλίκια τε καὶ τὰ ὅ- 

ζῴων δίχα διαιρυμένως. φρεια. τὼ γὰρ μόρια διαφέρεσι τότων ὁ τῇ ἀνάλογον ὁμοι- 
᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις διὰ τί ἐκ ἄνωθεν ἑνὶ ὀνόματι ἐμ-ι ὅτητι, οἷον ἐν ἀνθρώπῳ καὶ ἰχθύν πέπονθεν ὁ ὀςῦν πρὸς ἄκαν.- 

περιλαβόντες ἅμα ἣν γόος ἄμφω προσηγόρευσαν οἱ ἄνθρω: θαν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς σωματικοῖς πάθεσιν, οἷον μεγέθει 
“οι, ὃ περιέχει τά τε ἔνυδρα καὶ τὰ πτηνὰ τῶν ζῴων. ἔςι μικρότητι, μαλακότητι σκληρότητι, λειότητι τραχύτητε 
γὰρ ἔνια πάθη κοινὰ καὶ τότοις καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἄ- «5 καὶ τοῖς τοιότοις, ὅλως δὲ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον. πῶς μὲν 
“ασιν, ἀλλ᾽ ὅμως ὀρθῶς διώρις αι τῦτον τὸν τρόπον. ὅσα μὲν ἦν ἀποδέχεσθαι δεῖ τὴν περὶ φύσεως μέθοδον, καὶ τίνα τρό-- 
γὰρ διαφέρει τῶν γενῶν καθ' ὑπεροχὴν καὶ τὸ μᾶλλον καὶ πὸν γίνοιτ᾽ ἂν ἡ θεωρία περὶ αὐτῶν ὁδῷ καὶ ῥᾷςα, ἔτι δὲ 
τὸ ἧττον, ταῦτα ὑπέζευκται ἑνὶ γένει, ὅσα δ᾽ ἔχει τὸ ἀνά- περὶ διαιρέσεως, τίνα τρόπον ἐνδέχεται μετιοῦσι λαμβάνειν 
λόγον, χωρίς" λέγω δ᾽ οἷον ὄρνις ὄρνιθος διαφέρει τῷ μῶλ- χρησίμως, καὶ διότι τὸ διχοτομεῖν τῇ μὲν ἀδύνατον τῇ δὰ 
λον ἢ καθ' ὑπεροχήν (τὸ μὲν γὰρ μακρόπτερον τὸ δὲ βρα- Ὁ κενόν, εἴρηται. διωρισμένων δὲ τότων περὶ τῶν ἐφεξῆς λέγω- 
χύπτερον), ἰχθύες δ᾽ ὄρνιθος τῷ ἀνάλογον (ὃ γὰρ ἐκείῳ μεν, ἀρχὴν τήνδε ποιησάμενοι. 
στερν, θατέρῳ λεπίς). τῦτο δὲ ποιεῖν ἐπὶ πᾶσιν ὁ ῥάδιον" Τῶν οὐσιῶν ὅσαι φύσει συνεςῶσι, τὰς μὲν ἀγενήτους 5 
τὰ γὰρ πολλὰ ζῷα ἀνώλογον ταὐτὸ πέπονθεν. ἐπεὶ δ᾽ ὑσίαι καὶ ἀφθάρτος εἶναι τὸν ἅπαντα αἰῶνα, τὼς δὲ μετέχειν 
μέν εἰσι τὰ ἔσχατα εἴδη, ταῦτα δὲ κατὰ τὸ εἶδος ἀδιώ- γενέσεως καὶ φθορᾶς. συμβέβηκε δὲ περὶ μὲν ἐκείνας τε- 
ᾧορα, οἷον ξωχράτης Κορίσκος, ἀναγκαῖον ἢ τὰ καθόλου Ὡς μίας ὅσας καὶ θείας ἐλάττος ἡμῖν ὑπάρχειν θεωρίας (καὶ 

Ν ὑπάρχοντα πρότερον εἰπεῖν ἢ πολλάκις ταὐτὸν λέγειν, κα- 
ἡβά δ 

θάπερ εἴρηται. τὼ δὲ καθόλε κοινά" τὰ γὰρ πλείοσιν ὑπ- 

ἄρχοντα καθόλν λέγομεν. ἀπορίαν δ᾽ ἔχει περὶ πότερα δεῖ 
πραγματεύεσθαι. ἢ μὲν γὼρ ἐσία τὸ τῷ εἴδει ἄτομον, κρά- 

γὰρ ἐξ ὧν ἄν τις σκέψαιτο περὶ αὐτῶν, καὶ περὶ ὧν εἰδέ- 
ναι ποθέμεν, παντελῶς ἐςὶν ὀλίγα τὰ φανερὰ κατὰ πὴν 
αἴσθησιν), περὶ δὲ τῶν φθαρτῶν φυτῶν τε καὶ ζῴων εὐπο-- 
ρόμεν μᾶλλον πρὸς τὴν γνῶσιν διὰ τὸ σύντροφον" πολλεὲ 

Ἵιςον, εἴ τις δύναιτο περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςον καὶ ἀτόμων τῷ 30 γὼρ περὶ ἕκαςον γένος λάβοι τις ὧν τῶν ὑπαρχόντων βου-- 
μΆ “, ’ “ ἐς 4 4 ξ εἴδει θεωρεῖν χωρίς, ὥσπερ περὶ ἀνθρώπου, οὕτω καὶ περὶ 

ὄρνιθος" ἔχει γὰρ εἴδη τὲ γώος τοῦτο" ἀλλὰ περὶ ὁτουοῦν 
λόμενος διαπονεῖν ἱκανῶς. ἔχει δ᾽ ἑκάτερα χαριν. τῶν μὲν 
γαρ εἰ καὶ κατὰ μικρὸν ἐφαπτόμεθα, ὅμως δὶὰ τὴν τε- 

Υ “ΡΣ, ς᾽Ο᾽ὴωλ ν, ἃ Υ »“ , »“» “ ἍΝ » Φ,,,ν σ᾽ " ὄρνιθος τῶν ἀτόμων, οἷον ἢ φρουθὸς ἢ γέρανος ἢ τι τοίστον. μιότητα τῇ γνωρίζειν ἥδιον ἢ τὼ παρ᾽ ἡμῖν ἅπαντα, ὥσπερ 
ἢ δὲ συμβήσεται λέγειν πολλώκις περὶ τῇ αὐτῷ πάθας διὰ καὶ τῶν ἐρωμέώων τὸ τυχὸν καὶ μικρὸν μόριον κατιδεῖν ὅ.- 
τὸ κοινῇ πλείοσιν ὑπάρχειν, ταύτῃ δ᾽ ἐςὶν ὑπάτοπον καὶ 35 διόν ἐξιν ἢ πολλὰ ἕτερα καὶ μεγάλα δὲ ἀκριβείας ἰδεῖν" 

4. εἶναι πλείως Ῥ, ΠῚ 3. ἐκ οπι Ε. Π 5. δύκνν] πολύπυν ῬΥ͂, ογὰ Ε. Π 6. δίπυν ἘΡΣ. Πγένετ᾽ δ). Π 17. μία διαφορὰ αὕτη δ. ἢ 
9. μία Ρ. ᾿ 10. τελευτᾷ ἘΡ, | ὥςεἾ ὥφςε ἵν Ῥ. 1 ἵἕκαςα Υ͂. Π 13. ἄμφω οτὰ .δ. 14. γε ). 1 16. ὥριςαι Ῥ. 1 18. τὸ ἀπῖϑ 
ὅττον οτὰ Υ. {Π 19. τὸ Ῥ. ᾿ὶ 21. ἰχθῦς ΥΥ. ᾿ὶ τὸ Ρ. 1 22. λοπίς Ἐδῦ. ἃ 233. ταυτὸν πέπον Ῥ. |] ἐσία Ῥῦ. Ἵ 25. καθόλου] Βίης τυγ- 

δὺ5 Ζ. [ὀΦ26. χοντα] μίπο δηϊίφυα 7 πιαπ5. ΠΠὀΟ πρῶτον ῬΥ͂. ᾿ λέγε.»] δεῖ εἶναι Ἐ, 1 28. περὶ] περὶ τὸ Υ, [[.Ά29. πραγματεύσασθαι 
ΧΖ. ἃ ἢ ἐἰ Ζ. ᾿! 30. θεωρεῖν τῷ εἴδει δ. [} 32. ὁτιῶν 5. {[33.. οἷον εἰ ςρ. εἰ τοῦτον ἄλλο, ἢ Υ. ἢ 34. 5] εἰ Ζ. ΠΠ] 35. ἄτοπον Ῥ. 

4. μακρὸν] μᾶλλον Ζ. || χωρίς οἵα Ῥ. ἵὖν οπι Ζ. [[ ἔχειν Ἑ. ᾿ἰ ἀ. αὐτῷ ἘΘΌΥΖ. 1 5. μι] ἰν αὐτοῖς μέν Ῥὶ ἢ 1. καὶ] καὶν 
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τὼ δὲ διὰ τὸ μᾶλλον καὶ πλείω γνωρίζειν αὐτῶν λαμβάνει 
τὴν τῆς ἐπιςήμης ὑπεροχήν, ἔτι δὲ διὼ τὸ πλησιαίτερα 
ἡμῶν εἶναι καὶ τῆς φύσεως οἰκειότερα ἀντικαταλλάττεταί 

τι πρὸς τὴν περὶ τὰ θεῖα φιλοσοφίαν. ἐπεὶ δὲ περὶ ἐκείνων 

δ4δ 

,ὔ καῖον δὲ πρῶτον τὰ συμβεβηκότα διελεῖν περὶ ἕκαςον γέ- 
»" Ἁ γος, ὅσω καθ᾽ αὑτὰ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις, μετὼ δὲ 

“- Ν ὁ 3», ὑαμι »" θ δι -- » ὲ ν ταῦτα τὼς αἰτίας αὐτῶν πειρᾶσθαι διελεῖν. εἴρηται μὲν οὖν 
καὶ πρότερον ὅτι πολλὰ κοινὰ πολλοῖς ὑπάρχει τῶν ζῴων, 

διήλθομεν Ὅγτες τὸ φαινόμενον ἡμῖν, λοιπὸν περὶ τῆς 5 τὰ μὲν ὡπλῶς, οἷον πόδες πτερὰ λεπίδες, καὶ πάϑη δὴ μ μενον ἡμ , μ ρ 
ζωϊκῆς φύσεως εἰπεῖν, μηδὲν παραλιπόντας εἰς δύναμιν μή- Ν ,ὕ Α Ν “. ΄Λ τὸν αὐτὸν τρόπον τότοις, τὼ δ᾽ ἀνάλογον. λέγω δ᾽ ἀνάλογον, 

τε ὠτιμότερον μήτε τιμιώτερον. καὶ γὰρ ἐν τοῖς μὴ κεχα- ὅτι τοῖς μὲν ὑπάρχει: πλεύμων, τοῖς δὲ πλεύμων μὲν ὅ, ὃ 
ρισμέώοις αὐτῶν πρὸς τὴν αἴσθησιν κατὰ τὴν θεωρίαν ὅμως δὲ τοῖς ἔχυσι πλεύμονα, ἐκείνοις ἕτερον ὠντὶ τότα" καὶ τοῖς 
ἡ δημινργήσασα φύσις ὠμηχάνος ἡδονὰς παρέχει τοῖς δυ- μὲν αἷμα, τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογον τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμιν ἥν- 
γαμώοις τὼς αἰτίας γνωρίζειν καὶ φύσει φιλοσόφοις. καὶ το περ τοῖς ἐναίμοις τὸ αἷμα. τὸ δὲ λέγειν χωρὶς περὶ ἑκάςων 
γὰρ ἂν εἴη παράλογον καὶ ἄτοπον, εἰ τὰς μὲν εἰκόνας αὐ- τῶν καθ᾽ ἕκαςα, καὶ ἔμπροσθεν εἴπομεν ὅτι πολλάκις συμ»- 
τῶν θεωρῦντες χαίρομεν ὅτι τὴν δημιυργήσασαν τέχνην συν- βήσεται ταὐτὰ λέγειν, ἐπειδὰν λέγωμεν περὶ πάγτων τῶν 
βεωρῖῦμεν, οἷον τὴν γραφικὴν ἢ τὴν πλαςικήν, αὐτῶν δὲ τῶν ὑπαρχόντων" ὑπάρχει δὲ πολλοῖς ταὐτά, ταῦτα μὲν οὖν 
φύσει συνεςώτων μὴ μᾶλλον ὠγαπῷμεν τὴν θεωρίαν, δυ- ταύτῃ διωρίσθω. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν ὄργανον πᾶν ἕνεκά τὰ, τῶν 
τάμεγοί γε τὰς αἰτίας καθορᾶν. διὸ δεῖ μὴ δυσιχεραΐειν .5 δὲ τῷ σώματος μορίων ἕκαςον ἕνεκα τὰ, τὸ δ᾽ Ὁ ἔνεκω πρῶ- 
ταιδικῶς τὴν περὶ τῶν ἀτιμοτέρων ζῴων ἐπίσκεψιν. ἐν πᾶσι ξίς τις, φανερὸν ὅτι καὶ τὸ σύνολον σῶμα συνέςηκε πρά- 
γὰρ τοῖς φυσικοῖς ἕγες! τι θαυμας ὄν" καὶ καθώπερ Ἣρα- ἔεώς τινος ἕνεκα πλήρες. ὦ γὰρ ἡ πρίσις τῷ πρίονος χάριν 
κλειτος λέγεται πρὸς τὸς ξένες εἰπεῖν τὸς βελομένος ἐντυ- γέγονεν, ἀλλ᾽ ὁ πρίων τῆς πρίσεως" χρῆσις γάρ τις ἡ πρί- 
χεῦ αὐτῷ, εἵ ἐπειδὴ προσιόντες εἶδον αὐτὸν θερόμενον πρὸς σις ἐςύ. ὥςε καὶ τὸ σῶμά τως τῆς ψυχῆς ἕνεκεν, καὶ τὰ 
τῷ ἵπιῳ ἔξησαν (ἐκέλευε γὰρ αὐτὸς εἰσιέναι θαρρῶντας" 20 μόρια τῶν ἔργων πρὸς ἃ πέφυκεν ἕκαςον. λεκτέον ἃ ἄρα 
εἶναι γὰρ καὶ ἐνταῦθα θεάς), ὅτω καὶ πρὸς τὴν ζήτησιν περὶ πρῶτον τὰς πράξεις τας τε κοινὰς πάντων καὶ τὼς κατὰ 
ἑκαάςου τῶν ζῴων προσιέναι δεῖ μὴ δυσωπύόμενον ὡς ἐν ἅἄ- γόῴος καὶ τὰς κατ᾽ εἶδος. λέγω δὲ κοινὼς μὲν αἱ πῶσιν ὑπ- 
τάσιν ὄντος τινὸς φυσικὰ καὶ καλῇ. τὸ γὰρ μὴ τυχόντως αρχυσι τοῖς ζῴοις, κατὼ γένος δέ, ὅσων παρ᾽ ἄλληλα τὰς 
ἀλλ᾽ ἔνεκα τινος ἐν τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις ἐξὶ καὶ μάλι- διαφορὰς ὁρῶμεν καθ᾽ ὑπεροχὴν οὔσας, οἷον ὄρνιθα λέγω 
ςα" ἦ δ᾽ δεκα συνέξηκεν ἢ γέγονε τέλος, τὴν τῷ καλῷ χώ- 25 κατὰ γόος, ἄνθρωπον δὲ κατ᾽ εἶδος, καὶ πᾶν ὃ κατὼ τὸν 
ραν εληφε. εἰ δέ τις τὴν περὶ τῶν ἄλλων ζῴων βεωρίαν καθόλε λόγον μηδεμίαν ἔχει διαφοράν. τὰ μὲν γὰρ ἔχυσι. 
ἄτιμον εἶναι νενόμικε, τὸ αὐτὸν τρόπον οἴεσθαι χρὴ καὶ τὸ κοινὸν κατ᾽ ἀναλογίαν, τὼ δὲ κατὰ γώος, τὰ δὲ κατ᾽ 
περὶ αὐτῷ" ἀκ ἔξι γὰρ ἄγευ πολλῆς δυσχερείας ἰδεῖν ἐξ ὧν εἶδος. ὅσαι μὲν ὄν πράξεις ἄλλων ἕνεκα, δῆλον ὅτι καὶ ὧν 
συνέξηκε τὸ τῶν ἀνθρώπων γέος, οἷον αἷμα, σάρκες, ὀςξῶ, αἱ πράξεις τὸν αὐτὸν τρόπον διες σιν ὅνπερ αἱ πράξεις. ὁ-- 

φλέθες καὶ τὼ τοιαῦτα μόριω. ὁμοίως τε δεῖ νομίζειν τὸν 8) μοίως δὲ κἀν εἴ τινες πρότεραι καὶ τέλος ἑτέρων πράξεων 
τερὶ οὑτινοσοῦν τῶν μορίων ἢ τῶν σκευῶν διαλεγόμενον μὴ. 
περὶ τῆς ὕλης ποιεῖσθαι τὴν μνήμην, μηδὲ ταύτης χαριν, 

εἰλλὼ τῆς ὅλης μορφῆς, οἷον καὶ περὶ οἰκίας, ἀλλὰ μὴ 
αλίνθων καὶ πηλῇ καὶ ξύλων" καὶ τὸν περὶ φύσεως περὶ 

,΄ ᾿ λ ἘῸΝ , Ὶ [νι τυγχάνεσιν ὅσαι, τὸν αὐτὸν ἔξει τρόπον καὶ τῶν μορίων 
μά - Η ᾿ »“ ᾿Ξ “-.-ῈΓ΄ν ͵ 
ἕκαςον, ὧν αἱ πράξεὶς αἱ τοιαῦται" καὶ τρίτον, ὧν ὄντων 
ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. λέγω δὲ παθη καὶ πράξεις γένε- 

Υ͂ ΄, ,» 4 [2 ε,.. σιν αὔξησιν ὀχείαν ἐγρήγορσιν ὕπνον πορείαν, καὶ ὑπόσ 
τῆς συνθέσεως καὶ τῆς ὕλης ὑσίας, ἀλλδὲ μὴ περὶ τότων 35 ἄλλα τοιαῦτα τοῖς ζῴοις ὑπάρχει" μόρια δὲ λέγω ῥῖῆα 
ἃ μὴ συμβαίνει χωριζόμενώ ποτε τῆς ὑσίας αὐτῶν. ἀναγ- ὀφθαλμὸν καὶ τὸ σύνολον πρόσωπον, ὧν ἕκαςον καλεῖται 

2. ἔτι δὲ οτα Ῥ. ΠΤ πλησικίξερα δ, πλησιαίτατα . ΠΠ 8. οἰκειότατα Ῥ. Ἱ ἃ. τε Ῥ. ἢ δὲ] δὴ [οτίαββο (δ. ΠΠ 6. παραλείποντας Ζ. ἢ 
8. ἑμοίως οπιῃεβ. ἢ 9. δημινργῶσα Ζ. ᾿ 12. ὅτι τὴν] τὴν δὲ Ζ. ἢ τέπη φύσιν ἘΦΘΌΥ. [{ ϑεωρῦμεν δ᾽). 1] τὴν ροδὶ ἢ οτὰ Ζ. || 16. 
πρὶ ομα ἢ. [| 17. φ0] ἀεβίηἱ! Ζ. | ἡράκλειτον ἘΞΟΥ. 18. αὐτῶ ἐντυχεῖν Ῥ. 1 19. αὐτῷ δ. ἢ 21. καὶ ροβὶ γὰρ οτὰ Ῥ. ἢ 25. 
Ὦ δ Ὁὐ ἃ 27. καὶ οτχ Υ, ἢ 28. δεν Ῥι 1} 30. δεῖ οτα δῦ. 1 81. ὁτιροσῦν Ζ7, ὑτυτιγοσῶν ΕΥ̓͂, ἢ 84, πηλῶν . [ τῶν Ὁ. 36, 
τὠμβαΐη ΔΎ. [ἱ αὐτῆς Ρ. 

2. ἃ δύ. ᾿ὶ αὐτὸ ἘΘΌΥ, ἱποουὶο Ῥ. ΠΠ5. τὸ Ῥ. Π λοπῖδις ἘΘΌΥ. ἢ 7. πιεύμων αἰτονίχαθ οἱ 8. πνεύμονα Ῥι5 0). 1] 9. δύναμιν 
ἔχον δ. Π 10, ἑκάςυ τῶν καθ᾽ ἕκαςον Ῥ. ἢ 11. συμβήσεται πολλάκις δ). ἢ 17. πλήρυς] πολυιρὰς Ε΄, πολυμερῦς . ἢ χάριν] ἔνεκα 5. Ὁ). ἢ 
419. ἰςν ογὰ 0. [Π πὼς] περ, οἵὰ δΟΥ͂. ἱ 20. ἔργων δεκα πρὸς Ρ. ἢ ὃ Υ͂. ἢ 21. τὰς πράξεις πρῶτον Ῥ. ἢ καὶ ογὰ .δ. ἢ] τὼ Υ, ἢ ᾿ 
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μέλος. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων. καὶ περὶ μὲν τοῦ ἀνωγκαῖον εἶναι καὶ τὴν γένεσιν, τῷ λόγῳ δὲ τὴν ἀσίαν καὶ 
“ρόπυ τῆς μεθέδε τοσαῖθ᾽ ἡμῖν εἰρήσθω" τὼς δ᾽ αἰτίας πει- τὴν ἑκάςυ μορφήν. δῆλον δ᾽ ὧν λέγῃ τις τὸν λόγον τῆς γε- 
ραθῶμεν εἰπεῖν περί τε τῶν κοινῶν καὶ τῶν ἰδίων, ἀρξάμενοι νέσεως" ὁ μὲν γὰρ τῆς οἰκοδομήσεως λόγος ἔχει τὸν τῆς 

καθάπερ διωρίσαμεν, πρῶτον ὠπὲ τῶν πρώτων. οἰκίας, ὁ δὲ τῆς οἰκίας ὑκ ἔχει τὸν τῆς οἰκοδομήσεως. ὁ- 
5 μοίως δὲ τῦτο συμβέβηκε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὥςε τὴν μὲν 

Β τῶν ςοιχείων ὕλην -«ἀνωγκαῖον εἶναι τῶν ὁμοιομερῶν ἔγεκει. 
Φ 

ὕςερω γὼρ ἐκείνων ταῦτα τῇ γενέσει, τότων δὲ τὰ ἀνομειο- 
Ἔκ τύων μὲν ἦν μορίων καὶ πόσων συνέξηκεν ἔκαςον μερῆ" ταῦτω γὰρ ἤδη τὸ τέλος ἔχει καὶ τὸ πέρας, ἐπὶ τὸ 

γῶν ζῴων, ἐν ταῖς ἱςορίαις ταῖς χερὶ αυτῶν δεδήλωται σω- τρίτου λαβόντα τὴν σύςασιν ἀριθμῶᾶ, καθάπερ ἐπὶ πολλῶν 
φέςερον" δὶ ἃς δ᾽ αἰτίας ἔκαςον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, 10 συμβαίνει τελεισθαι τὰς γενέσεις. ἐξ ἀμφοτέρων μὲν ἦν 
ἐχισκεχτέον γῦν, χωρίσαντας καθ᾿ αὑτὰ τῶν ἐν ταῖς ἱςορίαις τὰ ζῷα συνέξηκε τῶν μορίων τότων, ἀλλὰ τὰ ὁμοιομερὴ 
εἰρημένων. τριῶν δ᾽ ὑσῶν τῶν συνθέσεων πρώτην μὲν ἄν τις τῶν ἀνομοιομερῶν ἕνεκέν ἐξιν᾽ ἐκεΐων γὰρ ἔργα καὶ πράξεις 
βεΐι τὴν δε τῶν καλουμένων ὑπό τινων ςοιχείων, οἷον Ὑὴ4 εἰσίν, οἷον ὀφθαλμῶ καὶ μυκτῆρος καὶ τῷ προσώπι παστὸς 

ἐέρος ὕδατος πυρός. ἔτι δὲ βέλτιον ἴσως ἐκ τῶν δυνάμεων καὶ δακτύλου καὶ χειρὸς καὶ παντὸς τῷ βραχίονος. πολυ- 
Χέγειν, καὶ τότων ὧς ἐξ ὡπασῶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ἑτέροις 1.5 μόρφων δὲ τῶν πράξεων καὶ τῶν κινάσεων ὑκαρχεσῶν ταῖς 
εἴρηται καὶ πρότερον, ὑγρὰν γὰρ χωοὶ ξηρὸν καὶ ϑερμὸν καὶ ζῴοις ὅλοις τε καὶ τοῖς μορίοις τοῖς τοιότοις, ἀναγκαῖω ζ 
ψυχρὸν ὕλη τῶν συνθέτων σωμάτων ἐς ν᾽ αἱ δ᾽ ἄλλωι δια: ὧν σύγκενται, τὼς δυνάμεις ἀνομοίες ἔχειν" πρὸς μὲν γώ 
φοραὶ ταύταις ἀκολουθῦειν, οὖν βάρος καὶ μουφότης κα τὰ μαλακότης χρήσιμιος πρὸς δέ τινὰ σκληρότης, καὶ τὰ 
πυκνότης καὶ μανότης καὶ τραχμτὴς καὶ λειότης καὶ τῶλ- μὲν τάσιν ἔχειν διὲῖ τὰ δὲ κάμψιν. τὼ μὲν ὅν ὁμεοιομερῇ 
λα τὼ τοιαῦτα, πάθη τῶν σωμάτων. δευτέρα δὲ σύςασις ἐκ Ὦ κατὰ μέρος διείληφε τὼς δυνάμεις τὰς τοιαύτας (τὸ μὲν 

ηῶν πρώτων ἡ τῶν ὁμοιομερῶν φύσις ἐν τοῖς ζῴοις ἐςίν, γὰρ αὐτῶν ἐξὶ μαλακὸν τὸ δὲ σκληρόν, καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν 
οἷον ὀς καὶ σαρκὸς ναὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. τρίτη δὺ τὸ δὰ ξηρόν, καὶ γλίσχρον τὸ δὲ κραῦρον), τὰ δ᾽ ἀνομοιο- 
καὶ τελευταία κατ᾽ ἀριθμὸν. ἡ τῶν ὠνομοιομνερῶν, οἷον προσ: μερὴ κατὰ πολλὰς καὶ συγκειμώας ἀλλήλαις" ἑτέρα γὰρ 
ὥτου καὶ χειρὸς καὶ τῶν τοιότων. μορίων. ἐπεὶ δ᾽ ἐναντίως πρὸς τὸ πιέται τῇ χειρὶ χρήσιμος δύναμις καὶ πρὸς τὸ 
ἐπὶ τῆσ γενέσεως ἔχει καὶ τὴς ὑσίας" τὰ γὰρ ὕςερα. τῇ γε- 15 λαβεῖν. διόπερ ἐξ ὑςῶν "καὶ νεύρων καὶ σαρκὸς καὶ τῶι 
νέσει πρότερα τὴν φύσιν ἐςί, καὶ πρῶτον τὸ τῇ γωέσει τε- ἄλλων τῶν τοιότων συνεστήκασι τὰ ὀργανικὼ τῶν μεορίων, 
λευταῖον" ὦ γὼρ οἰκία πλίνθων ἕνεκέν ἐς καὶ λίθων, ἀλλὰ ὠλλ᾽ ὑκ ἐκεῖγα ἐκ τότων. ὡς μὲν ἕν ἕνεκαΐ τινος διὰ ταύτην 
ταῦτω τῆς οὐκίας" ὁμοίως δὲ. τῦτ᾽ ἔχει καὶ περὶ τὴν ἄλλην τὴν αἰτίαν ἔχει περὶ τούτων τὸν εἰρημώον τρόπον" ἐπεὶ δὲ 

ὕλην. ὁ μόνον δὲ φανερὰ ὅτι τῦτον ἔχει τὸν τρόπον ἐκ τῆς ζητεῖται καὶ κῶς ἀναγκαῖον ἔχειν ὕτως, φανερὸν ὅτι προ» 
ἐσωγωγῆς, ἀλλὼ καὶ κατὰ τὸν λόγον" πᾶν γὰρ τὸ γινό- 30 ὑπῆρχιεν οὕτω πρὸς ἄλληλα ἔχοντα ἐξ ἀνάγκης. τὰ μὸ 
μέδνον ἐκ τινὸς καὶ εἷς τι ποιεῖται τὴν γέεσιν, καὶ ὠπ᾿ ἀρ- γὰρ ἀνομοιομερῆ ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν ἐνδέχεται συνεστάναι, 
χῆς ἐπ᾿ ἀρχήν, ἀπὸ τῆς πρώτης κινύσης καὶ ἐχόσης ἤδη καὶ ἐκ πλειόνων καὶ ἑνός, οἷον ἔνια τῶν σπλάγχγων" πο 
τὼ φύσιν ἐπί τινα μορφὴν ἢ τοῦτον ἄλλο τέλος" ἄνθρω-.- λύμορφα γὰρ τοῖς σχήμασιν, ἐξ ὁμοιομερὺς ὄντα σώμαν 
“πος γὰρ ἄνθρωπον καὶ φυτὸν γενῷ φυτὸν ἐκ τῆς περὶ ἔκα- τὸς ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς, τὼ δ᾽ ὁμοιομερῇ ἐκ τότων ἀδύνατον" 
φον ὑποκειμένης ὕλης. τῷ μὲν ἔν χρόνῳ προτέραν τὴν ὕλην 35 τὸ γὰρ ὁμοιομερὲς πόλλ᾽ ὧν εἴη ἀνομοιομερῆ, διὰ μὲν οὖν 

4. μέρος ἘΡ. ἢ τοῦ] οὖν τοῦ ᾽, οτὰ Υ̓. { 3., εἰπε} ἰδεῖν καὶ εἰπεῖν Ῥ. 
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μὲν δ). 1 17. τῶν σωμάτων ἐςὶ τῶν συνθέτων 8, ἢ 20. σωματικῶν Ζ. 11 22. σαρκῶν Ῥ. ἢ 25. ἐπὶ] ἐπί τε Ζ, [ ἔχει αεῖο ἐπὶ ῬΖ. ἢ 
ὕφερον ἘΌΥ. Ἱ τῇ γ. -- 26. τὸ οπι τγ Τ΄. || 26. τῇ φύσε; 57 οἷ το Υ. ἢ 27. πλίδν Ῥ.. Ἱ δικά δ. ἵ λίδθν Ῥ..} 28. τύτοιρ Ῥ. 
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ταύτας τὰς αἰτίας τὰ μὲν ὡπλῷ καὶ ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ 
σύνθετα καὶ ἀνομοιομερῆ τῶν μορίων ἐν τοῖς ζῴοις ἐς ὅν. ἦν» 
τῶν δὲ τῶν μὲν ὀργανικῶν μερῶν τῶν δ᾽ αἰσθητηρίων ἐν τοῖς 
ζῴοις, τῶν μὲν ὀργανικῶν ὅκαςον ἀνομοιομερές ἐξ, ὥσπερ 
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γὰρ ἡ φύσις πείντων αὐτῶν διὰ τὸ τὴν θέσιν ἔχειν ἐκὶ πόε 
βϑις φλεβικοῖς καὶ διαλήψεσιν. καθάπερ ἦν ῥέοντος. ὕδατος 
ἰλύς, τἄλλα σπλώγχνα τῆς διὰ τῶν φλεβῶν ῥύσεως τοῦ 
κΐἴματος οἷον προχεύμαωταά ἐξὶιν᾿ ἡ δὲ καρδία, διὰ τὸ τῶν 

εἶπον πρέτερον, ἡ δ᾽ αἴσθησις ἐγγίγνεται πτῶσιν ἐν τοῖς ξ φλεβῶν ἀρχὴ εἶναι καὶ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὴν δύναμιν τὴν δὰ» 
ὁμοιομερέσι, διὰ τὸ τῶν αἰσθήσεων ὁποιωνῶν ἑνός τος εἶα! μινργῦσαν τὸ αἷμα πρώτην, εὔλογον, ἐξ οἷας δέχεται τρον, 
γώυς, καὶ τὸ αἰσθητήριον ἑκάς δεκτικὸν «αι τῶν αἰσθη- φῆς, ἐκ τοιαύτης συνες ναι καὶ αὐτήν. διότι μὲν ὄν αἷμα» 

τῶν. πάσχει δὲ τὸ δυνάμει ὃν ὑπὸ τῷ ἐνεργείᾳ ὄντος, ὥςε τοιὰ τὴν μορφὴν τὰ σπλάγχνα ἐςΐν, εἴρηται, καὶ διότι τῇ 
ἔςι τὸ αὐτὸ τῷ γόει καὶ ἐκεῖνο ἕν καὶ τῦτο ἦν, καὶ δὰ μὲν ὁμοιομερῆ τῇ δ᾽ ἀνομοιομερῆ, 
τῦτο χεῖρα ἜΠῚ ἢ πρόσωπον ἢ τῶν τοιότων τι μυρίων ὑδὲς ὁ Φξῶν δ᾽ ὁμοιομερῶν μορίων ἐν τοῖς ζῴοις ἐστὶ τὰ μὰ2 
ἐγχειρεῖ λέγειν τῶν φυσιολόγων τὸ μὲν εἶναι. γῆν, τὸ δ᾽ 
ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ᾽ τῶν δ᾽ αἰσθητηρίων ἕκαςον πρὸς ἕκαςον 
ἐπιζευγνύνσι τῶν ςουχοίων, τὸ μὲν ἀέρω φάσκοντες εἶναι, 
τὸ δὲ πῦρ. ὅσης δὲ τὴς αἰσθήσεως ἐν τοῖς ὡπλοῖς μέρεσιν 

μαλακὰ καὶ ὑγρά, τὰ δὲ σκληρὰ καὶ φερεά, ὑγρὰ μὲν ἢ 
ὅλως ἃ ἕως ἂν ἥ ἐν τῇ φύσει, οἷον αἷμα, ἰχώρ, πιμελή, 

ςέαρ, μυελός, γονή, χολή, γάλα ἐν τοῖς ἔχουσι, σάρξ» 
καὶ τὼ τότοις ἀνάλογον" ὁ γαρ ἅπαντα τὼ ζῷα τέτων τῶν 

εὐλόγως μάλιστα συμβαύει τὴν ἀφὴν ἐν ὁμοιομερεῖ μὲν 5 μορίων τέτευχεν, ἀλλ᾽ ἔνια τῶν ἀνάλογον τούτων τισί. τὰ 
ἥκιςα δ᾽ ὡπλῷ τῶν αἰσθητηρίων ἐγγύεσθαι" μάλιστα γὰρ δὲ ξηρὼ καὶ ςερεὰὼ τῶν ὁμοιομερῶν ἐς ὦ, οἷον ὑς οὖν ἄκανθα 
αὕτη δυκεῖ πλειόνων εἶναι γενῶν, καὶ πολλὰς ἔχειν ἔναν» νεῦρον φλέψ. καὶ γὼρ τῶν ὁμοιομερῶν ἡ διαίρεσις ἔχει 
πιώσεις. τὸ ὑπὸ ταύτην αἰσθητόν, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν διαφοράν" ἔςι γὼρ ὡς ἐνίων τὸ μέρος ὁμώνυμον τῷ ὅλῳ, 
ὑγρὸν καὶ εἴ τι ἄλλο τοίστον" καὶ τὸ τύτων αἰσθητήριον, ἡ οἷον φλεβὸς φλέψ, ἔςι δ᾽ ὡς ὁχ ὁμώνυμον, ἀλλὰ προσώ» 
σάρξ, καὶ τὸ ταύ. ἀνάλογον σωματωδές ατόν ἐς! τῶν αἰ- Ἢ που πρόσωπον ὀδαμῶς. πρῶτον μὲν ὃν καὶ τοῖς ὑγροῖς μον 
σθητηρίων. ἐπεὶ δ᾽ ὠδύνατον εδαι ζῶον ἄνευ αἰσθήσεως, καὶ 
διὼ τοῦτο ὧν εἴη ἀναγκαῖον ἔχειν τοῖς ζῴοις ἔνια μόρια, 
ὁμοιομερῆ" ἡ μὲν γὰρ αἰσθησις ἐν τότοις, αἱ δὲ πράξεις 
διὰ τῶν ἀνομοιομερῶν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς. τῆς δ᾽ αἰσθητικῆς 

ρῴοις καὶ τοῖς ξηροῖς πολλοὶ τρόποι τῆς αἰτίας εἰσῥ. τὰ μὲν 
γὰρ ὡς ὕλη τῶν μερῶν τῶν ἀνομοιομερῶν ἐςΐν (ἐκ τούτων 
γαρ φυνέςηκεν ἕκαςον τῶν ὀργανικῶν μερῶν, ἐξ ὀστῶν καὶ 
νεύρων καὶ σαρκῶν καὶ ἄλλων τοιότων συμβαλλομώων τὼ 

δυνάμεως καὶ τῆς κινούσης τὸ ζῷον καὶ τῆς θρεπτρκῆς ἐν 15 μὲν εἰς τὴν οὐσίαν τὰ δ᾽ εἰς τὴν ἐργασίαν), τὼ δὲ τροφὴ 
"Δ -“ ’ Υ͂ , ν ε νΨ ταὐτῷ μορίῳ τῇ σώματος σης, καθάπερ ἂν ἑτέροις εἴρηται 

πρότερον, ἀναγκαῖον τὸ ἔχον πρῶτον μόριον τὰς τοιαύτας 
ἀρχάς, ἢ μώ ἐστι δεκτικὸν πάντων τῶν αἰσθητῶν, τῶν 

ὡπλῶν εἶναι μορίων, ἢ δὲ κιοητικὸν καὶ πρακτικόν, τῶν 

τότοις τῶν ὑγρῶν ἐς (πάντα γὰρ ἐξ ὑγρᾷ λαμβάνει τὴν 
αὔξεσι), τὼ δὲ περιττώματα συμβέβηκεν εἶναι τότων, οἷον 
τήν τε τῆς ξηρᾶς τροφὴς ὑπόςασιν καὶ τὴν τῆς ὑγρᾶς τοῖς 

ἔχεσι κύςιν, αὐτῶν δὲ τύτων αἱ διαφοραὶ χρὸς ἄλληλα τῷ 
ἀνομοιομερῶν. διόπερ ἐν μὲν τοῖς ἀναίμοις ζῴοις τὸ ὠνώχο- 30 βελτίονος ἔγεκέν εἰσιν, οἷον τῶν τε ἄλλων καὶ αἵματος πρὸς 
γον, ἐν δὲ τοῖς ἐναίμοις ἡ καρδίω τοιοῦτόν ἐς ιν" διαιρεῖται 
μὲν γὰρ εἰς ὁμοιομερῇ καθάπερ τῶν ἄλλων σπλάγχνων 
ἕκαςον, διὼ δὲ τὴν τῇ σχήματος μορφὴν ἀνομοιομερές ἐς!ν. 
ταύτῃ δ᾽ ἠκολύθηκε καὶ τῶν ἄλλων τῶν καλυμέων σπλάγ- 

αἷμα" τὸ μὲν γὰρ λεκτότερον τὸ δὲ “ταχύτερον καὶ τὸ 
μὲν καθαρώτερόν ἐςι τὸ δὲ θολερώτερον, ὅτι δὲ τὸ μὲν ψυ» 
χρότερον τὲ δὲ θερμότερον ἔν τε τοῖς μορίοις τοῦ ἑνὸς ζῴου 
(τὸ γὼρ ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τρὸς τὰ κάτω μόρια διαφέρει 

Χρων ἕκαςον. ἐκ τῆς αὐτῆς γὼρ ὕλης συνες ὥσιν" αἱμωτικὴ ὃ ταύταις ταῖς διαφοραῖξ) καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον. καὶ ὅλως 

8. μὴ] μερῶν Ζ. ΠΤ 5. εἴχομεν Ζ. Π ἰγίγνεται Κ, γίεται Ῥ. ἢ δ. ἑνός τινος εἶναι ἑνὸς εἶναι ὁμοιομερῆς Ῥι ἢ 1. αἰσθητῶν) αἰσθήσεων 
5. {{ 8. πάσχειν Ε΄ Ἰ! τὸ δυνώμενον ἐνεργεία, ὃν ὥςε Ζ. [1 9. καὶ ἱκεῖο οπι Ζ. [Ϊ ἔν οπι ΤΌ. 1] καὶ τὸ ἦν Ζ, οπι Ῥ. ᾿ὶ 10. πρόσωπο, 8. ἢ 

12. πρὸς ἕκκςον οτὰ Υ͂. ἃ 16. ἁπλῶς Ζ. ἢ γὰρ] δ᾽ Ζ. [ 17. ἔχει Ζ. 18. τὼ ὑπὲ ταύτην αἰσθητά Υ, τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν αἰσθητόν δΌζΖ. ἢ 

49. καὶ ἔτι ἄλλα τοιαῦτα ΕΡΙΘΌΥ. ἢ 20, σωματωδίςερόν ἔςι τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων Ῥ᾿ ὃ 22, ἀναγκαῖον ὧν εἴη τοῖς ζώοις ἔχεν Ῥ. ἢ 

21. πρῶτον] πρότερον Ῥ ἢ 29. εἶναι] ἰξὶ Ῥὶ ἢ κινητροὶ καὶ πρακτική δ, ἢ 30. ἔχερ Ἐ᾿ 1 81. ἐξὶ τοῦτον Ὁ. ἃ 85. συνεφεφᾶσι δ᾽). 
ἀ, διὰ τὸ] τῶι Ζ, ἢ 5. ἑκυτῆ Ῥ. ἢ ἱνερηῦσαν Ζ. [{ 1. ἰκ] καὶ ἐκ Ῥ, ἢ 8. τὸ σπλώγχνκ ἐφὴ τὴν μορφὴν Ῥ. ἢ καὶ οπὶ Ζ. ἢ 10. 

ἀρ μοιομερῶν Ζ. ᾿ 12. ἐν τῇ δύσει ἢ ἦ Ζ. 14. ἀνάλογα Σ΄. ἢ 46. ἐςΐν -α 11. ὁμοιομερῶν οτὰ τΥ Ὁ). ἢ 16. ὀςῦν οπι 8. Π 17. ἡ τῶν 

ὁμοιομερῶν θ. Π 18 εἰ 49. ὡς ». 18. γένος Ζ. ἢ 19. ὑχκ ὡς Ζ. " 21. εἶναῦ οτα Ζ. ἢ 28. τὴν ὁπὰὶ δ). ἢ 90. βίλτιον . 1] οἷον 
οἵα Ζ. ἢ 34. ταχύτερον Κ. ἢ 32. θολώτερον Ῥ. ἢ θερμότερον τὸ δὲ ἘΠΟΑΥΟΙΣ Ζ. καὶ 35. ταύτας τὸς διαφορὰς Ζ, ταῖς διαφοραῖς ταύταις 
Ἱ. Υὶ καὶ οἵα Ζ. ἢ ἕτερον Ῥ. 
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τὰ μὲν δαίμω τῶν ζῴων ἐςί, τὼ δ᾽ ἀντὶ τῷ αἴμωτος ἔχει 
ἕτερόν τι μόριον τοῖζτον. ἔς δ᾽ ἰσχύος μὲν ποιητικώτερον τὸ 
ταχύτερον αἷμα καὶ δερμότερον, αἰσθητικώτερον δὲ καὶ νοε- 
ρώτερον τὸ λεπτότερον καὶ ψυχρότερον. τὴν αὐτὴν δ᾽ ἔχει 
διαφορὼν καὶ τῶν ἀνώλογον ὑπαρχόντων πρὸς τὸ αἷμα" δὶὸ 

καὶ μέλιτται καὶ ἄλλα τοιαῦτα ζῷα φρονιμώτερα, τὴν 
φύσιν ἐςὶν ἐναίμων πολλῶν, καὶ τῶν ἐναίμων τὰ ψυχρὸν 

ἔχοντα καὶ λεκτὸν αἷμα φρονιμώτερα τῶν ἐναντίων ἐστίν. 
ἄριςα δὲ τὰ θερμὸν ἔχοντα καὶ λεπτὸν καὶ καθαρόν" ἅμα 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Β. 

συμβαίνειν" ἕκαστος γὰρ δοκεῖ τι λέγειν τἀναντία λέγων. 
διὸ δεῖ μὴ λανθάνειν πῶς δεῖ τῶν φύσει συνες των τὰ μὲν 
ϑερμὼ λέγειν τὰ δὲ ψυχρὰ καὶ τὼ μὲν ζηρὰ τὰ δ᾽ ὑγρά, 
ἐπεὶ ὅτι γ᾽ αἴτια ταῦτα σχεδὸν καὶ θανάτε καὶ ζωῆς ἔοικεν 

5 εἶναι φανερόν, ἔτι δ᾽ ὕπνε καὶ ἐγρηγόρσεως καὶ ἀκμῆς καὶ 
γήρως καὶ νόσυ καὶ ὑγιείας, ἀλλ᾽ ἃ τραχύτητες καὶ λειό- 
τήτες ὑδὲ βαρύτητες καὶ κεφότητες ἐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων 
ὑδὲν ὡς εἰκεῖν. καὶ τοῦτ᾽ εὐλόγως συμβέβηκεν" καθάπῳ 
γὰρ ἐν ἑτέροις εἴρηται πρότερον, ἀρχαὶ τῶν φυσικῶν στοι- 

γὰρ πρός τε ἀνδρείαν τὰ τοιαῦτα καὶ πρὸς φρόνησιρἔχει 10 χείων αὗταί εἰσι, θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρί. 
καλῶς. διὸ καὶ τὰ ἄνω μόρια πρὸς τὰ κάτω ταύτην ἔχει 
τὴν διαφοράν, καὶ πρὸς τὸ θῆλυ αὖ τὸ ἄρρεν, καὶ τὰ δὲ- 
ζιὰ πρὸς τὰ ἀριςερὰ τῷ σώματος. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων καὶ τῶν τοιότων μορίων καὶ “τῶν ἀνοιομερῶν ὑπολη- 

πότερον ἵν ἁπλῶς λέγεται τὸ θερμὸν ἢ πλεοναχῶς; διαὶ δὰ 
λαβεῖν τί ἔργον τῷ θερμοτέρα, ἢ πόσα, εἰ πλείω. ἕνα μὺ 
δὴ τρόπον λέγεται μᾶλλον θερμὸν ὑφ᾽ Ὦ μᾶλλον θερμαΐ- 
γεται τὸ ὡπτόμενον, ἄλλως δὲ τὸ μᾶλλον αἴσθησιν ἐμποῖ 

«τέον ἔχειν τὴν διαφοράν, τὰ μὲν πρὸς τὰ ἔργα καὶ τὴν 15 ἐν τῷ θιγγάνειν, καὶ τῦτ᾽, ἐὰν μετὰ λύπης. ἔς! δ᾽ ὅτε ὃδὺ- 
εὐσίαν ἑκάστῳ τῶν ζῴων, τὰ δὲ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ χεῖρον, 

οἷον ἐχόντων ὀφθαλμοὺς ἀμφοτέρων τὰ μέν ἐστι σκληρό- 
φθαλμα τὰ δ᾽ ὑγρόφθαλμα, καὶ τὰ μὲν ὑκ ἔχει βλέ- 
φαρω τὼ δ᾽ ἔχει πρὸς τὸ τὴν ὄψιν ἀκριβες ραν εἶναι. ὅτι 

κεῖ τῶτ᾽ εἶναι ψεῦδος" ἐνίοτε γὰρ ἡ ἔξις αἰτία τοῦ ἀλγῶ 
αἰσθανομένοις. ἔτι τὸ τηκτωκώτερον τῷ τηκτὰ καὶ τῷ καυςῖ 
καυστικώτερον. ἔτι ἐὰν ἢ τὸ μὲν πλέον τὸ δ' ἔλαττον τὸ 

"»,. 2 Ν “ ᾿». 7 ὔ Ν ΄ αὐτό, τὸ πλέον τῇ ἐλάττονος θερμότερον. πρὸς δὲ τούτοις 
δ᾽ ἀναγκαῖον ἔχειν ἢ αἷμα ἢ τὸ τότῳ τὴν αὐτὴν ἔχον φύ- Ὁ δυοῖν τὸ μὴ ταχέως ψυχόμενον ἀλλὰ βραδέως θερμότερον, 
σιν, καὶ τίς ἐςιν ἡ τῷ αἴματος φύσις, πρῶτον 'διελομένοις καὶ τὸ θᾶττον θερμαινόμενον τῷ θερμαινομένου βραδέως θερ- 
περὶ θερμῇ καὶ ψυχρῦ, ὕτω καὶ περὶ τότε θεωρητέον τὰς μότερον εἶναι τὴν φύσιν φαμέν, ὡς τὸ μὲν ἐναντίον, ὅτι 
αἰτίας. πολλῶν γὰρ ἡ φύσις ἀνάγεται πρὸς ταύτας τὰς πόρρω, τὸ δ᾽ ὅμοιον, ὅτι ἐγγύς. λέγεται μὲν οὖν εἰ μὴ 
ἀρχάς, καὶ πολλοὶ διαμφισβητῶσι ποῖα θερμὰ καὶ ποῖω πλεοναχῶς, ἀλλὰ τοσαυταχῶς ἕτερον ἑτέρου θερμότερον" 
ψυχρὰ τῶν ζῴων ἢ τῶν μορίων. ἔμοι γὼρ τὼ ἔγωδρα τῶν 25 τότυς δὲ τὸς τρόπες. ἀδύνατον ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ παντας. 
πεζῶν θερμότερά φασιν εἶναι, λέγοντες ὡς ἐπανισοῖ τὴν θερμαίνει μὲν γὰρ μᾶλλον τὸ ζέον ὕδωρ τῆς φλογός, καίι 
ψυχρότητα τοῦ τόπν ἡ τῆς φύσεως αὐτῶν θερμότης, καὶ δὲ καὶ τήκει τὸ καυστὸν καὶ τηκτὸν ἡ φλόξ, τὸ δ᾽ ὕδωρ 
τὰ ἄναιμα τῶν ἐναίμων καὶ τὰ θήλεα τῶν ὠρρένων, οἷον ὑδέν. ἔτι θερμότερον μὲν τὸ ζέον ὕδωρ ἢ πῦρ ὀλίγον, ψύχε- 
Παρμωίδης τὰς γυναῖκας τῶν ἀνδρῶν θερμοτέρας εἶναί φησι ταῖ δὲ καὶ θᾶττον καὶ μῶλλον τὸ θερμὸν ὕδωρ μικρῷ τυ- 
᾿καὶ ἕτεροί τινες, ὡς διὰ τὴν θερμότητα καὶ πολυαιμούσαις 30 ρός" ὦ γὰρ γίνεται ψυχρὸν πῦρ, ὕδωρ δὲ γήεται πᾶν. ἔτι 
γινομένων τῶν γυναικείων, ᾿Ἐμπεδοκλῆς δὲ τοὐναντίον" ἔτει θερμότερον μὲν κατὼ τὴν ἀφὴν τὸ ζέον ὕδωρ, ψύχεται δὲ 
δ᾽ αἷμα καὶ χολὴν οἱ μὲν δερμὸν ὁποτερονοῦν εἶναί φασιν θᾶττον καὶ πήγνυται τῇ ἐλαΐκ. ἔτι τὸ αἷμα κατὼ μὲν τὴν 
αὐτῶν, οἱ δὲ ψυχρόν. εἰ δ᾽ ἔχει τοσαύτην τὸ θερμὸν καὶ ὡφὴν θερμότερον ὕδατος καὶ ἐλαίου, πήγνυται δὲ θᾷττοι, 
τὸ ψυχρὸν ἀμφισβήτησιν, τί χρὴ περὶ τῶν ἄλλων ὑπολα- ἔτι λίθοι καὶ σίδηρος καὶ τὼ τοιαῦτα θερμαύεται μὲν βρα- 
βεῖν; ταῦτα, γὼρ ἡμῖν ἐναργέστατα τῶν περὶ τὴν αἴσθησιν. 35 δύτερον ὕδατος, καίει δὲ θερμανθώτα μᾶλλον. πρὸς δὲ τέ- 
«ἔοικε δὲ διὰ τὸ πολλαχῶς λέγεσθαι τὸ θερμότερον ταῦτα τοις τῶν λεγομένων θερμῶν τὼ μὲν ἀλλοτρίαν ἔχει τὴν θερ» 

4. ἐςί πὰ Ῥ. ἢ 2. τι οἱ Ῥ. ἢ δ᾽ ἔξιν Ζ. 3. δὲ] τε Ζ, ἢ νοσερώτερον ΘῈ. ἢ ἃ. δ᾽ αὐτὴν Ζ. ΠΠ 5. τὸ ἀνάλογον ὑπάρχον Ῥ. ἢ 
6. μέλιττα Ῥῦ). ᾿ὶ φϑονικώτερα Ῥ. ἵἱ Ὶ. ἀναίμων ΕΘΖ. ᾿ τῶν οτὰ Ζ. ἴ 9. λεπτότερον ἔχοντα καὶ θερμὸν Ῥ. Ἰ 12. αὖ οὰ Ῥ50ΟΖ. 
1λ.. καὶ ροδὶ ἄλλων οτα Ῥ. || 15. τὰ μὲν πρὸς τὸ βέλτιον ἢ χεῖρον τὰ δὲ πρὸς τὰ ἔργα καὶ τὴν ἐσίαν ἱκάφω τῶν ζώων, οἷον ἘΡ, ΠΠ 417.. ἔστι 
οπι ΡΖ. Ἰ! 20. ἢ ἔχειν δ᾽. ᾿ἱ τάτυ . ||. 22. τότων Ζ. || 24. ἀμφισβητῶσι δ), δ᾽ ἤμεθα, ». ἢ καὶ οἱι «8. ΠΟ 29. ἀρρένων Ζ. 
80. εἰς ὁκθθαι Ζ. Ἰἰ 35. ἡμὴ} ἐμὴν Ζ. 1 αἴσθησ.»] αἴσθησιν ὑπολαβεῖν Ζ. 

8. καὶ τὰ μὴ} τὰ δὲ Ῥ. ἢ ἀ. γ᾽ οπι Ζ. [[ 7. ἄλλων Υ, ἄλλο τι Ῥ. ἢ 8. ἀλόγως Ρ. ἢ 10. ψυχρὸν καὶ θερμὸν Ῥ. 1. δὲ Σ΄. ἢ 
42. εἰ] ἃ Ε-. 13. δὴ] ὄν . 11 θερμαίνεταί τε ἁπτόμενον Ζ, ἱ ΄λ. ἐμποιῆν αἴσθησιν Ῥ. 11 22. ὅτι οπι ἘΖ. ἰΪ 23. ὅτι οχχα Ζ. ἢ 26. 
μᾶλλον ρΡοβὶ φλογίς Ζ. ᾿! 26 εἰ 28. ζῶον Υ΄. ἢ 26. 551} εἰ ἘΤ. Ἰἱ 27. τήκει] τήκει μᾶλλον Ῥ, 1! 80. ἔτι] ἔτι δὲ Ζ. ᾿ 31. ὕδωρ οἵα 
ἘΣ καὶ 32. μὶν αἷμα κατὼ Ῥ. ᾿ 834. λίθος Κ΄. 
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μότητα τὰ δ᾽ οἰκείαν, διαφέρει δὲ τὸ θερμὸν εἶναι ὕτως ἢ ἃ τὸν αὐτὸν τρόαον ὑπάρξει τᾶσω; ἀλλα προσδίοριςἐον ὅτι 
ἐκείως πλεῖστον" ἐγγὺς γὰρ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς εἶαι καθ᾽ αὑτὸ μὲν τόδε, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ πολλάκις ϑά- 

δερμὸν ἀλλὰ μὴ καθ᾽ αὑτὸ θάτερον αὐτῶν, ὥσπερ ἂν εἴ τις τερον, ἔτι δὲ δυνάμει μὲν τοδί, τοδὶ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν, καὶ 
λέγοι, εἰ συμβεβηκὸς εἴη τῷ πυρέττοντι εἶναι μυσικῷ, τὸν τόνδε μὲν τὸν τρόπον τοδί, τῷ μᾶλλον τὴν. ἁφὴν ϑερμαξξ 
μεσικὸν εἶνιθι θερμότερον ἢ τὸν μεθ᾽ ὑγιείας θερμόν. ἐπεὶ δ᾽ ς γεν; τοδὶ: δὲ τῷ φλάγα" ποιεῖν καὶ. πυρῶν. λεγομιώου δὲ τῷ 
ἐξὶ τὸ. μὲκ καθ᾽ αὐτὸ θερμεὸν τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκός, ψύ- ὀῳμᾶ πολλωκιῶς,.. ἀκολουβῆσει δῆλον ὅτι καὶ νὰ: ψυχρὸ 

χκται μὲν βραδύτερον τὸ καθ᾽ αὐτό, ϑεῤμαάει δὲ μᾶλλον κατὼ τὸν αὐτὼ λόγον, καὶ. περὶ. μὲν ̓ϑώμῦ᾽ καὶ ψυχῆ: γαὶ 
πολλιίκις τὴν αἰσθησο τὸ κατὼ συμβεβηκός" καὶ παλιν τῆς ὑπεροχϑς αὐτῶν διωρίσθω τὸν. τρόπον ᾿τύτον." 
καΐι μὲν μᾶλλον τὸ καθ᾽ αὐτὸ ϑερμιόν.. οἷον ἡ ἡ φλὺξ τοῦ τ. Ἐχήμονν. δὲ καὶ περὶ ξηρξ καὶ ὑγρὰ διελθεῖν ἀκολύ- ὃ 
ὕδατος τοῦ ζώντος, ϑερμαδει δὲ κατὰ τὴν ὠ φὴν. τὸ ζών 40 ϑὼως τοῖς εἰρημώοις. λέγεται δὲ ταῦτα πλεονωχῶς, οἷον τὸ 
μᾶλλον, τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ϑερμόν.- ὥς ε φανερὸν ὅτι. τὸ μὲν δυνάμεὶ "τὰ δ᾽ ἐγεῤγείᾳ. κῤύςαλλος γὰρ: καὶ πᾶν. τὸ 

κρῆναι δυοῖν πότερον θερμότερον ὀὐχ; ἁπλοῦν" ὠδὲ: μὲν γὰρ πεπηγὸς ὑγρὲν λέγεται: ξηρὸν μὲν. ἐνεργείῳ καὶ. κατὰ «ἀνμι- 
τόδε ἔςξαι θερμότερον, ὡδὶ δὲ θάτερον. ἔνια δὲ τῶν -τοιότων βεβηκός, ὄντα δυνάμει καὶ καθ᾽. αὐτὸ οὐγραί, γᾷ δὲ καὶ 

. ἀδ’ ἔςιν ἁπλῶς εἰπεϊν ὅτι θερμὸν ἢ μὴ θερμόν. ὃ μὲν γάρ πέφρα καὶ τὰ τοιαῦτα μεχβέττα. ὑγρῷ. ἐνέργείῳ. μὲν ὑγρὰ 
σοτε τυγχρίνει ὃν τὸ ὑποκείμενον, ὦ θερμόν, συνδυαζόμενον 15 καὶ κατὰ συμβεβηκός; καθ᾽. αὑτὰ δὲ καὶ δυνάμει ξηρά" 
δὲ θερμόν, οἷον εἴ τις θεῖτο ὄνομα ὕδατι ἢ σιδήρῳ ϑερμῷ. διανιριθόντα δὲ ταῦτα τὰ μὲν ὕδωτος ἀναπληςικὼ καὶ ἐνερ- 
ποῦτον γὰρ τὸν τρόπον τὸ αἷμα θερμόν ἐστιν. καὶ ποιεῖ δὲ γείῳ καὶ δυνάμει: ὑγρά, τὰ δὲ γῆς ἅπαντα -ζηρά, :καὶ τὸ 
φανερὸν ἐν τοῖς τοιότοις ὅτι τὸ ψυχρὸν φύσις τι ἀλλ᾽ ὁ κωρίως καὶ ἁπλῶς ξηρὸν τῦτον μώλιςια ̓ λέγετας τὸν τρόπον, 
φέρησίς ἐςιν, ἐγ ὅσοις τὸ ὑποκείμενον κατὰ παθος θεῤμάν ὁμοίως: δὲ καὶ θάτερα τὰ ὑγρὰ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχκι 
ἐφιν. τάχα δὲ καὶ ἡ τῷ πυρὸς φύσις, εἰ ἔτυχε, τοιαύτη Ὦ τὸ κυρίως καὶ ἁπλῶς, καὶ ἐπὶ θερμῶν καὶ ψυχρῶν. τότων 
τις ἐςΐν" ἴσως γὰρ τὸ ὑποκείμενόν ἐςξιν ἢ καπνὸς ἢ ἄνθραξ, δὲ διωρισμένων. φανερὸν ὅτι τὸ αἷμα ὠδὶ μέ ἐξι θερμόν, 
ὧν τὸ μὲν ἀεὶ θερμόν (ἀναθυμίασις γὰρ ὁ καπνός), ὁ δ᾽ οἷόν τι ἦν αὐτῷ, τὸ αἵματι εἶναι, καθάπερ. εἰ ὀνόματι φη- 
ὥθραξ ὠποσβεσθεὶς ψυχρός. ἔλαιον δὲ καὶ πεύκη γόοιτ᾽ μαίνοιμεν, τὸ ζέων ὕδωρ οὕτω λέγεται, τὸ δ᾽. ὑποκείμενον 
ἂν ψυχρά. ἔχει δὲ θερμότητα καὶ τὰ πυρωθέντα πάντα, καὶ ὅ κοτε ὃν αἷμά ἐς ιν, ὁ θερμόν". καὶ καθ᾿ αὐτὸ ἔςι μὲν 
σχεδόν, οἷον κονία καὶ τέφρα, καὶ τὰ ὑποστήμωτὰ τῶν 25 ὡς θερμόν ἐςΐν, ἔςι δ᾽ ὡς ὕ, ἐν μὲν γὰρ τῷ, λόγῳ ἁπάρξει 
ζῴων, καὶ τῶν περιττωμάτων ἡ χολή, τῷ ἐμπεπυρεῦσθαι αὐτϑ ἡ θερμότης, ὥσπερ ἐν τῷ τῷ λευκὰ ἀνθρώπόυ τὸ λευ- 
καὶ ἐγκαταλελεῖφθαί τι ἐν αὐτοῖς θερμόν. ἄλλον δὲ τρόπον κόν' ἧ δὲ κατὰ πάθος τὸ αἷμα, ὁ καθ᾽ αὐτὸ θερμόν. ὁμοίως 
θερμὸν πεύκη καὶ τὰ πίονα, τῷ ταχὺ μεταβάλλειν εἰς. ἐν- δὲ καὶ περὶ ξηρῇ καὶ ὑγρῶ. διὸ καὶ ἐν τῇ φύσει τῶν τοιύ- 
ἔργειαν πυρός, δοκεῖ δὲ τὸ θερμὸν καὶ πηγνύναι καὶ τήκων, τῶν τὰ μὲν δερμὼ καὶ ὑγρὰ χωριζόμενα δὲ πήγνυται καὶ 
ὅσα μὲν ἕν ὕδατος μόνον, ταῦτα; πήγνυσι τὸ ψυχρόν, ὅσα 3. ψυχρὼ φαΐμται, οἷον τὸ αἷμα, τὰ δὲ. θερμὰ καὶ παϊχος 
δὲ γῆς, τὸ πῦρ' καὶ τῶν θερμῶν πήγνται ὑπὸ ψυχρὰ τας ἔχοντα καθάπερ ἡ χολή, χωριζόμενα δ᾽ ἐκ τῆς φύσιως. 
χὺ μὲν ὅσα γῆς μᾶλλον, καὶ ἀλύτως, λυτῶς δ᾽, ὅσα τῶν ἐχόντων τοὐναντίον πάσχει" ψύχεται γὰρ καὶ ὑγραΐ- 
ὕδατος. . ἀλχὼ περὶ. μὲν τότων ἐν ἑτέροις διώριςαι σαφέςε- γεται" τὸ μὲν γὰρ αἷμα ξηραίνεται 'μᾶλλον, ὑγραΐνεται δ᾽ 
ρον, ποῖ τὰ πηκτά, καὶ πήγνυται διὰ τίνας αἰτίας. τὸ δὲ ἡ ξανθὴ χολή. τὸ δὲ. μᾶλλον καὶ ἧττον μετέχειν τῶν ἀντι- 

τί θερμὸν καὶ ποῖόν θερμότερον, ἐπειδὴ λέγεται πλεοναχῶς, 36 κειμόων ὡς ὑπάρχοντα δεῖ τιθέναι τούτοις. πῶς μὲν οὖν 

2. κεόως ΕΡ. ἢ ἀ. χίγει Ῥ. ἢ" 6. θερμότερον] θάτερον 5. ΠΠ 8. πολλάκις οἵα Ῥ. ἢ 9. μᾶλλον οτὰ . ᾿᾿ ἡ οἵα 5Χ7Ζ. ἢ 10. τὴν 
στὰ 5. 11. τὸ κι σ᾿ θερμῦ Υ. φανερὸν μᾶλλον ὅτι Ῥ. }} τὸ οἷα Ῥιδῦ.. ᾿ὶ 12. ὧδ] νδει Ζ. || 13. ἔςι Ῥ. 1ἰ δὲ οπχ Ζ. [[14. ὅτι] 
ἢ Ζ, ὅτι ἢ ΤΙ. 1 18. τὸ οπλ ΕΥ͂. Π ὁ φύσις τις ἀλλὰ ς. ΕΥΖ. ᾿ἰ 19. ἐςιν ροϑὶ 18, τις Ῥϑῦ, οἵὰὴ Ζ. ᾿ 49.. εἷς Ζ. ᾿ὶ 20. εἰ οὔ 

Ζ. !} 21. ἰς᾿}] εἶναι Ζ. 1| 22. ὧν οἵχ Ζ. |ἰ 26. τῷ] τὸ . |ἰ ἐμπεκυρῶσθαι Ζ. ἢ 27, ἄλλον] καὶ ἄλλον ΕΥ̓͂. { 30. πήγνυται τῶι ψν- 
χρῶι Ζ. 31. τῶι πυρί Ζ. ἢ ὑπὸ τῷ ψ. Ζ. 1} 32. λυτῶς} λυτῇ !Ρ. αὐτως Ε. 1} 33. ἐν οπχ Ὁ. ἢ 34. τὰ] τε δῦ... 

2. τοδὶ ῬΖ. ἢ ἕτερον δ. 1} ἀ. τὸν οὐχ «δν. ἢ τῷ] ετὶ το Ζ. [ 5. τῷ] τὸ Ζ. ἢ! 9. διελεῖν Ε΄. 10. δὶ] γὼρ Ζ, γὰρ καὶ Ρ. ἢ 
αυτα Ζ. ᾿ 13. ὑγρά --- 15. δὲ οἵη Ζ. ἢ 16. τὰ οαΣ ΕΤ. ᾿ καὶ δηϊς ἀναπληςικὰὼ Ζ, υἱτορίᾳφῃς Χ΄, || 418. ἀπλῶς} τὸ ἁπλῶς Ῥ. ἢ 
419. τὼ οαι ΕΖ. || 20. καὶ ἁπλῶς οπι ργ «δ. ᾿[ 21. θερμόν ἰςιν 7. ἢ 22. τι οτὰ Ε. ᾿ τῷ ΡΖ. ΤΠ εἰ] γὰρ εἰ Ζ. 1[ ὀνόματι] ὀνόματί 
τοῦ Ῥϑὕ), ὀϑματί τι ΕΥ̓͂. ᾿ 23. τὸ] τὸ μὲν Ζ, καὶ ὅ). 1} ζωιον Ζ. 25. ἐςιν οἷα ἘΡΨΥΖ. 1| 29. θερμὰ καὶ ψυχρὰ 8), ὑγρὰ καὶ 

θερμὼ Ζ. ἵ 31. χωριζόμεθα 8. ἵ 34. τῷ ὅ). ἃ 35. τότοις οἵα Ζ. 

Νιἅπα 



δδο ΠΕΡ ΖΦΩΝ,  ΜΟΒΙΘΉ Β. 

ϑὲρμὸν-καὸὶ κῶς: ὑγρόν. καὶ πῶς. τῶν ἐναντίων. ἡ φύεις τοῦ γόσιν αὐξαάπεται; καὶ χρηφὴς μὲν. ὅσης ὑγιεινόν, ψιαύλης δὲ 
ἀίκατος κἀχοινόδνηκεν,, τἴριταν σγγεδάν. ἐπεὶ δ' υὠνώγκη πᾶν φαῦλον, ὅτι μὲν ἦν τὸ αἷμα τροφῆς. ἔνοκεκ ὑπάρχει τοῖς 
αὶ: αὐξανόμενον: Ἀκμβάνει τροφήν, ἡ δὲ τροφὴ τᾶφιν ἐξ ἐρωίκοις, -φανερὸν ἐκ πότων καὶ τῶν. τοιότων, καὶ γὰρ. διὰ 
ὑγρῦ, Καὶ ζηρθ, καὶ τότων ἡὶ πέψι υγύεται καὶ ἡ μεταβολὴ τῦτο. δυγγανόμενον αἴσθησιν οὐ ποιεῖ, ὥσπερ ὑδ' ἄλλο τῶν 

διὰ τῆς τοῦ ψεῤμοῦ δυτάμεως;. καὶ: τὰ «ἴα; τπώντις παὶ τὼ Κ περιττωμ των δέν, ἀδ᾽ ἡ τροφὴ καθώχερ νἂρξ" αὕτη γὰρ 

φιοκάν κἀν εἰ μὴ- δι ἄλλοι αἰθαν;: ἀλλὰ διὰ ̓ξαύτὴην ὡς θργγανομκεέθη “πιεῖ αἴσθησθν οὐ γὰρ. δυνοχέβ ἐστι τὸ, αἷμα 

γχοῖογ. ἔχ ἐαι οὶβ χὴν. θερμδιχφυσωιήν, πρὶ ταύτην ὥσπερ αἱ φαύτπρεδὲ συμαιφυκός, ἀλλ΄. οἷον ἐν ὠγγείῳ τυγχάνει. κα,- 
ἐργασίαι τῆς: τροιφῆς- πικειόνων. εἰσὶ μορίων “ἡ μὲχ γὰρ πρῶ. ἵἱμεμν ἔν πε τῇ; Ψαρδίᾳ καὶ 'παῖς φλεψό. ὃν δὲ "τρόαον 

ᾧ δη φανεραὶ τοῖς ζῴρις λεαιτύργίω. δι τὰ στόματος ἶσα καὶ λαμβανὰ ἐξ αὐτῇ. τος μέριω φὴν αὔξησιν, ἔτι. δὲ περὶ «προ» 
τῶν ἐν. τότῳ- μορίων, ὅσων τἡ «τροφὴ δεῖται. διαιρέσεως; ἀλλ᾽ τὸ φῇς ὕλωφ,͵ ἐν τοῖς 'περὶ. γενένεως. καὶ ἐν ἑτέροις οἰκειότερόν 
᾿κὕτη μὲν ὐδεμιᾷς ̓ αἰία πέψεως. ἀλλ᾽ εὐπαψίας μιδλχον ἐξεδελθεῖς γῦν δὲ ἐπὶ φοῤθτον. εἰρήσθω. (τοσῦτον. γὰρ χρή» 
φΔοΎΔΡ “εἰρι μυϑοροὰ διεύροσες τῆς τροφῆς ἑᾷω: ἱπύρ τῷ θερμῷ τᾳμρονῦ ὅγε τὸ ̓αἴβκαυ τροφῆς ὥρενα, καὶ. ἡμῶν τῶν. με 
τὴν ἐργασέαχ ς δὲ “τπρχάνὰ; καλεσῷο: κάτω. κελίως ἤδη μῦς ρέων ἐκ - 5 ὙὉτὖ ἀτοτολ νος 
εἰ ἀρμόην: φυσικῆς: ποεο τ πὰν. πέψο; ὥνπερ᾽ δὲ καὶ τ δ εδὲ καλουμώρρ δας τὸ μὲν ΜΝ ἀξιῶ τὸ ̓  ἿΨ 
Ω φόμα τῆς. ὠκατεργάφου. προφῆς πόρος. ἐς, «μαὶ πὸ συνε ιν ἔχων οἷόν τὸ τῶν. ἐλάφων. καὶ προκῶν, τ διόπερ. ὁ πήγνυται 
εχὲς αὐτῷ. «Μόρια: ὃ καλῆσι" οἰσοφώγον,. ὅφα τῶν ζῴων δὴ τοῖξτον αἷμοα". τὰ ὙδΡ αἵματος τὸ μὲν ὑδωτῶδες μᾶλλιν 
ἔχει. τῦτο: τὸ μόριον; “ἕως: εἰς: τὴν κοορλιύονς ὅτῳς: καὶ - ἄχγλως ψυχρέα ἔφ διδ' καὶ ἁ. χήγνυτιοι, τὸ δὲ γεῶδες πχήγνυτωι 

ἀρχλὰς δεῖ πλαίς» εἴποι). δι ὧν: ὥπαν χβψεται τὸ σῶμω τὴν ψυνεξατρίζοντος 'τὸ ὑγρῶν: αἱ δ᾽ ἴες -γῆς εἰσό. συμβαίτᾳ 

τραφήν,: ὥσπερ ἐκ. φάτνας, ἐκ τὴς πολέας καὶ τὴφ τῶ ἐὸὰἠὀ ὀιδηχ γὲ καὶ γχωφυρωτέραν ἔχεσ τὴν. διάνοιαν. τῶν τοῦ 
τέρων φύσεως: τὰ μὲν. γὰρ. φυτὼ: χαροβάνον τὴν τροφὴν Ὦ τῶν, οὐ διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ αἵματος, ἀλλᾷ διὼ τὴν 
κατῳργωσβιένην᾽ ἐκ τῆς γὰὴς ταῖς: ῥίζαις. (διδυνω) περθτω; λεκνόνητα μᾶλλον. καὶ διὼ τὸ καθαρὸν ἐδαι" τὸ γὰρ- γεῶ- 
μα ὑπ γόγται τοῖς φυτοῖς" τῇ “γὰρ γῇ καὶ τῇ ἐν αὐτὴ ϑῳ» δὲς ὑδέτερον ἔχει τότων.. οὐρωνητοτέραν γὰρ ἔχουσι τὴν αὖ 
μέότησουρηται ὥσπορ, κοιλίᾳ» τὰ δὲ ζῷω πάντα μὲν σχο σθησοι τὼ λεχιντέρων ἔχοντα τὴν ὑγρότητα καὶ καθαρωτέ- 
ἄν, "τὰ τὰ δὲ πδουτροὶ φανερῶς,, οἷον γὴν ν᾽ αὐτοῖς. ἔχει. τὸ ῥᾶν. διὰ τγὰρ αῦτο ναι τῶν εἰναΐμων ἔια συνετωτέραν ἔχει 
τὴρ κοιλίῳς κύτος, ἐξ ἧς, ὥσπερ ἐκεῖνα παῖς. λίζαις; ταῦτα ὃ5 τὴν ψυχὴν. ἐνίων, ναίων, καθάπῳ εἴρηται Ἐρότερον, οἷον ἡ 
δεῖ τοὶ τὴν τρὺ φὴν. λαῤιβάνειν, ἕως τὸ. τῆς ἐχομέης πὸ μέδωττα τοιαὶ τὸ. γένος τὸ τῶν μυρμήκων. κἂν εἴ τι ἕτερον 
ψεὼς λάβη: τέλος. ἡ, κὸν γὰρ τῷ φόματος ἐργασία παρὰ ποῖξτόν ἐς σ. δηλότερα" δὲ τὰ λίαν ὑδατώδη. "ὁ γὰρ φόβος 
δίδωσι τῇ κοιλίῳ, παρὰ δὲ ταύτης. ἕτερον ἀναγκαῖὸν λὰμ» καταψύχει" πρδωδυποίναι ὅν τῷ παθει τοὶ τοιαύτην ἔχον- 

᾿Βιῴειν,: ὅχε: συμβίβηκον. αἱ: γὰρ φλέθες κατατείνονταε τα; ἫΝ ἐν τῇ καρδίᾳ κρᾶσιν" τὸ γὰρ ὕδωρ τῷ ψυχρῷ κν- 
διὰ τ μεασεντερήι παράπαν, νοζτωθεν ἀρξάμεναι: μέχρι ἔρος κτὸν ἐς, διὰ καὶ τἄλλα τὼ ἄναιμα δειλότεριο᾽ τῶν ἐναίμων 
κοριίαχ, δεῖ δὲ ταῦτα ϑεωρεῖς ἔκ τὲ τῶν ᾿ἀνωτομῶν. καὶ ἂς ἐφτὶν ὡς ὡπχῶς εἰπεῖ, καὶ ὠκινητέζει τὲ ᾿φυβούμενα καὶ 
φυσοίδο ἱ ἱφξορίας, ἐπεὶ δὲ πάνγης τροφῆς ἐξί τὶ δεντικὸν καὶ προΐεται; περιττώματα καὶ μεταβάλλει ἔνια τὰς χρόας αὖ- 
τῶν γρμέων φεριττωμόγων, οἱ δὲ φλέθες υἷὸν ἀγγεῖον τῶν. τὸ δὲ "πολλὰς ἔχοντα λίαν ἤας καὶ παχείας γεωδέ. 
αἵματός εἰσι, Φινερὸν ὅτι κὸ αὗχον ἡ τελευταία τροφὴ τοῦ τῶν; τὴν. φύνιν ἐςξὶ καὶ θυμώδ τὸ ὁ ἦθος καὶ ἐπξατριεὶ διὰ 

ζῴοις. τοῖς. ἐναίμοις ἐφ τοῖς δ᾽ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον. παὶ διὼ 85 τὸν. ϑυμόν; θερμότητος γα ποιητινοὸν ὁ θυμός, τὰ δὲ φερεὰ 
τῦτο μὴ πριδϑαροὶ τε φῆι ὑπολείπει τῦτο καὶ λαμβά- ΜΟΡΗΤΕ μᾶλλον θερμαίνει τῶν ὑγρῶν" αἱ δ᾽ ἶες ςερεὸν 

Ἢ ἘΠ Ν ᾿ ᾿ 

᾿ς θερμῶν “καὶ χῶφ ὑγρῶν δῦ. Ἱ ἃ. πῶ πῶς Σ Ζδῦ, πῶς πᾶν Ῥ. ἢ δ. διὰ οἵ δ), ἢ 7. αἱ οὔν Ζ. ἵ 10. μερί Ῥ-Π 42. 
τῷ. ὦ Κι ἢ Ἐέργεᾶν ΡΖ, τὴν ἐργασίαν τῷ 8. δῦ. ἢ 16. αὐτὸ δ. Π ὃν Ζ, οπι ΕΥ͂, Π 19. ἔκ τε τῆς Ζ. ἢ 24. περιτώματωη ῬΣΌΖ. ἢ 

26. δή τινι τὴν τρ. λωμβάνει. Ἢ, 80. κἄτωθι τὸ πάτωθεν Ζ. ᾿! 82. θεωρίας Ῥ. ἢ δΆ. τοῖς ζῴοις οἵα δ). ἢ 85. τοῖς ἱναίαοις ἐξέ οχῃ 
ἘΣ 36: μὲ ἐροφὴν ἐπιλείπει Ζ, 

ες αὔξεται ὅ. ἢ ἃ. περ ογὰ Κ. ἢ δ. σάρξ] ἡ σάρξ ΡΖ. 11. τόνε ᾧ: Εν πὰ Ῥδῦ). ἢ 8. τε οὐὰκ ϑ''. ἢ ἤ ϑωι Σ᾿. καὶ 9. 
τὴ μόρια ἐξ αὐτῷ τὴν αὔξησιν. Ζ, ἐξ αὐτῷ τὴν αὔξησιν τὰ μόρια Ῥ, ἐξ αὐτῇ νὴν αἴσθησιν τὰ μόρια δῷ. 1 11. ψνχρέν οἵὰ Ζ. ἢ καὶ ογὰ 

Ζ.. ") γεῶδες μᾶλλον πέγνται 7. Π 28. ἐδέτερα Ῥ' ἢ τῶν 'τοιύότων δ. [ εὐκινητικωτέραν ὃὲ Ζ. 86. τὸ δηῖε τῶν οὰ δ). ἢ εἴ Ὁ] 
ἔτι !Ῥ. ἢ τοιῶτον ἕτερον ἰςιν Ζ, ἕτερόν ἐςι τοιῦτον δ... Π 28. προοδοποιεῖνει ϑΖ, ἢ 30. τὸ ἄλλα ΕΥΖ. ἢ 31. τε οχχ Ζ, ἢ 832. χρόας] 
κράσεις Ῥ. 

ΠΣ Τὰ 



δ. 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Κ8Βι 6δ1 
καὶ γεῶδες, ὥςε γίνοντωι ὅθον πυρίαι ἐν τῷ αἴματι καὶ ζΕΈ ἐμσοδίζει,. πρὸς. δ᾽ ὑγίιαν καὶ: δύνῳ μιν. ἤχρερ βοήθεμω, 
σιν ποίῶσιν ἐν τοῖς θυμοῖς. διὸ οἱ ταῦροι καὶ οἱ κάπροι θυ- ὑπερβάλλοντα δὲ τῷ πλήθει φθείρε; καὶ βλάπτει. εἰ γὰρ 
μώδεις καὶ ἐκςατικοί" τὸ γὼρ αἷμα τότων ἰγωδές τον, καὶ πᾶν γώοιταᾳ τὸ σῶμα πιμελὴ καὶ ςέαρ, ὠπόλοιτ᾽ ἄν. ζῷιν 
τό γε τὸ ταύρυ τάχιςα πήγνυται πάντων. ἐξαιρυμέων δὲ μὲν γάρ. ἐςι κατὰ τὸ αἰσθητικὰ μόριον, ἡ δὲ σὰρξ καὶ τὸ 
τότων τῶν ἰνῶν ὁ πήγνυται τὸ αἷμα" καθάπερ. γὰρ. ἐκ πηλῦ 5 ἀνάλογον ᾿αἰσθητυό ὅν τὸ δ᾽ αἷμα, ὥφκερ, ἔρηται καὶ Ἐρό- 
εἴ τις ἐξέλοι τὸ γεῶδες, ἡ ἄ πήγυται τὸ ὕδωρ, οὕχω καὶ. τὸ φέρον, ὑκ ἔχει. αἴσθησιν» διὸ ὑδὲ πρρρλὴ, ἐδ ςέαρ᾽ αἷμα 
«μα! αἱ γὰρ δες γῆς. μὴ ἐξαιρυμόων δὲ πήγνυται, οἷον γὰρ πεπεμμέμν ̓ ἐςύ. ὥς᾽ εἰ πᾶν γέφτῃ τὸ σῶμῳ τοῦτοι, 

ὑγρὼ γὴ ὑπὸ ψύχες" τῷ γὰρ θερμῶ ὑπὸ τῇ ψυχρῖ ἐκθλι-ὀ ὧκ ὧν ἔχοι ὀδεμίαν αἰσθησιγ, διὰ καὶ. ιράσοει τάχέως τὰ 
βομέν συνεξατμίζει τὸ ὑγρόν, καθείπερ εἴρηται πρότερον, καὶ λίαν πίονα" ὀλίγαιμα γὰρ ἅτε εἰς τὴν πιότητα ἀναλισκον 
πήγνυται ὁχ ὑπὸ θερμῷ ἀλλ᾽ ὑπὸ ψυχρῶ ξηραινόμενον. ἐν δὲ το μένα τῷ αἴματος, τὰ δ᾽ ὀλίγφιμα ἤδη προωδυποίηται πρὲς 
τὸϊς σώμασιν ὑγρόν ἐςξι διὰ τὴν θερμότητα τὴν ἐν τοῖς ζῴ- τὴν φθοράν᾽ ἡ γὼρ φθερὼ ὀλιγαμμίᾳ τις ἐςί, καὶ τὸ ὀλξς 
οἱς. πολλῶν δ᾽ ἐςὶν αἰτία ἡ τῷ αἴματος φύσις καὶ κατὼ γον. παθητικὸν καὶ ὑπὴὲ ψυχρῦ 1Κ τυχόντος αὶ ὑπὸ ἸοῚ 
τὸ ἦθος τοῖς ζῴοις καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν, εὐλόγως" ὕλη καὶ ὠγονύτεραι δὴ τὸ πῴνάώ ἐφι διὰ τὴν αὐτὴν ἀἰτίᾳκ: 

γαρ ἐσι ταγτὸς τῷ σώματος" ἡ γὰρ τροφὴ ὕλη, τὸ δ᾽ αἷ γὰρ ἔδει ἐκ τὸ αἵματος εἰς τὴν γονὴν, ἰθαν" καὶ τὸ σπέρμα, 
μα ἡ ἐσχάτη τροφή. πολλὴν ἦν ποιεῖ διαφορῶν θερμὸν ὃ ὃν 15 τῦτ᾽ εἰς τὴν πιμελὴν ἀναλίσκεγαι καὶ τὸ «ἔαρ! πεττόμοω 

καὶ ψυχρὸν καὶ λεπτὸν καὶ παχρὶ καὶ θολερὸν καὶ καθα-ς γὰρ τὸ αἷμα γύεται. ταῦτῳ, ὥςε ἢ ὅλως ὁ γύνται, ιρρίτ 
ρόν. ἰχώρ: δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑδατῶδες τῷ αὔματας διὸ τὸ μοχω τωμα, αὐτοῖς. εὐδὲν «ἢ. ὀλίγον. καὶ; 'περὶ μὲν. αἴματας μαὶ 
πεπέφθαι ἢ δεφθάρθαι, ὥςε ὁ μὲν ἔξ ἀνώγρον ἰχφέρ,. ἡ ἘΣ πρθ τε τὸ τόπον τ σέ όσα ἔρααῳ αὐτῶν 
δ᾽ αἵματος χάριν. ἐς ν, ον καὶ διᾷ τϑας ἀἰτίως, εἴρηται. μιν 

᾿Βιμελὴ δὲ καὶ στέαρ δαφέρυσι μὲν ἀλλήλων. κατὼ Ὦ Ἔςι δὲ καὶ ὁ μυελὸς. ἀπικηίν τις Φύις, καὶ ὰδξ 
τὴν τοῦ αἴματος διαφοροίν, ἔστι γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν αἷμα ὥσπερ οἴονταί τινες, τῆς γος σπερματικὴ δύναμις, δηλοῖ 
πεπεμμένον δὶ εὐτροφίαν, καὶ τὸ μὴ καταναλισκόμενον εἰς ῥ᾽ ἐν τοῖς νέοις κάμπαν' ἅτε γὰρ ἐξ αἴματος συχες ὅτων 
τὸ σαρκῶδες. μόριον τῶν ζῴων, εὔπεπτον δὲ καὶ εὐτραφές, τῶν μορίων καὶ τῆς τροφῆς οὔσης τοῖς ἐμβρύοις αἴματας, 
διελεῖ δὲ τὸ λιπαρὰν" αὐτῶν' τῶν γὰρ ὑγρῶν τὸ λιπαρὸν καὶ ἐν τοῖς ὀςοῖς ὁ μυελὸς αἱματώδης. ἐφ: ̓αὐξανομένων ᾿ 
κοινὸν ἀέρος καὶ πυρός ἐςιν. διὰ τῶτο ὑδὲν ἔχει τῶν ἀναΐ. 25 δὲ καὶ τεττομέτων, καθάπερ καὶ τὰ βόρια. μεταβάλλει 
μὼν ἔτε πιμελὴν ὅτε ςέαρ, ὅτι ὁδ᾽ αἷμα. τῶν δ᾽ δαίμων καὶ τὼ σπλάγχνα τὰς χρόας (ὑπερβολῇ γὰρ αἱματῶδες 
τὼ μὲν σωματῶδες ἔχοντα τὸ αἷμα ςέαρ ἔχει μᾶλλον. τὸ καὶ τῶν σπλάγχνων ἔκας ἐν ἐξὶν ἔτι νέων ὄντων), οὕτω καὶ 
γὰρ φέαρ γεῶδές ἐςι, διὸ πήγωται καθάπερ καὶ τὸ ἰνῶδες ὁ μυελός καὶ τῶν μὲν. πιμελωδῶν. λιπαρὸς καὶ πιμελῇ 
καὶ αὐτὸ καὶ οἱ ζωμοὶ οἱ τοίῶτοι" ὀλίγον γὰρ ἔχαι ὕδατος, ὅμοιος, ὅσοις δὲ μοὶ σιμελῇ ὅμοιος ἀλλὼ ςέαρ. γύνται τὸ 
τὸ δὰ πολὺ γῆς. διὸ τὰ μὴ ἐμφῴφοντα ἀλλὰ κερατώ υΐϑα 5. αἷμα πεττόμενον, τούτοις δὲ ςεατώδης. διὸ τοῖς μὲν κερὰ 
στέαρ ἔχει. φανερὼ δ᾽ ἡ φύσις αὐτῶν τῷ τοιότου ςοιχείον τοφόροις καὶ μὴ ὠμφώδυσι ςεωτώδης, τοῖς δ᾽ ἀμφώδεςι 
πλήρης οὖσα τῷ κερωτώδης εἶναι καὶ ἀστραγάλους ἔχειν’ καὶ πολυσχιδέσι' πιμελώδης. ἥκιςα δὲ τοίχτος ὁ βαχτης 
ἅταιτα γὰρ ξηρὰ καὶ γεηρὼ τὴν φύσιν ἐςΐν. τὰ δ᾽ ἀμφώ- ἐςὶ μυελὸς διὰ τὸ δεῖν αὐτὸν εἶναι φυνεχῇ καὶ διέχειν δὼ 
δόντα καὶ ἀκέρωτα καὶ πολυσχιδῆ πιμελὴν ἔχει ἀντὶ ςἔω- πάρης τῆς ῥάχεως διηρημένης κατὰ τὸς σφονδύλους". δ’ 
τος, ἢ ὁ πήγνυται ἐδὲ ἐρύπτεται ξηραινομένη. διὰ τὸ μὴ 85 παρὸς δ᾽ ὧν ἢ ςεατώδης ὧκ ὧν ὁμοίως ἦν συγεχής, ἀλὴν ἃ 

εἶναι γεώδη τὴν φύσιν αὐτῆς. μέτρια. μὲν ὧν ταῦτα ὄντα ἐν θραυςὸς ἢ ὑγρός. ἔνια δ᾽ οὐκ ἔχει. τῶν Τῴων ὡς ἀξίως. εἰν 
τοῖς μορίοις τῶν ζῴων ὠφελεῖ (πρὸς μὲν γὰρ αἴσϑησιν οὐκ πεῖν μυελόν, ὅσων τὰ ὀςἃ ἰσχυρὰ καὶ πυκναί, οἷον τὼ τῷ 

Ὡ. διὸ] διὸ καὶ Ζ. ἢ Δ. τε Ἀ, ἢ 5. γὰρ οἵα Ζ. ἢ 9. ργ ῚῬὈ, ὕδωρ οοὔτ. Β 10. ὑτὸ ταῦ ὅ. δ), ᾿ ξαρανομίναυ ὅ), 1} 48. 
ὁ «5 Ζ. ἢ 11. δ᾽ οἵα Ζ. 20. μὲν οπιΒ Ζ. ᾿ 21. αὐτῶν. ἑκάτερον 5... ἢ 23, δὲ] γὰρ Ψ. 1 27. τὸ οι ργ 4. Π 47 εἰ 28. ςιρεὼν 
Ζ. ᾿ 28. τὸ] τὸ αἷμα τὸ ῬΖ. ἢ 30 εἰ 33. ἀμφόδοντα δ. 1 32. τὸ Ζ. ΚΉΡΟΝ ἔξ κερατοειδῆ ὥ, ᾿ ὍΣ “ωδὴ δῷ, ἢ 84. ἔχε 

δ᾽ χε Ζ ᾿ 35. ξηραυομένην Ζ. ἢ 36. αὐτῶν ΕΒΖ. : 
2. φθείραι καὶ οἱα Ζ. ἴ Δ. αἰσθητὸν ἘΘΌΥ. 1 5. ἜΝ ἘΣ ἘΠΕῚ ᾿ ι. ΠΕΤΌΣΕΣ ': Γ εἰδὴ (5, ἐδ αὶ ΕΡΥ. Κ 40. τρῶν 

ποιᾶται Ζ. 1 11, τὴν ἀα δ), ἢ 43, καὶ οτι δ). ἢ] δὲ Ζ. ἢ 14. δῖ δΌΖ. 1 ἀπιίκι δ]. . 48, τε στα 9Ζ. ᾿ 21. σχερματοῴ 
τις δύναμις ῬΖ. | 24. ὀςοῖς] ἐμβρύοις Ζ, ἃ 25. συμμεταβάλλει δ, ἢ .29. ἕμοιον Ζ. ἵἱ 30.) διὸ," 831. φεατώδηῃς οἵα Κ΄. ᾿ἰ. 32. μὲ] 
μηδ᾽ Ζ. Ἰ| ἀμφόδουσι αἰτορίχαε δ. ᾿ 33. διήκει Τ. 1 34. σπονδύλυς δΟΣΖ. ᾿ 35. ὧν ὅ] ὧν καὶ 5. 
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λέοντος" τότε γὰρ τὰ ὀὁςῶ, διὰ τὸ πάμπαν ἄσημον ἔχειν, 
δυκεῖ οὐκ ἔχειν ὅλως μυελόν. ἐπεὶ δὲ τὴν μὲν τῶν ὀςῶν 

ἀνάγκη φύσιν ὑπάρχειν τοῖς ζῴοις, ἢ τὸ ἀνάλογον τοῖς 
ὀς οἷς, οἷον τοῖς ἐγύδροις τὴν ἄκανθαν, ἀναγκαῖον ἐνίοις ὑπάρ- 

χεῖν καὶ μυελόν, ἐμπεριλαμβανομώης τὴς τροφῆς ἐξ ἧς 
Ὑόεται τὼ ὀςᾶ, ὅτι᾿ δ᾽ ἡ τροφὴ πᾶσιν αἷμα, εἴρηται “ρότε- 

βῆν. εὐλόγως δὲ καὶ φεατώδης οἱ μυελοὶ καὶ πιμελώδεις 
εἰσίν" διὰ γὰρ τὴν ὠλέαν τὴν γινομένην ὑπὸ τῇ περιέχεσθαι 
τοῖς ὀστοῖς πέττεται τὸ αἷμα, ἡ δὲ καθ᾽ αὑτὸ πέψις αἷ-. 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Β. 

αὐχμηρότατον. ἔς: δ᾽ ὅτε περίδωμα ὅτε τῶν. συνεχῶν μο- 
ρίων, ἀλλὰ ἴδιος ἡ φύσις, καὶ εὐλόγως τοιαύτη. ὅτι. μὲν 

ἕν ἐκ ἔχει συνέχειαν ὑδεμίαν πρὸς τὼ αἰσθητικὰ μόρια, δῇ- 
λον μὲν καὶ διὰ τῆς ὄψεως, ἔτι δὲ μᾶλλον τῷ μηδεμίῳν 

5 ποιεῖν αἴσθησιν θιγγανόμενος, ὥσπερ ὑδὲ τὸ αἷμα ὑδὲ τὸ 
περίττωμα τῶν ζῴων. ὑπάρχει δὲ τοῖς ζῴοις πρὸς τὴν τῆς 
φύσεως ὅλης σωτηρίαν. οἱ μὲν γὼρ τὸ ζῴν τὴν ψυχὴν τι 
θέασι πῦρ ἢ τοιαύτην τινὰ δύναμιν φορτικῶς τιθέντες" βέλ- 
τιον δ᾽ ἴσως φάναι ἐν τοιότῳ τινὶ σώματι συνες ἄναι. τότε 

ματος στέαρ καὶ πιμελή ἐστιν. καὶ ὃ τοῖς δὴ τὰ ὀστὰ 10 δ᾽ αἴτιον ὅτι τοῖς τῆς ψυχῆς ἔργοις ὑπηρετικώτωτον τῶν 

“πυκνὰ ἔχουσι καὶ ἰ ἰσχυρὰ εὐλόγως ἐν τοῖς μὲν ὑκ ἔνεστι, σωμάτων τὸ θερμόν ἐςιν" τὸ τρέφειν γὼρ καὶ κινεῖ ψυχῆς 
τοῖς δ᾽ ὀλίγοις ἔνεστιν" εἰς γὰρ τὰ ὀστᾶ ἀναλίσκεται ἡ ἔργον ἐςί͵ ταῦτα δὲ διὰ ταύτης βμάλιςε γύεται τῆς δυνά. 
τροφή. ἐν δὲ τοῖς μὴ ἔχυσιν ὁςᾷ ἀλλ᾽ ἄκανθαν ὁ ῥαχίτης Μεως. ἔριον ὅν τὸ τὴν ψυχὴν εἶναι φάναι πῦρ, χαὶ τὸ 

μόνος ἐςὶ μυελός" ὀλίγαιμά τε γὰρ φύσει ὑπάρχει ἦντα, “ρίονα ἢ τρύπαν τὸν τέκτονα ἢ ᾿ τὴν τεκτονοοήν, ὅτι τὸ ἔρ- 
καὶ κοδιη ἄκανθα. μόνον ἡ. τῆς ῥάχεως ἐς» διὸ ἐν ταύτῃ ι5 ὙΝ περαίνεται ἐγγὺς ἀλλήλων ἧσιν. ὅτι μὲν ἕν θερμότητος 

ἐγγίνεται" μόνη τε γὰρ ἔχει χώραν, καὶ μόνη δεῖται συν- τὼ ζῷα μετέχειν ἀναγκαῖον, δῆλον ἐκ τότων" ἐπεὶ δ᾽ ὦ» 

δέσμε διὰ τὰς διαλήψεις. διὸ καὶ ὁ ἐνταῦθα μυελός, ὧσ- παντα δεῖται τῆς ἐναντίας ῥοκῆς, ἵνα τυγχάνῃ τὸ μετρίου 
περ εἴρηται, ἀλλοιότερός ἐστιν" διὰ τὸ ἀντὶ περόνης γὰρ καὶ τῷ μέσα (τὴν γὰρ ὑσίαν ἔχει τῦτο καὶ τὸν λόγον, τῶν 
γύεσθαι γλίσχρος καὶ νευρώδης ἐστίν, ἴ᾽ ἔχη τάσιν. διὰ δ᾽ ἄκρων ἑκάτερον ὧι ἔχει χωρίς), διὼ ταύτην τὴν αἰτίαν 
τί μὲν οὖν μυελὸν ἔχει τὰ ζῷα τὰ ἔχοντα μυελόν, εἴρη- 20 πρὸς τὸν τῆς καρδίας τόπον καὶ τὴν ἐν αὐτῇ θερμότητα με- 
ται" καὶ τί ἐξιν ὁ μυελός, ἔκ τότων ᾧανερόν, ὅτι τῆς α΄. μηχάνηται τὸν ἐγκέφαλον ἡ φύσις, καὶ τότε χάριν ὑπάρ- 
ματικῆς τροφῆς τῆς εἰς ὑςᾷ καὶ ἄκανθαν μεριζομένης ἐξὶ «χει τῦτο τὸ μόριον τοῖς ζῴοις, τὴν φύσιν ἔχον κοινὴν ὕδα- 
τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον περίττωμα πεφθέν. τος καὶ γῆς. καὶ διὰ τῦτο τὰ ἔναιμα ἔχει πάντω ἐγκέφα- 

πρὶ δ᾽ ἐγκεφάλε σχεδόν ἐς ν ἐχόμενον εἰπεῖν πολ- λον, τῶν δ᾽ ἄλλων ὑδὲν ὡς εἰπεῖν, πλὴν ὅτι κατὰ τὸ ἀνώ- 
λοῖς γὰρ καὶ ὁ ἐγκέφαλος δυκεῖ μυελὸς εἶναι καὶ ἀρχὴ 25 λογον, οἷον ὁ πολύπους" ὀλιγόθερμα γὰρ πάντα διὰ τὴν 
τὸ μυελῇ διὰ τὸ συνεχὴ τὸν ῥαχίτην αὐτῷ ὁρᾶν μυελόν, ἀναιμίαν. ὁ μὲν Ὅν ἐγκέφαλος εὔκρατον ποιεῖ τὴν ἐν τῇ 
ἔςι δὲ πᾶν τὐναντίον αὐτῷ τὴν φύσιν ὡς εἰπεῖν᾽ ὁ μὲν γὰρ καρδίᾳ θερμότητα καὶ ζέσιν" ἵνα δὲ καὶ τοῦτο τὸ μόριον 
ἐγκέφαλος ψυχρότατον τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων, ὁ δὲ τυγχάνῃ μετρίας θερμότητος, ἀφ᾽ ἑκατέρας τῆς φλεβός, 
μυελὸς θερμὸς τὴν φύσιν᾽ δηλοῖ δ᾽ ἡ λιπαρότης αὐτῷ καὶ τῆς τε μεγάλης καὶ τῆς καλυμώης ἀορτῆς, τελευτῶσιν. αἱ 
τὸ πῖον. διὸ καὶ συνεχὴς ὁ ῥαχίτης τῷ ἐγκεφάλῳ ἐς ν᾽ 3. φλέβες εἰς τὴν μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. πρὲς δὲ 
ἀεὶ γὼρ ἡ φύσις μηχανᾶται πρὸς τὴν ἑκάςου ὑπερβολὴν 
βοήθειαν τὴν τῷ ἐναντίς παρεδρίαν, ἵνα ἀνισάζῃ τὴν θατέρου 
ὑπερβολὴν θάτερον. ὅτι μὲν ὅν ὁ μυελὸς θερμόν ἐςι, δῆλον 

ἐκ πολλῶν" ἡ δὲ τῷ ἐγκεφάλε ψυχρότηςι φανερὰ μὲν καὶ 

τὸ τῇ θερμότητι μὴ βλάπτειν, ἀντὶ μὲν μεγώλων ὀλέγων 
χυκναὶ καὶ λεπταὶ φλέβες περιέχεσιν αὐτόν, ἀντὶ δὲ πολ- 
λῦ καὶ παχέος αἴματος λεπτὸν καὶ χαθαρόν. διὸ καὶ τὰ 
ῥεύματα τοῖς σώμασιν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐςὶ τὴν ἀρχήν, 

κατὼ τὴν θίζιν, ἔτι δ᾽ ἀναιμότατον τῶν ὑγρῶν τῶν ἐν τῷ 85 ὅσοις ὧν ἦ τὼ περὶ τὸν ἐγκέφαλον ψυχρότερα τῆς συμμέ- 
σώματι πάντων (δ᾽ ὁτίῶν γὰρ αἵματος ἔχει ἐν αὑτῷ) καὶ τρὰ κράσεως" ἀναθυμιωμόης γὰρ διὰ τῶν φλεβῶν ἄνω τῆς 

᾽ 

᾿ . 
Ὡ. ἐκ ἔχει δ᾽ ὅλως Ζ, ὅλως ἐκ ἔχειν ΕΘ. 11 3. ἀνάλογον] ἀνάπαλιν Ἐ. ᾿ ἃ. ἐνίοις] καὶ ἐν ἐνίοις Ζ. Ο5. μνελόν] μυελὸν ἀναγκαῖον 

Ζ. 1 8. εἰσίν οτὰ Ῥ. ᾿ 11. ἔςι ΡΖ. ἢ 12. ὀλίγον ὅ). ἱ 15. μόνη ΕΖ. ᾿ καὶ οπι ἘΞ. 1 17. ὁ οἵὰ δύζΖ. ἢ 32. τῆς οπι Ζ. ἢ 25. καὶ 

Ῥοβὲ εἶναι οτὰ Ὁ. ΠΠ 26. τὸ] τὸν 5.Ζ. Ἰ 27. τὐναττίον πᾶν δ'ῦ).. ἢ αὐτῷ οτα Ζ. ἢ 28. ψυχρότατος Ζ. ᾿ σώματῇ ζώιωι Ζ, [| 32. παρε- 
δρείαν Ζ. 1 33, θερμός ΡΖ. ἢ 35. ἀναιμότατα ἢ, ἀναιματώτατον Ζ. 

1. αὐχμηρότατος ΕΡΘΌΥ. ἢ μορίων οτπα Ζ. ᾿ 2. ἡ οι ΣΧ. {Πἀ. μὴ] μὲν ἕν 5. μᾶλλον οτχὰ Ῥ. ᾿ 6. ὑπιίρχεινν Ζ ἴ ἃ] δ᾽ Ὁ 

ἜΡδῦ. || 9. σώματί τιῖ δ. ἢ 12. γύεσθαι Ζ. ἢ 13. καὶ οτα Ζ. [! τὸν Ῥ. ΠΠ 14. τρύπανον] σκέπαρνον δῦ). ἢ τὸ οπι Ζ ἢ 45. ϑερ- 
μότητα (8, θερμότατα ρτ ὅ.. ἴ 418. τύτων Ζ. ἢ 22. τοῖς] ἐν τοῖς Ζ» ᾿ἰ 23. πάντα ἔχει Ζ. ᾿ 35. πονλύκους Ἀ. ἢ 27. δα δὶ] Ὧε δ. ἢ 

τυγχάνη τὸ μόριον δ. 1] 29. τε στὰ δῦ" ἵ 581. τὴν θερμότητα Υ, ἢ 32. πυκναὶ] αἱ πυκναὶ Ζ. {[84., τοῦ] ἐν τοῖς δῦ, 

! 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΊΩΝ Β. 

τροφῆς τὸ περίττωμα ψυχόμενον διὰ τὴν τῷ τόπου τότου 
δύναμιν ῥεύματα ποιεῖ φλέγματος καὶ ἰχῶρος. δεῖ δὲ λα- 
βεῖ, ὡς μεγάλῳ παρεικαάζοντα μικρόν, ὁμοίως συμβαύειν 
ὥσπερ τὴν τῶν ὑετῶν γέεσιν' ἀναθυμιωμένης γὰρ ἐκ τῆς 
ηῆς τῆς ὠτμίδυς καὶ φερομώης ὑπὸ τὸ θερμῆ πρὸς τὸν ἄνω 
τόπον, ὅταν ἐν τῷ ὑπὲρ τῆς γῆς γώηται ἀέρι ὄντι ψυχρῷ, 
φυνίς «τας πάλιν εἰς ὕδωρ διὰ τὴν ψύξιν καὶ ῥεῖ κάτω πρὸς 
τὴν γῆν. ἀλλὰ περὶ μὲν τότων ἐν ταῖς τῶν νόσων ἀρχαῖς 
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φαλήν, καὶ τὸ ἄρρεν πλείις τῶν θηλειῶν, διὰ τὴν αὐτὴν 
αἰτίαν, ὅπως ὁ τόπος εὔπνες ἥ, καὶ μᾶλλον ὁ πλείων ἔγ- 

κέφαλος" ὑγραινόμενος γὰρ ἢ ξηραινόμενος μᾶλλον ὁ πορή- 
σει τὸ αὐτῷ ἔργον, ἀχλ᾿ ἢ ὁ ψύξει ἢ πήξει, ὥςε νόσυς καὶ 

5 παρανοίας ποιεῖν καὶ θανάτους" τὸ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ θερ- 
μὸν καὶ ἡ ἀρχὴ συμπαθέςατόν ἐςι καὶ ταχεῖαν ποιεῖται 
τὴν αἰσθησιν μεταβάλλοντός τι καὶ πάσχοντος τῷ περὶ τὸν 
ἐγκέφαλον αἴματος. 

ἁρμόττει λέγειν, ἐφ᾽ ὅσον τῆς φυσικῆς φιλοσοφίας ἐςὶν Περὶ μὲν ἕν τῶν συμφύτων τοῖς ζῴοις ὑγρῶν σχεδὸν 
εἰπεῖν περὶ αὐτῶν" ποιεῖ δὲ καὶ τὸν ὕπνον τοῖς ζῴοις τῦτο ι0 εἴρηται περὶ πάντων" τῶν δ᾽ ὑςερογενῶν τά τε περιττώματα 
τὸ μόριον τοῖς ἔχοσιν ἐγκέφαλον, τοῖς δὲ μὴ ἔχοσι τὸ ἀνά- τῆς τροφῆς ἐςί, τό τε τῆς κύξεως ὑπόςημα καὶ τὸ τῆς 
λόγον, καταψῦχον γὼρι τὴν ἀπὸ τῆς ἐροφῆς τῇ αἴματος κοιλίας, καὶ παρὰ ταῦτα γονὴ καὶ γῶλα τοῖς πεφυκόσιν 
ἐπῴρυσιν, ἢ καὶ διά τινας ὁμοίας αἰτίας ἄλλας, βαρύνει ἔχειν ἕκαςα τύότων. τὰ μὲν ἕν τῆς τροφῆς περιττώματα 

πε τὸν τόπον (διὸ τὴν κεφαλὴν καρηβαρᾶσιν οἱ ὑπνώσσον- περὶ τὴν τῆς τροφῆς σκέψιν καὶ θεωρίαν οἰκείους ἔχει τοὺς 
τες) καὶ κάτω ποιεῖ τὸ θερμὸν ὑποφεύγειν μετὰ τῷ αἴμα- 6 λόγους, τίσι τε τῶν ζῴων ὑπάρχει καὶ διὰ τως αἰτίας, 
τος. διὸ πλεῖον ὠθροιζόμενον ἐπὶ τὸν κάτω τόπον ὠπεργαζε- τὰ δὲ περὶ σπέρματος καὶ γάλακτος ἐν τοῖς περὶ γενέ- 
ται τὸν ὕπνον, καὶ τὸ δύνασθαι ἑςάναι ὀρθὰ ἀφαιρεῖται, σεως" τὸ μὲν γὰρ ἀρχὴ γενέσεως αὐτῶν ἐςί, τὸ δὲ χάριν 
ὅσα τῶν ζῴων ὀρθὰ τὴν φύσιν ἐςί, τῶν δ᾽ ἄλλων τὴν ὀρθό- γενέσεως. : τον 
τητὰ τῆς κεφαλῆς" περὶ ὧν εἴρηται καθ᾿ αὑτὼ ἔν τε τοῖς Περὶ δὲ τῶν ἄλλων μορίων τῶν ὁμοιομερῶν σκεπτέον, 8 
“«ερὶ αἰσθήσεῳς καὶ περὶ ὕπνου διωρισμένοις. ὅτι δ᾽ ἐς ὁ Ὁ) καὶ πρῶτον περὶ σαρκὸς ἐν τοῖς ἔχοσι σάρκας, ἐν δὲ τοῖς 
ἐγκέφαλος κοινὸς ὕδατος καὶ γῆς, δηλοῖ τὸ συμβαῖνον περὶ ἄλλοις τὸ ἀνάλογον" τῦτο γὰρ ἀρχὴ καὶ σῶμα καθ᾽ αὐτὸ ἡ 
αὐτόν" ἑψόμενος γὰρ γύεται ξηρὸς καὶ σκληρός, καὶ λείς τῶν ζῴων ἐςΐν. δῆλον δὲ καὶ κατὰ τὸν λόγον" τὸ γὰρ Ὧῷον 
πεται τὸ γεῶδες ἐζατμισθώτος τὰ ὕδατος ὑπὸ τῆς θερμό- ὁριζόμεθα τῷ ἔχειν αἴσθησιν, πρῶτον δὲ τὴν πρώτην" αὕτη 
τητος, ὥσπερ τὰ τῶν χεδρόπων ἑψήματα καὶ τῶν ἄλλων δ᾽ ἐςὶν ἀφή, ταύτης δ᾽ αἰσθητήριον τὸ τοίζτον᾽ μόριόν ἐς ιν, 
καρπῶν, διὰ τὸ γῆς εἶναι τὸ πλεῖςον μέρος, ἐξιόντος τοῦ 25 ἤτοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ ἡ κόρη τῆς ὄψεως, ἢ τὸ δι’ ὅ συν- 
μιχϑότος ὑγρᾷ" καὶ γὰρ ταῦτα γίνεται σκληρὰ καὶ γεηρὼ εἰλημμένον, ὥσπερ ἂν εἴ τις προσλάβοι τῇ κόρῃ τὸ δια- 
«πάμπαν. ἔχει δὲ τῶν ζῴων ἐγκέφαλον πλεῖςον ἄνθρωπος φανὶς πᾶν. ἐκὶ μὲν ἵν τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἀδύνατόν τε 
ὡς κατὼ μέγεθος, καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ ἄρρενες τῶν θη- καὶ ὑδὲν πρὔργου τῦτ᾽ ἦν ποιῆσαι τῇ φύσει, τὸ δ᾽ ὠὡπτικὸν 
λειῶν᾽ καὶ γὰρ τὸν περὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸν πλεύμονα τό-ς ἐξ ἀνάγκης" μόνον γὰρ ἢ μάλιςα τῦτ᾽ ἐςὶ σωματῶδες τῶν 
πὸν θερμότατον καὶ ἐναιμότατον. διὸ καὶ μόνον ἐςὶ τῶν 30 αἰσθητηρίων. κατὼ δὲ τὴν αἴσθησιν φανερὸν πάντα τἄλλα 

ζῴων ὀρθόν" ἡ γὰρ τῷ θερμὰ φύσις ἐνγισχύουσα ποιεῖ τὴν τότε χάριν ὄντα, λέγω δ᾽ οἷον ὀςὰ καὶ δέρμα καὶ νεῦρα 
αὔξησιν ὠπὸ τὸ μέσι κατὰ τὴν αὐτῆς φοράν. πρὸς ὄν κολ- καὶ φλέβες, ἔτι δὲ τρίχες καὶ τὸ τῶν ὀνύχων γέώος, καὶ 
λὴν ϑερμότητα ἀντίκειται πλείων ὑγρότης καὶ ψυχρότης, καὶ εἶ τι τοῖτον ἕτερόν ἐςιν. ἡ μὲν γὰρ τῶν ὀςῶν φύσις σωτη- 
διὼ τὸ πλῆθος ὀψιαίτατα πήγνυται τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν ρίας ἕνεκεν μεμηχάνηται μαλακῦ, σκληρὼ τὴν φύσιν ἴσα, 
ὀςῦν, ὃ καλῦσι βρέγμα τινές, διὰ τὸ πολὺν χρόνον τὸ θερ- 35 ἐν τοῖς ἔχεσιν ὑςῶ" ἐν δὲ τοῖς μὴ ἔχωσι τὸ ἀνάλογον, οἷον 
μὸν ἀκατμίχειν" τῶν δ᾽ ἄλλων ὑδιὴὶὶ τῦτο συμβαίνει τῶν ἐν τοῖς ἰχθύσι τοῖς μὲν ἄκανθα τοῖς δὲ χόνδρος, τὰ μὲν ἕν 
ἐναίμων ζῴων. καὶ ῥαφὼς δὲ πλείςας ἔχει περὶ τὴν κε- ἔχει τῶν ζῴων ἐντὸς τὴν τοιαύτην βοήθειαν, ἔνια δὲ τῶν 

2. ῥεῦμα ὅ΄. ἢ 3. παρεικάζοντι δ ΥΖ. ᾿Ο 6. τὴν γῆν Ζ. 12. τ} καὶ τῷ ΣΕ 1 13. αἰτίας ὁμοίας δΟΖ. Ἱ 1λ, τε οτὰ δ. ἢ 
οἱ οτὰ Ζ. ᾿ὶ 19. τοῖς] τῆς δ, τῶν Ῥ, τῷ ΕΥ̓͂. Π 21. δῆλον ΚΖ. | 22. αὐτῶν' ἐψόμενος γὰρ γήεται σκληρὸς καὶ ξηρός Ζ, ᾿ὶ 26. γεηρὰ 
καὶ σκληρὰ Ζ. [1 27. ἄνθρωπος) ὁ ἄνθρωπος δ. ἢ 29. πιεύμοα Ῥδῦν || 35. φλέγμα δ. 

2. ὁ ἱγκίφαλος ὁ πλείων δ). ἢ 5. παρηνοίας ρΓ Ῥ, παροινίας οοττ. [{|10. τε οπι Ζ. ᾿ 14. τέψν ἘΘΌΤΖ. | 4Ἴ. τὸ μὰν -- 18. 
“ενέσεως] αὐτῶν ἱστί Ζ. ᾿ 19. ὁμοιομερῶν) ἑτερογενῶν Ζ. ἢ 20. περὶ σαρκὸς πρῶτον ὅ. ΠΠ 22. καὶ οπι δ. ἤ τὸν οὔχ Ζ. 1 25. τὸ ροδὲ 
ἤτοι οἵὰ δ). ᾿ 26. ἂν οτὰ δ). ἢ εἴ οι Ζ. || προσλάβηι Ζ. ᾿ τὸ οτα Ζ. |] 21. ἢ] γὰρ Ζ. ἢ τε οπι δ Ζ. ἢ 29. τῦτ᾽ οἵχὰ Ζ. 
30. φανερὸν] τὸ φανερὸν Ὁ. || 32. τὸ οαχ ὅ).. [Π| καὶ] κἂν Ῥ 5 Ζ. || 33. εἴ τι] ἐπὶ ἈΞ. ἢ 31. τὴν οἵὰ δ. 
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ἀναίμων ἐκτός, ὥσπερ τῶν τε μαλακοςράκων ἕκαφον, οἷόν καὶ ὡς ἑνὶ καὶ συνεχεῖ καὶ ὡς δυσὶ καὶ διηρημόοις τρὸὶ 
κῳρκύοι καὶ τὸ τῶν καράβων γόος, καὶ τὸ τῶν ὀςρακο- τὴν κάμψιν. ὁμοίως δὲ καὶ φλὴὲψ ὑδεμία αὐτὴ καθ᾿ αὐτὸ 
δέρμων ὡσαύτως, οἷόν τὰ καλύμενα ὅςρεα" πᾶσι γὼρ τό: ἐςιν, ἀλλὰ πῶσαι μόριον μμᾶς εἰσί. ὀςῶν τε γὰρ εἴ τι κε. 

ἔρις τὸ μὲν σαρκῶδες ἐντός, τὸ δὲ συνέχον καὶ φυλάττον χωρισμώον ἦν, τὸ τ᾽ ἔργον ὑκ ἀν ἐποίει Ὦ χάρο ἡ τῶν ὀξῶι 
ἐκτὸς τὸ γεῶδές ἐξιν᾽ πρὸς γὰρ τῇ φυλακῇ τῆς συνεχείας, 5 ἐςὶ φύσις (ὅτε γὰρ ὧν κάμψεως ἣν αἤτιον ὕτ᾽ ὀρδότητει 
τῷ ἔχειν ὀλίγον. αὐτῶν τὴν φύσιν θερμὸν ἀναίμων ὄντων, ὑδεμιῶς μὴ συνεχὲς ὃν ἀλλὼ διαλεῖπον), ἔτι τ᾽ ἴβλαπτο 
οἷον πγυγεύς τις περικείμενον τὸ ὄςξρακον φυλάττει τὸ ἐμ- ἀν ὥσπερ ἀκανθά τις ἃ βέλος ἐνὸν ταῖς σαρζῥ. εἶτε φλὶψ 
πεπυρευμώον θερμόν. ἡ δὲ χελώνη καὶ τὸ τῶν ἐμύδων γές ἦν τις κεχωρισμόη καὶ μὴ συνεχὴς πρὰς τὴν ἀρχϑν, οἷα 
νος ὁμοίως ἔχειν δυκεῖ τύτοις, ἕτερον ὃν γένος τότων. τὰ δ᾽ ἀν ἔσωζε τὸ ἐν αὐτῇ αἷμα" ἡ γὰρ ὠπ' ἐκεϑης θυμότε 

ἔντομα τῶν ζῴων καὶ τὰ μαλάκια τούτοις τ᾽ ἐναντίως καὶ 0 κωλύει πήγνυσθαι, φαύεται δὲ καὶ σηπόμενον τὸ χωρζί- 
αὑτοῖς ἀντικειμένως συνέςηκεν" ὑδὲν γὰρ ὀςῶδες ἔχειν ἔοι- μενον. ἀρχοὶ δὲ τῶν μὲν φλεβῶν ἡ καρδία, τῶν δ᾽ ὀφῶν κα 
κεν ὑδὲ γεηρὸν ὠποκεκριμένον, ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, ἀλλὰ καλεμώη ῥάχις τοῖς ἔχεσιν ὀςἃ πᾶσιν, ἀφ᾽ ἧς συνεχὴς ἡ 
τὰ μὲν μαλάκια σχεδὸν ὅλα σαρκώδη καὶ μαλακά, πρὸς τῶν ἄλλων ὀςῶν ἐςὶ φύσις ἡ γὼρ τὸ μῆκος καὶ τὴν ὀράζτητα 
δὲ τὸ μὴ εὔφθαρτον εἶναι τὸ σῶμα αὐτῶν, καθάπερ τὰ συνέχεσα τῶν ζῴων ἡ ῥάχις ἐςΐν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη κιυμόν 
σωρμώδη, μεταξὺ ταρκὸς καὶ νεύρυ τὴν φύσιν ἔχει. μαλα- «5 τῷ ζῴε κάμπτεσθαι τὸ σῶμα, μία μὲν διὰ τὴν συκχρώ 
κὸν μὲν γὰρ ὥσπερ σάρξ ἐςιν, ἔχει δὲ τάσιν ὥσπερ νεῦς ἐςι, πολυμερὴς δὲ τῇ διαιρέσει τῶν σπονδύλων. ἐκ δὲ ταῦ: 
ρυν" τὴν δὲ σχίσιν ἔχει τὴς σαρκὸς καὶ κατ᾽ εὐθυωρίαν ἀλλὰ της τοῖς ἔχουσι κῶλα συνεχὴ πρὸς αὐτήν, τὼ τότων ἰςᾶ 
κατὼ κύκλους διαιρετήν' ὕτως γὰρ ὧν ἔχον χρησιμώτατον τῶν ὡρμονιῶν ἐς ίν, ἧ μὲν ἔχει τὰ κῶλα κάμψιν, ευνὸιδν- 
ὧν εἴη πρὸς τὴν ἰσχύν. ὑπάρχαι δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνά- μέμα τε νεύροις, καὶ τῶν ἐσιχώτων συναρμοττόντων, τὸ μα 
λογον ταῖς τῶν ἰχθύων ἀκανθαις, οἷον ἐν μὲν ταῖς σηπίαις 20 ὄντος κοίλε τῇ δὲ περιφερῦς, αὶ καὶ ὠμφοτέρῳν κοίλων, 
τὸ καλύμενον σηπίον, ἐν δὲ ταῖς τευθίσι τὸ καλύμενον ζξί- μέσῳ δὲ περιειληφότων, οἷον γόμφον, ἀςρώγαλον, ἦα γ᾽ 
φος, τὼ δ᾽ αὖ τῶν πολυπόδων τοίῶτον ἐδὲν ἔχει διὰ τὸ μι- γνηται κάμψις καὶ ἔκτασις" ἄλλως γὰρ ἢ ὅλως ὀδίκν 
κρὸν ἔχειν τὸ κύτος τὴν καλυμώην κεφαλήν, θάτερα δ᾽ εὐς τον, ἢ ὁ καλῶς ἀν ἐχοίουν τὴν τοιαύτην κύησο, ὅτε δ᾽ 
μήκη. διὸ πρὸς τὴν ὀρθότητα αὐτῶν καὶ τὴν ἀκαμψίαν ὑπ- αὐτῶν ὁμοίαν ἔχοντα τὴν ἀρχὴν τὴν θατέρου τῇ τυαντί 
ἔγραψε ταῦτα καὶ φύσις, ὥσπερ τῶν ἐναίμων τοῖς μὲν ἐς ἣν 2ς θατέρα, συνδίδεται νεύροις. καὶ χονδρώδη δὲ μόρια μιτεζὶ 
τοῖς δ᾽ ἄκανθαν. τὰ δ᾽ ἔγττομα τότοις τ᾽ ἐναντίως ἔχει καὶ τῶν κάμψεων εἰσιν, οἷον ςοιβή, πρὸς τὸ ἄλληλω μὲ τῇ 

τοῖς ἐναίμοις, καθώπερ εἴπομεν. ὑδὲν γὰρ ἀφωρισμένον ἔχει ειν. περὶ δὲ τὰ ὑςὰ αἱ σάρκες περιπεφύκασι, τρίξι» 
σκληρόν, τὸ δὲ μαλακόν, ἀλλ᾽ ὅλον τὸ σῶμα σκληρόν, λημμέαι λεπτοῖς καὶ ἰνώδεσι δισμοῖς, ὧν ἔκκο τὸ τὰ 
σκληρότητα δὲ τοιαύτην, ὀξὺ μὲν σαρκωδεςέραν, σαρκὸς δ᾽ ὀὁςῶν ἐςὶ γέος. ὥσπερ γὰρ οἱ πλεώττοντες ἐκ πηλῖ {5 
ἐσωδεςέραν καὶ γεωδχεςέραν, πρὸς τὸ μὴ εὐδιαίρετον εἶναι 30 ἦ τινος ἄλλης ὑγρῶς συςάσεως ὑφιςῶσι τῶν ςερεῶν 
τὸ σῶμα αὐτῶν. σωμάτων, εἶθ᾽ ὕτω περιπλάττεσι, τὸν αὐτὸν τρότοι ἡ φί᾽ 

9 Ἔχω δ' ὁμοίως ἣ τε τῶν ὀςῶν καὶ ἡ τῶν φλεβῶν φύ. σις δεδημαίργηκεν ἐκ τῶν σαρκῶν τὸ ζῷον, τοῖς μὲν ἦν ὧν 
σις. ἑκατέρα, γὰρ αὐτῶν ἀφ᾽ ἑνὸς ἠργμέη συνεχής ἐςι, καὶ λοις ὕπεςιν ὀςᾷ τοῖς σαρκώδεσι μορίοις, τοῖς μὲν κοιμέ' 
ὄτε ὀςὺν ἐςὶν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ὑδέν, ἀλλ᾽ ἢ μόριον ὡς συν. νοις διὰ κάμψιν τύτου χαριν, τοῖς δ᾽ ἀκινήτοις φυλαῖς 
εχῖς αὶ ἁπτόμενον καὶ προσδοδεμέον, ἦα χρῆται ἡ φύσις 35 ἕνεκεν, οἷον αἱ συγκλείουσαι πλευραὶ τὸ ςῆθος σωτηρῶ! 
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ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ 

χάριν τῶν -περὶ τὴν καρδίαν. σπλείγχνων" τὰ δὲ περὶ τὴν 
κοιλίαν ἀνόςεα πᾶσιν, ὅπως μὴ κωλύῃ: τὴν ἀνοίδησιν τὴν 
ὠκὲ τῆς τροφῆς γινομένην τοῖς ζῴοις ἐξ ἀνάγκης καὶ τοῖς 
θήλεσι τὴν. ἐν αὐτοῖς τῶν ἐμβρύων αὔξησιν. τὰ μὲν ἕν 
ζῳοτόκω τῶν ζῴων καὶ ἐν αὑτοῖς καὶ ἐκτὸς παρωπλησίαν 5 

ΜΟΡΙΩΝ Β. 6δδ 

δρώδης μέν ἐςιν, ἔχει δὲ μυελόν" ἀντ᾽ ὁςξ γὰρ αὐτοῖς ὑπ- 
ἐρχει τῦτο τὸ μόριον. σύνεγγυς δὲ κατὼ τὴν ὠφήν ἐς! τοῖς 
ὀςοἷς καὶ τὰ τοιάδε τῶν μορίων οἷον ὄνυχές τε: καὶ ὁπλαὶ 
καὶ χηλαὶ καὶ κέρατα καὶ ῥύγχη τὰ τῶν ὀρνίθων. πώντα 
δὲ ταῦτα βοηθείας ἔχουσι χάριν τὰ ζῷα" τὼ γὰρ ἐξ αὐ- 
τῶν συνεςηκότα ὅλα καὶ συνώγυμα τοῖς μορίοις, οἷον ὁπλή 

τε ὅλη καὶ κέρας ὅλον, μεμηχανητωι πρὸς τὴ σωτκχρίαν 

τῶν σωμάτων" ἐτιωχρῦ γὼρ᾽ πολλὰ γύεται μεγάλα τῶν ἑκάςοις. ἐν τότῳ δὲ τῷ γόει καὶ ἡ τῶν ὀδόντων ἐςὶ φύσις, 
ζῳοτόκων, οἷον ἐν Αιβύῃ καὶ «τοῖς τόποις τοῖς θερμοῖς καὶ τοῖς μὲν ὑπάρχεσα πρὸς ἣν ἔργον τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν, 
τοῖς ξηροῖς. τοῖς δὲ μεγάλοις ἰσχυροτέρων δεῖ τῶν ὑπερει- 10 τοῖς δὲ πρός τε τῦτο καὶ πρὸς ἀλκήν, οἷον τοῖς καρχαρό- 
σμυάώτων καὶ μειζόνων καὶ σπληροτέρων, καὶ τότων αὐτῶν δύσι καὶ χαυλιόδυσι πᾶσιν. ἐξ ἀνάγκης δὲ πάντα ταῦτω 
σοῖς βιαςικωτέροις. διὸ τὰ τῶν ὠρρέγων “σκληρότερα ἢ τὰ γεώδη καὶ ςερεὰν ἔχει τὴν φύσιν" ὅπλε γὰρ αὕτη δύνα- 
τῶν. θηλειῶν, καὶ τὰ τῶν σαρκοφάγων (ἡ. τροφὴ γὰρ διὰ μις. διὸ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μᾶλλον ἐν τοῖς τετρώποσιν 
μάχης τότοις), ὥσπερ τὰ τῷ λέοντος" ὅτω γὰρ ἔχει ταῦτα ὑπάρχει ζῴοις τῶν ζῳοτόκων, διὰ “τὸ γεωδεςέραν ἔχειν 
σχληριὼν τὴν φύσιν ὥς᾽ ἐξάπτεσθαι τυπτομένων καθάπερ ἐκ ι5 πάντα τὴν σύςασιν ἢ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. ἀλλὰ καὶ 
λίθων πῦρ. ἔχει δὲ καὶ ὁ δελφὶς ὑκ ἀκάνθας ἀλλ᾽ ὀςῶ περὶ τότων καὶ τῶν ἐχομένων, οἷον. δέρματος καὶ κύςεως 
ζῳργχτόκος γάρ ἐςιν. τοῖς. δ᾽ ἐνωΐμοις μὲν μὴ ζῳοτόκοις δὲ καὶ ὑμώος καὶ τριχῶν καὶ πτερῶν καὶ τῶν ἀνώλογον τύτοις 
παραλλάττει κατῶὼ μικρὸν ἡ φύσις, οἷον τοῖς ὄρνισων ὀςξᾷ καὶ εἴ τι τοῦτόν ἔς μέρος, ὕςερον. ἅμα τοῖς ἀνομοιομερέσι 
μώς ἀσθενέςξερα δέ, τῶν δ᾽ ὑχβύων τοῖς μὲν φοτόκοις ἄκαν- θεωρητέον τὴν αἰτίαν αὐτῶν, καὶ τος ἔνεκεν ὑπάρχει τοῖς 
ἔα, καὶ τοῖς ὄφεσιν ἀκανθώδης ἐξὶν ἡ τῶν ὑςῶν φύσις, 20 ζῴοις ἔκαςον" ἐκ τῶν ἔργων γὰρ γνωρίζειν, ὥσπερ κἀκεῖνα, 
“πλὴν τοῖς λίαν μεγάλοις" τότοις δέ, δι᾿ ἅπερ καὶ τοῖς ζῳο: καὶ ταῦτα ἀναγκαῖον ὧν εἴη. ὠλλ᾽ ὅτι συνώνυμα ταῖς ὅλοις 
τόκοις, πρὸς τὴν ἰσχιὴν᾿ ἰσχυροτέρων δεῖ τῶν φερεωματων, τὰ μέρη, τὴν τάξιν ἀπέλαβεν ἐν τοῖς ὁμοιομαρέσι γῦν, εἰσὶ 
τὰ δὲ καλούμενα σελάχη χονδράκανϑα; τὴ φύσιν ἐξέ δ᾽ ἀρχαὶ πιίντων τούτων τό τε ἐςοῦν καὶ ἡ σάρξ. ὅτι δὲ 
ὑγροτέραν. τε γὰρ ἀνωγκαῖὸν αὐτῶν. εἶναι τὴν κίνησιν, ὥςε περὶ γονῆς καὶ γάλακτος ἀπελίτομεν ἐ ἐν τῇ περὶ τῶν ὑγρῶν 
δχῖ καὶ τὴν τῶν ἐρεισμάτων μὴ κραῦρον εἶναι ἀλλὰ μαλα- 25 καὶ ὁμοιομερῶν θεωρίᾳ" τοῖς γὰρ περὶ γενέσεως λόγοις ὠρ- 
κωτέραν, καὶ τὸ γεῶδες εἰς τὸ δώμα τᾶν ἀνήλωκεν ἡ φύ- μέττεσαν ἔχει τὴν σκέψν" τὸ μὲν γὼρ αὐτῶν ὠρχὴ τὸ δὲ 
σις" ἅμω δὲ τὴν αὐτὴν ὑπεροχὴν εἰς πολλὺς τόκνς ἀδυνα. τροφὴ τῶν γιομένων ἐξέ. τ 
τεῖ διανέμειν ἡ φύσις. ἔεςι δὲ καὶ ἐν τοῖς ζῳοτόκοις πολλὰ Νῦν δὶ λέγωμεν οἷον ἀπ᾿ ἀρχῆς τάχ; ἀρξάμενοι 10 
τῶν ὀξῶν χονδρώδη, ἐν ὅσοις συμφέρει μαλακὸν εἶναι καὶ πρῶτον ὠπὸ τῶν. πρώτων. πᾶσι γὰρ τοῖς ζῴοις καὶ τε- 
μυξῶδες τὸ φιρεὺν διὰ τὸὺ σάρκα, τὴν περικειμένην, οἷον 30 λείοις δύο τὰ ἀναγκαιότατα μόριά ἐςιν, δ, τε δέχονται 
συμβέθηκε περί τε τὼ ὦτα καὶ τοὺς μυκτῆρας" θραύεται τὴν τροφὴν καὶ ἧ τὸ περίῖτωμα ἀφήσυσιν" ἔτε γάρ. εἶναι 

ἔχει τὴν τῶν ἐςῶν δύναμιν καὶ ἰσχυράν. πολὺ γὼρ μείζω 
πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν μὴ ζῳοτόκων ὡς κατὰ λόγον εἰπεῖν 

γὰρ τὰ κραῦρα ταχέως ἐν τοῖς ἀπέχουσιν. ἡ δὲ φύσις ἡ 
αὐτὴ χόνδρε καὶ ὀςῦ ἐς, διαφέρει δὲ τῷ μᾶλλον. καὶ ἧτο 
τον" διὸ καὶ ἀδέτερον αὐξάνεται ὠποκοπέν. οἱ μὲν ὧν ἐν τοῖς 

ἔτε αὐξάνεσθαι ἐνδύχεται ἄνευ τροφῆς. τὼ μὲν ἦν φυτά 
(καὶ γὰρ ταῦτα ζῶν φαμέν) τῷ μὲν ὠχρέςυ περιττώμα» 
τὸς ὑκ ἔχει τόπον' ἐκ τῆς γῆς γὼρ λαμβάνει πεπεμμέ- 

φτεζοῖς ὠμύελοι χόνδροι κεχωρισμένῳ μυελῷ" τὸ γὰρ χρ»- 35 γὴν τὴν τροφήν, ἀντὶ δὲ τότου προΐεται τὰ σπέρματα καὶ 
ριζέμενον εἰς ἅπαν μεμιγμέον μαλακὴν ποιεῖ καὶ μυξώδη τὸς καρπύς. τρίτον δὲ μέρος ἐν πᾶσίν ἐςὶ τὸ τότων μέσον, 
χὴν τὸ χόγδρε σύςασιν. ἐν δὲ τοῖς σελάχεσιν ἡ ῥάχις χον- ἐν ᾧ καὶ ἀρχή ἐς ἡ τῆς ζωῆς, ἡ μὲν ἦν τῶν φυτῶν φύ- 
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δὶς σα μόνιμος ἃ πολυειδής ἐςι τῶν ἀνομοιομερῶν" πρὸς ἐγκέφαλον" ὁ μὲν γὼρ ὑγρὸς καὶ ψυχρός, ἡ δ᾽ ὕδωρ τὴν 
γὰρ ὀλίγας πράξεις ὀλίγων ὀργάνων ἡ χρῆσις" διὸ θεωρη- φύσιν ἐςίν' τῦτο γὰρ τῶν διαφανῶν εὐφυλακτότωτόν ἐς. 
χέον καθ᾿ αὑτὰ περὶ τῆς ἰδέας αὐτῶν. τὰ δὲ πρὸς τῷ Κἂν ἔτι δὲ τὰς ἀκριβεςέρας τῶν αἰσθήσεων διὰ τῶν καθαρώτερον 
αἴσθησιν ἔχοντα πολυμορφοτέραν ἔχει τὴν ἰδέαν, καὶ τό- ἐχόντων τὸ αἷμα μορίων ἀναγκαῖον ἀκριβεςέρας γὔεσθαι" 
τῶν ἕτερα πρὸ ἑτέρων μᾶλλον, καὶ πολυχμςέραν, ὅσων μὴ 5 ἐκκόπτει γὼρ ἡ τῆς ἐν τῷ αἴματι θερμότητος κίνησις τὴν 
μένον τοῦ Ὧῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ εὖ Ὧῶν ἡ φύσις μετείληφεν. αἰσθητικὴν ἐνέργειαν" διὰ ταύτας τὰς αἰτίας ἐν τῇ κεφαλῇ 
τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος" ἢ γὰρ μόνον μετέχει τότων τὰ αἰσθητήριά ἐς ιν. ὁ μόνον δ᾽ ἐςὶ τὸ ἔμπροσθεν ἄσαρ- 
τῷ θείς τῶν ἡμῖν γνωρίμων ζῴων, ἢ μάλιςα πάντων. ὥςξε ον, ἀλλὰ τὸ ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς, διὰ τὸ πᾶσι τοῖς ἔχρ- 
διά τε τῦτο, καὶ διὰ τὸ γνώριμον εἶναι μάλις᾽ αὐτῷ τὴν σιν αὐτὴν ὀρθότατον δεῖν εἶναι τῦτο τὸ μόριον" ὑδὲν γὰρ ὁρ- 
τῶν ἔξωθεν μορίων μορφήν, περὶ τότε λεκτέον πρῶτον. εὐ- 10 θέσθαι δύναται φορτίον ἔχον, ἦν δ᾽ ὧν τοιζτον, εἰ σεσαρκω- 
θὺς γὰρ καὶ τὰ φύσει μόρια κατὰ φύσιν ἔχει τούτῳ μην εἶχε τὴν κεφαλήν. ἢ καὶ δῆλον ὅτι ὁ τῆς τῇ ἔγκε- 
μόνῳ, καὶ τὸ τότε ἄνω πρὸς τὸ τῷ ὅλε ἔχει ἄνω" μόνον φάλου αἰσθήσεως χάριν ἄσαρκος ἡ κεφαλή ἐξ" τὸ γὰρ 
γὰρ ὀρθόν ἐςι τῶν ζῴων ἄνθρωπος. τὸ μὲν οὖν ἔχειν τὴν ὄπισθεν ὑκ ἔχει ἐγκέφαλον, ἄσαρκον δ᾽ ὁμοίως, ἔχει δὲ 
κεφαλὴν ἄσαρκον ἐκ τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον εἰρημένων καὶ τὴν ἀκοὴν εὐλόγως ἔνια, τῶν ζῴων ἐν τῷ τόπῳ τῷ περὶ 
ἀναγκαῖον συμβέβηκεν. ὁ γὰρ ὥσπερ τινὲς λέγωσιν, ὅτι εἰ 1.5 τὴν κεφαλήν τὸ γὰρ κενὸν καλούμενον ἀέρος πλῆρές ἐστι, 
σαρκώδης ἦν, μακροβιώτερον ἂν ἦν τὸ γόος" ἀλλ᾽ εὐαι- τὸ δὲ τῆς ὠκοῆς αἰσθητήριον ἀέρος εἶναί φαμεν. ἐκ μὲν ἦν 
σθησίας ἕνεκεν ἄσαρκον εἶναί φασιν" αἰσθάνεσθαι μὲν γὰρ τῶν ὀφθαλμῶν οἱ πόροι φέρυσιν εἰς τὰς. περὶ τὸν ἐγκέφα- 
τῷ ἐγκεφάλῳ, τὴν δ᾽ αἴσθησιν ὦ προσίεσθαι τὰ μόριω τὰ λον φλέβας" πάλιν δ᾽ ἐκ τῶν ὦτων ὡσαύτως πόρος εἰς τὖ- 
σαρκώδη λίαν. τύτων δ᾽ ὑδέτερόν ἐςὶν ἀληθές, ἀλλὰ πολύ- πισθεν συνάπτει, ἔςι δ᾽ ὅτ᾽ ἄναιμον ἀδὲν αἰσθητοεδν ὅτε τὶ 

σαρκὸς μὲν ὁ τόπος ὧν ὁ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τὠναντίον ὧν 20 αἷμα, ἀλλὰ τῶν ἐκ τύτου τι. διόπερ ἀδὲν ἐν τοῖς ἐναίμοις 
ὠπειργάζετο οὗ ἕνεκα. ὑπάρχει τοῖς ζῴοις ὁ ἐγκέφαλος ἄναιμον αἰσθητικόν, ἀδ᾽ αὐτὸ τὸ αἵμω" ὑδὶν γὰρ τῶν ζῴων 
(οὐ γὰρ ἀν ἐδύνατο καταψύχειν ἀλεαίνωων αὐτὸς λίαν), μόριον. ἔχει δ᾽ ἐν τῷ ἔμπροσθεν τὸν ἐγκέφαλον πάντα τὸ 
τῶν τ᾽ αἰσθήσεων ἐκ αἴτιος ὁδεμιᾶς, ὅς γε ἀναίσθητος καὶ ἔχοντα τῦτο τὸ μόριον, διὰ τὸ ἔμπροσθεν εἶναι ἐφ᾽ ὃ αἱ- 
αὐτός ἐςιν ὥσπερ ὁτιῶν τῶν περιττωμάτων. ἀλλ᾽ ὁχ εὑρί. σθάνεται, τὴν δ᾽ αἴσθησιν ἀπὸ τῆς καρδίας, ταύτην δ᾽ ἐἶαι 
σκοντες διὰ τίνα αἰτίαν ἔνιαι τῶν αἰσθήσεων ἐν τὴ κεφαλῇ 25 ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι διὰ τῶν ἐναίμων γί. 

τοῖς ζῴοις εἰσί, τοῦτο δ᾽ ὁρῶντες ἰδιαίτερον ὃν τῶν ἄλλων νεσθαι μορίων, φλεβῶν δ᾽ εἶναι κενὸν τὸ ὕπισθεν κύτος. τέτα- 
μορίων, ἐκ συλλογισμῶ πρὸς ἄλληλα συνδυαΐζεσιν. ὅτι. μὲν κται δὲ τὸν τρόπον τῦτον τὰ αἰσθητήρια τῇ φύσει καλῶς, 
ἦν ἀρχὴ τῶν αἰσθήσεών ἐξιν ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος, διώ- τὰ μὲν τῆς ὠκοῆς ἐπὶ μέσης τῆς περιφερείας (ἀκόει γὰρ 
ρίςιαι πρότερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως" καὶ διότι αἱ μὲν δόν μόνον κατ᾽ εὐθυωρίαν ἀλλὰ πάντοθεν), ἡ δ᾽ ὄψις εἰς τὸ ἔμ- 
φανερῶς ἡἠρτημέναι πρὸς τὴν καρδίαν εἰσίν, ἥ τε τῶν ὡπτῶν 30 προσϑεν (ὁρᾷ γὼρ κατ᾽ εὐθυωρίαν, ἡ δὲ κίνησις εἰς τὸ ἔμ- 
καὶ ἡ τῶν χυμῶν, τῶν δὲ τριῶν ἡ μὲν τῆς ὀσφρήσεως μέ- προσθεν, προορᾶν δὲ δεῖ ἐφ᾽ ὃ καὶ κύησις). ἡ δὲ τῆς ὀσφρή- 

σῃ, ἀκοὴ δὲ καὶ ὕψις μώλις᾽ ἐν τῇ κεφαλῇ διὰ τὴν τῶν σεως μεταξὺ τῶν ὀμμάτων εὐλόγως. διπλῆν μὲν γάρ ἐξν 
αἰσθητηρίων φύσιν εἰσί, καὶ τότων ἡ ὕψις πᾶσιν, ἐπεὶ ἤἥ γἡ ἕκαςον τῶν αἰσθητηρίων διὰ τὸ διπλῦν εἶναι τὸ σῶμα, τὸ 
ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις ἐπὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν τοιότων ποιεῖ μὲν δεξιὸν τὸ δ᾽ ἀρις ερόν. ἐπὶ μὲν ἦν τῆς ὠἀφῆς τῦτ᾽ ἄδηλον 
τὸ λεγόμενον φανερόν" ἀκύυσι μὲν γὰρ καὶ ὀσφραίνονται, 35 τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι ἐκ ἔςι τὸ πρῶτον αἰσθητήριον ἡ σὰρξ καὶ 
αἰσθητήριον δ᾽ ἐδὲν ἔχεσι φανερὸν ἐν τῇ κεφαλῇ τότων τῶν τὸ τοίδτον μόριον, ἀλλ᾽ ἐντός. ἐπὶ δὲ τῆς γλώττης ἧττον 
αἰσθητῶν. ἡ δ᾽ ὄψις πᾶσι τοῖς ἔχεσιν εὐλόγως ἐςὶ περὶ τὸ μώ, μῶλλον δ᾽ ἢ ἐπὶ τῆς ἁφῆς" ἔςξι γὰρ οἷὸν ἀφή τις καὶ 
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αὕτη ἡ αἴσθησις, ὅμως δὲ δῆλον καὶ ἐπὶ ταύτης" φαύεται ἀκ ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ᾽ ἡ φύσις ἐποΐσε), πλειςάκις δ᾽: 
γὰρ ἐσχισμέη. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων φανερωτές ὁ ἄνθρωπος διὼ τὸ λεκτοδερμότατος εἶναι. ἡ ῥὲ βλεφαρίς 
ρὼς ἐςὶν ἡ αἴσθησις διμερής" ὦτά τε γὰρ δύο καὶ ὄμματα ἐς! δέρματι περιειλιμμόη" διὸ καὶ ἀ συμφύεται ἔτε βλε- 
καὶ ἡ τῶν μυκτήρων δύναμις διφυής ἐστιν. ἄλλον οὖν ἂν φαρὶς ὅτε ἀκροποσθία, ὅτι ἄνευ σαρκὸς δώματά ἐςΐν. τῶν 
τρότον κειμένη καὶ διεσπασμώη, καθάπερ ἡ τὴς ἀκοῆς, ὧκ 5 δ᾽ ὀρνίθων ὅσοι τῇ κάτω. βλεφαρίδι μύεσι, καὶ τὰ φοτόκα 
ἀὲ ἐποίει τὸ αὐτῆς ἔργον, ὁδὲ τὸ μόριον ἐν ᾧ. ἐς" διὼ γὰρ τῶν τετραπόδων, διὰ τὴν σκληρότητα τῷ δίρματος τῷ περὶ 
τῆς ἀναπνοῆς ἡ αἴσθησις τοῖς ἔχωσι μυκτῆρας, τῦτο δὲ τὸ τὴν κεφαλὴν ὕὅτω μύεσιν. οἱ μὲν γὰρ βαρεῖς τῶν πτερωτῶν 
μόριον κατὰ μέσον καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθέν ἐςιν.. διόπερ εἰς διὰ τὸ μὴ πτητικοὶ εἶναι τὴν τῶν πτερῶν αὔξησιν εἰς τὴν τῷ 
μέσον τῶν τριῶν αἰσθητηρίων συνήγαγεν. ἡ" φύσις τὸς μυ- δέματος παχύτητα τετραμμένην ἔχεσιν. διὸ καὶ τοι μὲν 

χτῆρας, οἷον ἐπὶ ςάθμην θεῖσω μίαν. ἐκὶ τὴν τῆς ἀναπνοῆς τὸ τῷ κάτω βλεφάρῳ μύεσι, περιστεραὶ δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα: 
κίησιν. καλῶς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔχει ταῦτα τὰ αἰσθητήά- ἀμφοῖν. τὰ δὲ τετράποδα. τῶν φοτόκων φολιδωτώ ἐστιν" 

11 μια. ζῴοις πρὸς τὴν ἰδίαν φύσιν ἑκάςῳ. τὼ μὲν γὰρ τετρά- ταῦτα δὲ σκληρύτερα πάντα τριχός, ὥςε καὶ τὰ δόματα 
ποδὰ ὠπηρτημέώα ἔχει τὰ ὦτα καὶ ἄνωθεν τῶν ὀμμάτων, τῷ δέρματος. τὸ μὲν ὗν περὶ τὴν κεφαλὴν σχληρόν ἐςῖν αὖ- 
ὡς δόξειεν ἄγ. ὡς ἔχει δέ, ἀλλὰ φαΐεται διὰ τὸ μὴ ὀρθὰ τοῖς, διόπερ. ὑκ ἔχει βλέφαρον ἐκεῖθεν, τὸ δὲ κάτωθεν σαρ- 

εἶναι τὰ ζῷα ἀλλὰ κύκτειν. ἕτω δὲ τὸ πλεῖξον κυεμώνων 195 κῶδες, ὥς" ἔχειν τὸ βλέφαρον λεπτότητα καὶ τάσιν. σκαρ-- 
χῤήσιμια μετεωρότερα τε ὄντα καὶ. κιώμενα" δέχεται γὰρ δαμύττωσι δ᾽ οἱ βαρεῖς ὄρνιθες τότῳ μὲν οὔ, τῷ δ᾽ ὑ 

12 φρεφόμενα “πάντοθεν τὰς. ψόφυς μελλὸν. «οἱ, δ᾽ ὄρνιθες τὸς διὼ τὸ βραδεῖαν εἶναι τὴν τότυ κίνησιν, “δεῖν δὲ ταχεῖαν. γί- 

πόρος μόνον ἔχουσι διὰ τὴν: τῷ. δέρρκατοσ: σκληρότηται, καὶ νεσθαι" ὁ δ᾽ ὑμὴν τοιῦτον. ἐκ δὲ τῷ κανθ τοῦ παρὰ τοὺς: 
τὸ ἔχειν μὴ τρίχας ἀλλὰ πτερωτὰ. εἶναι" ὡς ἦν ἔχει. τος μυκτῆρας σκαρδαμύττουσιν, ὅτι βέλτιον ὠπ᾿ ἀρχῆς μιῶς 

αὐτὰ ὅλην ἐξ ἧς ἀν ἔπλασε. τὰ ὦτα. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν Ὦ τὴν φύσιν εἶναι αὐτῶν, ὅτοι δ᾽ ἔχουσιν ἀρχὴν" τὴν πρὸς τὸν 
τετραπόδων τὼ φοτέκα. καὶ φολιδωτά" ὁ γὰρ αὐτὸς ἁρμό- μυκτῆρα. πρόσφυσιν" καὶ τὸ πρόσθιον. ἀρχὴ τοῦ. πλαγίου 
{εἰ καὶ ἐπ᾿ ἐκείν εν λόγοι. ἔχει δὲ καὶ ἡ φώκη τῶν ζῳοτός. μῶλλον. τὼ δὲ τετράποδα καὶ - ὠοτόκα ὦ σκαρδαμύττει 
κων κε ὦτα ἀλλὰ πόρυς. ἀκοῆς, διὰ τὸ τὐὐμεονα «ἶνας ὁμοίως, ὅτι ὑδ᾽ ὑγρὰν αὐτοῖς. ἀνωγκαδν ἔχειν καὶ ἀκριβῆ 
τετράπουν, .... τιον, τὴν. ἔψιν ἐπιγείοις. ὗ σιν. ταῖς. δ᾽ ὄρνισιν. ἀναυγκαῖον" ̓ πόρῥωθεν; 

15. ᾿ Καὶ «αἱ μὲε ἄνθρωποι καὶ οἷ: ἔριδες 2: τὼ ζῳοτόκα “ γὼρ ἡ. χρῆσις τῆς. ὅψως, διὸ καὶ τὰ ̓ γαμψώνυχα μ᾿ 
καὶ τὰ ῷοτόκα τῶν τετραπόδων φυλακὴν ἔχεσι τῆς ὄψεως, ἀξυωπαΐ (ἄνωθεν γὰρ αὐτοῖς ἡ! θεωρία. τῆς τροφῆς, διὸ καὶ 
τὰ μὲν ζῳοτόκα βλέφαρα δια, οἷς καὶ σκαρδωμύττουσι, ἀναπέτονται ταῦτα μάλιςια τῶν ὀρνέων. εἰς. ὕψος), τὰ δὰ 
τῶν δ᾽ ὀρνίθων. ἄλλοι τὰ καὶ οἱ βαρεῖς καὶ “τὼ φοτόκαν τῶν. ἐπίγειαι καὶ μὴ πτητοϊα,. οἷον ὠχεκτρυόνες καὶ τὼ τοιαῦτα, 
πετραχόδων τῇ, κάτω βλέφαρίδι ρυάεσιν" σκαρδαμύττυσι δ᾽. ὑκ ὀξυωτώ" οὐδὲν γὰρ. αὐτὼ κατεχείγει πρὸς τὸν βίον. οἱ 
αἱ. ὄρνιθες “ἐκ τῶν καγθῶι ὑμένι.. τοῦ μὲν ὧν φυλακὴν ἔχειν 8. δ᾽ ἰχϑύες καὶ τὼ ἔντομνα καὶ τὼ -σκλορόδερμα, διᾳ φέροντα. 
αἴτιον τὸ ὑγρὼ τὰ. ὄμματα εἶναι, ἦα ὀξὺ βλέπωσι τῦτον μὲν ἔχοσι τὰ ὄμματα, βλέφαρον δ᾽ ὑδὲκ. αὐτῶν ἔχει. τὼ 
τὸν- τρόπον ὑπὸ τῇσι φύσεως. σκλαρόδερμα γὰρ ὄντα ἀβλα-- μὲν γὰρ σκληρόδερμα ὅλως ὑκ -ἔχει"- ἡ δὲ τῷ -βλεφάρου' 
βέξερα μὲν ἂν ἦν ὑπὸ τῶν. ἔξωθεν. ἀροσπιπτόνϊων, Ὡς ὀξυω-- χρῆσις ταχεῖαν. καὶ δερματικὴν ἔχει. τὴν ἐργασίαν" ἀλλ 
τὸ δέ, τύτα, μὰν, ἵν: ξιεκα, λεπτὸν. δέρμα τὸ περὶ τὴν κόρην ἀντὶ ταύτης τῆς. φυλακῆα κατα σκληρόφθαλμα ἐξον,. οἷον: 
ἐς, τῆς δὲ σωτηρίας, χάριν τὰ βχέφαρᾳ" καὶ διὰ «τοῦτο 35. βλέχογτᾳ-διὼ τῷ βλεφάρου προσπεφκικότος: - ἐχιὼ δ᾽ ὠναγ-. 
σκαρδαμύσσει τε: πάντα- «αὐ. μεΐλας᾽ ἄνφρωπος, πάντα μὲ κῶν διὰ τὴν σκληρότητα ἀμβλύτερον βλέπειν, ικιύμέους 
ὅπως τὼ προσπίπτοντα τοῖς βλεφάροις κωλύωσι (καὶ τῦτο ἐποίησεν ἡ φύσις τὸς ὀφθαλμὸὲς τοῖς ἐντόμοις, καὶ μῶλλον 

οὐ ρϑ8. αἵρεσις ΟῬΟ Ἐ ἀ, ὕνίοια Ζ, ἢ} ἄκρα .Ζ. ἰἰ 6. φῇ γάρυζ, ! ἑαυτῆς ῬΖ..} 9,. τὸς μνετῆρκρ, ἡ φύσις ζζ, ἢ. 46, ςαϑμῆι Ζ.. 1 
τὴν οι». ῬΖ. ΠΠ 1Ὰς. τῶν τλείςαν Ζ. [Δ κωνμένοις . ᾿Π|ῦ λῷ,- μόννς Ζ. Ἵ 19.. τὸ οπι ἈΡΘΤΏΧΖ, 1. 25. φοτέλα καὶ τὰ ζωρτόκᾳε. Ζ. 
28. τῶν δ᾽ -- 80. οἷ οἱ δὲ Ζ. || 31. τὰ οὶ Ῥ. [[ τῶτον --- 32. ψύπρε ὀπε ζ, " 84. ἘΠΡΕΕΣ. Ι “Ὁ ὅν εἴ ἘΡΕΣ, “ὧδ ε: 
317. κωλύνοι Χ᾽ δον κΑλιονος ΕΝ πρὸ Ι 
τι τ(ς πολλάκι ἘΡΘΌΥ.. Π 213 ἃ ΖΟ.Ὶ 2. ἜΣΑΝ ὡς Ζ,. ἐρβδετες. 5. ἤ φλέβαμι Ἑ. ! Ἴ. γὰρ οτὰ Ζ. Ν καρεῖς. 5. Ι “4. δὰ 
οσὰ Ζ. ᾿ 14. δὲ τὸ. Ζ. ̓ ᾿. 15. ἔχει Ζ. ἵ λεπτέτητα καὶ τίσιν οχ Ζ. ἢ 16. 97] ὧν Ε. ̓  11. δεῖ Ζ. { 18. τῷῪ Ζ. || 28. ἀναγ-. 
καίαν Ε. ᾿ἃ 25. μὴ} μόνα Ζ. || 21. ἀναπετῶνται δ), νὼ πετωτται Ζ. ᾿ ὀρνίθων. Ζ.ν . 29. αὐτὰ μορὶ βίον ὥϊ, οτχλ Ζ. ἢ 33. παχεῖαν 
Ζ. 1 τὴν οτα ὅδ. || 37. τοῖς] τοῖς δ᾽ Ζ. 

Οοοο 
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ἔτι τοῖς σκληροδόρμοις, ὥσπερ ἔνια τῶν τετραπόδων τὼ ὦ- ποίηκε, τότοις ἐνδεῶς ἔχει τὰ περὶ τὴν κέρκον, οἷον ἐπὶ τῶν 
τὰ, ἵπως ὀξύτερον βλέπη ςρέφοντα πρὸς τὸ φῶς καὶ δὲ: ἄρκτων συμβέβηκεν. τὴν δὲ κεφαλὴν ἄνθρωπός ἐστι τῶν 
χόμενα τὴν αὐγήν. οἱ δ᾽ ἰχθύες ὑγρόφθαλμοι μέν εἰσσ. ζῴων δασύτατον, ἐξ ἀνάγκης μὲν διὰ τὴν ὑγρότητα τῶ 
ἀναγκαία γὰρ τοῖς πολλὴν ποικμένοις κύησιν ἡ τῆς ὄψεως ἐγκεφάλε καὶ διὰ τὼς ῥαφάς (ὅπε γὰρ ὑγρὸν καὶ θερμὸν 
ἐκ πολλοῦ χρῆσις. τοῖς μὲν οὖν πεζοῖς ὁ ἀὴρ εὐδίοπτος" 5 πλεῖστον, ἐνταῦθ᾽ ἀναγκαῖον πλείστην εἶναι τὴν ἰχφυςη), 

ἐκεύοις δ᾽ ἐπεὶ τὸ ὕδωρ πρὸς μὲν τὰ ὀξὺ βλέπειν ἐναντίον, ἔνεκεν δὲ βοηθείας, ὅπως σκεπαϊζωσι φυλάττουσαι τὰς ὑ- 

ἀκ ἔχει δὲ πολλὼ τὼ προσκρέσματα πρὸς τὴν ὄψιν ὥσπερ περβολὰς τῷ τε ψύχεος καὶ τῆς ἀλέας. πλεῖζος δ᾽ ὧν χαὶ 
ὁ ἀήρ, διὸ μὲν τῦτ᾽ ὑκ ἔχει βλέφαρον (δὲν γὰρ αὶ φύσις ὑγρότατος ὁ τῶν ἀνθρώπων ἐγκέφαλος πλείστης χαὶ τῆς 
χοιεῖ μάτην), πρὸς δὲ τὴν παχύτητα τῷ ὕδατος ὑγρόφθαλοι φυλακῆς δεῖται" τὸ γὰρ ὑγρότατον καὶ ζεῖ καὶ ψύχεται 
μοί εἰσιν. ΔῈ ελον το κ᾽ Ὁ ὁ μάλιςα, τὸ δ᾽ ἐκαντίως ἔχον ἀπαθέςερόν ἐςτν. ἀλλὰ τοὶ 

4Ἑ δΒλεφαρίδας δ᾽ ἐπὶ τῶν βλεφάρων ἔχοσιν ὅσω τρίχας μὲν τύτων. παρεκβᾶναι. συμβέβηριεν ἐχομένοις τῆς κερὶ τὸς 
ἔχουσιν, ὄρνιθες δὲ καὶ τῶν φολιδωτῶν ἀδέ' ᾧ γὰρ ἔχουσε βλεφαρίδας αἰτίας, διὰ τὴν συγγέώειαν αὐτῶν, ὥστε τὶ 
τρίχας. περὶ γὼρ τὰ στρεθφ τῷ Λιβυκῖ τὴν αἰτίαν ὕστεροα τῶν λοιπῶν ἐν τοῖς οἰκείοις καιροῖς ἀποδοτέον τὴν μνίω. 
ἐρῦμεν" τῆτο γὰρ ἔχει βλεφαρίδας τὸ ζῷον. καὶ. τῶν ἐχόν. . Αἱ δ᾽ ὀφρύες καὶ αἱ βλεφαρίδες ἀμφότεραι βοηθείας Ὁ 
τῶν τρίχας ἐπ᾿ ὠμφότερα οἱ ἄνθρωποι μόνον ἔχουσιν. τὰ 15 χάριν εἰσίν, αἱ μὲν ὀφρύες τῶν καταβαινόντων ὑγρῶν, ὅπως 
γὰρ τετράποδα. τῶν ζῴων -ἐκ τοῖς ὑπτίοις τι ἔχει τρίχας, ἀπας ὄγωσα οἷον. ἐπογείσωμα τῶν ὠπὸ τῆς κεφαλῆς ὑγρῶν, 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πρώνέσι. μάλλον: οἱ δ᾽ ἄνθρωποι τὐναντίον ἐξ ἀἱ δὲ βλεφαρίδες τῶν πρὸς τὰ ὄμματα προσπιπτόντων ἦε: 

τοῖς ὑπτίσις μᾶλλον ἢ ἐν. τοῖς πρανέσιν, σκύπης γὰρ χάριν καὶ, οἷον τὰ χαρακώματα ποιῶσί τινες πρὸ τῶν ἐργμάτω, 
αἵ τρίχες ὑπάρχεσι τοῖς ἔχεσιν’ τοῖς μὲν ἦν τετράποσι τὰ εἰσὶ δ᾽ αἱ μὲν ὀφρύες ἐπὶ συνθέσει ἐςῶν, διὸ καὶ δαεύν»: 
πρανῆ δεῖτωμ. μᾶλλον τῆς σκέπης, τὰ δὲ πρόσϑια τιμιώτε- Ὁ ται πολλοῖς ἀπογηράσκυειν ὅτως ὥςε δεσθαι κυρᾶς, αἱ ἃ 

ρα μέν, ἀλλὰ λεάζει διὰ τὴν κάμψιν" τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις βλεφαρίδες ἐπὶ τέρατι φλεβίων" ἦ γὰρ τὸ δέρμα πραεῖα, 
ἐχεὶ ἐξ ἴτε διὰ τὴκ ὀρθότητα τὰ πρόσθια τοῖς ὀπισθίοις, τοῖξ καὶ τὰ φλέβια πέρας ἔχει τῷ μήκυς, ὥστ᾽ ἀναγκαῖον δὲ 
τιμμωτέροις ὑπέγραψεν ἡ φύσις τὴν βοήθειαν" ἀεὶ γὰρ. ἐκ τὴν ἀπσιν ὀιμάδα σωματικὴν σαν, ἀν μή τι τῆς φύ' 
τῶν ἐνδεχομένων αἰτία τῷ βελτίανός ἐςιν. καὶ διὰ τῶτο τῶν σεως ἔργον ἐμποδίσῃ πρὸς ἄλλην χρῆσιν, καὶ διὰ τὴν τὴ» 

Ἰοτραπόδων ὑθὲν ὅτε βλεφαρίδα. ἔχει τὴν κάτωθεν, ἀλλ᾽ Ἡ αὐτὴν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἐν τοῖς τόποις τούτοις γβετθμ 
ὑπὸ τῦτο τὸ βλέφαροχ ἐνίοις. παρα φύονται μαναὶ τρίχες, τρίχας. ὁ. ἰῷ 
ὅτ᾽ ἐν ταῖς μασχιίλαις ὅτ᾽ ἐπὶ τὴς ἤθης, ὥσπερ τοῖξ ἀ- . ἘΩῖΣ μὲν ἦν ἄλλοις ζῴοις τοῖς τετράποσι καὶ ἴνπρι 
βρώποις". ἀλλ᾽ ἀντὶ τότων τὰ μὲν καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα πρώ- ποις ὁ πόρρω τρόπον τινὰ διέξηκεν ἀλλήλων τὸ τῆς ὀσφρ 
νὸς ὀχδάσυνται ταῖς. θριξίν, οἷον τὸ τῶν χυνῶν γώος, τὰ δὲ σόως αἰσθητήριον, ἀλλ᾽ ὅσα μὲν ἔχει προμήκεις εἰς στο 
λοφιὰν ἔχαι, κωδάχερ ἵππαι καὶ τιὲ τοιαῦτα τῶν ζῴων, Ὁ ὠπηγμίας τὰς σιαγόνας, ἐν τῷ καλουμόν ῥύγχει μὲ 
τὰ δὲ χαίτην, ὥσπερ ὁ “ἄρρην λέων, ἔτι δ᾽ ὅσα. κέρκες ἔχει τὸ τῶν μνκτήρων ἐνυπάρχει μόριον κατὰ τὸν ἐνδεχήμδν 
μᾶκος ἐχώσας, καὶ ταύτως ἐπικεκόσμηκεν ἡ φύσις ἐριξί, τρόπον, τοῖς δ᾽ ἄλλοις μᾶλλον διηρθρωμένον ἐξὶ πρὸς τὸρ 
τοῖς μὲν μοιρὸν ἔχυσι. τὸν ςόλον μακραῖς, ὥσπερ τοῖς ἴπ-. σιαγόνας. ὁ δ᾽ ἐλέφας ἰδιαίτατον ὄχει τῦτο τὸ μόρων τῷ 
ποις, τοῖς δὲ μιαριρὸν βραχείαις, καὶ κατὰ τὴν τὸ ἄλλου ἄλλων ζῴων" τό τε γὰρ μέγεθος καὶ τὴν δύναμιν ἴχα 
σώματος φύσιν" πανταχῇ γὰρ ὠποδίδωσι λαβῶσα ἑτέρω- ὃς περιττήν, μυκτὴρ γείρ ἐξὶν ᾧ τὴν τροφὴν προσώγεταιν κι 
δὲν πρὸς ἄλλο μόριον. ὅσοις δὺ τὸ σῶμα δασὺ λίαν πε: θάπερ χειρὶ χρώμενος, πρὸς τὸ στόμα, τήν τε ζηρὰ καὶ 

8. μέν οπι δῦ [ 6. ἱπὶ Ε. ΠΠ 13. γὰρῖ δὲ Ζ. ἢ τῷ οπὶ δ Ζ. ἢ στρουθοῦ οτα Ζ. ἢ 14. βλεφαρίδας Ζ. ἢ 17. δ᾽ οτὰ Ζ. ἰ 

μᾶλλον ἰν τοῖς ὑπτίοις Ζ, 19... τοῖς} ἐν τοῖς Ζ. || 20. μᾶλλον δεῖται Ῥὶ ἢ 24. ἀλλ᾽ ἀλεάζιι ΡΣ, ἰαδογῖο Ζ. ἢ 26. μαναὶ] μὲν εἰ 5 
ῬΘΩΥ.Υ 21. μὰ ὁπ. Ε. καὶ 28. τὸ ΕΒΟΟΤΖ, ἢ ἔλυ Υ΄. 11 29. δεδάσυται (δ. ἢ 80. λοῴίαν ὅν, ἢ 82. ταῦτα ὈΖ. ᾿ὶ 33. ὅττο γὴν 
τοῖς Ε. .. ΟΝ ἐπ ἂν τον .- Ὁ Ξ δὲ ᾿ 

1. πε] πρὸς δ. ἢ τὴν ἄρκτον Ῥ.. ἢ 3. ἔςιν ἄνθρωπος δ. ἢ 8. μὴ] μὲν γὰρ », δὲ δῖσ. ἢ Δ. διὰ οτχ δ. ΠΠ 5. εὗκι πλέςῃ 
Ῥ. "} 6. φνκάττωσι Ῥ. { 1. καὶ ῥγρότατος ροϑὲ 8. ἐγκέφαλος δ). ἢ 12. φλεβκρίδας 5. Ὁ 13. μνείῳ)} μνείαν αὐτῶν ῬΖ. 4 εἰ 

εἰ 21. φλεβαρίδες 5, ᾿' (6. ἀπογείσσωμα Υ͂, Ἱ 17. πρὸς τὰ ὄμματα οπι δ). ἢ 18. ἐρυμοίτων οὐϊε. ἢ 34. καὶ οἵα Ῥ. ἢ 30. ἐῥτν 
μίας Ζ. ̓ ὶ 32. δ οἵα Σ΄, || 33. ἰδιώτατον ἘΡΘΥ͂ εἰ ρν ὕ'.. 
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τὴν ὑγράν, καὶ τὰ δένδρα περιελίττων ἀνασπᾷ, καὶ χρὴς ἀλλ᾽ ἔναιμα καὶ φοτόκα τῶν τέτρακόδων, τὸς μὲν πόρους 
τῶ καθάπερ ὧν εἰ χειρί, τὸν γὰρ φύσιν ἑλῶδες ἅμα τὸ ἔχμσι τῶν μυκτήρων πρὸ τῷ στόματός, ὥςε δ᾽ εἰπεῖν μυ- 
ζῷόν ἐςι καὶ πεζόν, ὥστ᾽ ἐπεὶ τὴν τροφὴν ἐξ ὑγροῦ συν- κτῆρας, εἰ μὴ διὰ τὸ ἔργον, ὑκ ἔχουσι φανερῶς διηρθρω- 
ἔθαινεν ἔχειν, ἀναπνεῖν δ᾽ ἀναγκαῖον πεζὸν ὃν καὶ ἶναι- μένους" ἀλλ ἅ. γε ὄρνις ὥςε μηθὲν ἂν εἰπεῖν ἔχειν ῥῖνας. 
μάν, καὶ μὴ ταχεῖαν ποιεῖσθαι τὴν μεταβολὴν ἐκ τοῦ ὑ- 5 τῦτο δὲ συμβέθηκεν, ὅτι ἀντὶ σιαγόγων ἔχει τὸ καλύμε-. 
γροῦ πρὸς τὸ ξηρόν, καθάπερ ἔνια τῶν ζῳοτόκων καὶ νὸν ῥύγχος, αἰτία δὲ τύτων ἡ φύσις ἡ τῶν ὀρνίθων; συνε- 
ἐναίμων χαὶ. ἀναπνεόντων, τὸ γὰρ μέγεθος ὃν ὑπερβάλλον, ςυκυῖω τῦτον τὸν τρόπον. δίπυν γᾷρ ἐςι καὶ πτερνγωτόν, ἡ 
ἀναγκαῖον ὁμοίως ἦν χρῆσθαι τῷ ὑγρῷ ὥσπερ καὶ τῇ γῇῆ- ὥς ἀναίγκη μυιρὸν τὸ βάρος ἔχειν τὸ τῇ αὐχένος καὶ τὸ 
εἷον οὖν τοῖς κολυμβηταῖς ἔνιοι πρὸς τὴν ἀναπνοὴν ὄργανᾳῳ τῆς κεφαλῆς, ὥσπερ καὶ τὸ ςῆθος ςενόν᾽ ὅπως μὲν ἵν ἦ 
αορίζονται, ἶνα πολὺν χρόνον ἐν τῇ θαλάττῃ μένοντες ἔλ- 10 χρήσιμον πρός τε τὴν ἀλκὴν καὶ. διὼ τὴν τροφήν, ὀς ὥδες 
κωσιν ἔξωθεν τῷ ὑγρῷ διὰ τῷ ὀργάνου τὸν ἀέρα, τοῦτον ἡ ἔχωσι τὸ ῥύγχος, ςενὸχ δὲ διὰ τὴν μικρότητα τῆς κεφατ 
φύσις τὸ τῷ μυκτῆρος μέγεθος ἐποΐησε τοῖς ἐλέφασιν. διό- λῆς. ἐν δὲ. τῷ͵ ῥύγχει τὸς πόρους ἔχουσι τῆς ὀσφρήσεως, 
παρ ἀναπνέμειν ἄραντες ἄγῳ διὰ τῷ ὕδατος τὸν μυκτῆρα, - μυκτῆρας δ᾽ ἔχειν ἀδύνατον. περὶ δὲ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν 
ἄν ποτε ποιῶνται δ᾽ ὑγρῦ τὴν. πορείαν καθάπερ γὼρ εἶκο- μὴ ἀναπνεόντων ἔρηται πρότερον δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἔχουσι 
μεν, μυκτήρ. ἐς» ἡ προβοσκὶς τοῖς ἐλέφασυ. ἐπεὶ δ᾽ ὠ- 15 μυκτῆρας, ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ τῶν βραγχίῳ, τὰ δὲ διὰ 
δύνατον ἣν εἶναι τὸν μυκτῆρα τοιοῦτον μὴ μαλακὸν ὅντα τῷ αὐλῦ, τὰ δ᾽ ὅ ὄτομα διὰ τοῦ ὑποζώματος αἰσθάνονται 
μαδὶ »ὐμιατεσύαι δυνάμενον (ἐνεπόδιζε γὰρ ἂν τῷ μήκει τῶν ὀσμῶν, καὶ πάντα τῷ συμφύτῳ πνεύματι τὰ σώμα- 
ψρὸς τὸ λαβεῖν τὴν θύραθεν τροφήν, καθάπερ φασὶ τὰ τος ὥσπερ κινεῖται" τοῦτο δ᾽ ὑπάρχει λώφ χῶσι καὶ οὐ 
κέρματα τοῖς ὀπισθονόμοις βυσίν" καὶ γὰρ ἐκείνυς νέμεσθαΐ θύραθεν ἐπείσακτόν ἐς:ν.. 

φασιν ὑκοχωρόντοις πάλιν χυγηδόν) ὑπάρξαντος ἦν τοιότε  ἘΥπὸ δὲ τὺς μυκτῆρας ἡ τῶν. χαιλῶν εἰ ἼΞΣ «ας 
τῦ μυκτῆρος, ἡ φύσις παρακατα χρῆται, καθάπερ εἴωθεν, ἔχμσι τῶν ἐναίμων ὀδόντας. τοῖς γὰρ ὄρνισι, καθάπερ εἶ- 
ἐκὶ χλείονα τοῖς αὐτοῖς μορίοις, ἐντὶ τῆς τῶν προσθίων ᾿πομεν, διὰ τὴν τροφὴν καὶ τὴν ἀλκὴν τὸ ῥύγχος. ὁςῶδες 
'ποδῶν χρείας, τότες γὰρ τὼ πολυδάκτυλα τῶν τετραπό- ἐςν" συνῆκται γὰρ εἰς ἣν ἀντ᾽ ὀδόντων καὶ κχειλῶν, ἄστερ 
δὼν ἀντὶ χερῶν ἔχυσιν, ἀλλ᾽ ὁ μόνον ἔνεχ᾽ ὑποςάσεως τῷ ἀν εἴ τις ἀφελὼν ἀνθρώπου τὰ χείλη καὶ συμφύσας. τὸς 
ββώρους" οἱ δ' ἐλέφαντες τῶν πολυδακτύλων εἰσί, καὶ ὅτε 25 ἄνωθεν ὀδόντας. χωρὶς καὶ τοὺς κάτωθεν τρραγάχοι μῆκος 
δυχαλὸς ἔχεσιν ὅτε μώνυχας τὸς πόδας" ἐκεὶ δὲ τὸ μέ. ποιήσας ὠμφοτέρωθεν εἰς φενόν" εἴη γὰρ ὧν τῦτο ἤδη ῥῥύγο 
Ὕεθος. πολὺ καὶ τὸ βάρος τὸ τῷ σώματος, διὼ τῦτο μόνον χος ἀρνιθῶδες. τοῖς μὲν οὖν. ἄλλοις ζῴοις πρὸς σριτηρίαν 
ἐρείσμωτός εἰσι χάριν, καὶ διὰ τὴν βραδυτῆτα καὶ τὴν τῶν ὀδόντων ἡ τῶν χερλῶν φύσις ἐξὶ καὶ πρὸς φυλακήν, 
εἰφυΐαν τῆς κάμψεως οὐ χρήσιμον πρὸς ἄλλο οὐδέν, διὰ διόπερ ὡς ἐκείνων μετέχυσι τὸ ἀκριβῶς καὶ καλῶς ἢ τ- 
μὲν ἵν: τὴν ἀκαπνοὴν ἔχει μυκτῆρα, καθώπερ καὶ τῶν ἄλ- 30 γαντίον, ὅτῳ καὶ τῇ διρηρθρῶσθαι τῶτα. τὴ “μόριον ἔχυσιν" οἱ 
λων ἕκαστον 'ττῶχ ἐχόντων πλεύμονα ζῴων, διὰ δὲ τὸν. ἐν δ᾽ ἄνθρωποι μωλακὰ καὶ σαρκώδη καὶ -δυνάμανα: χιωρίζας: 
τῷ ὑγρῷ διατριβὴν καὶ τὴν βραδυτῆτα τῆς ἐκεῖθεν μετα- σθαι, φυλακῆς τε ἄνεκαι. τῶν ὀδόντων ὥσπερ καὶ τᾷ ἀλλά 
βολῆς δυνώμενοεν ἑλίττεσθαι καὶ. μακρόν" ὠφηρημέης δὲ καὶ μᾶλλον ἔτι διὰ τὸ εὖ᾽ πρὸς γὼρ, τὸ χρῆφθαι τῷ λόν 

τῆς τῶν ποδῶν χρήσεως, καὶ ἡ φύσις, ὥσπερ εἴπομαν, κα Ὑῳ καὶ ταῦτα. ὥσπερ γὰρ τὴν γλῶτταν. ὑχο ὁμοίαν τοῖς 
ταχρῆται καὶ πρὸς τὴν ὠπὸ τῶν ποδῶν γιομέον ἀν βαήτ 85 ἄλλοις ἐπρίχσεν ἡ φύσις, πρὸς ἐργασία διέο. καταχρήξας 
φακν τέτῳ πῷ μορίῳ, οἱ δ᾽ ὄρνιθες καὶ οἱ ὄφεις καὶ ὅσα μώη, καθάξερ εἴτρομεν ποιδῖν αὐαὴν: ἐπὴ πολυ λῶν, τὴν βὰν 

᾿ς τὴν οαἱ Ζ. ᾿ δίνδρη Ζ. ἢ 2. τήν τε γὰρ ὅ΄. ἢ 38. ἐχειδὲ Ζ. ἢ ἀ. ἀναπνῆ Ε εἰ ὕγ Τ΄. ἱ δ᾽ ογτὰ Ῥ. ἢ δα} ὥκιμον ὃν Ὲ 
»Ῥ. καὶ 6. ἐς ῬΖ. ' 8. Ὑ}} ὙἹ ὁ Ῥ. ἢ 10. βαλάσση . ἃ 414. γὴρ οπι Ζ. ἢ 17. ἱνεπόδιξε 8. αὶ 18. τῷ λαμβάνειν Ῥ. " Φ0. ἀναχὼ» 
ρὔντας Ῥ, ἢ ὃν τ τοιύότου δ4Ζ εἰ ρν ὅ). 21. καταχρῆτῳι Ζ. 22, αὐτοῖς] τοιίτρις Ὅς ἢ.28. βαρύτητα Ζ. 1:80. ἦγ φρίρι χα πὰ ΠῚ 

31. ππύμοια Ῥιδ). 11 35. ἂν οπυ ῬΥ͂Ζ. || 36. οἱ δ᾽] καὶ οἱ Ζ. 
"4, ζῳοτόκα ἘΡΘΌΤ. |ὶ 3, ὶ σα Ζ. ᾿ ἀ. ἔχει ἃ. 1 9. μὲν οὰ 50 ΕΖ. [[- ἰρήσιμον ἢ δῦ. 1 10, δαὶ τὴν] τὸν. διὰ ὅν. , 41. 

σμιμράτητα Ῥ. Ἐς. 416. τὸ δῦ. ἃ βραγχιώνων, Οιμαΐεδο τοὸὰ, 5. ἢ 17. κύματος Ζ. ᾿ 48. περ 50. ἢ ὦ ρῃ Φς || 20,. ἡ]. ὑπὸ δ. 1 
24. ἔχω Ῥ. ἢ 25. χωβ(] κἂ χυῤςἘ Ῥ. ὃ προσιογάγοι Ζ. ἢ 26. εἰς ὁτὰ δ). αὶ 29, καὶ] ἢ δ. 1} .33, τὸ. χρ.} τῷ χρ' ἐθέρι 
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γλῶτταν τῶν τε χυμῶν. ἕνεκεν καὶ τῷ λόγε, τὰ δὲ χεόσι ὥς᾽ ἔπ᾽ δίων καὶ μάθησιν εἶναν. δυκεῖν παρ ἀλλήλων" ὧρη: 
. τότε τε ἔγεκεν καὶ τῆς τῶν ὀδόγτων φυλακῆς. ὁ μὲν γὼρ ταῖι- δὲ περὶ αὐτῶν “ὃ ταῖς ἱξορίαις ταῖς περὶ τῶν ἕῴωακ 

λόγος ὁ διὰ τῆς φωνὴς ἐκ τῶν γραμμάτων σύγκειται, τῶν δὲ πεζῶν καὶ φστόκων καὶ ἐναίμων πρὸς μὲν τὸν τῆς 
τῆς δὲ γλώττης μὴ τοιαύτης ὕσης μηδὲ τῶν χειλῶν ὑγρῶν φωνῆς ἐργασίαν ἄχρηςον τὰ πολλὰ τὴν γλῶτταν ἔχει καὶ 
ὑκ ἂν ἦν φθέγγεσθαι τὼ πλεῖςια τῶν γραμμάτων" τὰ μὲν 5. προσδεδεμένην καὶ. σμλοηράν, πρὸς. δὲ τὴν τῶν χυμῶν γῶ. 
γὰρ τῆς γλώττης εἰσὶ προσβολαί, τὰ δὲ συμβολαὶ τῶν σιν οἴ τ᾽ ὄφεις καὶ οἱ σαῦροι μακραν καὶ δικρόαν ἔχουσιν, 
χειλῶν. ποίας δὲ ταῦτα καὶ πόσας καὶ τίνας ἔχει δια- οἱ. μὲν ὄφεις οὕτω μακρὰν͵ ὥφ᾽ ἐκτείνεσθαι ἐκ. μικροῦ ἐπὶ 
φοράς, δεῖ πυνθάνεσθαι παρὼ τῶν μετρικῶν. ἀνάγκη δ᾽ ἦν πολύ, δικρόαν δὲ καὶ τὸ -ἄκρον λεπτὸν καὶ τριχῶδες δὰ 

εὐθὺς ἀκολυθῆσαι τότων τῶν Μεγ ἑκάτερον πρὸς τὴν εἰ- τὴν λιχνείαν τῆς φύσεως" διπλῆν γὰρ τὴν ἡδονὴν κτᾶται 
ρημένην χρῆσιν εὐεργὰ καὶ τοιαύτην ἔχοντα τὴν φύσιν" 10 τῶν χυμῶν, ὥσπερ. διπλῆν ἔ: ἔχοντα τὴν τῆς γεύσως αἶσῥη» 

διὸ σάρκινα. μαλακωτάτη δ᾽ ἡ σὰρξ ἡ τῶν ἀνθρώπων ὑπ- σιν. ἔχει δὲ καὶ τὰ μοὸὴ -ἔξαιμνα τῶκ ζῴων τὸ αἰσθητικὸν τῶι 
ἦρχεν. τῶτο δὲ διὰ τὸ αἰσθητικώτατον εἶναι τῶν ζώων. τὴν χυμῶν μόριον καὶ: τὰ ἔαιμω πώτα᾽ καὶ γὰρ ὗσα μὴ ὃ» 
διὰ τῆς ἁφῆς εἰἶσθησιν. ; ᾿ς κεῖ τοῖς πολλοῖς ἔχειν, υἷον ἔνιοι τῶν ἐχθύων,. καὶ τοι τρό 

41. ἝὙπὸ δὲ τὸν ὑρανὸν ἐν τῷ. φέματι ἡ "ἀϑόα τοῖς" ζῴοις τόν τινὰ γλίσχρον ἕ ἔχυσιῃ καὶ σχεδὸν παραπλησία τῆς 
ἐςί, τοῖς μὲν πεζοῖς σχεδὸν. ὁμοίως πᾶσι, τοῖς δ᾽ ἄλλοις 15 ποταμίρις χροκοδαίλοιο. οὐ φαίνονται δ᾽ οἱ πλεῖξοι. αὐτῶν 
ἀνομοίως καὶ αὐτοῖς πρὸς αὐτὼ καὶ πρὸς τὰ πεζὰ τῶν ζῴων. ἔχειν διά τιν᾽ αἰτίαν εὔλογον" ἀκανθώδης τε γάρ ἐξν ὁ τὸ 
ὁ μὲν ἕν ἄνθρωπος. ἀπολελυμώην τε καὶ μαλακωτάτην ἔχει πος. τῷ σόματος πᾶσι τοῖς τοιότοις, καὶ διὰ τὸ μαρὸ χ 
μάλιςα φὴν γλῶτταν καὶ σλατεῖαν, ὅπως πρὸς ἀμφοτέρας νὸν ἔἶναι τὴν αἴσθησιν τοῖς ἐνύδροις τῶν “χυμῶν, ὥσπερ καὶ 
[ τὰς ἐργασίας χρήσιμος, πρός τε. τὴν τῶν χυμῶν αἴσθησι ἡ χρῆσις αὐτὰς βρᾳχεῖα, ὕτω βραχεῖαν ἔχυσε αὐτῆς καὶ 
(ὁ γὰρ ἄνθρωπος εὐαισθηνότατος τῶν ἄλλων ζῴων, καὶ ἡ Ὁ τὴν διάρθρωσιν. ταχεῖα δ' ἡ δίοδος εἰς τὴν κοιλίαν διὰ τὸ 
μαλακὴ γλῶττα" ἀπτικιωτάτη γάρ, καὶ δὲ γεῦσις ὡφή τίς μὴ οἷόντ᾽ εἶναι διατρίθειν ἐκχομέζοντας" παρεμαίττοι Ἰὼ 

ἐςο), καὶ πρὸς τὴν τῶν γραμμάτων διάρθρωσιν καὶ πρὸς ἂν τὸ ὕδωρ. ὥς᾽ ἐὰν μή τις τὸ ςόμα, ἐπικλύῃ, μὴ φαΐε- 
τὸν λόγον. ἡ μαλακὴ καὶ πλατεῖα χρήσιμος" συφξέλλειν σθαι ἀφεφηκὺς τῶτο τὸ μέριον. ὠκανθώδης δ᾽ ἐξὶν οἶτις ὁ 
γὰρ᾽ καὶ προβάλλειν παγτοδαπῇ τοιαύτη ἴσα καὶ ὠπολο- τόπος" σύγκειται. γὰρ ἐκ τῆς συμψαύσεως τῶν Τὐλδδα 
λυμέη μαάλις᾽ ἂν δύναιτο. δηλοῖ δ᾽ ὅσοις μὴ λίαν ὠπολέ- 25 ὧν ἡ. Φύσις ἀκανθώδης ἐς ν. τοῖς δὲ. κροκσδείλοις, συμβώς 
λυται" ψελλίζονται γὰρ καὶ τραυλίζουσι, τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἔρ- λεταί τι πρὸς τὴν τῷ. μορίε -τότα ̓ἐκαπηρίαν καὶ τὸ τὴν εἰν» 
δεια τῶν γραμμάτων. ἕν τε τῷ πλατεῖαν εἶναι καὶ τὸ ςὁο- γόνα τὴν κάτω ἀκέητον ἔχειν. -ἔξι μὲν γὰρ καὶ γλῶττα ἢ 
γήν ἐξιν" ἐν γὰρ τῷ μεγώλῳ καὶ τὸ μυιρόν, ἐν δὲ τῷ μι- κάτω συμφνής, οἱ δ᾽ ἔχουσιν: ὥσπερ ἀνάπαλιν τὴν ἄνω κά: 
κρῷ τὸ μέγα ὑκ ἕξιν. διὸ καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ μάλιςα φθεγ- τω" τοῖς γὰρ ἄλλοις ἡ ἄνω ἀφίγητος: πρὸς. μὲν ἦν ἢ [Ὁ 

᾿ 
.» 

“γόβενοι γράμματα -πχατυγλωττότεροι τῶν ᾿ἄχλλων εἰσίν. τὰ 30 ὧι ἔχουσι τὴν γλῶτταν, ὅτι ἐναντίως ὧν ἔχοι πρὸς τὴν Τῇ 
δ᾽ ναιμα. καὶ ζῳοτόκα τῶν τετραπόδων βραχεῖαν τῆς φω- τροφῆς εἴσοδον, πρὸς; δὲ τῷ κάτω, ὅτι ὥσπερ Μεῖαὶ 
γῆς ἔχει διάρθρωσιν" σκληράν τε γὰρ. καὶ ὡς ἀπολελυμένην ἡ ἄνω ἐςξῴς. ἔτι δὲ. καὶ συμβέβηκεν αὐτῷ πεζῷ ὅπι ᾧ 
ἔχεσι καὶ παχεῖαν τὴν Ὑλῶπων. “τῶν δ᾽. ὀρνίθων ἔγιοι πολύ- ἰχθύων βίον, ὥ τὶ καὶ διὰ. τὐτονεικυγκαῦν ἀδιάρθρωτον εὖ 
Φώνοι, καὶ πλατυτέραν οἱ ἱ γαμλψώνχοι ἔχυσιν. πολύφωνοι τὸν ἔχειν τῆτο᾽ τὸ. μόριον. τὸν. δ' ὑρανὸν σ΄ πολλοὶ καὶ 
δ᾽ υἱ μικρότεροι.. καὶ χρῶνται τῇ γλώττῃ καὶ πρὸς ἑρμη- 85 τῶν. ἰχθύων. ἔχονσι,. καὶ τῶν ποταμέων ἔνιοι. σφέδρα καρ 
νείαν ἀλλήλοις: πάντες μι, ἕτεροι δὲ τῶν ἑτέρων μᾶλλον; κώδη καὶ μαλακόν, οἷον οἱ καλύβενοι κυπρῖνοι, ὥξε δικῶ 

4. δτκα δύσ, ἢ τῶ οτὰ ὅν. ἢ 6. προβολαὶ ῬΥ͂ εἰ οοττ Ὁ). «ἢ σύμβολα Ζ. 1 9. τότω»] καὶ τύτων Ζ. 1 411. σὰρξ τῶν. ἀνδράσιν 
ἐν ὑπῆρχε Ζ. ἢ 12. αἰσθητικωτάτην Ζ. ΠΟ 19. ἐνεργείας Ζ, τὴν οπι. 8. ἡ 21. ἀπτικώτατον δῦ, ἢ 24, προσβάλλεν ἘΡΥ͂. 1 τεῖν 
δαπὴ δΟῪ, παυτοδεπῶς Ζ. ἢ 27.. τὴ] τῶ -ἘΡΖ εἴ οοἵν Κα ἢ Αδι λεννθ θ΄ ϑείξοιτ ΗΖ: 1. 39. ἔιρι.Ζ. αὶ 83. Ἰλῶσσωι ΤΟ Ἱ 3ὶ 
γαμψώτυχις ῬΖ. 

ε ἢ ἃ, μαϑήμασο Ἔ. ἢ δοκεῖ 8. 1Ἐ-3.ζωιοτόκων Ζ. 1 δὶ διδεμην οἱ χύλων Ζ, 16. τόμ ΣΙ ἴ. τω τότων Ζ. 4 42. τὰ 

μὴν Τ΄. πάντων γὰρ Ζ. ἢ 44. σχεδὸν τὰ παρ. Ε΄. ἢ -19. χρ. αὐτοῖς δ5..} 24. οἷον γα Ζ. ᾿ διατριβην ἐκχυλίζοντας Ζ. ἢ 28. 

δ. ᾿ ἐπικλόοι Υ. Ε φαίνεται Ζ. 1 23. ὁ τόπος ὅτος Ζ. ἃ 94. συγκάμψεως. «Ζ. ἢ 26. ἀπειρίαν Ῥ. 1 538. οἱ δ᾽] οἷα Ε, ἐδ 
Ῥ. ἢ 29. 10] τὴν δύ. ἢ 31. τὴν Ζ. ΤΠ ὅτι οι δ. ἢ μετακιυημένη Ζ, 1} 82. ἡ οπι .δ. Π] 35. ἐνίοις Ῥ. || 36. κυπρίνοι 8. 
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τοῖς μὴ σκοκοῦσιν ἀκριβῶς γλῶτταν ἔχειν ταύτην. οἷ. δ᾽ σις κοινὴ “μὲν ἐπὶ τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν ὑπάρχει, χωρὶς 

ἐχθύες διὰ τὴν εἰρημόην αἰτίαν ἔχεσι μὲν ὁ σαφῆ δ᾽ ἔχυσι δὲ κατὰ γέη τοῖς μὲν ἀλκῆς χάριν, καὶ. ταύτης διπρημές 
τὴν διάρθρωσιν τῆς γλώττης. ἐπεὶ δὲ τῆς τροφῆς χάριν τῆς νης; ἐπί τε τὸ. ποιεῖν. καὶ τὸ μὴ πάσχειν" τὼ μὲν. γὰρ ἀμσ 
ἐν τοῖς χυμοῖς ἐςὶν ἡ αἴσθησις, τὸ μὲν γλωττοειδὲς ἔχει φοῖν ἕνεκεν ἔχει, καὶ τῷ μὴ παθεῖν καὶ τῷ πομῖν, οἷον ὅσα 
μόριον, οὐ πάντη δ᾽ ὁμοίως ἀλλὰ τῷ ἄκρῳ μάλιςα.. διὰ 5 σαρκοφαΐγα τῶν. ἀγρίων τὴν φύσιν ἐξ, τὰ δὲ βοηθείας 
τῦτο τοῖς ἰχθύσι τῶτ᾽ ἀφώριςαι μόνον. ἐπιθυμίαν δ᾽ ἔχει χάριν, ὥσπερ πολλὰ τῶν ὠγρίων καὶ τῶν ἡμέρων. ὁ δ᾽ ἄνε 
τροφὰς τὰ ζῷα πάντα ὡς ἔχοντα αἴσθησιν τῆς ἡδονῆς τῆς θρωπος πρός. τε τὴν κοινὴν χρῆσιν καλῶς ἔχει πεφυκότας, 

γοομένης ἐκ τῆς τροφῆς" ἡ γὰρ ἐπιθυμία τῷ ἡδέος ἐξύ. τὸς μὲν προσϑίος ὀξεῖς, ἶνα διαιρῶσι, τὸς δὲ γομφίες πλω» 
ἀλλὼ τὸ μόριον ὑχ ὅμοιον τῦτο πᾶσιν, ᾧ τὴν αἴσθησιν ποι’ τεῖς, ἴνα Ἀεαίνωσιν. ὁρίζασι δ᾽ ἑκατέρες οἱ χυνόδοντες, μέσοι 
εαὔνται τῆς τροφῆς, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὠπολελυμένον τοῖς δὲ τὸ τὴν φύσιν ἀμφοτέρων ὄντες" τό τε γὰρ μέσον ἀμφοτέρων 
προσπεφυκός, ὅσοις μηδὲν ἔργον ὑπάρχει φωνῆς, καὶ τοῖς μετέχει τῶν ἄκρων, οἷ τε κυνόδοντες τῇ μὲν ὀξεῖς τῇ. δὲ 
μὲν σκληρὸν τοῖς δὲ μαλακὸν ἢ σαρκῶδες. διὸ καὶ τοῖς πλατεῖς εἰσύ. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων, ὅσα 
μαλακοςράκοις, οἷον καράβοις καὶ τοῖς τοιότοις, ἐγτὸς ὑπ. μὴ πανγτας. ἔχεν ἐξεῖς. μάλιςα δὲ καὶ τότες τοιύτυς καὶ 
ἄρχει τι τῇ ςόματος τοίΐτον, καὶ τοῖς μαλακίοις, οἷον ση- τοσύτυς “πρὸς τὴν διάλεκτον" πολλὰ γα πρὸς. τὴν γέπεσιν 
αίαις καὶ πολύποσιν. τῶν δ᾽ ἐντόμων ζῴων ἔνια μὲν ἐντὸς [6 τῶν γραμμάτων οἱ πρόσθιοι τῶν. ὀδόντων συμβαΐλλονται 
ἔχει τὸ τοίῶτον μόριον, οἷον τὸ τῶν μυρμήκων γένος, ὦὧσ- ἔεια δὲ τῶν ζῴων, ὥσπερ εἴπομεν, τροφῆς χρίριν ἔχει μό- 
ἀύτως δὲ καὶ τῶν. ὀςρακοδέρμων πολλα" τὰ “δ᾽ ἐκτός, οἷον νον, ὅσα δὲ καὶ πρὸς βοήθειαν τε καὶ πρὸς ἀλκήν, τὰ μὲν 
κἄτρογ, σομφὸν. δὲ τὴν φύσιν καὶ κοῖλον, ὥσθ᾽ ἅμα τότῳ χαυλιόδοντας ἔχει, καθάπερ ὕς, «τὰ δ᾽ ὀξεῖς καὶ ἐπαλ-- 
καὶ γεύεσθαι καὶ τὴν τροφὴν ἀνασπῶν. δῆλον δὲ τῶτο ἐπί λαΐττοντας, ὅθεν καρχαρόδοντα καλεῖται. ἐπεὶ γὰρ ἐν τὸῖς 
τε μυιῶν καὶ μελιττῶν καὶ πάντων τῶν τοιύτων, ἔτι δ᾽ ἐπ᾿ Ὁ ὀδῦσιν ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, τῶτο δὲ γίνοιτ᾽ ἂν διὰ τὴν ὀξύτηται 

ἑπίων τῶν ὑςρακοδέρμων" ταῖς γὰρ πορφύραις τοσαύτην ἔχει οἱ χρήσιμοι πρὸς. τὴν ἀλκὴν ἐναλλὰξ ἐμπίπτουσιν, ὅπωφ 
δύναμιν τῦτο τὸ μόριον ὥςε καὶ τῶν κογχυλίων διατρυκῶσι μὴ ἀμβλύνωνται τριβόμενοι πρὸς ἀλλήλους.. ἐδὲν δὲ τῶν 

- τὸ ὄςρακον, οἷον τῶν ςρόμβων οἷς. ϑελεάξυσιν αὐτάς. ἔτι δ᾽ ζῴων ἐξὶν ἅμα καρχαρόδον καὶ χαυλιόδον, διὰ τὸ μηδὲν 
οἵ τε οἶξροι. καὶ οἱ μύωπες οἱ μὲν τὰ τῶν. ιἀνθρώπων. εἱ δὲ μάτην ποιεῖν τὴν φύσιν μηδὲ περίεργον" ἔς ι δὲ τῶν μὲν διὰ 

-καὶ τὰ τῶν ἄλλων ζῴων δέρματα. δαιρῆσι». ἐν μὲν ἅ ἦν. τό- τς πληγῆς ἡ βοήθεια, τῶν δὲ διὰ δήγματος. διόπερ - αἱ θήτ 
τοῖς τοῖς ζῴοις ἡ γλῶττα τοιαύτη τὴν φύσιν ἐςίν, ὥσπερ λειαι τῶν ὑῶν δάκνυσιν᾽ -ὁ γὰρ ἔχυσι χαυλιόδοντας. καθόλν 

ἐντιςρόφως ἔχουσα τῷ μυκτῆρι τῷ τῶν ἐλεφάντων" καὶ δὲ χρεών τι λαβεῖν, ὃ καὶ ἐπὶ τότων καὶ. ἐπὶ. πολλῶν: τῶν 
γὰρ ἐκείνοις πρὸς βοήθειαν ὁ μυκτήρ, καὶ τύτοις ἡ. γλῶττα ὕςερον λεχβησομένων ἔςαι χρήσιμον, τῶν τε γὰρ πρὸς ὠλ- 
ἀντὶ κέτρε ἐ ἐσύ. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων. ἀρ ἡ ̓ ωκύς παγτων κήν τε. καὶ βοήθειαν ὀργανικῶν μορίων ἔκαςα ἀποδίδωσιν ἡ 
εὐὸν πὰ εἴπομε. . ., το νον 80 Φύσις: τοῖς δυναμώαις χρῆσθαι μόνοις ἢ μᾶλλον, μάλιςα 

ἜΝ ΠΝ δὲ τῷ μάλιςα, οἷον. κέντρον, πλῆκτρον, κέρατα, χαυλιό- 
Γ. "τυ 5: δόντας καὶ εἴτι τοιῦτον ἔπερον. ἐπεὶ δὲ τὸ ἄρρεν ἰσχωρύτε: 

ἐντὸ το τος τον ρον καὶ θυμιριώτερον, τὰ μὲν μόνα τὼ δὲ μᾶλλον ἔχει τὰὼ 
᾿Ἐχόμοιν δὲ τῶν- ἡμέων ἡ τῶν "ΗΕ ἰδ φύσις τοιαῦτα τῶν μερίαν. ὅσα μὰν γὰρ ἀναγκαῖον καὶ τοῖς θή- 

τοῖς ζῴοις, καὶ τὸ ζόμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τότων καὶ 35 λεσὶν, ἔχειν; οἷον τὼ πρὸς τὴν τροφήν, ἔχυσι μὲν ἧττον δ᾽ 
συνιςηκὸς ἐκ τύτων. τοῖς μὲν ἦν ἄλλοις ἡ τῶν ὀδόντων φύ- ἔχμσιν, ὅσα δὲ πρὸς μηδὲν τῶν ἀνωγκαίων, ἐκ ἔχοσιν. καὶ 

4. ταύτη δι), τὴν αὐτήν ῬΥΊ ἢ ἃ. εἰς αἴσθησιν Ζ. ἢ μὲν τὸ ΕΥ̓͂Ζ. ἢ ἔχει οἵα Ζ. ᾿ὶ 5. πατὴ Ζ. ἃ 6. δ᾽ ἐπκιδυμίας Ζ ἰ1.-15. τος 

λύποσν ἘΖ. 116. τοῦτο Ζ. 1 οἷον οπι Ῥ. ἢ 417. τῶν] τὸ τῶν ῬΖ. ἢ πολλά] τὰ πολλά οοστ᾿ ζ᾽. Π τὰ ογαὰ Ζ. ᾿ 18. καὶ κοῖλον Τὴ 
φύση Ῥ. [[.20, μυῶν ὅν Π 24. οἵ τε οἵὰ Ζ. 25. καὶ οπι. Ζ. ἢ. 30. ἰςὶν οαν ἢ. ἡ. ἕωμο Ζ, θῦκοι ἘΣΖ  ζηνθη Ψ. τῶν ἐρμε 
τῶν ἡ τῶν ὀδότέων ἰςὶ. φύσις τοῖς ζῴοις (34). 84. εἰρημένων] ῥημάτων ρτ Χ, ἢ 36.. ἕν οπι Ζ. 

. ἅς κοινῇ Ζ.. ΠΠ τῆς οπὰ ὅ. . ἀ. καὶ τῷ ποιεῖν} καὶ τῦ μὴ “ποιεῖν ΕΥ̓͂ εἰ τὸ Υ7, οἷα (3 οἱ γγ. || Η τὴν -- 6. ἀμ να, ῖ 
Φ' εἴ 11. κυνώδοντες. Ε΄, κρινόδοντος ,δ') οἱ Ῥγ. Ῥ. 1 10. φύσιν ἑκατέρων ὄντες δ. ἔ΄ 11, τῇ} πὰ υἰτορίαυς 30. 12. καὶ οτὰ ὅ. ἢ] 16. ὡς 
προείταμεν Ζ. 1} 11. καὶ ροβὶ δὲ οπι Ζ7Ζ. ]. 18. ἐπκλλάσσόντας ζΥ, ἢ 30. γένοιτ᾽ (5, " 21, πρὸ} δὲ πρὸς ἘΡΘΌΤ. ἢ 22. προστριβό- 
μενοι Ῥ ἢ 23. καρχαρόδον καὶ χαυλιόδον ἘΖ εἰ ρν ΤΊ ᾿ἰ 217. ὃ οτὰ Ζ. 28. ὑςέρων ΕΥ͂. ἢ 29. τε οτὰ Ζ. ἢ 34. θδίλεσι] χείλεσιν Ζ. 
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διὰ τῦτο τῶν ἐλάφων οἱ μὲν ἄρρενες ἔχουσι κέρατα, αἱ δὲ βοηθείας. τὰ μὲν γὼρ γαμψώνυχα καλόμενα δϊὰ τὸ αβκρ» 
ϑήλειαι ὑκ ἔχυσιν. διαφέρει δὲ καὶ τὰ κέρατα τῶν θηλειῶν φαγεῖν καὶ μηδενὶ τρέφεσθαι καρπῷ γαμψὸν ἔχει τὸ ῥύη- 
βοῶν καὶ τῶν ταύρων" ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς προβάτοις. χος ἅπαντα' χρήσιμον γὼρ πρὸς τὸ κρατεῖν καὶ βιαςιχώ- 
καὶ πλῆκτρα τῶν ἀρρένων ἐχόντων αἱ πολλαὶ τῶν θηλειῶν τερον τοῦτο πεφυκός. ἡ δ᾽ ἀλκὴ ἐν τότῳ τε καὶ τοῖς ὕνυξι, 
ἐκ ἔχεσιν, ὡς δ᾽ αὕτως ἔχει τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 5 διὸ καὶ τοὺς ὄνυχας γαμψοτέρους ἔχουσιν. τῶν δ᾽ ἄλλων 
τοιότων. οἱ δ᾽ ἰχθύες πάντες εἰσὶ καρχαρόδοντες, πλὴν τοῦ ἑκάςῳ πρὸς τὸν βίον χρήσιμόν ἐς! τὸ ῥύγχος, οἷδν τῶς 
ἑνὸς τῷ καλουμένου σκάρου" πολλαὶ δ᾽ ἔχουσι καὶ ἐν ταῖς μὲν δρυοκόποις ἰσχωρὸν καὶ σκληρόν, καὶ κόραζι καὶ χο- 
γλώτταις ὀδόντας καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτε ρακώδεσι, τοῖς δὲ μικροῖς γλαφυρὸν πρὸς τὼς συλλογὲς 
νοιγκαῖον ἐν ὑγροῖς σι παρεισδέχεσθαι τὸ ὑγρὸν ἅμα τῇΏῪ τῶν καρπῶν καὶ τὰς λήψεις τῶν ζωδαρίων. ὅσα δὲ το» 

τροφῇ, καὶ τῦτο ταχέως ἐκπέμπειν. ὁ γὰρ ἐνδέχεται λεαί- 0 φάγα καὶ ὅσα παρ᾽ ἔλη ζῇ, καθάπερ τὼ πλωτὰ καὶ τ» 
γοντας δικτρίβειν" εἰσρέοι γὰρ ἄν τὸ ὑγρὸν εἰς τὼς κοιλίας, γανόποδα, τὰ μὲν ἄλλον τρόπον χρήσιμον ἔχει τὶ ἱῥΚ. 
διὰ τοῦτο πάντες εἰσὶν ὀξεῖς πρὸς τὴν διαίρεσιν. πάλιν καὶ χος, τὼ δὲ πλατύρυγχα αὐτῶν ἐς ν᾽ τοιούτῳ γὰρ ἧπι 
πολλοὶ καὶ πολλαχῆ, ἵνα -ἰγτὶ τῷ λεαίνειν εἰς πολλὰ κερς ῥᾳδίως δύνατ᾽ ὀρύσσειν, ὥσπερ καὶ τῶν τετραπόδων τὲ τῆς 
ματίζωσε τῷ πλοίθει. γαμψοὶ δὲ διὰ τὸ τὴν ἀλκὴν σχε- ὑός καὶ γὰρ αὕτη ῥιζοφάγος. ἔτι δ᾽ ἔχεσι καὶ τὰ ῥζρ» 
δὲν ἅπασαν αὐτοῖς διὰ τότων εἶναι. .45 φαΐγα τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ὁμοιοβίων ἔνια τὰ ἄκρᾳ τὸ ῥ᾽)» 
- Ἔχαι δὲ καὶ τὴν τῷ ςόματος φύσιν τὰ ζῶα τότων τε 'χὰς κεχαραγμένα" ποηφάγοις γὰρ τύτοις ἶσι ποιεῖ ὑ 
τῶν ὄργων ὥεκα καὶ ἔτι τῆς ἀναπνοῆς, ὅσα ἀναπνεῖ τῶν Πρφὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων μορίων τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ 
ζῴων καὶ καταψύχεται θύραθεν. ἡ γὰρ φύσις αὐτὴ καθ᾿ σχεδὸν εἴρηται, τῶν δ᾽ ἀνθρώπων καλεῖται τὸ μεταξὺ τῆς 
αὑτήν, ὥσχορ εἴπαμεν, τοῖς κοιναῖς παντων μορίοις εἰς πολ-. κεφαλῆς καὶ τοῦ αὐχάνος πρόσωπον, ἀπὸ τῆς πράζως 

λιὶ τῶν ἰδίων καταχρῆται, οἷον καὶ ἐπὶ τὰ ςόματος ἡ μὲν 20 αὐτῆς ὑνομασθέν, ὡς ἔοικεν" διὰ γοὰρ τὸ μόνον ὑρθὺν τι 
τροφὴ πάντων κονόν, αὶ «δ᾽ ἀλκὴ τινῶν ἴδιον καὶ ὁ λόγος τῶν ζῴων μόνον πρόσωθεν ὄπωτε καὶ τὴν φωνὴν ἐἰ τὶ 
ἑτέρωι, ἔτι δὲ τὸ ἀναπνεῖν οὐ πάντων κοινόν. ἡ δὲ φύσις πρόσω διαπέμπει. 
ἅπαντα. συνήγαγεν εἰς ἔν, ποῦτα διαφοραὶ αὐτῷ τῷ μορία Τιρρὶ δὲ κεράτων. λεκτέον" καὶ “γὰρ ταῦτα πέφυκε τοῦ ἢ 
«ρὲς τὰς τῆς ἐργασίας διαφοράς. διὸ τὰ μέρ ἐξι συςομώ. ἴχυσυ ἐν τῇ χεφαλῇ. ἔχει δ᾽ οὐδὲν μὴ Ἰωοτόκον. καὶ 
τερα, τῷ δὲ. ̓μεγαλόξεμα. ὅσα μὲν. Ὑὰρ τροφῆς καὶ ἀνα- 25 ὁμοιότητα δὲ καὶ μεταφορὰν λέγεται καὶ τὴ τικῖς κί 
πνοῆς καὶ λόγι χώριν,' συςομώτερα; τῶν. δὲ βητκν. χάς- ρατα" ἀλλ᾽ οὐδεὴ αὐτῶν τὸ ἔργον τοῦ κέρατος ὑπέρ, 
μ᾽ τὰ μὲν καρχαρόδοντα πάντα ἀνερρωγότα. οὕσης γὰρ βοηθείας γὼρ καὶ ἀλκῆς χάριν ἔχαεσι τὰ ζῳοτόκα, ὃ τ 
αὐτοῖς τῆς ἰλχῆς ἐν τοῖς δήγμασι χρήσιμον τὸ μεγάλην ἄλλων τῶν λεγομώων ἔχειν κέρας ὑδεὴὶ συμβέβηκε᾽ ἰὸν 
εἶναι τὴν ἀναίπτυξιν. τοῦ ςόματος", πλείοσι γὰρ. καὶ κατὰ γὰρ χρῆται τοῖς. κέρασιν ὅτ᾽ ὠμυνόμενον ὅτε πρὸς τὸ χραν 
μεῖζον δήξεται, ἴσονκερ ὧν ἐπὶ τὸ πλέον ἀνερρώγῃ τὸ ςὅ- ἢ τεῖν, ἅπερ ἰσχύος ἐςὶν ἔργα. ὅσα μὲν ἵν πολυσχρ τῶ 
μα. ἔχωσι δὲ καὶ τῶν ἐχθύων οἱ -δηκτοιοὶ καὶ σαρκοφάγοι ζῴων, ἐδὲν ἔ; ἔχει κέρας. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ μὲν χίρο! 
τοῖΐστον φέμα, οἱ δὲ: μὴ σαρκοφάγοι μύσυρον" “τοιῖῦτον γὰρ βοηθείας αἴτιόν ἐςι, τοῖν δὲ πολωσχιδέσιν ὑπάρχυσυ ἔτει 

αὐτοῖς χρήσιμον, ἐκεῦο ὃὲ ὦ ἄχρηςον, τοῖς δ᾽ ὄρνισίν ἐςὶ τὸ βοήθειαι" δέδωκε γὰρ ἡ ἡ φύσις τοῖς μὲν ὄνυχας, τοῖς δ᾽ 
παλύμενον ῥύγχος ςόμα" τὔτο γερ ἀντὶ χειλῶν γιαὶ ὀδόνο ὀδόντας μαχητικές, τοῖς δ᾽ ὦλλο τι βόρων δεκτὸν ἀμύτω. 
τῶν ἐν ἀόω ΚΡΟΝῚ δὲ τῶτο κατῶ ἐπ χρήσεις καὶ ταϑ 35 τῶν δὲ προ τὼ μὲν πολλὼ Ἐππει ἔχαι πρὸς ἀλχή, 

2. βηλείων ,5., αἱ εὐεὶ. Ι ἀ. ἀρσένων ἘΒΌΣΤ. |ἰ 5. ὡσαύτως ̓  ἘΡΘΌΥ. Ἱ 6. τοῦ οτὰ Ζ. ἢ 1. ἐπὶ τῆς λώσσης Ζ. ἴ 8. ὅτι οα 

ΤΟ 1 9. παραδέχεσθαι δ. 11. ἄν οἷα Υ |] 12. πάλιν] μένον Ῥ. ᾿ 17. ἕνεκεν . ἢ ἔτ] ἐπὶ ΕΥ̓͂. 1 19. ἑαυτὴν ὅτερ Ζ. “ἢ; ἰὴ 

Ὁ 125. ἕρ Ῥ. ἢ ἀκίπαλὴ Ζ. Ἐ 26. συττομώτερα «“Ζ. ἢ 85. μεγελοςομώτερα ΚΡΥ, ὶ πνοῆς Ζ. 26. ἱνςομώτερκ Ζ. 1 30. μεῖζρε 
μὲ ἢ ὅνωπω Ζ. ᾿ἱ τὸ ρσβὶ ἐπὶ οπι. Ζ.. ἡ 34. δὴ Ζ: 1 32. τὸ τοῦτον ς. Κ΄. 

Ἢ, τὰ] καὶ τὰ ΕΥ̓͂. ἢ Ὡ. μηδένα τρίφασθαι πὸ γαμψὸν Ζ. " ἀ. τοῦτον Υ, τὸ τοῦτον Ζ, ̓ ὶ τοῖς οα Ζ. ἢ 6. ὅκαςοι Ζ. ἢ 9. το 
φάγα δῦ), ποιοφάγα Ἐ. Π 10. παρ᾽ ἴλη ζ}} παρεγγίζει «Ζ. ᾿ 21. Κλλο] ἀλλα ἐν Ζ. ᾿ ἔχει τὸ ῥύγχος χρήσιμον δζ) αὶ 42. πλατύρνγβ 

οοτὸ ΤΠ 48. δίναται Υ,, δύναιτο Ζ. ἃ ἐρύειν δ. 1 14. σοές Ὑ «αὐτὴ 5 Ζ. ἃ 15. ὑμ.] ὁμοίων Ζ, ἢ 16. ποοφάγοις τε δ Ὁ), ταν 
φαγήννα Ῥ, ποινφονγόντα ΖΖ. [1 ϑδοιότοις. ῬΖ εἰ ρὲ Ε. { 18.. ἀνθρώπων δὲ ΕΡ6ΌΥ. ἃ 20. τὠτῆς] νώτῆς ὅτως Ὁ. ἃ 21. πρόσϑον Ζ. ἵ 2. 
δὲ} δὲ τῶν ὅ'', ἢ 25.) καὶ Ὁπὲθ ἐτέρωγ ογἦὰ .Ζ, ἰΪ 39. ἐμάνον Ζ. ̓  31. ὑδὶν] ὑδεὶ Ζ. 1 ἔχει κξρατα, Κ. ἢ 85. διχηλῶν Υ͂. ἢ πρὸς ὀλαα 
ϑὰ ἘΡΥΖ. 
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καὶ τῶν μωνύχων ἔνια, τὰ δὲ καὶ πρὸς βοήθειαν. ἔσοις δὲ τὰς πληγάς ἐποιεῖτ᾽ ἂν ἰσχυροτάτας, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἀσθεγὸς: 

μὴ δέδωκεν ἡ φύσις ἄλλην ἀλκὴν πρὸς σωτηρίαν, οἷον τα ςάτου μέρους τῆς κεφαλῆς. ὁ γὰρ ὑξὺ βλέπων ὁ Μῶμος 
χυτῆτα σώματος, καθάπερ τοῖς ἵπποις βεβοήθηκεν, ἃ μές, ταῦτ᾽ ἐκετίμησεν. ὥσπερ. γὰρ καὶ εἰ ἑτέρωθί. πε τῷ σώμων 

γίθος, ὥσπερ ταῖς καμήλοις" καὶ γὰρ μεγέθας ὑπερβολὴ τος. κέρατα ἐκεφύκει, βάρος ὧν παρεῖχεν ἄλλως ἐδὲν ὄγτῳ 
τὸν ὠπὸ τῶν ἄλλων ζῴων φθορὰν ἱκανὴ κωλύειν, ὅπερ 5 χρήσιμα κἂν ἐμπόδια τῶν ἔργων πολλοῖς ἦν, οὕτως καὶ 
συμβέβηκε ταῖς καμήλοις, ἔτι δὲ μᾶλλον τοῖς ἐλέφασιν. ἐπὶ τῶν ὥμων πεφυκότα. ὁ γὰρ μόνον χρὴ σκακεῖν πόθεν 
τὰ δὲ χαυλιόδοντα, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν ὑῶν γένος, διχα- ἰσχυρότεραι αἱ πληγαί, ἀλλὰ καὶ πόθεν. παρρώτεραι" ὥς: 
λόν. ὅσοις δ᾽ ἄχρηςος πέφυκεν ἡ τῶν κεράτων ἐξοχή, τύ. ἐπεὶ χεῖρας μὲν ἐκ ἔχεσιν, ἐπὶ δὲ τῶν ποδῶν ἀδύνατον, ὦ 
τοῖς προστέθεικεν ἑτέραν βοήθειαν ἡ φύσις, οἷον ταῖς μὲν δὲ τοῖς γόνασιν ὄντα τὴν κάμψιν ἐκώλυεν ἄν, ἀναγκαῖον 
ἐλάφοις τάχος (τὸ γὰρ μέγεθος αὐτῶν καὶ τὸ χολυσχιδὲς 10 ὥσπερ νῦν. ἔχουσιν, ἐπὶ τὰς κεφαλῆς ἔχειν. ὦμα, δὲ καὶ 
μᾶλλον βλώπτει ἢ ὠφελεῖ), καὶ βυβάλοις δὲ καὶ δὸρ. πρὸς τὰς ἄλλας κινήτεις τῇ σώματος ἀνεμπόδις πέφυχῳ 
κάσι (πρὸς ἔνια μὲν γὰρ ἀνθις μενα τοῖς κέρασιν ὠμύνον. ὕτω μάμςα. ἔς: δὲ τὼ κέρατα δὺ ὅλν ςερεὼ τοῖς ἐλάφοις 
ται, τὼ δὲ θηριώδη καὶ μάχιμα ἀποφεύγσυσι), τοῖς δὲ μόνοις, καὶ ἀποβάλλει μόνον, ἔνοκεν μὲν ὠφελείας κονφ,»΄ 
βονάσοις (καὶ γὰρ τύτοις γαμψὰ τὼ κέρατα πέφυκε πρὸς ἵόμενον, ἐξ ἀνάγοι; δὲ διὰ τὸ βάρος. τῶν δ᾽ ἄλλων τῷ ἡ 
ἄλληλα) τὴν τῷ περιττώματος ἄφεσιν' τότῳ γὰρ ἀμύνε- (5 κέρατα μέχρι τινὸς κοῖλα, τὰ δ᾽ ἄκρα ςερεὼ διὰ τὸ πρὰὲς 
ται φυβηθώτα" καὶ ταύτῃ δὲ τὴ προέτει ἀιασεζνεαι ἔτε- τὰς πληγὰς ποτ᾿ εἶναι χρήσιμον, ὅπως δὲ μπδὲ τὸ κοῖλον 
ρα. ἅμα δ᾽ ἱκανὰς καὶ πλείες βοηθείας ὦ δέδωκεν ἡ φύσις ἀσθενὲς ἦ, ἡ πέφυκεν ἐκ τῷ δέρματος, ἐν τότῳ δ᾽ ἐνήρμον 

τοῖς αὐτοῖς. ἔςι δὺ τὰ πλεῖςα τῶν κερατοφόρων διχαλά, φαι ςερεὸν ἐκ τῶν ὀςῶν" ὕτω γὰρ καὶ τὰ κέραζα ἔχοντω 

λέγεται δὲ καὶ μώνυχον, ὃν καλῖσιν ᾿Ινδικὸν ὄνον. τὰ μὲν πρὸς ἀλχήν τε χρησιμώτατ᾽ εἶναι, καὶ πρὸς τὸν ἄλλον: βίοι 
ὅν πλεῖςα, καθάπερ καὶ τὸ σῶμα διήρηται τῶν ζῴων οἷς τ) ἀνοχλότατα. τίνος μὲν ἦν ἕνεκεν ἡ τῶν κεράτων φύσις, ἐὖν 
ποιεῖται τὴν κίνησιν, διζιὸν καὶ ἀριςιορόν, καὶ κέρατα, δύα ρηται, καὶ διὼ τίν᾽ αἰτίαν τὼ μὲν ἔχεσι τοιαῦτα, τὰ δ᾽ ἐπ 
πέφυκεν ἔχειν διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην" ἔςι δὲ καὶ μονοκές ἔχωσιν" πῶς δὲ τῆς ἀναγκαίας φύσεως ἐχύσης τοῖς ὑπέρ» 
βαταν, οἷον ὅ τε ὄρυξ καὶ ὁ ̓ Ινδικὸς καλύμενος ὄνος. ἔςι δ᾽ χύσιν ἐξ ἀνάγκης ἡ κατὰ τὸν λόγον φύσις δνεκαΐ τε κατα 
ὁ μὲν ὄρυξ διχαλόν, ὁ δ᾽ ὄνος μώνυχον. ἔχει δὲ τὰ μονο- κέχρηται, λέγωμεν, πρῶτον μὲν οὖν. τὸ σωματῶδες καὶ 
κέρατα τὸ κέρας ἐν τῷ μέσῳ τὴς κεφαλῆς" ὕτω γὰρ ἑκαί- 25 γεῶδες πλεῖον ὑπάρχει τοῖς μείζοσι τῶν ζῴων, κερωτοφό: 
τερον τῶν μερῶν μάλιστ᾽ ἄν ἔχοι κέρας ἔν' τὸ γὰρ μέσον ρον δὲ μυιρὸν πώμπκφν ὑδὲν ἴσμεν" ἐλάχιςον γώρ ἐςτ. τῶν 
ὁμοίως κοινὸν ὠμφυοτέρων τῶν ἐσχάτων. εὐλόγως δ᾽ ὧν δό- γνωριζομένων δορκάς. δεῖ δὲ τὴν φύσιν θεωρεῖν εἰς τὼ πολλὼ 
ἄειε μονόάκερων εἶναι τὸ μωνυχον τὸ διχαλῖ μᾶλλον" ὁπλὴ βλέποντα“ ἢ γὰρ ἐν τῷ “παντὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ κατὰ 
γὰρ καὶ χηλὴ τὴν αὐτὸν ἔχει κέρατι φύσιν, ὥσθ᾽ ἅμα καὶ φύσιν ἐςν. τὸ δ᾽ ὑςῶδες ἐν τοῖς σώμασι τῶν ζῴων γεῶδεφ 
τοῖς αὐτοῖς ἡ σχίσις γίνεται τῶν ὁπλῶν καὶ τῶν κεράτων. 3. ὑπάρχει" διὸ Χαὶ πλεῖςον ἐν τοῖς μεγίςοις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἔτι δ᾽ ἡ σχίσις καὶ τὸ διχκλὸν κατ᾿ ἔλλειψιν τῆς φύσεώς βλέψαντας εἰπεῖ. τὴν γὺὸν τοιότα σώματος περισσωματγποὴν 
ἐςιν, ὥς εὐλόγως τοῖς μωνύχοις ἐν ταῖς ὁπλαῖς δῦσα τὴν ὑπερβολὴν ἐν τοῖς μείζοσι τῶν ζῴων ὑπάρχασαν ἐπὶ βοήν 

ὑπεροχλν ἡ φύσις ἄνωθεν ἀφεῖλε καὶ μονέμκερων ἐκοΐ;σεν. θειαν καὶ τὸ συμφέρον καταχρῆται ἡ φύσις, καὶ τὴν ῥέον 
ὀρθῶς δὰ καὶ τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ποιῆσαι τὴν τῶν κεράτων σαν ἐξ ἀνάγκης εἰς τὸρ ἄγω τόπον τοῖς μὲν εἰς ὀδόντας καὶ 

"φύσν, ἀλλὼ μὴ καθάπε ὁ Αἰσώκν Μῶμος διαμέμφεται 39 χαυλιόδοντας ὠπέειμε, τοῖς δ᾽ εἰς ἰα ὑρὰ: διὸ τῶν κερὰ 
τὸς ταῦρον, ὅτι ἐκ ἐξὶ τοῖς ὦμοις ἔχει τὰ κέρατα, ̓ὅθεν τοφόβων ὑδὲν ἐςιν ἀμφωδον" ἄνω γὰρ ὑκ ἔχε! τὲς προσθίνᾳ 

4. Ὡρῶν μοὶ ἐδ χω ὥρων [ οἷς Ζ. ἢ 8. βεβοιϑηκὸς Ζ. ̓  ἀ. περ οτὰ 8. ἢ ὑπερβολῆ Ῥ). ἢ 5. ἄλλων οἵα Ζ. ἔ φο» 
μὰ» ἘδῦΌ. 1 ἱκανὰ ὅ,. 1} 1. διχηλόν Υ. ̓ 8. ἐξνχ] φύσις Ζ. [ 12. γὰρ οπι. 7, ξξ .1Δ. βονπέσοις ὩὨσΏΜΟΙΐ, βωνμίσοις ΟΟΥΥ Σ. ὶ τὸ κῶν 
ρατα γαμψὰ δ) 1 15. περισσώματος ἘΡϑῦ εἰ Ρε ΤΟ Υ 16. φοβηθὶν Ζ. καὶ προϑέφε, Ζ, προσθέσει ἘΡ5 Ὁ) οἱ οονν Τ. 1! δεῖ σώζεσθαι 

ΦΖ. ν 18. αὐτοῖς} πολλοῖς Ζ. δ΄ ἔτι Ῥ. καὶ 19. δνὴ ἕν ὦ ἘΘΟΥ. 1 ὅν οὐὰ Ζ. ἢ 30. τοῖς ζώοις ποιεῦγκι Οοττ Υ. Ἡ 28. ταύτην οτὰ 
ῬΟῚ Ἂ] δέ τηκ ΡΖ. ἢ 23. καὶ --ἰ 2΄, ὄρυξ οπι Κ, 1 26. ἔχη Υ Ὁ 28: μοτόκερον δ. 1 29. ΒΘ κέρατι ΘΖ. Ι 30. ἰσχὺς Ζ. " 
34. διχιλὸν Ῥὶ || 36. τῷ ὅμω Ρ. 

8. ἐποίησεν δῦν, 1 5. καὶ οι .5. 7. ἰσχυρότατα, 8. ἢ ἀλλὰ οἵ Ζ,. ἢ 8. ὑπὸ ἐτὸ καὶ ΤΕ 9. ὦ φὰ ἘΡΩΥΖ. ἢ 42. ταῖς 

ἐλάφοις μόναις Ζ. ᾿ 13. ὅρια Ἐ, ὅσια ΡΥ. 1 11. ὁ οτὰα ΕΡΥΖ. ἢ 31. διὰ το) δι᾽ ἥν Ζ. ἢ 22. πῶς] πεὶ Ζ. ἢ 24. λέγομεν ΟΖ. ἢ 
28. ὡς] τὸ ὡς Ὁ, τῷ ὡς ἘΡ. " τὸ αἱϊ. οπι ἘΘΒΌΥ. ἵ 31. τοιότν] τῷ Ζ. ἢ περὶ σωματικὴν ΟἹΖ. ἢ 85. διὸ] διὸ καὶ Ὀ, ἢ 36. ἄμφοδον Ὁ ΖΚ. 



664 ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝΤ 

ὀδόντας ἀφελῦσα γὰρ ἐντεῦθεν ἡ φύσις τοῖς κέρασι προσ- γὰρ μόνον ἀναπνοῆς ἕνεκέν ἐςιν ἀλλὼ καὶ φωνῆς, δεῖ ὃ 

ἔθηκε, καὶ ἡ διδομέη τροφὴ εἰς τὸς ὀδόντας τότους εἰς τὴν τὸ ψοφήσειν μέλλον λεῖον εἶναι καὶ ςερεότητα ἔχει, χῶ. 
τῶν κεράτων αὔξησιν ἀναλίσκεται. τῇ δὲ τὼς θηλείας ἐλά- ται δ᾽ ἔμπροσθεν ἡ ἀρτηρία τοῦ οἰσοφάγου, καίπερ ἐμ- 
φις κέρατα μὲν μὴ ἔχειν, περὶ δὲ τὸς ὀδόντας ὁμοίως τοῖς ποδίζουσα αὐτὸν περὶ τὴν ὑποδοχὴν τῆς τροφῆς᾽ ἐὰν γώ 
ἄρρεσιν, αἴτιον τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἀμφοῖν καὶ κερα- ς τι παρεισρυῇ ξηρὸν ἢ ὑγρὸν εἰς τὴν ἀρτηρίαν, πεγμοὺς 

τοφύρον. ἀφήρηται δὲ τὰ κέρατα ταῖς θηλείαις διὰ τὸ χρή- καὶ πόνους καὶ βῆχας χαλεχὼς ἐμποιεῖ; ὃ δὴ καὶ ῥαυ- 
σιμὰ μὲν μὴ εἶναι μηδὲ τοῖς ἄρρεσιν, βλάπτεσθαι δ᾽ ἧσσον μαάζσειεν. ὧν τις τῶν λεγόντων ὡς ταύτῃ τὸ ποτὸν δέχατει 
διὰ. τὴν ἰσχύν. τῶν δ᾽ ἄλλων ζῴων ὅσοις μὴ εἰς κέρατα τὸ ζῷον" συμβαίνει γὰρ φανερῶς τὰ λεχβέντα πᾶσι, εἷς 
ὠποκρίνεται τὸ τοιίζτον μόριον τῷ σώματος, ἐνίοις μὲν τῶν ὧν παραρρυῇ τι τῆς τροφῆς. πολλαχῇ δὲ γελοῖον φαῖνε 
ὀδόντων αὐτῶν ἐκηύζησε τὸ μέγεθος κοινῇ πάντων, ἐνίοις δὲ τὸ ται τὸ λέγειν ὡς ταὐτῃ τὸ ποτὸν εἰσδέχεται τὰ ζῷα. τί- 
χαυλιόδοντας ὥσπερ κέρατα, ἐκ τῶν γνάθων ἐποίησεν.. ρος γὼρ ὀδείς ἐςιν εἰς τὴν κοιλίαν ὠπὸ τῷ πλεύμονος, ὧν- 

εἰ Πρφὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ μορίων ταύτῃ διω- περ ἐκ τῷ ςόματος ὁρῶμεν τὸν οἰσοφάγον. ἔτι δ᾽ ἐν τῶ 
ϑρίσθω, ὑπὸ δὲ τὴν κεφαλὴν ὁ αὐχὴν πεφυκώς ἐςι τοῖς ἐμέτοις καὶ ναυτίαις οὐκ ἄδηλον πόθεν τὸ ὑγρὸν φαύπαι 
ἔχουσιν αὐχένα τῶν. ἴῴων. οὐ γὰρ πάγτα τῶτο τὸ μόριον πορευόμενον. δῆλον δὲ καὶ ὅτι οὐκ εὐθέως εἰς τὴν κύττο 
ἔχει, ἀλλὰ μόνα τὼ ἔχοντα ὧν χαριν ὁ αὐχὴν πέφυ- 15 συλλέγεται τὸ ὑγρόν, ὠλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν πρότερον τὰ 
κεγ΄. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν: ὅ τε φάρυγξ καὶ ὁ καλόμενος οἶσο: γὰρ τῆς κοιλίας. περιττώματα ᾧαζΐνεται. χρωματίζιν. ἡ 
φάγος. ὁ μὲν ἦν φάρυγξ τοῦ πνεύματος ἕνεκεν πέφυκεν" ἰλὺς τοῦ μέλανος οἴνου" συμβέβηκε δὲ τοῦτο πολλώως 
διὰ τότε γὼρ εἰσώγεται τὸ πνεῦμα τὰ ζῷα καὶ ἐκπέμπει φανερὸν καὶ ἐπὶ τῶν εἰς τὴν κοιλίαν τραυμάτων. ἀλλὰ 
ἀναπνέοντα καὶ ἐκπγέοντα, διὸ τὰ μὴ ἔχοντα πλεύμονω γὰρ ἴσως εὔηϑες τὸ τὸς εὐήθεις τῶν λόγων λίαν ἐζετάζεν, 
ὡς ἔχωσιν δ᾽ αὐχένα, οἷον τὸ τῶν ἰχθύων γένος. ὁ δ᾽ οἷ- Ὃ ἡὶ δ᾽ ἀρτηρία τῷ διακεῖσθαι, καθάπερ εἴπομεν, ἂ ᾧ τρῖ- 
σοφαΐγος ἐστὶ δὶ᾽ οὗ ἡ τροφὴ πορεύεται εἰς τὴν κοιλίαν" θεν ὑπὸ τῆς τροφῆς ἐνοχλεῖται" ἀλλ᾽ ἡ ἡ φύσις τρὸς τ 
ὥσϑ᾽ ὅσα μὴ ἔχει αὐχένα, δ᾽ οἰσοφαγον ἐπιδήλως ἔχυ- μεμῃχάνηται τὴν. ἐπιγλωσσίδα, ταύτην δ᾽ ὑκ ἔχοντι ἄν 
σιν. ἀκ ἀναγκάϊον δ᾽ ἔχκιν τὸν οἰσοφάγον τῆς τροφῆς ὧε- ἀαγτα τὰ ζφοτοκῖντα,. ἀλλ᾽ ὅσᾳ “πλεύμονα ἔχει. καὶ τὸ 
κεν! ὑθὲν γὰρ παρασκευάζει πρὲς αὐτί». ἔτι δὲ μετὰ τὴν δῴμα Τριχωτόν, καὶ μὴ φολιδωτὰ μηδὲ πτερωτὰ τίψν: 
τ στόματος θέσιν ὀδέχεϊαι κεῖσθαι τὴν κοιλίαν εὐθέως, 25 κεν. τύτοις δ᾽ ἀντὶ τῆς ἐπιγλωττίδυς συνάγεται καὶ διεῖγε 
τὸν. δὲ πλεύμονα οὐκ ἐνδέχεται. δεῖ γὰρ εἶναί τινα κοινὴ τῶι ὁ φάρυγξ, ὅνπερ τρόπον ἐκείνοις ἐπιβάλλει τε κε 
εἷον αὐλῶνα, δὲ οὖ μεριεῖται τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς ἀρτη- ἀναπτύσσεται τῷ πνεύματος τῇ εἰσόδῳ. τε καὶ ἐξόδῳ ἐκ’ 
βίας εἰς τὼς σύριγγας, διμερὴς ὦν" καὶ κάλλις᾽ ὧν ὕτως πτασσόμανος, τῆς δὲ τροφῆς εἰσιύσνηςς ἐπιπτυσσόμενος, ἴα 
ἀποτελοῖ τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοήν. τῷ δ᾽ ὀργάνε τῷ περὶ μηθὲν. παραρρυῇ παρὰ. τὴν ἀρτηρίαν. ἐὰν δί τι πλαμμε 
τὴν ἀνωπγοὴν. ἐξ ἀνάγκης, ἔχοντος μῆκος, ἀνωγκαῖον τὸν 30 ληθῇ παρὰ τὸ τοίαύτην κύησιν καὶ προσφερομέη; τῷ 
εἰσοφάγον εἶναι μεταξὺ τῷ ςόματος καὶ τῆς κοιλίας. ἔς! τροφῆς ἀνωπνεύσῃ τις, βᾶχας καὶ πγμὸὺς ποιεῖ, 

δ᾽ ὁ μὰν οἰσοφάγος σαρκώδης, ἔχων νευρώδη τάσιν, νευ-- περ εἴρηται, οὕτω δὲ καλῶς μεμηχάνηται καὶ ἡ ταύτας 

ρώδης μέν, ὅπως ἔχῃ διάτασιν εἰσιόσης τῆς τροφῆς, σαρ- καὶ ἡ τῆς γλώττης κύησις, ὥστε τῆς τροφῆς ἐν μὲ τῇ 
πκώδης δέ, ὅπως μαλαχὸς ἤ καὶ ἐνδιδῷ καὶ μὴ βλάπτη- ςόματι λεανομῴης, παρ᾽ αὐτὴν δὲ δμύσης, τὴν. μὲν δ» 
ται τραχρυνάμενος ὑπὸ τῶν κατιόντων. ἡ δὲ καλυμόη φά- 3 γάκις ὑπὸ τὸς ὀδόντας. πίπτειν, εἰς δὲ τὴν ἀρτηρίαν στό' 
μυγξ καὶ. ἀρτηρία συνέστηκεν ἐκ χονδρώδους σώματος" οὐ νιόν τι, παραρρεῖ, ἀκ ἔχει δὲ τὼ λεχκθώτα ζῷα τὴν ἐπ 

ἃ. μὲν οτχ Ζ. ἴ 5. αὐτῷ δ. Π φύσιν εἶναι δ. Π 7. μὶν οπι. Ζ, Π 13. ὁ ροπι Ζ- ἢ 18. ζῶα καὶ εἰσενεῖ καὶ Ῥ. ὁ 19. καὶ ἱχενίσ- 
τα οὔὰ Ζ. ἢ δὲ] διὰ τὸ Ε. {Π20. ὁ δ᾽ οἰσοφάγος δ᾽ Ζ. ἱ 24. ἐδὲ .5. {1 27. ἄν οἱ Ζ, Ι 38. μάλις᾽ ΡΥ ἡ 49. ΒΈΣΤΘΕΟΣ. ! 33. δ 
ςαγν ἘΡΖ. [|| ἐσώση τῇ τροφῆ Ζ. ἰἱ 36. χόνδρα Ὁ. ΣῊΝ 

. 3. ςερεότητας Ζ. ἰ| 3. καὶ παριεμποδίζυσα 5Ζ. ᾿ ἀ. ὧν δ. ἢ τις περας 5. Ὶ 6, βῆχας καὶ πόνες χαλεπὸς Ζ. 1 1. τὸ τηὶῇ 
τόπο Ῥ. ᾿' 10. τὸ ζῶον δ᾽. 1 14, καὶ οπι ζ): ἰϊ .16, περισσώματα ἘΡΥ. 18. φανερῶς Ζ εἰ ρὲ 5. ἡ 419. εὔεθες ἴσως Ῥ. 1 320. 
τῷ δ.] ὅτω ὃ. ΕΥ̓͂ εἰ ροκὶ Ἰασυπαπι {τίαπι Πἰτἰογάταγα », ου τὼ ὃ. Ζ.  ἐμπροσθεν Ὁ. 1] 21. ταῦτα μεμηχάνηται ττὴν δὲ ἱπυρωσσῶς ΖῚ 

22. ἅπαντα) ἦγ ἅπαντα Ζ, ὑχ ἅπαντα ἜΤ. ᾿ἱ 23. καὶ τὸ δέρμα τριχωτόν οἵα Ζ ἢ 25. ἡμῆμδα διάγεται, ἘΡΟΟΣΖ. ἴ 28. ἐσώσε 55. 

πτυφφόμενος οτα Ζ. ἱ "ὦ παρὰ] πρὸρ, ῬΖ. ὼ 84. ἘΣ ταύτην Ζ.. ᾿] "τῆς ΕΖ. : 

ἰλς. : ΣΝ, ἃ ἧς ᾿ : Δ ᾿ ἘΝ ταν Ύν δν 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τὶ 668 

γλωττίδα διὰ τὸ ζηρὼς εἶναι τὰς σάρκας αὐτῶν καὶ τὸ τὰ μέγεθος, πάμμικρα δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐκβολίμοις τῶν ἐμ- 
δῴμα σκληρόν, ὥστ᾽ ἐκ ὧν εὐκίνητον ἦν τὸ τοῖστον μόριον βρύων. ἔτι δ᾽ ὥσπερ τῶν ἐκτὸς μορίων ὁ πᾶσι τῶν αὐτῶν 

᾿ αὐτοῖς ἐκ τοιαύτης σαρκὲς καὶ ἐκ τοιότῃ δέρματος συνεςη- χρῆσις, ἀλλ᾽ ἑκάςοις ἰδίᾳ, πεπόρισται πρός τε τὲς ᾿βίουυς 

κός, ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς ὠρτηρίας τῶν ἐσιχώτων θῶσσον ἐγίνετ᾽ καὶ τὼς κινήσεις, ἕτω καὶ τὰ ἐντὸς ἄλλα “πέφυκεν ἀλ- 

ἀὶ ἡ συναγωγὴ τῆς ἐκ τῆς οἰκείας σαρκὸς ἐπιγλωττίδος, ἣν 5 λοις. τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν αἱματικῶν ἐςὶν ἴδια, διὸ καὶ 

ἔχισι τὼ τριχωτά. δὲ ἣν μὲν ὅν αἰτίαν τὰ μὲν ἔχει τῶν συνέςηκεν αὐτῶν ἕκαστον ἐξ αἱματικὴς ὕλης. δῆλον δ᾽ ἐν 

ζῴων τὰ δ᾽ ὑκ ἔχει, ταῦτ᾽ εἰρήσθω, καὶ διότι τῆς ἀρτη- τοῖς νεογνοῖς τότων' αἱματωδέςερα γὰρ καὶ μέγιςα κατὰ 
ρίας τὴν φαυλότητα τῆς θέσεως ἰάτρευκεν ἡ φύσις, μη- λόγον διὰ τὸ εἶναι τὸ εἶδος τὴς ὕλης καὶ τὸ πλῆθος ἐμ- 
χανησαμώη τὴν καλουμέην ἐπιγλωττίδα. κεῖται δ᾽ ἔμ- φανέξατον κατὰ τὴν πρώτην σύςασιν. καρδία μὲν ἦν ἅπα- 
προσῆεν ἡ φάρυγξ τῷ οἰσοφάγον ἐξ ἀνώγκης. ἡ μὲν γὰρ 10 σιν ὑπάρχει τοῖς ἐναίμοις" δι’ ἣν δ᾽ αἰτίαν, εἴρηται. καὶ 
καρδία, ἐν. τοῖς ἔμπροσθεν καὶ ἐν μέσῳ χεῖται, ἐν ἦ τὴν πρότερον. αἷμα μὲν γὰρ ἔχειν τοῖς ἐναίμοις δῆλον ὡς ὠ- 
ἀρχήν Φφαμεν τῆς ζωῆς. “καὶ πάσης αὐνζοεῖς ἀν παν αἷς ναγκαῖιν" ὑγροῦ δ᾽ ὄντος τοῦ αἴμωτος ἀνωγκαῖον ἀγγεῖον 
σθήσεως (ἐπὶ τὸ καλύμενον γὰρ ἔμπροσθεν ἡ αἴσθησις καὶ ὑπάρχειν, ἐφ᾽ ὃ δὴ καὶ φαύεται μεμηχανῆσϑαι τὼς φλέ- 

αὶ κύησις αὐτῷ γὰρ. τῷ λόγῳ τότῳ. διώριςαι τὸ ἔμπροσ- βας ἡ φύσις. ἀρχὴν δὲ τότων ἀναγκαῖον εἶναι μίαν" ὅπιε 
δεν καὶ ὄπισθεν), ὁ δὲ πλεύμων κεῖται οὗ ἡ καρδία καὶ 15 γὼρ ἐνδέχεται, μίαν βέλτιον ἢ πολλάς. ἡ δὲ καρδία τῶν 
τερὶ ταύτην, ἡ δ᾽ ἀναπνοὴ διά τε τοῦτο καὶ διὰ τὴν ἀρ- φλεβῶν ἀρχή" φαίνονται γὰρ ἐκ ταύτης ἦσαι καὶ ἀ διὰ 

χλι τὰν ἐν τῇ καρδίᾳ ἐγυτάρχασαν, ἡ δ᾽ ἀναπνοὴ γίεται ταύτης, καὶ ἡ φύσις αὐτῆς φλεβώδης ὡς ὁμογενῶς ὕσης. 
τοῖς ζῴοις διὰ τῆς ὠρτὴρίας. ὥς᾽ ἐπεὶ τὴν καρδίαν ἐν. τοῖς ἔχει δὲ καὶ ἡ θέσις αὐτῆς ἀρχριὴν χώραν" περὶ μέσον 
ζωπροσθεν πρώτην ἀναγκαῖον κεῖσθαι, καὶ τὸν φάρυγγα γάρ, μῶλλον δ᾽ ἐν τῷ ἄνω ἢ κάτω καὶ ἔμπροσθεν ἢ ὅπι- 
καὶ τὴν ἀρτηρίαν πρότερον ἀναγκαῖον κεῖσθαι τῷ οἰσοφαάγε" 2. σθεν" ἐν τοῖς γὰρ τιμιωτέροις τὸ τιμιώτερον καθίδρυκεν ἡ 
τὼ μὲν γὼρ πρὸς τὸν πλεύμονα τείνει καὶ τὴν καρδίαν, φύσις, Ὁ μή τι κωλύει μεῖζον, ἐμφανέςατον δὲ τὸ λεχθέν 
ὁ δ᾽ εἰς τὴν. κοιλίαν. ὅλως δ᾽ ἀεὶ τὸ βέλτιον καὶ τιμιώτε- ἐστιν ἐπὶ τῶν ὠνθρώπων, βούλεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ρῶν, ὅπε “μηδὲν μεῖζον ἕτερον ἐμποδίζει, τῷ μὲν ἄνω καὶ ὁμολόγως ἐν μέσῳ κεῖσθαι τῷ ἀναγκαίου σώματος. τύτου 
κάτω ἐν τοῖς μᾶλλόν ἐξὶν ἄνω, τῷ δ᾽ ἔμαροσθεν καὶ ὅπι- δὲ πέρας ἣ τὰ περιττώματα ἀποκρίνεται" τὰ δὲ κῶλα 
σϑεν ἐγ τοῖς ἔμπροφθεν, τὸ δεξιῷ δὲ καὶ τἀ ἐν τοῖς. 25 πέφυκεν ἄλλοις ἄλλως, καὶ ἐκ ἔςι τῶν. πρὸς τὸ Ὧν ἀ- 
δεζιοῖς. Ὁ. γαγκαίων, διὸ καὶ ἀφαιρυμένων ζῶσιν" δῆλον δ᾽ ὡς οὐδὲ 

Καὶ πιὰ μὲν αὐχένος τε καὶ ἐσοφάγι καὶ ἀρτηρίας προστιθέμενα φθεέβει. οἱ δ᾽ ἐν τῇ κεφαλῇ λέγοντες τὴν ἀρ- 
4 ἔρηται, ἑπόμενον δ᾽ ἐςὶ περὶ σπλάγχνων εἰπεῖν. ταῦτα δ᾽ χὴν τῶν φλεβῶν οὐκ ὀρθῶς ὑπέλαβον. πρῶτον μὲν γὰρ 

ἐςὶν ἴδια τῶν ἐναίμων, καὶ τοῖς μὲν ἅπανθ᾽ ὑπάρχει, τοῖς πολλὰς ἀρχρὶς καὶ διεσπασμώας ποιοῦσιν, εἶτ᾽ ἐν τόπῳ 
δ᾽ οὐχ ὑπάρχει. τῶν δ᾽ ἀναίμων οὐδὲν ἔχει σπλάγχνον. 30 ψυχρῷ. δηλοῖ δὲ δύσριγος ὦν, ὁ δὲ περὶ τὴν καρδίαν τὸ- 
Δημόκριτος δ᾽ ἔοικεν οὐ καλῶς διαλαβεῖν περὶ αὐτῶν, εἴ- ναντίον. ὥσπερ δ᾽ ἐλέχθη, διὰ μὲν τῶν ἄλλων σπλάγχνων 
ζτερ φήθη διὰ μωερότητα τῶν ἀναίμων ζῴων ἄδηλα εἶναι διέχεσιν αἱ φλέβες, διὰ δὲ τῆς καρδίας καὶ διατεύει φλέψ" 

ταῦτα. συνιςαμένων γὰρ εὐθέως τῶν ἐγαίμων καὶ πάμπαν ὅθεν καὶ δῆλον ὅτι μόριον καὶ ἀρχὴ τῶν φλεβῶν ἐςὶν ἡ 
ὄντων μικρῶν ἔνδηλα γίεται καρδία τε καὶ ἥπαρ' φαίνε- καρδία. καὶ τῦτ᾽ εὐλόγως" μέσον γὰρ τὸ τῆς καρδίας ἐςὶ 
ται γὰρ ἐν μὲν τοῖς φοῖς ἐνίοτε τριταίοις σι ςιγμῆς ἔχον- 35 σῶμα πυκνὸν καὶ κοῖλον πεφυκός, ἔτι δὲ πλῆρες αἴματος 

3. ἐκ τῆς τοιαύτης Ῥ. ἢ ἀ. θώσσων ῬῈ. 1 γήαται ἡ Ζ. ἢ 43. τὸ οἵα Ζ. ἢ 15. καὶ τὸ ὄπισθεν Ῥ. ἢ 46. τῦτο ΒΟΥ, 11. ὑχάρ- 
χυσαν δ). 1 18. ἐπὶ ΡΖ. ἢ 19. καὶ -- 20. κεῖσθαι οἵα }. 1 20. τῦ δ᾽ οἰσοφάγου τὰ μὲν πρὸς Ζ. ᾿Π23. μήτι ΡΖ. ᾿ 27. τε οπι Ζ. 

28. ἐξὶ καὶ πεὶ Ῥ. ἢ 30. δ᾽ δἰίοτυπι οτχ 9}. Π 31. ὑπολαβεῖν Ῥ. || 32. τῶν ομχ .8. ΠΠ 33. ἀναίμων (5. }} 35. γὰρ] μὲν γὰρ ὅ). 

4. ἐκβολίοις 8. 1 2. αὐτῶν ἡ χρῆσις ἀλλ᾽ ἱκάςωι Ζ. || 3. ἴδια ». ἢ τε οἵα Ζ. ᾿ἰ ἀ. καὶ δπῖε τὼ οἷὰ (δ. |ἱ πέφυκεν ἐν ἄλλοιφ 

Ζ. ἃ 1. αἱματωδίςεραι ἘΡ. ἢ γὰρ] δὲ δ. }}] μέγιξαι ἘΡ. [ 12. αἵματος καὶ ἀν. Ῥὶ ᾿ 13. ὧι Ζ ἢ 14, εἶναι μίαν" ὅχυ γὰρ οἵα Ζ, ἢ 
415. ἢ πολλὰς βίλτιον 5. ἢ 16. ἰῶζσαι Ζ. 19. γάρ, μᾶλλον δ᾽] μᾶλλον γὼρ Ζ. ᾿ 20. γὰρ τοῖς δῦ. ᾿ὶ 21. ζ] ἀν ὅλ. ἢ μήτι] μηκέτι Ζ, ἢ 

πῳωλύη ὅν. ̓  δὲ ἐλεχϑίν ἘΖ. ᾿ἱ 22. καὶ οπὶ ὕ.. ὃ 23. κείσθω Ἐ. ᾿ὶ τῇ] τότν ΕΥ̓͂. ᾿ 2΄. ἐκκρίεται δῦ. ᾿ 26. ἀφαιρυμένν μ᾽ Ὁ). ἴ 
29. δισπαρμέας ἘΘΟΥΖ. ἱ ἷν τῷ τότω ἘΡΥ͂, ἰν τωι Ζ. ᾿[ 30, ὁ --- τὐναντίον οἱὰ Ζ. 32. αἱ οαχ Ζ. ἰΪ διατείνουσι φλίβες Ζ. ἢ 
84. καὶ καρδία ἰςή. δ. ὃ τὸ οχῃ Ζ. 

ῬΡΡΡ 



666 ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΊΩΝ ΓΙ 

ὡς τῶν φλεβῶν ἐντεῦθεν ἠργμένων, κοῖλον μὲν πρὸς τὴν ἀρχὴ τῷ αἴματος καὶ ἔναιμον πρῶτον. ἔς δ᾽ αὐτῆς τὸ ὦ. 
ὑποδοχὴν τῷ αἵματος, πυκνὸν δὲ πρὸς τὸ φυλάσσειν τὴν κρον ὀξὺ καὶ ςερεώτερον, κεῖται δὲ πρὸς τῷ ςήθει καὶ ὕλως 
ἀρχὴν τῆς θερμότητος. ἐν ταύτῃ γὰρ μόνῃ τῶν σπλάγχνων ἐν τοῖς πρόσθεν τοῦ σώματος πρὸς τὸ μὴ καταψύχεσθω 

καὶ τῷ σώματος αἷμα ἄνευ φλεβῶν ἐστί, τῶν δ᾽ ἄλλων αὐτό, πᾶσι γὰρ ὠσαρκέτερον τὸ ςῆθος, τὰ δὲ πρανῆ σαρ- 
μορίων ἔκαςον ἐν ταῖς φλεψὶν ἔχει τὸ αἷμα. καὶ τῦτ᾽ εὐ- 5 κωδέςερα, διὸ πολλὴν ἔχει σκέπην τὸ θερμὸν κατὰ τὸν νῶ- 
λόγως" ἐκ τῆς καρδίας γὰρ ἐποχετεύεται καὶ εἰς τὰς τον. ἔςι δ᾽ ἡ καρδία τοῖς μὲν ἄλλοις ζῴοις κατὰ μέτοι τῇ 
φλέβας, εἰς δὲ τὴν καρδίαν ὧκ ἄλλοθεν" αὕτη γάρ ἐςιν ςηθικῶ τόπι, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις μικρὸν εἰς τὰ εὐώνυμα τερ- 
ἀρχὴ καὶ πηγὴ τοῦ αἴματος ἢ ὑποδοχὴ πρώτη. ἐκ τῶν εκκλίνουσα πρὸς τὸ ἀνισοῦν τὴν κατάψυξιν τῶν ἀριςερῶν 

ἀνατομῶν δὲ κατάδηλα μᾶλλον ταῦτα, καὶ ἐκ τῶν γενέ. μάλιςα γὰρ τῶν ἄλλων ζῴων ἄνθρωπος ἔχει κατεψνγμέ: 
σεων" εὐθέως γάρ ἐςιν ἔναιμος πρώτη γινομένη τῶν μορίων τὸ να τὰ ἀριςερά, ὅτι δὲ καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσιν ὁμοίως ἡ καρδία 
ἁπάντων. ἔτι δ᾽ αἱ κινήσεις τῶν ἡδέων καὶ τῶν λυπηρῶν καὶ κεῖται, πρότερον εἴρηται, καὶ διότι φαύετα; ἀνομοίως, ἔχη 
ὅλως πάσης αἰσθήσεως ἐντεῦθεν ἀρχόμεναι φαίνονται καὶ δὲ πρὸς τὴν κεφαλὴν τὸ ὀξύ, ἔςι δ᾽ αὕτη τὸ πρόνθεν" ἐπεὶ 
“ρὸς ταύτην περαίνοσαι. ὕτω δ᾽ ἔχει καὶ κατὰ τὸν λόγον" ταύτην γὰρ ἡ κίνησις, ἔχει δὲ καὶ νεύρων πλῆθες ἡ καρ- 

ἀρχὴν γὰρ εἶναι δεῖ μίαν, ὅπε ἐνδέχεται. εὐφυέξατος δὲ δία, καὶ τῦτ᾽ εὐλόγως" ὠπὸ ταύτης γάὰρ᾽ αἱ ποήσεις, πε 

τῶν τόπων ὁ μέσος" ἂν γὰρ τὸ μέσον καὶ ἐπὶ πᾶν ἐφικτὸν 15 ραίνονται δὰ διὰ τὸ ἕλκειν καὶ ἀνιέναι" δεῖ ἔν τοιαύτης ὑ- 
ὁμοίως ἣ παραπλησίως. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ ὅτε τῶν ἀναίμων ἀθὲν πηρεσίας καὶ ἰσχύος. ἡ δὲ καρδία, καθάπερ εἴπομο κε 

αἰσθητοιὸν ὅτε τὸ αἷκα, δῆλον ὡς τὸ πρῶτον ἔχον ὡς ἐν πρότερον, οἷον ζῷόν τι πέφυκεν ἐν τοῖς ἔχεσιν, ἔςι δ᾽ ἀν: 
ἀγγείῳ δ᾽ ἔχον ἀναγκαῖον εἶναι τὴν ὠρχήν. ὁ μόνον δὲ κα- στεὸς πάντων ὅσα καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα, πλὴν τῶν ἱπτω 
τὰ τὸν λόγον ὕτως ἔχειν φαίνεται, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν καὶ γόώυς τινὸς βοῶν τότοις δὲ διὰ τὸ μέγεθος οἷν ἐών 

αἴσϑησιν" ἐν γὰρ τοῖς ἐμβρύοις εὐθέως ἡ καρδία φαίνεται Ὁ ματος χαίριν ὀςῶν ὕπεςι, καθαπερ καὶ τοῖς ὕλοις σώμα- 
κινουμένη τῶν μορίων καθάπερ εἰ ζῷον, ὡς ἀρχὴ τῆς φύ- σιν. κοιλίας δ᾽ ἔχωσιν αἱ μὲν τῶν μεγαΐλων ζῴων τρεῖς, εἰ 
σεὼς τοῖς ἐναίμοις ἦσα. μαρτύριον δὲ τῶν εἰρημένων καὶ τὸ δὲ τῶν ἐλασσόνων δύο, μίαν δὲ πῶσαι" δι' ἣν δ᾽ αἰτίω, 
«ἄσι τοῖς ἐναίμοις ὑπάρχειν αὐτήν’ ἀναγκαῖον γὰρ αὐτοῖς εἴρηται. δεῖ γὰρ εἶναι τόπον τινὰ τῆς καρδίας καὶ ὑτοδ» 
ἔχειν τὴν ἀρχὴν τοῦ αἵματος. ὑπάρχει δὲ καὶ τὸ ἧπαρ χὴν τὸ πρώτα αἵματος. ὅτι δὲ πρῶτον ἐν τῇ καρδίᾳ γύπται 
πᾶσι τοῖς ἐναίμοις" ἀλλ᾽ ὀϑεὶς ἂν ὠξιώσειεν αὐτὸ ἀρχὴν εἶ- 25 τὸ αἷμα, πολλάκις εἰρήκαμεν, διὰ τὸ τὰς ἀρχηγὸς φλξ 
ται ὅτε τὸ ὅλυ σώματος ὅτε τῇ αἴματος" κεῖται γὰρ ὅδα- βας δύο εἶναι, τήν τε μεγάλην καλεμένην καὶ τὴν ἀρρτῆν 

“ μῶς πρὸς εἰρχοειδῇ. θέσιν, ἔχει δ᾽ ὥσπερ ἀντίζυγον ἐν τοῖς ἑκατέρας γὰρ οὔσης ἀρχῆς τῶν φλεβῶν, καὶ διαφιρὰς 
μάλιστ' ὠπηκριβωμώοις τὸν σπλῆνα. ἔτι δ᾽ ὑποδοχὴν αἴ. ἐχουσῶν, περὶ ὧν ὕςερον ἐρῦμεν, βέλτιον καὶ τὸς ἀρχὸν 
ματος ὑκ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καθάπερ ἡ καρδία, ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐτῶν κεχωρίσθαι" τῦτο δ᾽ ἂν εἴη διφυὲς ὄντος τῇ αἷμαν 

τὰ λοιπά, ἐν φλεβί, ἔτι δὲ τείνει δ᾽ αὐτῷ φλέψ, ἐξ ἐκεί 30 τος καὶ κεχωρισμέου. διόπερ ἐν οἷς ἐνδέχεται, δι᾽ ἐδὸ 
γης δ᾽ ὑδεμία' πασῶν γὰρ τῶν φλεβῶν ἐκ τῆς καρδίας αἱ ὑποδοχαί. ἐνδέχεται δ᾽ ἐν τοῖς μεγαΐλοις" τότων γὰρ ἔχ» 
ἀρχαί. ἐπεὶ ἕν ἀνάγκη μὲν θάτερον τότων ἀρχὴν εἶναι, μή σι καὶ αἱ καρδίαι μέγεθος. ἔτι δὲ βέλτιον τρεῖς εἶαι τὰς 

ἐςι δὲ τὸ ἧπαρ, ἀνάγκη τὴν καρδίαν εἶναι καὶ τῷ αἴματος κοιλίας, ὅπως ἢ μία ἀρχὴ κοινή" τὸ δὲ μέσον καὶ τοῦ" 
ἀρχήν. τὸ μὲν γὰρ ζῷον αἰσθήσει ὥρισται, αἰσθητικὸν δὲ τὸν εἰρχή" ὥστε μεγέθος δεῖ μείζονος αὐταῖς ἀεί, διότεῇ 
πρῶτον τὸ πρῶτον ἔναιμον, τοῖτον δ᾽ ἡ καρδία" καὶ γὰρ 35 αἱ μέγιςαι τρεῖς ἔχεσι μόναι. τότωτ δὲ πλεῖςον μὲν εἶμά 

. 

ἡ, σώματος] αἵματος Ῥ. ἢ 5. τότω Υ͂, Π 6. ἐπσχεύεται Κ᾽ ἢ καὶ οπι Ζ. ἢ 8. ἤ οπι Ζ. ἢ 9. καὶ σι ΕᾺ. ἢ 10. γιρμέη ΡΟ] 
13. ἔχει κατὰ λόγον Ζ. 15. ἰφῆκον Ζ, Τ 16. ἐναίμων Ζ. ἢ 17. ἐδὲ Ζ. Π 19. τὸν οτχ Ζ, [ 23. ἐναίμοις] εἰρημένοις Ζ. ἢ 24. σύματη 

Ζ.} 26. ὅτε τῷ αἵματος οταὰ Ζ. ἢ ἔκκειται Ζ. 1| 27. ἀρχαιοειδὴ Ῥ. ἢ 29. αὐτῶ δ. ἢ 30. φλέψ! Ζ. ἢ ἐκείου ἘΘΎΖ. ἱ 31. ὃ σὰ 
Ζ. τὶ 33. καὶ ὁπι . 

{. δ᾽ ἕξι Ζ. ᾿᾿ 3. πρόσϑε ἘΡ, Π᾿ ἁ. αὐτήν ΘΟΥ. ἢ 5. ἔχειν ΕΥ̓͂. ἢ 6. τοῖς μὲν ογὰ Ζ' ἢ 1. παρεγκλίνσα ἘΞΌΥΖ. ἢ 8. ἐς Ῥὶ 
9. ὃ ἄνδρωπος Ῥ. 1ΠΠ 11. φαίνεται γὰρ ἀνομ. Ζ. Π 12. δὲ] γὲρ ΘΖ. ἢ ἔζη δ. 1 αὐτῇ 7. "ἢ 15. τὸ ΕΥΖ. ἢ ὅν οταὰ Ζ. ἢ 16. εἶτον 
εἴχαμεν Ε. ἢ καὶ οτὰ δῦ". [| 17. τι ζωιον Ζ. 19. τυῶν ΕΘΌΥΣ. ἵ 20. ὑπίςη . ΠΠ ἄλλοις Ζ, ΠΠ 21. κοιλίας δ᾽ ἔχνσιν οαὰ Ζ. ἢ 25.} 

οὐ Ζ. ἢ 25. διὰ δὲ τὸ ΕΘΌΤΖ. || 26. καὶ τὴν ἀορτὴν καλυμένην 7. ἢ 29. διαφόρου ἘΒΌΣ. 30. εἰσὶν αἱ ὑποδυχαί δῦ. ᾿ 38. μὲ 
σον] μέσον κοινὸν ῬΖ. 33. περισσὸν ἘΡΒΟΥ͂. ἃ 34. ὥς] ὅσα ΕΡΥΖ. ᾿ δι] δέ τι ΕΥ̓͂, δ᾽ ἔτι ΒΖ. ἢ ταύταις Ζ. ἢ 4} δὲ »Ὶ 

διόχερ -- 35. αἷμα οτι ΣΧ. || 35. μόναι} μόναι κοιλίας Ἐ΄, μόνας κοιλίας ΡΖ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Γ 

καὶ ϑερμότατον ἔχεσιν αἱ διξιαί (διὸ καὶ τῶν μερῶν ϑερ- 
μότερα τὼ δεξιά), ἐλαΐχιστον δὲ καὶ ψυχρότερον αἱ ὠρε- 
ςφεραί, μέσον δ᾽ αἱ μέσαι τῷ πλήθει καὶ θερμότητι, κα- 
ϑαρώτατον δέ" δεῖ γὰρ τὴν ὠἀρχὴν ὅτι μάλις᾽ ἠρεμεῖν, τοι- 

αὕτη δ᾽ ἀν εἴη καθαροῦ τὰ αἴματος ὄντος, τῷ πλήθει δὲ ἐς 

καὶ θερμότητι μέσου. ἔχουσι δὲ καὶ διάρθρωσίν τινα αἱ 
καρδίαι παραπλησίαν ταῖς ῥαφαῖς. ὑκ εἰσὶ δὲ συναφεῖς 
ὥς τινος ἐκ πλειόνων συνθέτου, ἀλλὰ καθάπερ εἴπομεν, 

διαρθρώσει μᾶλλον. εἰσὶ δὲ τῶν μὲν αἰσθητικῶν ἀρθρω- 
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ἠρτημένις. σημεῖον δὲ τοῦ μηθὲν ἐπιδέχεσθαι πάθος τὴν 
καρδίαν τὸ ἐν μηδενὶ τῶν θυομένων ἱερείων ὦφθαι τοιοῦτον 
παθος περὶ αὐτὴν ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων σπλάγχγων: οἵ 
τε γὰρ νεφροὶ πολλάκις φαΐονται λίθων μεστοὶ καὶ φυ- 

μιαάτων καὶ δοθιήνων καὶ τὸ ἧπαρ, ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ πλεύ- 
μων, μάλιςα δ᾽ ὁ σπλήν. πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα παθήμα- 

τὰ συμβαΐοντα περὶ αὐτὰ φαίνεται, ἥκιστα δὲ τοῦ μὸν 
πλεύμονος περὶ τὴν ἀρτηρίαν, τῇ δ᾽ ἥπατος περὶ τὴν αύν» 
«Ψιν τῇ μεγάλῃ φλεβί, καὶ τοῦτ᾽ εὐλόγως" ταύτῃ γὰρ 

δίστεραι, τῶν δὲ νωθροτέδων ἀναρθρότεραι, καθάπερ αἷτὸ μάλιςα κοινωνοῦσι τῇ καρδίῳ. ὅσα δὲ διὰ νόσον καὶ τοῖν» 
τῶν ὑῶν. αἱ δὲ διαφοραὶ τῆς καρδίας κατὰ μέγεθός τε αὖτα πάθη. φαύεται τελευτῶντα τῶν ζῴων, τότοις ἀνατε- 
καὶ μικρότητα καὶ σκληρότητα καὶ μαλακότητα τεῤουσί μυομένοις φαύεται περὶ τὴν καρδίαν νοσώδη πάθη. 
πὴ καὶ πρὸς τὰ ἤθη. τὰ μὲν γὰρ ἀναίσθητα σκληρὰν ἔχει Καὶ. περὶ μὲν τῆς καρδίας, ποία τις, καὶ τίνος ἕνεκεν 

τὴν καρδίαν καὶ πυκνήν, τὰ δ᾽ αἰσθητικὰ μαλακωτέραν' καὶ διὼ τίν᾽ αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ἔχουσιν, τοσαῦτ᾽ εἰρήσθω. 
καὶ τὰ μὲν μεγάλας ἔχοντα τὰς καρδίας δειλά, τὰ δ᾽ 15 ἑπόμενον δ᾽ ἂν εἴη περὶ τῶν φλεβῶν εἰπεῖν, τῆς τε μεγάλης 5. 
ἐλάώσσυς καὶ μέσας ϑαρραλεώτερα. τὸ γὰρ συμβαῖνον πά- καὶ τῆς ἀορτῆς" αὗται γὰρ ἐκ τῆς καρδίας πρῶται δέχον- 
θος ὑπὸ τῇ φοβεῖσθαι προυπάρχει τύτοις διὰ τὸ μὴ ἀνώ» 
λογον ἔχειν τὸ θερμὸν τῇ καρδίᾳ, μικρὸν δ᾽ ὃν ἐν μεγά- 
λοις ἀμαυρῆσθαι, καὶ τὸ αἷμα ψυχρότερον εἶναι. μεγώ- 

ται τὸ αἷμα, αἱ δὲ λοιπαὶ τότων ὠποφυάδες εἰσίν. ὅτι μὲν 
ἵν τῷ αἴματος χάριν εἰσί, πρότερον εἴρηται" τό τε γὰρ ὑ- 
ρὸν ὦπαν ἀγγείων δεῖται, καὶ τὸ φλεβῶν γώος ἀγγεῖον, τὸ 

λας δὲ τὰς καρδίας ἔχεσι λαγώς, ἔλαφος, μῦς, ὕαινα, Ὁ δ᾽ αἷμα ἐν ταύταις" διότι δὲ δύο καὶ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς καθ᾽ 

ὅκος, πιίρδαλις, γαλῆ, καὶ τἄλλα σχεδὸν πάνθ᾽ ὅσα φα- ἅπαν τὸ σῶμα διατείουσι, λέγωμεν. τῷ μὲν οὖν εἰς μίαν 
νερῶς δειλὰ ἢ διὰ φόβον κακῦργα. παραπλησίως δὲ καὶ ἀρχὴν συντελεῖν καὶ ἀπὸ μιᾶς αἴτιον τὸ μίαν ἔχειν πάντά 
ἐπὶ τῶν φλεβῶν καὶ ἐπὶ τῶν κοιλιῶν ἔχει" ψυχραὶ γὰρ τὴν αἰσθητικὴν ψυχὴν ἐνεργείᾳ, ὥστε καὶ τὸ μόριον ἣν τι 
αἱ μεγάλαι φλέβες καὶ κοιλίαι. ὥσπερ γὼρ ἐν μικρῷ καὶ ταύτην ἔχον πρώτως, ἐν μὲν τοῖς ἐναίμοις κατὰ δύναμιν 
ἐν μεγάλῳ οἰκήματι τὸ ἴσον πῦρ ἧσσον ἐν τοῖς μείζοσι θερ- 25 καὶ κατ᾽ ἐτέργειαν, τῶν δ᾽ ἀναίμων ἐνίοις κατ᾽ ἐνέργειαν μό- 
μαύει, οὕτω κὠν τούτοις τὸ θερμόν" ἀγγεῖα γὼρ καὶ ἡ. νον. διὸ καὶ τὴν τῷ θερμὰ ὠρχὴν ἀναγκαῖον ἐν τῷ αὐτῷ 
φλὲψ καὶ καὶ κοιλία. ἔτι δ᾽ αἱ ἀλλότριαι κινήσεις ἕκαστον τόπῳ εἶναι" αὕτη δ᾽ ἐςὶν αἰτία καὶ τῷ αἴματι τῆς ὑγρότη» 
τῶν: θερμῶν καταψύχουσιν, ἐν δὲ ταῖς εὐρυχωρεςέραις τὸ τος καὶ τῆς θερμότητος. διὰ μὲν ἦν τὸ ἐν ἑὴ εἶναι μορίῳ 
πνεῦμα πλεῖον, καὶ ἐνισχχύει μᾶλλον" διὸ τῶν μεγαλοκοι- τὴν αἰσθητικὴν ἀρχὴν καὶ τὴν τῆς θερμότητος καὶ ἡ τῷ αἵ» 
λίων ὑδὲν ἐδὲ τῶν μεγαλοφλέθων πὶόν ἐστι κατὰ σάρκα,30 ματος ἀπὸ μιῶς ἐςὶν ἀρχῆς, διὰ δὲ τὴν τῷ αἵματος ἑνό- 
ἀλλὼ πάντα ἢ τὰ πλεῖξα τῶν τούτων ἀδηλόφλεβα καὶ τητα καὶ ἡ τῶν φλεβῶν ἀπὸ μιᾶς, δύο δ᾽ εἰσὶ διὰ τὸ τὰ 

μικροκοίλια φαίεται. μόγον δὲ τῶν σπλάγχνων καὶ ὅλως σώματα εἶναι διμερῆ τῶν ἐναίμων καὶ πορευτικῶν" ἐν πᾶσι 
τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων ἡ καρδία χαλεπὸν πάθος ἀδὲν γὰρ τότοις διώρισται τὸ ἔβδπροσθεν καὶ τὸ ὄπισθεν καὶ τὲ 
ὑποφέρει, καὶ τῦτ᾽ εὐλόγως" φθειρομένης γὰρ τῆς ἀρχῆς δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερὸν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ὅσῳ ἃ 
οὐκ ἔστιν ἐξ οὗ γύώοιτ᾽ ἂν βοήθεια τοῖς ἄλλοις ἐκ ταύτης ὃ τιμιώτερον καὶ ἡγεμονικώτερον τὸ ἔμπροσθεν τῷ ἔπισθεν, τον 

4. θερμότητα ὅν. Ἶ 3. καθαρώτερον Ζ. ἢ 6. ἔχειν ΕΥ̓͂ ἢ διαίρεσιν ἘΘΟΥΧΖ. ἢ 1. συνεχεῖς 5. Π ὡς αἱ καρδίας ὥς 8. ἃ 9. διαθρώ- 
σεις ὕ5, διαρθρώσεις ῬΘΤ, διάρθρωσιν Ζ. 1 10. νυθροτέρων ἀναρθρότερα!] τωθρότεραι Ζ, 12. καὶ σκληρότητα οτι Ζ. ᾿ καὶ] τε καὶ ἘΡΥ͂ 
Ζ ἢ συντείονσι καὶ Ζ. ᾿ 16. μέσους ᾽, μέσα ἘΡ. ἢ 417. ἀναλλοίωτον Ζ. ἵ{ 18. τὴν καρδίαν Ζ. ᾿ 20. λαγὸς , λαγνὸς Ζ. ἢ 25. }ν 
δηῖε μεγ. οτὰ .5. Π 27. αἱ οχαὰ ΕΥ̓͂. ||] 28. εὐρυχωροτέραις οοττ ὅ). 31. ἢ οπλ ὅ), ἢ 32. μόνων Ῥδ. ἢ δὴ . 33. φέματι ὕ᾽. 

5. δοθίνων ῬΥ͂, δοηνων Ζ, ᾿ ΤΉ. φαίνεται περὶ αὐτὰ συμβαύοιτα δ᾽), συμβ. περὶ αὐτὸς φ. Ζ. 11. τελευτῶντα --- ἀνατεμνομέτοις ΟἿΆ 
Ζ. ᾿ 13. δικα δῦ, ᾿ 15. τε οτὰ δῦ). ἢ 18. εἴρηται πρότερον δ). τε οτὰ Ζ. ᾿ὶ 19. τῶν φλεβῶν τὸ γέτος Υ. Π 20. ἀρχῆς καὶ κατὰ 

πᾶν τὸ σῶμα αἱ φλίβες διατ. λέγομεν Ζ. ᾿ 21. ες οἵα ἜΘΟΥ. ἢ 22. πάντα οτὰ 5). 24. πρώτην Ζ. || 25. τῶν --ἰνέργειαν οπὰ Ζ. ἢ 
21. τόπῳ] τό τ᾽ ΕΡΘΌΣ. ἱὶ 28. ἦν εἰ ἐν οχὰ Ζ. 1} 29. τὸν δῃϊδ τῆς οσαὰ Ζ. ἢ 84. 4] αἱ Ζ. ἢ 33. καὶ οἵα Ε. ἢὶ τὸ οαι δύ, τὸ 
ὄπισθεν οτλ ΚΥ͂. ἢ καὶ τὸ ὁχὰ ΚΤ ἴἰ 35. τῇ] καὶ τῇ 7. 

ῬΡΡΡΖ 
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σύτῳ καὶ ἡ. μεγάλη φλὲψ τὴς ἀορτῆς" ἡ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ναι. ἐκ μειζόνων δ᾽ εἰς ἐλάσσες αἱ φλέβες ἀεὶ προέρχονται, 
ἔμπροσθεν, ἡ δ᾽ ἐν τοῖς ὄπισθεν κεῖται, καὶ τὴν μὲν ἅπαντ᾽ ἕως τῷ γενέσθαι τὸς πόρες ἐλάσσες τῆς τῷ αἵματος παχύ. 

ἔχει τὰ ἔναιμα φανερῶς, τὴν δ᾽ ἔνια μὲν ὠμυδρῶς ἔνια δ᾽ τητος" δι’ ὧν τῷ μὲν αἴματι δίοδος οὐκ ἔς, τῷ δὲ περπ- 
ἀφανῶς. τῷ δ᾽ εἰς τὸ πᾶν διαδεδόσθαι τὸ σῶμα τὰς φλέ- τώματι τῆς ὑγρᾶς ἰκμάδος, ὃν καλῦμεν ἱδρῶτα, καὶ τῆτο 

βας αἴτιον τὸ παντὸς εἶναι τῷ σώματος ὕλην τὸ αἷμα,, τοῖς 5 διαθερμανθότος τῷ σώματος καὶ τῶν φλεβίων ἀναςομωβέν. 
δ᾽ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον, ταῦτα δ᾽ ἐν φλεβὶ καὶ τῷ ἀνώ- των. ἤδη δέ τισιν ἱδρῶσαι συνέθη αἱματώδει περιττώματι 
λογον κεῖσθαι. πῶς μὲν ἔν τρέφεται τὰ ζῷα καὶ ἐκ τίνος διὰ καχεξίαν, τῇ μὲν σώματος ῥυάδος καὶ μανᾷ γοομόν, 
καὶ τίνα τρόπον ἀναλαμβάνεσιν ἐκ τῆς κοιλίας, ἐν τοῖς περὶ τῷ δ᾽ αἴματος ἐξυγρανθέντος δι᾽ ἀπεψίαν, ἀδυνατόσης τῆς 
γεέσεως λόγοις μᾶλλον ἁρμόζει σκοπεῖν καὶ λέγειν" σὺν- ἐν τοῖς φλεβίοις θερμότητος πέσσειν δι᾽ ὀλιγότητα, εἴρηται 
ἰςαμένων δὲ τῶν μορίων ἐκ τῷ αἴματος, καθάπερ εἴπομεν, 10 γὰρ ὅτι πᾶν τὸ κοινὸν γῆς καὶ ὕδατος παχύνεται πιστύ- 
εὐλόγως ἡ τῶν φλεβῶν ῥύσις διὰ παντὸς τῷ σώματος πέ. μενον, ἡ δὲ τροφὴ καὶ τὸ αἷμα μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν, ἀδυνα- 
φυκεν" δεῖ γὰρ καὶ τὸ αἷμα διὰ παντὸς καὶ παρὰ πᾶν εἷς τεῖ δὲ πέσσειν ἡ θερμότης ὁ μόνον διὰ τὴν αὐτῆς ὀλιγότητα 
γαί, εἴπερ τῶν μορίων ἔκαςον ἐκ τότου συνέζηκεν. ἔοικε δ᾽’ ἀλλὼ καὶ διὰ πλῆθος καὶ ὑπερβολὴν τῆς εἰσφερομέπς τρ- 

ὥσπερ ἔν τε τοῖς κήποις αἱ ὑδραγωγίαι κατασκευαΐζονται φῆς" γίεται δὲ πρὸς ταύτην ὀλίγη. ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ διστή' 
ὠπὸ μιᾶς ἀρχῆς καὶ πηγῆς εἰς πολλὺς ὀχετὸς καὶ ὥλλες (5 καὶ γὰρ τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποιῷ" ὁ γὼρ πᾶν ὁμοίως εἶτε 
ἀεὶ πρὸς τὸ πάντῃ μεταδιδόναι, καὶ ἐν ταῖς οἰκοδομίαις πτον. ῥεῖ δὲ μάλιςα τὸ αἷμα κατὼ τὸς εὐρυχωρεζάτους 
χπαρὼ πᾶσαν τὴν τῶν θεμελίων ὑπογραφὴν λίθοι παραβέ. τῶν πόρων" διόπερ ἐκ τῶν μυκτήρων καὶ τῶν ὅλων καὶ τῆς 
βληνται διὰ τὸ τὰ μὲν κηπευόμιενα φύεσθαι ἐκ τῷ ὕδατος, ἔδρας, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ τῷ ςόματος αἱμορροῖδες ἄχονι γΡ 
τὸς δὲ θεμελίας ἐκ τῶν λίθων οἰκοδομεῖσθαι, τὸν αὐτὸν τρό- νονται, καὶ ὁχ ὥσπερ ἐκ τῆς ἀρτηρίας μετὼ βίας. διζῶ 
σὸν καὶ ἡ φύσις τὸ αἷμα διὰ παντὸς ὠχέτευκε τῇ σώμα;- Ὦ σαι δ᾽ ἄνωθεν ἥ τε μεγάλη φλὲψ καὶ ἡ ἀορτή, κάτω δ᾽ 

τος, ἐπειδὴ παντὸς ὕλη πέφυκε τῦτο. γύεται δὲ κατάδη- ἐναλλώσσυσαι συνέχεσι τὸ σῶμα. “προϊῶσαι γὰρ σχίζεν 
λον ἐν τοῖς μάλιςα καταλελεπτυσμένοις" ὑθὲν γὰρ ἄλλο ται κατὼ τὴν διφυΐαν τῶν κώλων, καὶ ἡ μὲν ἐκ τῇ ἔμτρο 
φαύεται παρὰ τὼς φλέβας, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀμπελίνων σθεν εἰς τύπισθεν προέρχεται, ἡ δ᾽ ἐκ τῷ ὄπισθεν εἰς τἷμ- 
τε καὶ συκύων φύλλων καὶ ὅσ᾽ ἄλλα τοιαῦτα" καὶ γὰὼρ ροσθεν, καὶ συμβάλλυσιν εἰς δ" ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς τὰ» 
τότων αὑαινομόώων φλέβες λείπονται μόνον. τότων δ᾽ αἴτιον 25 κομένοις ἐγγύεται τὸ συνεχὲς μᾶλλον, οὕτω καὶ διὰ Τὴ 
ὅτι τὸ αἷκα καὶ τὸ ἀνάλογον τότῳ δυνάμει σῶμα καὶ σὰρξ τῶν φλεβῶν ἐναλλάζξεως συνδεῖται τῶν σωμάτων τὼ τ| 

ἢ τὸ ἀνάλογόν ἐςιν" καθάπερ ὧν ἐν ταῖς ὀχετείαις αἱ μέγι- σθια τοῖς ὄπισθεν. ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῆς καρδίας ἐν τοῖς 
φαάι τῶν τάφρων διαμένσιν, αἱ δ᾽ ἐλάχιςαι πρῶται καὶ ἄνω τόποις συμβαίνει. τὸ δὲ μετ᾽ ἐἰκριβείας ὡς ἔχωσι αἱ 
ταχέως ὑπὸ τῆς ἰλύος ἀφανίζονται, πάλιν δ᾽ ἐκλειπούσης φλέβες πρὸς ἀλλήλας, ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν δεῖ θεωρμὸ 
φανεραὶ γίνονται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν φλεβῶν αἱ μὲν 30 καὶ ἐκ τῆς ζωϊκῆς ἱςορίας. καὶ περὶ μὲν φλεβῶν καὶ καρ’ 

μέγιςαι διαμώνσιν, αἱ δ᾽ ἐλάχιςαι γίνονται σάρκες ἐνερ- δίας εἰρήσθω, περὶ δὲ τῶν ἄλλων σπλείγχγων 
γείᾳ, δυνάμει δ' εἰσὶν ἐδὲν ἧσσον φλέβες. διὸ καὶ σωζομέ. κατὼ τὴν αὐτὴν μέθοδον. 
γων τῶν σαρκῶν καθ' ὁτιοῦν αἷμα ῥεῖ διαιρουμένων" καίτοι Πλεύμονα μὲν ἦν ἔχει διὰ τὸ πεζὸν εἶναί τι γένος τοῦ 
ἄνευ μὲν φλεβὸς ὑκ ἔςιν αἷμα, φλεβίον δ᾽ ἐδὲν δῆλον, ὥσ-- Ὠῴων. ἀναγκαῖον μὲν γὰρ γίνεσθαι τῷ θερμῷ κατώψυζι, 

σερ ἀδ᾽ ἐν τοῖς ὀχετοῖς αἱ τάφροι πρὶν ἢ τὴν ἰλὺν ἐξαιρεθῆ- 35 ταύτης δὲ δεῖται θύραθεν τὼ ἔναιμα τῶν ζῴων" θερμότερα 

2. κεῖται δηίο ἡ δ᾽ Ζ. ἢ 3. ἔα μὺ] τὰ μὲν Ζ, ἃ. ἐμφανῶς Ὅν {τὸ απο πᾶν οπὰ Ζ. ἢ σῶμα] αἷμα Ζ. "ἢ 8. ἀνκβαίνουσω [οῖ- 
14986 Ζ. ἢ 12. καὶ βη6 τὸ οπὶ δ, || παρ᾽ ὦπαν Ζ. || 13. τύτων Ζ., ἢ 16. πρὸς τὸ οτλ ΕΥ̓͂Ζ. ' πανὶ Υ. ἢ οἰχοδυμαῖς ῬΖ, 1} 
περιβίβλητται ὅσ. ἢ 18. τὸ οπχ Ζ. [[ 19. οἰκονομεῖσθαι ΤΡ. 20. ἥ ογαὰ ἘΞ ἢ 20. ὠχίτευεν Ζ. 24. ὕλη τῶτο πέφυκε τύτν. Ἵ. 21 

κατάληλον Ε΄, κατάλληλον Υ, [[ 22. λεπτυνομένοις Ζ. [ΠΟ 27. ὅν ογα Ζ. ἢ 29. ἐχλιπύσης [οτίαθ5α Ε΄, γέμυσαι Ζ. ἢ 30. καὶ] αἱ δ} 
82. ἧττον Ζ. ᾿ὶ 33. αἷμα οπι .5. ἢ 34. δ᾽ ὑκ ἔδηλον Ζ. 35. ἀδ᾽ ἐν οπχ Ζ. | ὕλην «5 Ὁ). 

2. παχντῆτος 8. Π] 3. περισσώματι ἘΡΥ.  ἀἁ. τώτω ΕΡΥΤ. 5. διαθερμαΐνοντος Ζ. ἢ 6. συμβέβηκεν Ζ. ΠΠ αἱματῶδες ΡΖ ἢ τὸ 

ρισσώματι ἘΔ, περίσσωμά τι Ῥ, περίττωμά τι Ζ. [ Ἴ. ἑνώδους Ῥ {[ηγενομένων Ζ. 9. πεύσειν δ. 1 14. μικρὸν Ῥ. 1} 12. χεσσῶν Υ, 
πεύσειν ὃ. ἢ 18. καὶ δηία διὰ οπχ ὅ.. [ 16. εὐρυχωροτάτως οοΥτ ὅ)᾽, εὐχερεςάτυς Ζ. ἢ 47. ἐκ τε τῶν Ζ. 1 18, αἱμορραγίαι Ζ. 1 20. 
δ οτὰ Ζ. [ ἥ τε φλὶψ ἡ μεγάλη Ζ. ἢ 21. συτέχεσαι Ζ. [ 22. καὶ οτχ Ζ, || 23. δ᾽ ἐκ τὔπισθεν καὶ συνεισβάλλυσιν ζ5, ἢ 24. γὰρ τὴς 
ἐμπλεχομένοις Ζ. || 25. ἢν γύεται δ. 1} 33, ἔχεν ΕΥ̓Ζ. ἵἴ τῇ τὸ Ζ. 
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γάρ: τὰ. δὲ" μὴ ἔναιμα. καὶ τῷ: συμφύτῳ τνεύμωτι δύνῃ 
ταὶ καταψύχειν. ἀνάγκη δὲ καταψύχειν ἔξωθεν ἢ ὕδατι 
ἢ ὠέρι, διόπερ τῶν μὲν ἰχθύων ἀδεὶς ἔχει πλέύμονα, ἀλλὰ 
ἀντὶ τούτου βράγχια, καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ἀνατ 
“πνοῆς ὕδατι γὰρ ποιεῖται τὴν καταψύξιν: τὼ δ᾽ ἀγαπνέοντω 5 
τῷ ἀέρι, διόπερ τάντα τὼ ἀνώπνέογτα ἔχει πλεύμονα. ἀνα»- 
“γε δὲ τὼ μὸν πεζὰ πάντα, ἔνια δὲ. καὶ τῶν ἐνύδρων, οἷου 
φάλαινα καὶ δελφὶς καὶ τὼ ἀναφυσῶντα κήτη 'πανται 
πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων. ἐπαμφοτερίζει τὴν φύσιν, καὶ τῶν 
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κἀσαψύχεται ὑπ᾽ αὐτὴς “Μὴ ς τὰ πλεύμονος κινήσεως, ὕσηξ 
ἀερώδους καὶ κενῆς. συμβέβηκε δὲ καὶ Τὰ μεγέθη τότων 
᾿Ξ. 3 -“ ΄᾿ε )» . 2 ὦ Ν ν ν. ᾽ 
ἐχάττω τῶν ζῴων ὡς ἐπίπαν εἰπεῖν. τὸ γὰρ θερμὸν αὐξη- 

, ἢ - Ν 7 “ “ον ΑΝ ,». » Ἁ τικόν, ἡ δὲ. πολυαιμία θερμότητος σημεῖον. ἔτι δ᾽ ὀρθοῖ τὰ 

σώματα μᾶλλον, διόπερ. ἄνθρωπος μὲν, τῶν - ἄλλων ὀρθά- 
τατον, σφὼ δὲ ζῳοτόκα τῶν ἄλλων τετραπόδων" ὑδὶὲν γὼρ 
ὁμοίως τρωγλὸδυτεῖ τῶν ζῳοτόκων, ὅτ᾽ ἄπουν ὅτε πεζεῦον. 
ὅλως μὲν οὖν ὁ πλεύμων ἐςὶν ἀναπνοῆς χάριν, ἄναιμος δὲ 
Καὶ τοίστος γέδες τινὸς ἔνεκεν ζῴων" ἀλλ᾽ ἀνώνυμον τὸ κου- 

τε πεζῶν καὶ τὸν ἀέρα δεχοριένων διὰ τὴν τοῦ σώματος 0 νὸν -ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ ὀχ ὥσπερ ὁ. ὄρνις: ὠνόμαςαι ἐπί τινος 
κρᾶσιν ἐν ὑγρῷ διατελεῖ τὸν πλεῖξον χρόνον, καὶ τῶν ἐν τῷ 
ὑγρῷ μετέχει τοσοῦτον ἔνια, τῆς πεζῆς φύσεως ὥς' ἐν τῷ 
“«πύματι αὐτῶν εἶναι τὸ τέλος τοῦ ζῆν. τοῦ δ᾽ ἀνωκνεὴ ὁ 
αλεύμων ὄργανόν ἐς!, τὴν. μὲν ὠρχὴν τῆς κινήσεως ἔχων 

γέν. ιδιὸ ὥ ὅγπρ τὸ ὄρνιθι- εἶναι ἔν, τινός ἐςὶ, καὶ ἐκείνων ἐν 
τῇ ὑσίᾳ, ὑπάρχει. τὴ πλεύμονα ἔχειν. 
τ Δοκεῖ δὲ τῶν σπλάγχνων τὼ μὲν εἶναι μονοφνῇ,- κα- Ἴ 
θαπερ καρδίω καὶ πλεύμων, τὰ δὲ διφυῆ, καθάπερ νεφροΐ, 

ἀπὸ τῆς καρδίας, ποιῶν δ᾽ εὐρυχωρίαν τῇ εἰσόδῳ τῷ πνεύ- τ6 τὰ δ᾽ ὠπορεῖται ποτέρως. ἔχει. -φανξίη γὰρ. ὧν ἐπαμῴοτε- 
ματος διὰ τὴν αὐτῷ σομφότητω. καὶ τὸ μέγεθος" αἰρομέγῳ 
μὲν γὰρ εἰσρεῖ τὸ πνεῦμα, συνιόντος. δ᾽ ἐξέρχεται πάλιν. 
τὸ δὲ πρὸς τὰν ὥλσιν. εἶναι τὸν πλέύμένα πῆς καρδίας οὐκ 

ρίζειν τότοις τὸ ἧπαρ καὶ. ὁ σπλήν καὶ γὰρ. ὡς μοιοφνὲς 

ἑκάτεῤον, -Ἀαὶ -ὡς ὠνθ᾽ ἑνὸς δύο παραπλησίαν ἔχοντα τὴν 

φύσιν. ἔς, δὲ πώτα. διφυῶ. τὸ δ᾽ αἴτιον ἡ τῇ σώματος 
εἴρηται καλῶς". ἐν ἀνθρώπῳ τε γὰρ συῤβαύει μόνον ὡς εἰ- διάςασις. διφυὴς μὲν: -ἦσαι, πρὸς μίαν δὲ “συντφλοῦσα. ἐρε 
τεῦ τὸ τῆς πηδήσεως διὰ τὸ μόνον ἐγ ἐλπίδι ᾿γίεσθαι καὶ 29 χήν" τὸ μὲν γὰρ ἄνω καὶ κάτω, τὸ δ᾽ ἔμπροσθεν καὶ ὅπε 
προαδοκίῳ τὸ μέλλοντος, ἀπέχει τ᾽ ἐν τοῖς πλείςοἰς πολὺν σθεν, τὸ δὲ δεξιὸν καὶ ὠριςερόν ἐξιν. διόπερ καὶ ὁ ἐγκέφα: 

᾿ .ν δ ᾽ » , -΄ Ζ. Ν ᾿ “᾿ “ » ᾽ [4 τόπον καὶ κεῖται τὴν θέσιν ἀνωτέρω τῷ πλεύμονος, ὥξε μη- λος βέλεται. διμερὴς εἶναι. πᾶσι καὶ τῶν αἰσθητηρίων ἔκαν- 
δὲν συμβάλλεσθαι τὸν πλεύμονα: πρὸς τὴν ἄλσιν τῆσ᾽καρε ςον, κατὼ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἡ- καρδία ταῖς κοιλίαις. ὁ δὲ 
δίας. διαφέρει δ᾽ ὁ πλεύμων. πολὺ τοῖς ζῴοις, τὰ μὲν᾿ γὰρ πλεύμωγ ἔν πε τοῖς φοτόκοιά τοσῦτον διέςηκεν ὥςε δοκεῖν 
ἔναιμον ἔχει καὶ μέγαν, τὰ δ᾽ ἐλώττω᾽ καὶ σοβμφόν, τὼ )ς δύ᾽ ἔχειν αὐτὰ πλεύμονας:, οἱ δὲ νεφροὺ καὶ παντὶ δῆλοι. 
μὲν ζῳοτόκα, -διὼ τὴν θερμότητα τῆς φύσεως μείζω καὶ 
πολύαιμον, τὰ δ᾽ ὠοτόκα ξηρὸν καὶ μικρόν, δυνάμενον δὲ 
μεγάλα, διίς σθαι ἐν τῷ ἐμφνσᾶσθαι, ὥσπερ τὼ τετρώποδα 

κατὼ δὲ τὸ ἧπαρ καὶ τὸν σπλῆνα δικαίως ἄν τις ὠπορή- 
σειεν. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι 

σπλῆνα δόξειεν ὧν οἷον γόθον εἶναι ἧπαρ ὁ σπλήν, ἐν δὲ τοῖς 
μὲν φοτόκω δὲ τῶν πεζῶν, οἷον οἱ τε σαῦροι καὶ ἀΐ χελῶ: μὴ ἐξ ἀνώγκης ἔχασιν, ἀλλὰ πάώμμικρον ὥσπερ σημείου 
γαι καὶ πῶν τὸ τοίῶτον γένος, ἔτι. δὲ πρὸς τότοις ἡ τῶν πτη- 30 χάριν, ἐναργῶς δὶμερὲς τὸ ἥπάρ ἐςιν, καὶ τὸ μὲν εἰς τὰ 
νῶν φύσις καὶ καλυμένων ὀρνίθων. πάντων γὰρ τύτων σομτ δεζιώ, τὸ δ᾽ ἔλαττον εἰς τἀρις ἐρὰ βόλεται τὴν θέσιν ἔχειν, 

φὸς ὁ πλεύμων καὶ ὅμοιος ἀφρῷ" καὶ γὰρ ὁ ἀφρὸς ἐκ ὁ μὴν ἀλλὼ καὶ ἐν τοῖς ὠοτόκοις ἧττον μὲν ἢ ἐπὶ τότων 
“ὈλᾺῈ μικρὸς γύεται συγχεόμενος, καὶ ὁ τότων πλεύμων φανερόν, ἐνίοις δὲ κἀκεῖ ὥσπερ ἕγ τισι ζῳοτόκοις ἐπιδήλως 
μικρὸς καὶ ὑμενώδης. διὸ καὶ ἄδιψα καὶ ὀλυγόποτα ταῦτα διέςηκεν, οἷον κατά τινως τότες οἱ δασύποδες δύο δοκῶσιν 
“ἄντα, καὶ δύναται πολὺν ἐν τῷ ὑγρῷ ἀνέχεσθαι χρόνον" 35 ἥπατ᾽ ἔχειν, καθάπερ τῶν ἰχθύων ἕτεροί τέ τινες καὶ οἱ 
ἅτε γὰρ ὀλίγον ἔχοντα, θερμὸν ἱκανῶς ἐπὶ πολὺν χρόνον σελαχώδεις. διὼ δὲ τὸ τὴν θέσιν ἔχειν τὸ ἧπαρ ἐν τοῖς δὲ- 

λ. βραγχία Υ΄. ᾿ 8. φάλλαινα Σ΄. φάλλοα Ῥ, φάλλαιγαι Ἐ. ἢ 10, τε οἵα ΣΖ. ἢ τὸὔ τῶν ἘΡΌΣ. ἢ 17. μὴ οτὰ Ῥ. || 20. μόνην 
ἘΣ. 1 23. πρὸς} πάθος πρὸς ἘΡΥΖ. ἢ 21. μιχρὸν καὶ ξηρόν Κ΄. {Π| 28. μεγάλην ΕΥ̓͂, μέγα ῬϑΖ εἰ οοιτ ὅ᾽. [ ἴςασθαι ΕΥ̓͂. || 29. μὶν 
οὐη Σ' || αἱ οχχρ Ζ. ἢ 30. τοιῦτο Ζ. ᾿ὶ 33. πολλῶν μικρῶν Ὑύεταρ συγκείμενος Καὶ οἱ ργ ὅ. 84. χάντα ταῦτα 5 Ζ. 1] 35. δύνανται Ζ. ᾿ 
ἀνασχίσϑα: Ἑ. 

ὅδ. διόπερ ὁ ἄνθρωπος Ῥ. ἢ ἴ. ὅτε] ἐςιν Ζ. ἢ 8. ἔναιμος γὰρ καὶ Ζ. ἢ 9, δέκα Ῥ, ἢ ζών ἀνόνυμον δ. ἢ 10. οἱ ὄρνεις Ζ. “1. 
τῶ (8. } τινῶν Ζ. "ἢ 43. δὲ ογτὰ Ζ. ἰΪ 18. διφυῆ ΕΥ̓͂Ζ. [[ ςόματος Ζ. [ 20. τὸ μὺ] ὁ μὲν Ζ. ἢ πρόσθεν Ζ. 1 26. δικαίως] καὶ ὧν Ε΄. ἢ 
27. ἕξουσι ἘΡΥ͂Ζ. || 28. νόθον ἧπαρ εἶναι ὁ σπλήν, τοῖς δὲ μὴ δῦ, ἡ 29. ἀλλὰ οπι Ζ. πᾶν μικρὸν ΕΥ͂, πάμπαν μικρὸν ΡΖ. ἢ 32. 

ἧττον) καὶ τὸ Κ΄. ᾿ὶ 33. ὥσπερ ἵν τισὶ οτχ ΕἾ, ἐν οἵὰ Ζ. ἢ τισὶ] τοῖς Ῥ. ᾿᾿ ζώιοις Ζ. [ ἐπιδέλως οπι . 1 34, κατά] ἐχί Ζ. || 35. ἧπαρ 
Ζ. ᾽ τί οπι Ῥ. || 36. τὴν οτὰ Ζ. 
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Σιοῖς μᾶλλον ἡ τοῦ σπληνὸς γέγονε φύσις, ὥς᾽ ἀναγκαῖον τῶν φοτόκων δὲ καὶ τετραπόδων ὁμοίως (μοιρὸν γιὰρ πώμ» 
μέν πως, μὴ λίαν δ᾽ ἐδαι πᾶσι τοῖς ζῴοις. τῷ μὲν ἦν ὃν» σαν ἔχυσι), καὶ πολλοῖς τῶν. λεπιδωτῶν᾽ ἅπερ καὶ κύςα 
φυὴ τὴν φύσιν εἶναι τῶν σπλάγχνων αἴτιον, ὥσπερ εἴπο- οὐκ ἔχει διὰ τὸ τρέπεσθαι τὸ περίττωμα διὰ μανῶν τῶν 

μεν, τὸ δ᾽ εἶναι τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερόν" ἑκαίτερον γὰρ σαρκῶν εἰς πτερὼ καὶ λεπίδας. ὁ γὰρ σπλὴν ἀντισπῷ ἔχ 
ζητεῖ τὸ ὕμδιον, ὥσπερ καὶ αὐτὼ βούλεται παρωχλησίαν 4 τῆς κοιλίας τὰς ἰιμάδας. τὼς περιττευσύσας, καὶ δύναται 

καὶ διδύμην ἔχειν τὴν φύσιν, καθάπερ ἐκεῖνα δίδυμα μέν; συμπέρτειν αἱματώδης ὧν. ὧν δὲ τὸ περίττωμα πλεῖον ἦ 
συνήρτηται δ᾽ εἰς ὦ, καὶ τῶν σπλάγχων ὁμοίως ἕκαςσν, ἢ ὀλιγόθερμος ὁ σχλήν, νοσακερὰ γύεται πλήρη τροφῆς" 
ἔξι δὲ σπλάγχνα τὰ κάτω τοῦ ὑποζώματος κοινῇ μὲν καὶ διὰ τὴν ἐνταῦθα παλίρροιαν τῆς ὑγρότητος παλλοῖς αἱ 
χάντα τῶν φλεβῶν χάριν, ὅπως ὅσαι μετέωροι μέωσι τῷ κοιλίαι σκληραὶ γίρονται σπληνῶσιν, ὥσπερ τοῖς λίαν ὧρη» 
τούτων συνδέσμῳ πρὸς τὸ σῶμα. καθάπερ ἄγκυραι γὰρ 10 τικοῖς, διὰ τὸ ἀντιπερισκᾶσθαι τὰς ὑγρότητας. οἷς δὲ ὀλὲ 
βέβληνται πρὸς τὸ σῶμα διὰ τῶν ἀποτεταμένων μορίων, ὙῊ περίττωσις γύεται, καθάπερ τοῖς ὀρνέοις καὶ τοῖς ἰχϑύ» 
ἀπὸ μὲν τῆς μεγάλης φλέβος πρὸς τὸ ἧκαρ καὶ τὸν σπλῆ: σι, τὼ μὲν ὁ μέγαν ἔχει, τὰ δὲ σημείον χάριν. καὶ ἐν 
τά. τότων γὰρ τῶν σπλάγχνων ἡ φύσις οἷον ὅλοι πρὸς τὸ τοῖς τετραίποσι δὲ τοῖς ᾧστόκοις μριρὸς καὶ ςιφρὸς καὶ ν»» 
σῶμα προσλαμβάνασιν αὐτήν, εἰς μὲν τὰ πλάγια τῷ σώ: φρώδης ὁ σπλήν ἐς! διὰ τὸ τὸν πλεύμονα σομφὸν εἶἴαι 
ματος τό θ᾽ ἧπαρ καὶ ὁ σπλὴν τὴν φλέβα τὴν μεγάλην 15 καὶ ὀλιγοποτεῖν καὶ τὸ περιγσόμενον περίττωμα τρέπεσθαι 
(ἀπὲ ταύτης γὰρ εἰς αὐτὼ μόνον διατείνεσι φλέβες), εἰς δ εἷς τὸ σῶμα καὶ τὰς φολίδας, ὥσπερ εἰς τὰ πτερὰ τεῖς 
τὰ ὄπισθεν οἱ νεφροί, πρὸς δ᾽ ἐκείνος ὁ μόνον ἀπὸ τῆς με- ὄρνισι. ἐν δὲ τοῖς κόςιν. ἔχεσι καὶ τὸν πλεύμονα ἔπειμον 
γάλης φλεβὸς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴς ἀορτῆς τεύει φλὲψ εἰς ὑγρός ἐςι διά τε τὴν εἰρχμένην αἰτίαν καὶ δια τὸ τὴν φύ 
ἑκάτερον. ταῦτα δὴ συμβαύει διὰ τότων τῇ συςάσει τῶν σιν τὴν τῶν ἀριςερῶν ὅλως ὑγρρτέραν εἶναι καὶ ψυχροτό 
ζῴων" καὶ τὸ μὲν ἧπαρ καὶ ὁ σπλὴν βοηθεῖ πρὸς τὴν πέ- Ὧ ραν. διήρηται γὰρ τῶν ἐναντίων ἔκαςον πρὸς τὴν συγγυὴ 
ψιν τῆς τροφῆς (ἔνκιμα γὰρ ὄντα θερμὴν ἔχει τὴν φύσιν, συςοιχίαν, οἷον δεξιὰν ἐναντίον ὠριςερῷ καὶ θερμὸν ἐπαντίον 
οἷ δὲ νεφροὶ πρὸς τὸ περίττωμα, τὸ εἰς τὴν κύςξιν ἀποχρ. ψυχρῷ" καὶ σύςοιχα γὰρ ἀλλήλοις εἰσὶ τὸν εἰρημίώσν 
νόμενον, καρδίω μὲν οὖν καὶ ἧπαρ πᾶσιν ἀναγκαῖα τοῖς τρόπον. οἱ δὲ νεφροὶ τοῖς ἔχεσιν ἐκ ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ “ὦ 
ζώοις, ἡ μὲν διὰ τὴν τῆς θεῤμότητος ἀρχήν (δεῖ γὰρ εδαί εὖ καὶ καλῶς ἕνεκεν ὑπάρχυσιν" τῆς γὰρ περιττώσεως χώ» 
τινά, οἷον ἑςίαν, ἐν ἦ κείσεται τὴς φύσεως τὸ ζωπυρῆν, καὶ 15 ριν τῆς εἷς τὴν κύςισ ἀἰθροιζοριένης εἰσὶ κατὰ τὰν ἰδίαν φύ- 
τοῦτο εὐφύλακτον, ὥσπερ ἀκρόπολις οὖσα τοῦ σώματος), σιν, ἐν ὅσοις πλεδν ὑπόξημα γύίεται τὸ τοιοῦτον, ὅπως 

τὸ δ᾽ ἧπαρ τῆς πέψεως χάριν. πάντα δὲ δεῖται τὰ ὅσ:- βέλτιον ἀποδιδῷ ἡ κύςις τὸ αὐτῆς ἔργον. ἐπε δὲ τῆς αὖ» 

μα δυοῖν τούτοιν, διόπερ ἔχει πάντα τὼ ἤκαιμα δύο τὰ τῆς δικα χρείας τούς τε νεφροὺς συμβέβηκεν ἔχειν τὼ 
σπλάγχια ταῦτα μόνον" ἔσα δ᾽ ἀναπνεῖ, καὶ πλεύμονα ζῷω καὶ τὴν κύςιν, λεκτέον περὶ κύςζεως νῦν, ὑπερβάντας 
τρίτον. ὁ δὲ σπλὴν κατὼ συμβεβηκὸς ἐξ ἀνάγκης ὑπάρ- 30 τὸν ἐφεξῆς τῶν μορίων ἀριθμόν" περὶ γὰρ φρενῶν ὑδέν πω 
χὲι τοῖς ἔχωσιν, ὥσπερ καὶ τὰ περπτώματα, τό τ᾽ ἐν τῇ διώρισται, τοῦτο δέ τι τῶν χερὶ τὰ σπλάγχνα μορίων 
πκοιλίῳ καὶ τὸ περὶ τὴν κύςιν. διόπερ ἕν τισὶν ἐκλείπει κα’ ἐς. ΄ ᾿ 
τὰ τὸ μέγεθος, ὥσπερ τῶν τε πτερωτῶν ἐνίοις, ὅσα θερ- Κύςιν δ᾽ ὁ πείντ᾽ ἔχει τὰ ζῷα, ἀλλ᾽ ἔοιπεν ἡ φύσις 8 
μὴν ἔχει τὴν κοιλίαν, οἷον περιςεἐρὼ ἱέραξ ἰκτῖνος, καὶ ἐτὶ βουλομένη ἀποδιδόναι τοῖς ἔχευσι τὸν πλούμονα, ἔναιμον 

4. ἀναγκκίαν 5Ζ. ἢ 2. ἐναι] ἔναι ἀναγκαὴὼν ἘΡΥΖ. ἢ 3. ὥσπερ --- δ. ὅμοισνι οπὶ Ζ. ἢ Α. τὰ δί' Κ΄ ἢ 6. καθάπερ] καὶ καθά πνρ 

ῬΖ, καθάπερ γὰρ δ. 10. καθάπερ --- 11. σῶμα οπὶ Ζ. ἢ 10. γὰρ ἄγκυραι δ. 1 12. μὲν ροεῖ τῆς ΕΣ, οπι ῬΖ. ᾿ 16. γὰρ ὃς 

.5. 17. τὸ Ζ. {{ ἱκείοις Ε. Π 20. ἔψιν ΕΥ̓͂ ἢ 21. ὅντα πρὸς τὴν θερμὴν ἔχει φύσιν Ζ. ἢ 23. ἅπασιν δ). || ἀναγκαῖον Ζ. 25. ἐν 
οἵὰ Ζ. ἢ ζώπυρον Ζ. ἢ 27. δὲ] γὰρ Ζ. ἢ 29. ταῦτα οἵα Ζ. ᾿ μόνον οἵα Ῥ. ἢ 32. τὸ οπι δ). ἢ 33. τὸ οἵα Ῥ. [ὶ τε στὰ Ζ. ἢ ἐνίοις} 
᾿ν οἷς ὃ εἰ ργ ὕ᾽. ἢ ὅσαπερ Ζ. ἢ 3Λλ. ὄἔκτιως Ῥ. 

1. καὶ] καὶ τῶν Ζ, καὶ ἐπὶ τῶν ΕΡΤ. ἢ σμικρὸν ΥΖ, σηληρὸν Ὁ. ἢ 2. πολλοὶ ϑ' δὲ γγ 75. ἢ 8. ἐπ οἵδ Ζ. ἢ διὰ τὴ] καὶ διὰ νὸ 
(δ. Π᾿ πέττεσθαι Ζ. Π 6. πλέον 5. 1] Ὕ. 5] καὶ σους ὅ, οτὰ ῬΥΖ. ' δ] δὲ ὁ }. ||} νοσώδη Υ εἰ σοῖτ Ἐ, νοσακερὰ τὼ σώματα Ῥ. ἢ πλήρης 
ΕΥΖ. ἢ} 9. ὀβρητικοῖς ἃ. αὶ 10. ἀντισχᾶσθαι Ζ. ἢ ὅσοις Ζ. " 12. ὁ σπὶ Ζ. ἢ ἔχει ομῃ Κ΄ ἢ 13. δὲ] καὶ δ.  ὠντόκοις καδάπερ ἰν τοῖς 

τιτράποσι μικρὸς ΕΥ̓͂, ὠοτόκοις καθάπερ ἂν τοῖς ἔρνισι μικρὸς γε] σμιιρὸς ΡΖ. || 16, εἰς] περὶ Ζ. [{ εἰς οπι «5 εἰ μ᾽ δ. ἢ 18. ὑγρόν 
ἘῪ Ἱ καὶ οπι 8. ἢ 19. τῆς ἘΘΊΥ, οτὰ ὅν. 1 21. ἱναντίον οπι Ζ. ᾿ 23. τῦ τ᾽ εὖ ΤΣ, 1 235. ἀϑροιζομόοις Ῥ. Η 26. τὸ οι Ζ. ἢ 27. 

ἔργον αὐτῆς δῦ), ᾿ 28. ἔνεμεν 7. ἢ 30. ὑδέ ῬΖ, || 31. μόριον Ῥ. ᾿ὶ 84. βυλομένν ὅ. ὃ 
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μόκον, τουτοῖς δ᾽ εὐλόγως. διὲ γὰρ τὴν ὑπεροχὴν: τὴς φύτ ᾧρές.. χαταχρῆται. γὰρ ἡ Φύσις ἅμα τῶν τὲ φλεβῶν χά- 
σεως, ἣν ἔχεσιν ἐν τῷς μυρίῳ τούτῳ, διψητικώ. τε ταῦτ᾽ ἐσὶ βο᾽ ᾿ καὶ ἄρ ε: τὴν τῷ ὑγρῖ περιττώματος δαοιρισιν" φῴρει γὰρ 
μάλιςα τῶν ζῴων, καὶ δεῖται τροφῆς ὁ μόνον τὸς ξνρᾶς εἰς αὐτὸς πόρος ἐκ τῆς Μεγάλης φλεβός. ἔχοι, δ᾽ οἱ νε- 
ἀλλὰ καὶ τῆς ὑγρῶς πλεΐνος, ὥς" ἐξ ἀνάγκης καὶ πε- φροὶ πάντες κοῖλον, ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον, πλὴν οἱ τῆς φώ- 

μττωμα γύεσθαι πλεῖον καὶ μὴ τοσοῦτον. μόνον ὅσον ὑπὸ 4 κηξ΄ οὗτοι δ᾽ ὅμοιοι τοῖς Ἰβοείαις. ὄντες. ςερεώταται πάντων 
τῆς κοιλίας πόττεσδαι καὶ ἐκκρίνεσθαι “μοτὰ τοῦ ταύτης εἰσύ» «ὅμοιοι, δὲ: καὶ οἱ τῷ ἀνθρώπῳ τοῖς βοείοις εἰσὶ γὰρ 
περιττώματος, ἀνάγκη τοίνυν εἰκαί τι, διοττιὸν. καὶ ξότε ἢ ὥσπερ; συγκείμενοι. ἐκ πολλῶν νεφρῶν μικρῶν καὶ ἐκ ὁμα- 
περιττώματος.. διόπερ ὅσα: πλεύμονκ ἔκει τοδπού, ἅπαντ᾽ λῆς, ὥσπερ οἱ τῶν προβάτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τετρων- 
ἔχει κύςιν" ὅσα δὲ μὴ τεῖτον, ὠλλι ἢ ὀλιγόσοτα. ἐςξι διὰ πόδων. διὸ καὶ τὸ ἀρρώςαμα τοῖς ἀνθρώποις δυσαπάλλα- 
τὸ πλεύμονα ἔχειν συμφόν, ἃ ὅλως τὸ ὑγρὸν προσφίῴεται 40 τον φΦτ ἐς, ἂν ἅπαξ. γοσήσωσιν᾽ συββαίει γὰρ ὥσ- 

ὑ ποτὰ “ρέριν ἀλλά. τροφῆς, οἷαν τὰ ἑντόμα. καὶ οἱ ἰχθύες; τεῤυπελλὸν γεφρὸς νοσέγτων χαλεπωτέραν εἶναι τὴν ἴασιῃ 

ἔτι δὲ πτερωτά ἐφιε ἃ λεκιδωτὰ καὶ φολιδωτιί, τφκῦτα: δ ἧ- τῶν ἔνα. νοσόντων. ὁ δ᾽ ἀπὸ τῆς. φλεβὸς τεύων -πόρος ἐν, 
ὀλιγότητι πα. τῆς. τῇ. ὑγρὰ "προσψφορῶς καὶ: διὰ τὸ: τρέκες. εἰς υτὸ υκόϊλαν. τῶν γεῴρῶν κατατελευτῷ, ἀλλ᾽ εἰς τὸ σῶμᾳ 

σθαι εἰς «καῦτις “τὸ, περιγιγνόριενον. ποῦ πέριττώματὸς οὐδὲν κατεμαλίσκεται τῶν γεφρῶχ᾽ διόπερ ἐν τοῖς κοίλοις φὐτῶν 
ἔχει τότων κύςιν, πλὴν αἱ χελῶναι -τῶν. φολιδωτῶν. καὶ .5 ἀκ ἐγγύεται αἷμαι, ὁδὲ πήγνυται τελευτώντων. ἐκ δὲ τῷ 
ἐτταῦθ᾽ ἡ φύσις κεκολόβωται μόνον. αἴτιον δ᾽ ὅτι αἱ μὲν κοίλῃ τῶν νεφρῶν φέρεσι πόροι ἄναιμοι εἰς τὴν κύςιν δύφ 
θαλάττιαι σαρκώδη" καὶ ἔναιριον ἔχεσι: τὸν αλεύμρεῳ, παὶὺ πέατικοί, ἐξ ἑκατέρε. εἷς, καὶ ἄλλοι ἐκ τῆς ἀορτῆς ἰσχμ- 
ὅμκερν τῷ. βοείῳ, αἱ δὲ χιῳσαῖαι μείζω ἢ; κατὰ λύγως ροὶ καὶ συνεχεῖς, ταῦτα. δ᾽ ἔχει τὸν τῤόπον-«ὥτον, ὅπως ὧκ 
ἔτι δὲ διὰ τὸ ὀςρακῶδες καὶ χυκνὸν εἶναι τὸ περιέχοκ ὁ μὲν: τῆς φλεβὸς τὸ περίττωμα τῆς ὑγρότητος βαδίζῃ εἰς 
ἀκοπρέοντος τὸ δγρδ διὰ μανῶν τῶν σαρκῶν, οἷον. ταῖς ἔρτ 10 τὸς ιτεφρός, ἐκ δὲ τῶν νεφρῶν ἡ γιγνομένη ὑπόςιασις διη- 

πξι καὶ τοῦ ὄφεσι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς φομδωτοῖς, ὑπό: θυμιένων τῶν ὑγρῶν διὼ τῷ σώματος τῶν νεφρῶν εἰς τὸ μέ- 
φξασὶς γίεται τοσαύτη ὥςε δεῖσθαι τὴν φύσιν αὐτῶν ἔχειν σὸν συρρέῃ, ἧ τὸ κοῖλον οἱ πλεῖξοι ἔχυσιν αὐτῶν' διὲ καὶ 
τί μόριον δεκτικὸν καὶ ἀγγειῶδες. κύςιν μὰν ἦν ταῦτα μό- δυσωδέςατον τῦτο τῶν σπλάγχρων ἐς». ἐκ δὲ τῷ μέσι διὼ 
νὸν τῶν τοιύτων ἔχει διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ἡ μὲν θαλωωτ. τότων «τῶν πόρων εἰς τὴν κύςιν ἤδη μᾶλλον. ὡς περίττωμω 

τία μεγάλην, αἱ δὲ χερσαῖαι μικρὰν πάμπαν. .- ὀἠῴἌἀ ἀποκρίαται. καθώρμις αι δ᾽ ἡ κύςις ἐκ τῶν νεφρῶν" τείνεσι 
9... Ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ νεφρῶν, ὑδὲ «γὰρ νεφρὺς ὅτε γάρ, ὥσπερ εἴρηται, πόροι ἰσχυροὶ πρὸς αὐτήν" οἱ μὲν οὖν 
τῶν πτερωτῶν καὶ λεπιδωτῶν ὑδὲν ἔχει ὅτε τῶν φολιδω- μφροὶ διὼ ταύτας τὰς αἰτίας εἰσί, καὶ τὰς δυνάμεις ἔχωσι 
τῶν, πλὴν αἱ θαλάττιαι χελῶναι καὶ αἱ χερσαῖαι" ἀλλ᾿ τὰς εἰρημέας. ἐν πῶσι δὲ τοῖς ἔχωσι γεφρὺς ὗ δεξιὸς ἀ ἀνω- 
ὡς τῆς εἰς τὸς νεφρὺς τεταγμώης σαρκὸς ὑκ ἐχόσης χώ- τέρω τῷ ἐἰριξερᾷ ἐςΐν" διὰ γὰρ τὸ τὴν κύησιν εἶναι ἐκ τῶν 
ραν ἀλλὰ διεσπαρμώης εἰς πολλά, πλατέω νεφροειδῆ ἐν Ὁ δεξιῶν καὶ ἰσχοροτέραν διὰ ταῦτ᾽ εἶναι τὴν φύσιν τὴν τῶν 
ἐνίοις τῶν ὀρνίθων ἐς ν. αὶ δ᾽ ἑμὺς ὅτε κύςιν ὅτε νεφρὸς ἔχει" δεξιῶν, δεῖ προοδυποιήσασθαι διὰ τὴν κύησιν πρὸς τὸ ἄνω 
διὰ τὴν μαλακότητα γὰρ τὰ χελωνίᾳ εὐδιαΐπνεν γύεται τὸ παάγτα τὼ μόρια μᾶλλον, ἐπεὶ καὶ τὴν ὀφρὺν τὴν δεξιῶν 
ὑγρόν. ἡ μὲν ἣν ἑμὺς διὼ ταύτην τὴν αἰτίαν ἕν ἔχει τῶν αἴρουσι μᾶλλον καὶ ἐπικεκαμμένην ἔχουσι τῆς ἀριςερῶς 
μορίων ὑδέτερον' τοῖς δ᾽ ἄλλοις ζῴῃρ τοῖς ἔχμσιν ἔναιμον, μᾶλλεν. καὶ διὰ τὸ ὠνεσπεσθαι ἀνώτερον τὸν δεξιὸν γε- 

ὥσπερ εἴρηται, τὸν πλεύμονα πᾶσι συμβέβηκεν ἔχειν νε- 35 φρὸν τὸ ἧπαρ ἅπτεται τῷ δεξιῶ νεφρᾷ ἐν πᾶσιν" ἐν τοῖς 

4; μένοις Ζε εἴ σουν ὅσ. ἢ πὴ ΞΕ ΡΥ εἰ σον Ε. ἢ 2. τε οπὶ Ζ. ἢ 6. καὶ ἰκκρίνεσϑαι οτὰ Υ, ἢ 9. κύξιν ἔχει συ. ἴ 
40. τὸ] τὸ τὸν ῬΙ͂Ζ. ! ἔχεν] εἶναι Ζ. |Π 11. ὁ] μὴ ΡΖ, οπι Ε. ἵ τὰ] τά τε Ζ. ᾿ οἱ οπι Ζ. ἢ 12. λοπιδυτὰ ΕΡΘΟΣ. ἢ 13. τὸ 

οἵα ἘΘΌΥ. ᾿ 18. ἢ οπι ΕΥ͂. ἢ 23. αγριωδὲς Ζ. ἵ μόνα δ Ζ. || 94. ποτων Ἐ΄, πορόντων Υ, ἢ 91. λοκιδυτῶν ἘΡ δῦ, χαοτυπε δ) 

πτερωτῶν καὶ Ἡλι δ ἐδὴν ἔχει ὅτε τῶν λοπιδυτῶν. ἢ 28. κἴ τε 8. Ῥὺὶ ᾿ 29. χώρας Ζ. ἢ 30. διεσπασμένης Ῥ. ἃ πλατεῖαν νεφρώδη ΑΖ, 

αλατεῖαν ἱφρώδη Γ΄, ἢ 'ν οπὶ Ζ. ἢ 31 εἰ 33. αἱμὺς ΕΡΘΌΥ. "! 31. ἔχει ὅτε νεφρός Ῥϑῦ, ἢ 32. Ὑἀ}] δὲ ὅ΄. 
4. τε οὔὰ (8. ἢ 2. ἔγκρισιν Κ΄. Π 3. πόρυς ἘΠ΄. Π ἀ. πάντη Υ, | οἵ ἢ ΕΥ̓͂, ἡ Ρ. ᾿ὶ 6. καὶ τῶν ἀνθρώπων Ζ. ἢ 7. νεκρῶν, ΘΕΔΙ 550 

μικρῶν, ΤΟ Ἰ 10. αὐτοῖς ἰξὶν ἅπαξ νοσήσασιν Ζ. 1 11. νεφρὶς οπι Ζ. [[|12. τὸν ΘῈ εἴ ργ 7. {[ να νοσύντων οπὶ ΕΥ̓ ἢ 413. εἰς τὸ σῦμα 
“- 1Δ. πιφρῶη] κατ. τὸ τῶν νεφρῶν ΚΖ, τῶν νεφρῶν κατ. Ῥὶ ἢ 414. 5] καὶ ἐν ,δ. Π 16. δύο εἰς τὴν κύςν δ. ῃ[ 17. νεανικοί οτὰ ᾿ν Ζ. ἢ 

521. τῶν νεφρῶν οπὶ δ. ἢ 22. συρρεῖ ἡ Ζ,, συνρίη ΤΌ. ἢ 25. καθώρμηται Ζ. ᾿ 30. ταύτην Ζ. || τὴν ροβὲ φύσιν οπὶ «δ. ἢ 81. δὴ} δεῖ 
δὲ Ε΄ 1] προοδυποιεῖσθϑαι Ῥ. ἢ 32. ἐπὰ -- 34. μᾶλλον οπι Ζ. ἢ 32. καὶ ογα 7 ὶ 35. ἧπαρ παράχτεται Ζ. 

͵ 
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δεξιοῖς γὼρ τὸ: ἧπαρ. ἔχουσι δ᾽ οἱ νεφροὶ" ρωάχιστα.- τῶν 
σπλάγχνων πιμελήν, ἐξ ἀνάγκης μὲν διὼ τὸ. δροιδεῖαθαι, 
τὸ περίττωμα διὰ τῶν νεφρῶν: "τὸ. γὰρ λειπόμενον ᾿αἷμιῶ 
καθαρὸν. ὃν εὔπεπτόν ἐςι, τέλος δ᾽ εὐπεψίας αἱματικῆς. πες 
μελὴ. καὐ φέρ ἐςίν. ιῳὥαπερ γὰρ ἕν τοῖς πετυρωμένοις ἦπ- 5 
βοῆς, οἷον τῷ τέφρᾳ; ἐγκαταλείτεταί τε: πῦρ»: ὅτῳ «καὶ; ἐν 
τοῖς αρρμμώεις ὑγροῖς". ἐγκαπαλείπεται γάρ τι τῆς: εἰρ- 
γασμένης. θερμότητος μόριον. διόπερ. τὸ λεπαρὸν καφόν ἐφί 
καὶ ἐπιπολάζει ἐν τοῖς. ὑγροῖς. ἐν. αὐτοῖς μὲν ἦν ᾧ γύεται 

ΠΕΡΙ ΖΩ͂ΟΝ ΜΟΡΙΦΚΝ ΓΤ, 

δὲσιν ἧττον πυκνὸν τὸ ςέαρ ἢ «τοῖς “προβάτοις. καὶ τῷ πλύ- 

δεῖ. πολι. τὰ πρόβατα ὑπερθολλει" γίνεται “γὼρ περίνεφρα, 
τώχιξα τῶν ζῴων τὼ πρόβατα πάντων. ἐγκατακλειομένης 
ὅν τῆς ὑγρότητος καὶ τῶν πνευμάτων διὰ τὸν σφακελισμὸν 
ἄναιρύνται τἀρρέως. διῶ, γὰρ τῆς ὠορτὴς καὶ τῆς φλεβὸς 
εὐθὺς ὠπαντῷᾷ. πὸ πῴθος πρὸς. τὴν καρδίαν" οἱ δὲ πόροι συν- 
ἔχεῖς ὠπὰ τότων τῶν φλεβῶν εἰσὶ πρὸς τὰς. νεφρές, 
ὅν ΛΠ μὰν ὃν τῆς μαρδίας καὶ πλεύμονος εἴρηται, καὶ 
δερὶ ἥπατος Χαὶ σπλήνὸς «καὶ νεφρῶν" τυγχαϊει δὲ ταῦτα 10 

τοῖς νεφροῖς διὰ τὸ πυκνὸν εἶναι. τὸ σπλαγχνού,. δὲ τὴ κεχωρισμένα ἀλλήχων:. τῷ διαζώματι. τῦτο δὲ τὸ ω»- μ ὝΧΡ : τῷ ατ 
περιίσταται. πιμελὴ. μὲν ἐν᾿ τοῖς. χιμελώδερι, στέαρ..δὶ ἐκ 
τοῖς: ςεωτώδεσιν". ἡ δὰ 'διαφοριὶ.. τότων «εἴρηται “πρότερον. ἐᾷ 
ἑτέροις. -ἐξ ἀνάγκης μὲν ἕν. πιμεχώδεις γίνονται. διὰ ταῦ 

ΜῊΝ Ἢ 2, » -“ 5. -- 4 γ “ΚΡ τὴν τὴν αἰτίαν ἐκ τῶν συμβαινόντων εξ ἀνώγκης: ταῖς. ἔχχασε 

ὰ μα καλῦσί τρεα: φρέιας" ὃ. διορίζει "τόν ε) πλεύμοναι καὶ 
ἐὴν καρδίαν. καλεῖται, δὲ το τὰ διάζωμα, ἐκ τοῖς ἐναίμοις, 
ὥσπερ: καὶ εἴριτοι, φρέτεφο: ἔχει δὲ. πάντα. τὰ ἔναιμα αὐὖ- 
τὸ, καθακερ καρδίαν καὶ ἧπαλ. - πότε- δ᾽ αἴτιον. ὅτι τὰ δὶο- 

νεφρός, ὦεκα δὲ σωτηρίας καὶ τοῦ θερμὴν εἶναι τὴν φύσιν 15 ρισμᾷ. χώριν ἐξὶ τῷ τε περὶ τὴν κοιλίαν τόπου καὶ ἐν περὶ 
τὴν τῶν νεφρῶν. ἔσχατοί τε γὰρ ὄντες ὠλέας δέονται πλείονι 
γος" τὸ μὲν γὰρ νῶτον σαρκῶδες ἐς ιν, ὅπὼς. ἢ προβαολὰ ταῖς 

χερὶ τὴν καρδίων:σπλάγχνοις, ἡ. δ᾽, ὀσφὺς ἄσαρκος. (ἄσαρ». 
Ν 5 ,ὔ γ᾽ ΝΥ -ἰ Ἁ “ 

κοι γὰρ αἱ καμπαὶ πάντων)" ἀντὶ σαρκὸς ὃν ἡ πήμκελῆ: πρῦ- 

τὲν καρδίαν, ὅπως ἡὶ τῆς αἰσδητικῆς. ψυχῆς ἀρχὴ ἀπωθὴς 
ἢ: καὶ γε ταχρ καταλαμβαάνηταὶ διὼ, τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς 
γινᾳμιέγην. ἰναθυμίασιν καὶ τὸ πλῆθος τῆς ἐπεισάκτῳ θερμιό- 
ἕηταςς ἐπὶ γὰρ πᾶτο διέλαβεν ἡ φύσις, οἷόν παρρικοδάμρι- 

βλημὰ γύεται τοῖς νεφροῖς. ἔτι' δὲ διακρύναι καὶ κέντοσι Ὁ. μῶ ποιήσασω καὶ φραγμὸν τὰς 'φρένως, καὶ; διεῖλε τό τε 
τὴν ὑγρότητα μᾶλλον πίονες ὄντες". τὸ γὼῤ λιπαρὸν θερμόν; 
πέττει δ᾽ ἡ θερμότης. διὰ ταύτας μὲν ἕν τὼς αἰτίας οἱ νει 

φροὶ πιμελωδεις εἰσίν, ἐν πᾶσι δὲ. τοῖς ζῴοις. ὁ δεξιὸς ἀπι- 
μελώτερός ἐξιν. αἴτίον δὲ τὸ τὴν. φύσιν ζηρὰν εἶναι τὴν τῶκ 

τιμιώτερον καὶ. τὸ, ὠτιριότερον, ἐν ὅσοις ἐγδέχεται διελεῖν τὸ 
ἄνω καὶ κάτω" τὸ μὲν γὰρ ἄνω ἐςὶν ὦ ἕνεκεν καὶ βέλτιον, 

τὰ δὲ, κάτω τὸ τότυ. ἕνεκεν καὶ. ἀγωγκαῖον, τὸ τῆς τροφῆς 
δειτοιόγ. ἔς ( δὲ τὸ, διάζωμα. πρὸς μὲν. τὼς πλευρὰς σαρ- 

δεξιῶν καὶ κινητικωτέραν" ἡ «δὲ κίνησις ἐναντία" τήκει “γὰρ 25 κωδέστερον καὶ ἰσχυρότερον, κατὰ μέσον δ᾽ ὑμενωδέστεραν" 
τὸ πῖὸν μᾶλλον. τοῖς μὲν ἔν ἄλλοις ζῴοις συμφέρει: τε τὸς 
νεφρὺς ἔχειν πίονας, καὶ πολλάχις ἔχωσιν ὅλες. περίπλεὼς" 

τὸ δὲ πρόβατον ὅταν τῦτο πάθη, ἀποθνήσκει. ,ἀχλ᾽ ἂν καὶ 
Ὰ 

χανυ πίονες ὦσιν, ὅμως ἐλλείπει τι, ἂν μὴ καπ᾿ ὠἀμφοτές 

ὕτω γὼρ πρὸς τὴν ἰσιχρν καὶ τὴν τάσιν χρησιμώτερον. διότι 
δὲ πρὸς τὴν θερμότητα τὴν κάτωθεν οἷον παραφνάδες εἰσί, 
ὀημεῖον ἐκ τῶν συμβαινόγτων" ὅταν γὰρ διὰ τὴν γειτνίασιν 
ἑλκύσωσιν ὑγρότητα. θερμὴν καὶ περιττωματικήν, εὐθὺς ἐπι 

ρυδν ἀλλὰ κατὰ τὸν δεξιόν. αἴτιον δὲ τῷ μόνον ἢ μάλιξα 30 δήλως. ταράττει τὴν. διάνοιαν καὶ τὴν αἴσθησιν, διὸ καὶ κα- 
τῦτο συμβαίνειν ἐπὶ τῶν προβώτων, ὅτι. τοῖς μὲν. πιμελώ- 
δὲσιν ὑγρὸν τὸ πῖον, ὥς᾽ ἀχ ὁμοίως ἐγκατακλειόμενα τὼ 
πνεύματα ποιεῖ τὸν πόνον. τῇ δὲ σφακελισμοῦ τοῦτ᾽ αἴτιόν 
ἐςιν᾿ διὸ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῖς πονῦσι τὸς νεφρός, καίπερ 

λῆντάι. φρένες. ὡς μετέχεσαί τι τῇ φρονεῖν. αἱ δὲ μετέχωσι 
ἐδ τ Ω " ἦι. “ ΄ » “ 
μὲν ἐδέν, ἐγγὺς δ᾽ ὅσαι τῶν μετεχόντων ἐπίδηλον ποιοῦσι 
τῆν. μεταβολὴν τῆς διανοίας. διὸ καὶ λεπταὶ κατὼ Ἅεον 

εἰσίν, οὐ μόνος ἐξ ἀνάγκης, ὅτι σαρκώδεις οὖσας τὰ ὁ πρὸς 
τὸ πιαίνεσθαι συμφέροντος, ὅμως ὧν λίαν γίκωνται πίονες, 35 τὺς τλευρὼς. ἀναγκαῖον εἶναι σαρκωβεστέρας, ἀλλ᾽ ἴ᾽ ὅτι 
ὀδύναι θανατηφόροι συμβαύεσιν. τῶν δ ἄλλων τοῖς ςεατώ- ὀλιγίςης μετέχωσιν ἰκμάδος" σαρκώδεις γὼρ ὧν ἴσαι καὶ 

. ἃ, δὲ εὔπεκτον ὁπ ΡΖ. ἴ 6. οἷον ἐν τῇ ΡΖ. ἴ 1. εἰρημένης Ζ. Τ᾿ 8. λιπαρὸν καὶ κ. Ζ. ἢ 9. ὦ) γὰρ δ. ἢ 10. πικρὸν Ρν 7. ἢ 
44. μὲν οἵχ ὅλ. ἢ 416. τὴν οἵχὰ δ). ἢ τε οἷὰ ϑΖ. 11. προσβολὴ Ῥ. ἃ 23. ἅπασι Ζ. ᾿ὶ 24. ξηροτέραν ῬΖ. αὶ 25. ἀκινητικωτέραν 
Ῥ. ἰἙΙναντίον Κ΄. 1 26. ζώοις ο οὶ Ζ. ᾿ 21. ὅλως 8. ᾿ 28. καὶ ἂν Ζ. ᾿ 32. ἐγκατακλειόμενος Ζ. ἢ 33, τόνον ἘΖ. ἢ τότυ ρτ ὅ,. 35. 

ἀθωγεᾳ ἘΡΌΧ. 
τον, . ἀορτῆς} ὑγρότητος Ζ. ἢ 8. τῆς οἵὰ Ζ. ἢ καὶ τῷ πλ. δὶ ἢ 114. πρε δ μ ἴ. 43. καὶ δα Ζ; ἢ ἔχυσι Υ͂. ἢ 15. γε Ζ. ἢ 19. χὰ 

Ζ. τέτω ῬΘΥ͂ οἱ σουν Ε. "21. καὶ τὸ ἀτιμότερον οτὰ Υ΄. ἢ τὰ δ. || 22. καὶ τὸ κάτω . || 23.. τὸ ροβῖ κάτω οτὰχ Ζ. ἢ 35. καὶ} 
τε καὶ ἢ 21. δὴ] καὶ δ. 1} παρα φύσεις Ζ. τ 28. ἰκ] δ᾽ ἐκ «δ. 1 29. ὑγρότητος 8. ἢ} 32. μὲν οπὶ δῦν ἢ δ᾽ ὅσαι) αἱ Ἐ. ἢ 34. ὅσαι 
ἘΡΘΟΌΥ. 1 τὰς ΕΘΟΥ, οπι Ζ. ᾿ἱ πρὸς οἵα Ζ. ᾿ 35. [᾽] ὅπως ῬΥ͂ εἰ οον Ζ, οἱἱ Ε. ἰ! ὅτι ὀλιγίςης] ἐλίγης δ, 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ [ἱ 

εἶχον. καὶ εἷλκον μᾶλλον ἰκμάδα πολλήν. ὅτι δὲ θερμαινό- 
)» μ »"Ὰ ΝῚ ν 7 μεναι ταχέως ἐπίδηλον ποίῶσι τὴν αἴσϑησιν, σημαίνει καὶ 

τὸ περὶ τοὺς γέλωτας συμβαῖνον. γαργαλιζόμενοί τε γὰρ 
ταχὴ γελῶσι, διὰ τὸ τὴν κύησιν ἀφυινεῖσθαι ταχὺ πρὸς 
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τικήν, ἐξ ἧς συνιςα μένης καὶ πηγνυμέης γύεσϑαι τὸ σῶμα 

τῶν σπλάγχνων. διόπερ αἱματικά, καὶ αὑτοῖς μὲν ὁμοίαν 
Γ᾽ ν “..., ἢ » Ὺ ᾿ ί ἔχουσι τὴν τοῦ σώματος ᾧφυσιν, τοῖς δ' ἄλλοις ἀνομοίαν. 
κώντα δὲ τὰ σπλάγχνα ἐν ὑμένι ἐς ν᾽ προβολῆς τε γὼρ 14 

τὸν τόπον τῦτον. θερμαΐνσι δ᾽ ἠρέμα, ποιεῖν ὅμως ἐπίδηλον 6 δεῖ πρὸς τὸ ἀπαθὴ εἶναι, καὶ ταύτης ἐλαφρᾶς, ὁ δ᾽ ὑμὴν 
καὶ κινεῖν τὴν διάνοιαν παρὰ τὴν προαίρεσιν. τῷ δὲ γαργα- 
λίζεσθαι μόνον ἄνθρωπον αἴτιον ἥ τε λεπτότης τῷ δέρματος 
χαὶ τὸ μένον γελᾶν τῶν ζῴων ἄνθρωπον. ὁ δὲ γαργαλισμὸς 
γέλως ἐςὶ διὰ κινήσεως τοιαύτης τῇ μορίε τῷ περὶ τὴν μα- 

τὴν φύσιν τοίστος" πυκνὸς μὲν γὰρ ὥς᾽ ἀποςέγειν, ἄσαρκος 
δὲ ὥςε μὴ ἕλκειν μηδ᾽ ἔχειν ἰκμάδα, λεπτὸς δ᾽, ὅπως κῷ- 

μ᾿ ᾿ »“»Ἢ ,ὔ Δ Σ ,ὔ ᾧος ἡ καὶ μηδὲν ποιῇ βάρος. μέγιςοι δὲ καὶ ἰσχυρότατοι 
τῶν ὑμένων εἰσὶν οἴ τε περὶ τὴν καρδίαν καὶ περὶ τὸν ἐγκέ- 

σχώλην. συμβαύειν δέ φασι καὶ περὶ τὼς ἐν τοῖς πολέ- 10 φαλον, εὐλόγως" ταῦτα γὰρ δεῖται πλείςης φυλακῆς" ἡ 

μοὶις πληγὰς εἰς τὸν τόπον τὸν περὶ τὰς φρώας γέλωτα 
Ν ᾿ 3 “« - ,ὔ -»“" Ν διὰ τὴν ἐκ τῆς πληγὴς γινομένην θερμότητα. τοῦτο γὰρ 

μᾶλλόν ἐςιν ἀξιοπίςξων ἀκῦσαι λεγόντων ἢ τὸ περὶ τὴν κε- 
φαλήν, ὡς ἀποκοπεῖσα φθέγγεται τῶν ἀνθρώπων. λέγυσι 

" Ν Ὶ ΄ “ Λ μὲν γὼρ φυλακὴ περὶ τὼ κύρια, ταῦτα δὲ κύρια μάλιςα 
“ -“ -“» ὕ ᾽ὔ 

τῆς ζωῆς. ἔχονσι δ᾽ ἔνια μὲν τῶν ζῴων πάντα τὸν ὠριβμὸν 12 
-»ὝἼἭ Ψ ’ὕ »» 

αὐτῶν, ἔνια δ᾽ ἡ πάντα" ποῖα δὲ ταῦτα καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, 
ν ΄,΄ Ὶ ὅδ, ἀν" πο Δ “ έ .-ὃ εἴρηται πρότερον. καὶ τῶν ἐχόντων δὲ ταῦτα διαφέρυσιν" ἃ 

γάρ τινες ἐπαγόμενοι καὶ τὸν Ὅμηρον, ὡς διὰ τῶῦτο ποιή- τς γὰρ ὁμοίας ὅτε τὰς καρδίας ἔχεσι πάντα τὰ ἔχοντα καρ- 
σαντος “φθεγγομένη δ᾽ ἄρα τοῦγε κάρη κονΐῃσιν ἐμίχθη", 
ἀλλ᾽ ὁ “φθεγγομένο". περὶ δὲ ἹΚαρίαν ὅτω τὸ τοιίζτον διε- 

πίςευσαν ὥςε καὶ κρίσιν ἐποιήσαντο περί τινος τῶν ἐγχω- 

ρίων. τῷ γὰρ ἱερέως τῷ ὁπλοσμίου Διὸς ὠποθανόντος, ὑφ᾽ 

δίαν, ὅτε τῶν ἄλλων ὡς εἰπεῖν ὑδέν. τό τε γὰρ ἧπαρ τοῖς 
ἾΡΙΣ} - Δ »"ὝὟὋ᾿Ἄ » »““ μὲν πολυσχιδές ἐςι, τοῖς δὲ μονοφυέςερον, πρῶτον αὐτῶν 

» ι ,ὔ ΓᾺ ». Ν »“ὝὋ 
τῶν ἔναιμων καὶ ζῳοτόκων" ἔτι δὲ μᾶλλον καὶ πρὸς ταῦτα, 

καὶ πρὸς ἄλληλα διαφέρει τα τε τῶν ἰχθύων καὶ τετρα- 
ὅτε δὲ δὴ ὠδήλως, ἔφασαν τινες ἀκῦσαι τῆς κεφαλῆς ὠπο- 20 πόδων καὶ ὠοτόκων. τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων μάλις.α πρόσεμ- 
κεκομμένης λεγόσης πολλάκις “ ἐπ᾽. ἀνδρὸς ἄνδρα ἹΚερκιδᾶς 

ἐς τῷ τῶν Ἰῳοτόκων ἐςὶν ἥπατι" καθαρὸν γὰ : 
ᾧφερὲς τῷ τῶν ζῳοτόκων εςν ἡπατι" καθαρὸν γὰρ καὶ ἔναι- 

ἀπέκτεινεν." διὸ καὶ ζητήσαντες ᾧ ὄνομα ἣν ἔν τῷ τόπῳ μον τὸ χρῶμα αὐτῶν ἐςὶ καθάπερ κὠκείνων. αἴτιον δὲ τὸ 
Κερκιδᾶς, ἔκριναν. ἀδύνατον δὲ φθέγγεσθαι κεχωρισμώης τὰ σώματα τότων εὐπνόςατα εἶναι καὶ μὴ πολλὴν ἔχειν 
-“ ᾿ ,ὕὔ Υ », » » ΄,ὔ ͵ὔ Λ ΄, », νλν Κ Ν » 

τῆς ἀρτηρίας καὶ ἄνευ τῆς ἐκ τῷ πλεύμονος κινήσεως. πα- φαύλην περίττωσιν. διέπερ ἔνια καὶ ἐκ ἔχει χολὴν τῶν ζῳο- 
΄ὔ ον ΄, » Ὁ» Ν ΄ ΝΑ Ψ Λ Ν ν ᾽ ρώ τε τοῖς βαρβάροις, παρ᾽ οἷς ἀποτέμνουσι ταχέως τὰς 295 τόκων" τὸ γὰρ ἧπαρ συμβάλλεται πολὺ μέρος πρὸς εὐ- 

κεφαλάς, ὑδέν πω τοῖτον συμβέβηκεν. ἔτι δ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλ- κρασίαν τῷ σώματος καὶ ὑγίειαν" ἐν μὲν γὰρ τῷ αἴματι 
λων ζῴων διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὁ γίνεται; τὸ μὲν γὰρ τῷ γέλωτος μάλιςα τὸ τύτων τέλος, τὸ δ᾽ ἥπαρ αἱματικώτατον μετὰ 
πληγεισῶν τῶν φρενῶν εἰκότως" ἀδὲν γὼρ γελᾷ τῶν ἄλλων. τὴν καρδίαν τῶν σπλάγχνων. τὰ δὲ τῶν τετραπόδων καὶ 
προϊέναι δέ ποι τὸ σῶμα τῆς κεφαλῆς ἀφῃρημένης οὐδὲν φοτόκων καὶ τῶν ἰχθύων ἔνωχρα τῶν πλείςων, ἐνίων δὲ καὶ 
ἄλογον, ἐπεὶ τά γ᾽ ἄναιμα καὶ ζῇ πολὺν χρόνον" δεδήλω- 3) φαῦλα παντελῶς, ὥσπερ καὶ τὰ σώματα φαύλης τετύχηκε 

,ὔ . ΄, ὶ ἡ Ὶ -“ Υ »“ὝΣὦ ͵ὔ 

κράσεως, οἷον ᾧρυνης καὶ χελώνης καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιό- 

Τύος μὲν ὃν ἔνεκέν ἐςιν ἕκαςον τῶν σπλάγχνων, εἴρη. των, σπλῆνα δ᾽ ἔχει τὰ μὲν κερατοφόρα καὶ διχαλὰ ςρογ- 
ται, Ὑέγονε δ᾽ ἐξ ἀνώγκης ἐπὶ τοῖς ἐντὸς πέρασι τῶν φλε- γύλον, καθάπερ αἷξ καὶ πρόβατον καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον, 
βῶν' ἐξιέναι τε γὰρ ἰκμάδα, ἀναγκαῖον, καὶ ταύτην αἷμα- εἰ μή τι διὰ μέγεθος εὐαυξζέςερον ἔχει κατὰ μῆκος, οἷον 

“«“ »Κ. “ὧν ὁ τ Ψ 
ται δὲ περὶ τῆς αἰτίας αὐτῶν ἐν ἑτέροις. 

1. δὲ οας ΕΥ̓͂. ἸΠ θερμαινόμενα, Ε΄. Π 2. καὶ] τί καὶ ΕΞ ΟΥΖ. [! 5. θερμαίνυσα 52, θερμαίασαν ῬΌΣΤ. ᾿ ποιεῖ Ζ. ἢ ὅπως .5., ὅλως 

ΣΤ΄ ἵΞΊ. ἄνθρωπον οπι Ζ. ἵ 9. τῷ περὶ] τύώτυ περὶ (δ᾽ εἰ μγ ὅ). ᾿ 10. συμβαίνει ἘΡΖ. || 16. φϑεγγομένα Ἐ, φθεγγόμενον ΡΖ. ἢ τοῦδε ἘΡ̓ 
ΒΟΥ ἢ 11. καρ..αν ἘΦ καρ ἢ, ἀρκαδίαν Ζ. Π τὸ τοῦτο ΕἸΒΥ͂, τοῦτο Ζ, τῷ τοιότω οοΥτ ὅ). ᾿ὶ ἐπίςευσαν Ζ. ἢ 19. ὑφ᾽ ὅτι] ὑπο τι Ζ. [1 

20. δὲ δὴ ἀδήλως] δὶ δὲ ἀδήλως Μίαγο. 212, δὲ διαδήλως ΕΥ̓͂, δὴ ἄδηλον Ῥὶ ἀδήλως Ζ. ᾿ ἔφθασαν .δ. 1 21. ἄνδρα] ἐμὲ τς Ἐ. " 22. ἀπέ. 
κτῆε Ὁ. ἴ ᾧ οπι Ζ. {[|23. κερκιδαι Ζ. 25. παρ᾽ οἷ:] παρά τε τοῖς Ζ. ᾿ 26. ἀδέ Ρ, ᾿ δ᾽] δὲ καὶ Ζ). 1} 21. γὰρ ἐχὶ τὸ ΡΖ. κὶ 

28. γελᾷ οαι ργ ὅ). " 29. δέ ποι] δ᾽ ἐπὶ ῬΖ. ᾿Ϊ 30. ἔκιμα ,Ζ. ἢ χρόνον ἀδὲ παράδοξον. δεδήλωται Ῥ, 1 32. δέκα δῦ), |} ἕκαςα Ζ. ἵ 
᾿8Ά. ἐξεῦνα ἘΡ, ἱξεταί Υ, : 

1. γὙεται Ζ, τί γίεσθαι 5. εἰ γτ 7. ἢ 3. ἀνομοίων Ἐ, ἀνομοίως Υ. ᾿ 8. ἢ οτα ἘΡΟΘΟΥ͂. ἢ ποιεῖ Ζ, ποιεῖν 5 εἰ ρον ζ΄. κ᾿ 9. τε 

οτὰ δζΖ. 10. ταῦτα μὲν γὰρ ὅ). 1 ἡ μὲν γὰρ φυλακὴ οπὶ }. {11. φυλακὴ] κεφαλὴ Ζ. [ 13. αὐτόν ΡΖ. ᾿ἱ 15. ἱμοίως Κ΄. ἢ 16. 
τε οἵα δῦ. ἴ 21. ἰξὶν οπλὰ δ. 1} ἄναιμον Ζ. ᾿ 22. ἐκείνων Ζ. ἢ τὸ] τῷ }Ζ. ᾿ 23. τύτων οπι ἘΨΖ. [! εὐπιύςερα Ζ. [Π[ 34. φαύλην 
οτὰ Ζ. ἰ] 26. τῷ -- 27. ἧπαρ οπὶ Ζ. ᾿ 28. καὶ] καὶ τῶν ΕΡΨΖ. || 29. ἐνίοις Κ΄. 1 30. ὥνπερ Ζ. 1] φαύλα δ. 1 32. δίχηλα ὕζΖ. 
33. εἰξ δ} 84. εὐαξέςξερον δ εἰ ρν ).. 1} κατὰ] τὰ κατὰ ἘΨΖ, τὸ κατὰ ἢ. 
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ἃ τῇ βοὸς κὄπονθεν" τὰ δὲ πολυσχιδῆ πάντα μακρόν, οἷον τοῖς μὴ ἀμφώδουσι, καὶ τὼ περὶ τὰς ὀδόντας ὁμοίως ἔχει 
Φ.- αἱ ἀνθ ᾿ ΄ Σ δὲ ΄ ξὺ τύ »,.Ὁ ὡς ἀδὲν ἢ , μὴ δὲ Ἐπ ρου δοον ᾿ ὗς κ γωπος καὶ κύων, τὼ δὲ μώνυχα μεταξὺ τύτων αὐτῇ, ὡς ἐδὲν ὄντας προέργκ. ἅμα δὲ καὶ ἐπεὶ ἡ τροφὴ 

,ὔ »“Σ ᾿ Ν Ν γ “" δ ὔ “.-“ Υ , Ἁ Ν “" .«( Ζ"». “ Ν 

καὶ μικτόν" τῇ μὲν γὰρ πλατὺν ἔχει τῇ δὲ ςενόν, οἷον ἀκανθώδης, τὴν δὲ γλῶτταν ἀνάγκη σαρκώδη εἶναι, πρὸς 

ἐδίππος καὶ ἐρεὺς καὶ ὄνος. ᾧ μόνον δὲ διαφέρει τὰ σπλάγ- σκληρότητα τῷ οὐρανοῦ κατακέχρηται τῷ ἐκ τῶν ὀδόντων 
»“ ἣν »κΚ “" ’ ᾽ ΝῚ -“ Ἁ ΄ « ΄’, λ ᾽ν, ε ,ὔ 2 ᾿ χα τῆς σαρκὸς τῷ ὄγκῳ τῇ σώματος, ἀλλὰ καὶ τῷ τὰ 5 γεώδει ἡ φύσις. καὶ μηρυκάζει δ᾽ ἡ κάμηλος. ὥσπερ τὰ 

μὲν ἔξω τὼ δ᾽ ἔσω τὴν θέσιν ἔχειν. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὴν φύ" κερατοφόρα, διὰ τὸ τὼς κοιλίας ὁμοίας ἔχειν τοῖς χερα» 
σιν ἔχει κοινωνέσαν ταῖς φλεψί, καὶ τὰ μὲν τῶν φλεβῶν τοφόροις. τότων δ᾽ ἔκωςον πλείους ἔχει κοιλίας, οἷον τρί» 

. μκάριν, τὰ δ᾽ κι ἄνευ φλεβῶν ἐς. βατον βὺς αἱξ ἔλαφος καὶ τἄλλα τὼ τοιαῦτα τῶν ζῴω, 

τἀ Ὑπὸ δὲ τὸ ὑπόζωμα κεῖται ἡ κοιλία τοῖς ζῴοις, τοῖς ὅπως ἐπειδὴ τῆς ἐργασίας ἐλλείπει περὶ τὴν τροφὴν καὶ λὲν 

μὲν ἔχουσιν οἰσοφαΐγον ἢ τεχευτῷ τῦτα τὸ μιόριον, τοῖς δὲ τὸ τουργίω καὶ τὰ ςόματος διὰ τὴν ἔνδειαν τῶν ὀδόντων, ἡ τὴν 
μὴ ἔχυσιν εὐθὺς πρὸς τῷ ςόματι" τῆς δὲ κοιλίας ἐχόμε- κοιλιῶν ἑτέρα πρὸς ἑτέρας δεχομώη τὴν τροφήν, ἡ μὸ 

οχον τὰ καλόμεναν ἔντερον. δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν ἔχει ταῦτα τὰ ἀκατέργας ον, ἡ δὲ κατειργασμένην μῶλλον, ἡ, δὲ πάμπαν, 

μόρια τῶν ζῴων ἕκαςον, φανερὸν πῶσιν. καὶ γὰρ δέξασθαι ἡ δὲ χείαν.. διὸ τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων πλείες ἔχει τέτους 
τὴν εἰσελθοῦσαν τραφὴν καὶ τὴν ἐξικμασμένην ἀναγκαῖον καὶ μόρια. καλοῦνται δὲ ταῦτα κοιλία καὶ κεχρύφαλις 
3 " ΝΩλΝ ΠΡ ΄ » »“ ,»,,. . ᾿ », , ἡ λΎ ὰ »Κ ΄ »“ ν, ἐχπέμψαι, καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τόπον εἶκαι τῆς τε ἀπέπτι καὶ 1.5 καὶ ἐχῖνος καὶ ἥνυςρον. ὃν δ᾽ ἔχει τρόπον ταῦτα πρὸς ἀλ- 
τῷ περιττώματος, εἶναί τέ τινα δεῖ τόπον ἐν ᾧ μεταβάλλει, ληλα τῇ θέσει καὶ τοῖς εἴδεσιν, ἔκ τε τῆς ἱςορίας τῆς τεῷ 
Νὰ Ν Ν ᾽ ν ΄ὔ Ν Ν ΄ χ “ » - δ » . »“- Νο ν "Δ 

τὸ μὲν γὰρ τὴν εἰσελθῦσαν ἔξει μόριον, τὸ δὲ τὸ περίτωμα τὰ ζῷα δεῖ θεωρεῖν καὶ ἐκ τῶν ἀνατομῶν. διὰ τὴν αὐτὸν 
τὸ ἄχρηςον" ὥσπερ δὲ χρόνος ἕτερος ἑκατέρου τούτων, ὠ- δ᾽ αἰτίαν καὶ τὸ τῶν ὀρνίθων γώος ἔχει δια φορὰν περὶ τὸ 

" [οι ,“ »" Ν » Α 

γαγκαῖον διειλῆφθαι καὶ τοῖς τόποις. ἀλλὰ περὶ μὲν τό- τῆς τροφὰς δεκτικὸν μόριον. ἐπεὶ γὰρ ἐδὲ ταῦτα ὅλως τὴ 
τῶν ἐν τοῖς περὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν τροφὴν οἰκειότερός ἔςιν 2) τῇ ςόματος ἀποδίδωσι λειτυργίαν (ἀνόδοντα, γάρ) καὶ ἔτι 

Ἷ -“ “ -“, . “ Ν 

ὁ διορισμός᾽ περὶ δὲ τὴς διαφορᾶς τῆς κοιλίας καὶ τῶν ᾧ διαιρήσει ὅτε ᾧ λεανεῖ τὴν τροφὴν ἔχοσι, διὰ ττι τὸ 
συντελῶν μορίων γῦν ἐπισκεπτέον. οὗτε γὰρ τοῖς μεγέθεσιν μὲν πρὸ τῆς κοιλίας ἔχουσι τὸν καλύμενον πρόλοβον ἀπὶ 

»"ὝὉ “ , 

οὗτε τοῖς εἴδεσιν ὁμοίας ἔχουσιν ἀλλήλοις τὰ ζῷα" ὠλλ τῆς τὰ στόματος ἐργασίας, οἱ δὲ τὸν οἰσοφαΐγον τλάτυν, 
ὅσα μέν ἔςιν αὐτῶν ὠμφώδοντα τῶν ἐναίμων καὶ τῶν ζῳο. ἢ πρὸ τῆς κοιλίας αὐτῷ μέρας τι. ὀγκῶδες ἐν ᾧ προδησω» 
τόκων, μίαν ἔχει κοιλίαν, οἷον ἄνθρωπος καὶ κύων καὶ λέων )ς ρίζεσι τὴν ἀκατέργωστον τροφίν, ἢ τῆς κοιλίας αὐτῆς π 

τ ᾿ 

καὶ τἄλλα ὅσα πολυδάκτυλα, καὶ ὅσα μώνυχα, οἷον ἴπ- ἐπανεςηκός, οἱ δ᾽ αὐτὴν τὴν κοιλίαν ἰσχυρὰν καὶ σαρκὼδ 
πος ὀρεὺς ὄνος, καὶ ὅσα διχαλὰ μὲν ὠμφώδοντα δέ, οἷον πρὸς τὸ δύνασθαι πολὺν χρόνον θησαυρίζειν καὶ τέτια 
ὕς, εἰ μή τι διὰ μέγεθος τοῦ σώματος καὶ τὴν τῆς τρος ἀλείαντον οὖσαν τὴν τροφήν" τῇ δυνάμει γὰρ καὶ τῇ δὴν 
φὴς δύναμιν, ὕσαν ὑκ εὔπεπτον ὠλλ' ὠκανθώδη καὶ ξυλι- μότητι τῆς κοιλίας ἡ φύσις ἀναλαμβαΐει τὴν τῇ στόμν 

ᾶ᾽ ᾿ 

κήν, ἔχαι. πλείους, οἷον κάμηλος, ὥσπερ καὶ τὰ κερατο- 30 τὸς ἔγδειαν. εἰσὶ δέ τινες οἱ τότων ὑδὲν ἔχυοσιν, ἀλλὰ τὴ 
᾽ὔ ᾽ “ »-“ Ν 

φέρα. τὰ γὰρ κερατοφόρα ὑκ ἔςιν ἀμφώδοντα" διὰ τῦτο πρόλοβον μακρόν, ὅσα μακροσκελῆ καὶ ἔλεια, διὰ τῇ 
᾿ » “ “ ᾽ »“" , 

δὲ καὶ ἡ κώμηλος ὁ τῶν ὠμφωδόγτων ἐς, ὠκέρατος σα, τῆς τροφῆς ὑγρέτητα. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡ τροφὴ πᾶσι τούτο 
ν Ἂν ΄“« Ὁ“ λ 

διὰ τὸ ἀνωγκαιότερον εἶναι αὐτῇ τὴν κοιλίαν ἔχειν τοιαύ- εὐλέαντος, ὥστε συμβαύειν διὰ ταῦτα τῶν τοιούτων τῶι 
᾿᾽ « , Ἂ τὴν ἢ τὸς προσθέις ὀδόντας. ὥστ᾽ ἐπεὶ ταύτην ὁμοίαν ἔχει κοιλίας εδαι ὑγρὼς διὼ τὴν ὠἀπεψίαν καὶ τὴν τροφήν. 

1. μυιρὸν 5.5, αὶ 2. μῦς Ζ. ἃ 3. πῇ αἰτορίᾳας ». ἢ πλατὺ. δ. Πϊ 5. τὴν ἘΦΟΥ͂Ζ. ἴθ 7. καὶ οἵα Ζ. ΠΤ 8. ἄνευ τῶν φλιβ 

Ζ. ᾿ὶ 12. τὰ καλύμενον. οπε ΕΚ. ᾿ὶ τὰ μόρια ταῦτα ΡΖ. 14. καὶ τὸν οπι. δ). ΠΠ 16. δεῖ τικα ῬᾺ τινὰ δττον Ζ. ἢ 17. τὸῇ τὰ ἘΡδ 

Οὐ. 1 δὲ περιττώματα 5). ἡ 18. ἑκατέρα τῶν ἀνωγκαίων Ζ, ἢ 19. μὴ] μὲν ἦν δ), {[Π20. τὴν ρτίπα οπν ΖΌ υἱγύπιαιο δ. } 22. 
συντελύντων Ζ' οἵ σοὶ ὅ᾽. || 23. ὁμοίως 5ΟΥ͂. || 5΄. αὐτῶν ξεὶν Ζ. 25. ἔχειν Ε. ἢ λέων καὶ κύων δ᾽). ] 236. πολυδάκτυλα καὶ τ 

οὐχ Ζ. ἢ 21. καὶ εἰ μὲν οὐῃ Ζ. ᾿ 28. ὑσπλὴὶξ ΕΡΒΟΥ͂ εἰ οοτν Ζ. ἢ εἰ μῇ εἴ Ε, ἢ εἴ ΒΟΥ, πλὴν εἴ ΡΖ εἰ εοτν ὕ. ἵ τῆν σὰ 

Ζ. ᾿ὶ 30. καὶ οἱα Ζ. 31. τὸ γὰρ κερατοφόρα οτῃχ Ζ. ἢ 3.2. αὕτην Υ, αὐτὴν ὦ᾽. 1 3λ. καὶ οπι Ζ. 
2. ταύτη ὥ΄. ἢ δ᾽ ἐπὴ καὶ Ζ. ἢ ἀ. σκληροτάτν Ε΄, οτηΐθ80 οὐπὶ Χ' τῇ. 1 5. μηρυκίζει Κ΄. Π 7. βῦς πρίέβατον Ῥ. ᾿ὶ 8. ὥλλε 

ΟΟΥ. ἢ τὰ οἵα 50. ἃ 9. περ} τι περὶ φογγ ὦ). ᾿ὶ 14.. καρ Κ᾽. 13. λίαν ἩΦΌΥ. ᾿ ζῴων. οπι Κ. ἢ ἔχον ἘΣ. ἱ τότνς 1} 
Δ, καὶ ιΐς χέκρι ουυ. ῬΟΌΥ, [{κρύφαλος Ε. ἢ 15. ἔχνσι Ζ, [ ταῦτα τρόπον (5.7), τρόπον τα Ζ, ἢ 16. παρὰ 3. [!. 49. γὰρ] Ἀ 21} 
80. ὀδόντα Ζ. 1} καὶ οπλ Ζ. ἢ 22 οἱ 31. προλαβον Ζ, πρόβολον ῬΥ͂. ἢ 23. αἱ Ζ. ἢ 34. πρὸς Ἐ. ἢ 25. ἢ οἵα Ζ. ἢ 29. ὠκεαμῖ 
δῦ. ἢ 30. μηδε σ΄. }} 31. ὅλα 2Ζ, λεῖα ἘΦΌΣ. 
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δὲ τῶν ἰχδύων γῶος ἔχει μὲν σδόντας, τότους δὲ κάρχα- δὲ πλείοσιν εἴνωθεν στενώτερον, πρὸς τῷ τέλει δ᾽ εὐρύτερον, 
ρόδοντας σχεδὸν ὡς εἰπεῖν πάντατ᾽ ἐλίγον γάρ τί ἐξι γές μείζω δὲ καὶ ἀταδιπλώσεις ἔχοντα πολλὼς τὰ τῶν κεριω- 

τος τὸ μὴ τοιοῦτον, οἷον ὁ καλούμενος σκάρος, ὃς δὴ καὶ τοφόρων ἐςί, καὶ οἱ ὄγκοι τῆς κοιλίας τότοις μείζους καὶ 
δυκεῖ μηρυκάζειν εὐλόγως διὰ ταῦτα μόνος" καὶ γὰρ τὰ τῶν ἐντέρων διὰ τὸ μέγεθος" πάντα γὰρ ὡς εἰπεῖν μεγάλα 
μὴ ἀμφώδοντα κερατοφόρα δὲ μηρυκαζει. ὀξεῖς δὲ πάντες 5 τὰ κερατοφόρα διὼ τὰν κατεργασίαν τὴν τῆς τροφῆς. πᾶσι 
ἔχεσιν, ὥςε διελεῖν μὲν δύνανται, φαύλως δὲ διελεῖν" ἐν- δὲ τοῖς μὴ εὐθυεντέροις προϊῶσιν εὐρύτερον γίνεται τὸ μόριον 
διατρίβειν γὰρ οὐχ, οἷόν τε χρονίζοντας. διόπερ ὑδὲ πλατεῖς τῦτο, καὶ τὸ καλόέμενον κόλον ἔχνσι, καὶ τῷ ἐντέρε τυφλόν 
ἔχεσιν ὀδόντας, ἀδ' ἐνδέχεται Ἀεαύειν' μάτην ἂν ἦν εἶχον. ἔτι τι καὶ ὀγκῶδες, εἶτ᾽ ἐκ τότο πάλιν ςενώτερον καὶ εἰἱλιγμέ» 
δὲ ςόμαχχον οἱ μὲν ὅλως ὑκ ἔχασιν, οἱ δὲ βραχύν. ἀλλὰ νον. τὸ δὲ μετὰ τῦτο εὐθὺ πρὸς τὴν ἔξοδον διατεύει τῇ πε- 
πρὸς τὴν βοήθειαν τῆς πέψεως οἱ μὲν ὀρνιθώδεις ἔχυσι τὰς το ριττώματος, καὶ τοῖς μὲν τῶτο τὸ μόριον, ὁ καλήμενος ἀρ» 
κοιλίας καὶ σαρκώδεις, υἷον κεστρεύς, οἱ δὲ πολλοὶ καρὼ σός, κνισώδης ἐςί, τοῖς δ᾽ ἀπίμελος. πάντα «δὲ ταῦτα με- 
τὴν κοιλίαν ὠποφυτίδας πυκνάς, ἵν ἐν ταύταις ὥσπερ ἐν μηχάνητωι τῇ φύσει πρὸς τὰς ἁρμοττούσας ἐργασίας περὶ 
προλακκίοις θησαυρίζοντες συσσήπωσι καὶ πέττωσι τὴν τρο- τὴν τροφὴν καὶ τοῦ γινομένου περιττώματος. προϊόντι γὰρ 
φήν. ἔχασι δ᾽ ἐναντίως οἱ ἰχθύες τοῖς ὄρνισι τὼς ἀποφυά- καὶ καταβαύοντι τῷ περιττώματι εὐρυχωρία γύεται, καὶ 
δας οἱ μὲν γὰρ ἰχθύες ἄνω πρὸς τῇ κοιλίᾳ, τῶν δ᾽ ὀρνῖ- 15 πρὸς τὸ μεταβάλλειν ἱςαμένῳ τοῖς εὐχιλοτόροις τῶν ζῴων 
βων οἱ ἔχοντες ὠποφυάδας κάτω πρὸς τῷ τέλει τὸ ἐντέρε. καὶ πλείονος δεομένοις τροφῆς, διὰ τὸ μέγεθος ἢ τὴν θερ- 
ἔχουσι δ᾽ ἀποφυάδας ἔνια καὶ τῶν ζῳοτόκων ἐντερικὰς κα. μότητα τῶν τόπων. εἶτ᾽ ἐντεῦθεν πολιν, ὥσπερ ἀπὸ τῆς ἄνω 
τω διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίων. τὸ δὲ τῶν ἰχθύων γένος ἅπαν, κοιλίας δέχεται ςενότορον ἔντερον, ὅτως ἐκ τῇ κὠλν καὶ τῆς 

διὰ τὸ ἐνδεεςέρως ἔχειν τὰ περὶ τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν, εὐρυχωρίας ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ πάλιν εἰς ςενότερον. ἔρχεται 
ἀλλ᾽ ἄπεπτα διαχωρεῖν, λαίμαργον πρὸς τὴν τροφήν ἐς! 20 καὶ εἰς τὴν ἕλικα τὸ περίττωμα ἐξικμασμένον πάμπαν, ὅ- 
καὶ τῶν ἄλλων δὲ πάντων ὅσα εὐθυέντερα" ταχείας γὰρ πως ταμιεύηται ἡ φύσις καὶ μὴ ἀθρόος ἢ ἡ ἔξοδος τῷ πε- 
γιομένης ττῆς δια χχορήσεως, καὶ διὰ ταῦτα βραχείας ἴσης ριττώματος. ὅσω μὲν οὖν εἶναι δεῖ τῶν ζώων τωφροτέστερα 
τῆς ἀπολκύσεως, ταχεῖαν ἀναγκαῖον γίνεσθαι. πώλιν καὶ πρὸς τὴν τῆς τροφῆς ποίησιν εὐρυχωρίας μὲν ἐκ ἔχοι με» 
τὴν ἐπιθυμίαν. τὰ δ᾽ ἀμφώδοντα ὅτι μὲν μικρὰν ἔχει κοι γάλας κατὰ τὴν κάτω κοιλίαν, ἔλεκας δ᾽ ἔχει πλείς καὶ 
λέαν, εἴρηται πρότερον, εἰς διαφορὰς δὲ πίπτουσι δύο πᾶσαι 25 ὑκ εὐθυέντερά ἐξιν. ἡ μὲν γὰρ εὐρυχωρία ποιεῖ πλήθες ἐπν» 
σχεδύν" τὰ μὲν γὼρ τῇ τῆς κυνὸς ὁμοίαν ἔχωσι κοιλίαν, θυμίαν, ἡ δ᾽ εὐθύτης ταχντῆτα ἐπιθυμίας" διόπερ ὅσω τῶν 
τὰ δὲ τῇ τῆς ὑός" ἔστι δ᾽ ἡ μὲν τῆς ὑὸς μείζων καί τι. ζῴων ἢ ἁπλᾶς ἔχοι ἢ εὐρυχῴρυς τὰς ὑποδοχας, τὰ μὲν 
νας ἔχουσα μετρίας πλάκας πρὸς τὸ χρονιωτέραν γίνε- εἰς πλῆθος γαςρίμαργα τὰ δ᾽ εἰς τάχος ἐς. ἐκεὶ δ᾽ ἐν τῇ 
σθαι τὴν πέψιν, κἡὶ δὲ τῆς κυνὸς μιιρὰ τὸ μέγεθος καὶ ἄνω μὲν κοιλίᾳ κατὰ τὸν πρώτην εἴσοδον τῆς τροφῆς νεαρὰν 
ἁ πολὺ τῇ ἐντέρα ὑπερβάλλυσα καὶ λεία τὰ ἐντός. μετὰ 30 ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τροφήν, κάτω δὲ προϊὕὅσαν κοκρῴδη καὶ 
γῶρ τὴν κοιλίαν ἡ τῶν ἐντέρων ἔγκειται φύσις πᾶσι τος ἐξικμασμένην, ἀναγκαῖον εδαί τι καὶ τὸ μεταξύ, ἐν ᾧ με- 
ζῴοις. ἔχει δὲ διαφορὰς πολλάς, καθάπερ ἡ κοιλία, καὶ ταβάλλει καὶ ὅτ᾽ ἔτι πρέσφατος ὅτ᾽ ἤδη κόπρος. διὰ τῶτο. 
σῦτο τὸ μόριον. τοῖς μὲν γὰρ ὡπλῦν ἐςὶ καὶ ὅμοιον ἀνα» πάντα τὼ τοιαῦτα ζῷα τὴν κιυλυμένην ἔχει νῆστιν καὶ ἐν τῷ 
λυόμενον, τοῖς δ᾽ οἰνόμοιον" ἐγίοις μὲν γὰρ εὐρύτερον τὸ μετὰ τὴν κοιλίαν ἐντέρῳ τῷ λεπτῷ" τῶτο γὰρ μεταξὺ τῆς 
πρὸς τῇ κοιλίᾳ, τὸ δὲ πρὸς τῷ τέλει ςενώτερον (διόπερ αἱ 35 τ᾿ ἄνω, ἐν ἢ τὸ ἄπεπτον, καὶ τῆς κατω, ἐν ἢ τὸ ἄχρηςον 
κύνες μετὰ πόνου προΐενται τὴν τοιαύτην περίττωσψν), τος ἤδη περίττωμα. γύεται δ᾽ ἐν πᾶσι μέν, δήλη δ᾽ ἐν τοῖς 

2. ἰςι οπὴ Ζ. ||. τῶν μὴ τούτων Ζ. ἢ 5. πάντας 8. ἢ 6. δύναται; Ζ. ἢ Τ7. χρονίζοντες δῦ. Ὦ 41. ὃν ον Ζ. ἢ 13. πρόφυλα- 
κίοις ῬΖ, προῤνλαχι οἱ Υ͂. ἢ 15, τὴν κοιλίαν Υ. [[|20. ἀλλ᾽] καὶ ῬΥ͂. 1! λαίμαργα «8 εἰ ρν Ὁ). ἢ 23. ἀπολύστως ΕΤ. ἢ χιίσθαι Ὁ 
ΣΖ. Ἰὶ 24. ἔχει τὴν κι  ὸ Π 25. πᾶσαι σχεδὸν δύο δ). 1 26. τῇ οτα ὅ). 28. ἔχνσι Ζ. ἢ πλάνας δ. 1 μετριωτέραν Ζ. ΠΠγἱ» 

τεσθαι οτχ Ζ. ἢ 30, ᾧ -- ὦ 27. εὐρυχύρονς οπὶ Ζ. ἢ 80. ἑτέρου 5, ὃ 31. γὰρ} δὲ οογδ Ὁ... }} 33. τὸ οπι ὦ). ᾿Π΄36. τοσαύτην Κ΄, - 
3. τότων (δ, ἢ ἀ. ἱτέρων Κ΄, 1 5, ἀκατεργασίαν ΕΥ͂. ἢ τῆς τροφῆς Ῥοξὶ φυίυβ τὴν, οτωῖββο δἰιετο, Ζ). { 7. κἄλον ῬΌ)Σ, κοῖλον 

Σ. ἢ καὶ Ἐπὶ 85. οἱ μν ὅ᾽. ἢ 8. ςεότερον πάλιν ι5. 77. ἢ εἰλεγμόν᾽ 5. Ὁ), λιγμὸν ἔχει Υ. 14. καὶ δη8 κατ. οπὶ .5. ΠΟ 15. ἰξάμενον Κ᾿ 
ΟΌΥ. 1 18. ἔντερον οπλ Σ΄ ἐκ] ἀπὸ Ρ. || καλὸ Ε. 1 20. τὸ οτχῦ ΤΊ, ἰὶ 241. ἀθρόως ὕ). ἢ 23. μὲν ἦν ὑκ ΤΌ, 1} 27. ἁπλῶν δῦ. ἢ 
ὃ ομὰ ΤΥ. [ 29. μὴ] μὲν ἡ Υ, οπι Ζ, ἢ 80. τὴν -- 31. εἶναί οὐχ Ζ. ᾿ 33. αὐτα Κ΄. ἢ 35. τ᾽ ἄ,ω] ἄνω τὲ ἢ, ἄνω δῦ) ἢ τὸ απία 
ἄπεπτον οὰ ΕΘΔΟΤ. 
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Υ͂ 
μείζοσι καὶ νηςεύςασιν ὠλλ' ἐκ ἐδηδοκέσιν" τότε γὰρ ἤδη 

’ 7 .“ Μ᾿ » ,ὔ }] “ Δ μεταίχμιον γίνεται τῶν τόπων ἀμφοτέρων, ἐδηδοκότων δὲ 
Ἁ « ἈΝ .«“ »-" »͵ ,ΙΌΙΨ Λ ὔ μικρὸς ὁ καιρὸς τῆς μεταβολῆς. τοῖς μὲν ἔν θήλεσι γίνεται 

ὅπου ὧν τύχῃ τῷ ἄνω ἐντέρου ἡ νῆστις" οἱ δ᾽ ἄρρενες ἔχωσι 
ν» -» Α “"Ὰ ,ὔ ’, 

πρὸ τό τυφλὺ καὶ τῆς κάτω κοιλίας, 

Ἔχασι δὲ τὴν καλυμένην πυετίαν τὰ μὲν 
πάντα, τῶν δὲ μονοκοιλίων δασύπους. ἔχει δὲ 

» Ἁ ’ Υ̓.»» » ΄ ᾽ κα» 
τῶν πολυκοιλίων τὴν πυετίαν ὅτ᾽ ἐν τῇ μεγαλῃ κοιλίῳ υτ 

ἐν τῷ κεκρυφάλῳ ἔτ᾽ ἐν τῷ τελευταίῳ τῷ ἠνύςρῳ, ἀλλ᾽ ἐν 

“ολυκοίλια 
λνΨν 

τὰ ἔχοντα 

5. 

ΠῈΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ἢ Δ. 

Γ΄ ν ἃ 3 , Ἁ 
ἄλλυς ἔχεσι τὴν αὐτὴν δια φυρὰν ἣν καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσι τὼ 
σελάχη πρὸς τὸς ἄλλους" Ἰῳοτοκῦσι γὰρ ἔξω καὶ τὰ σε- 

,ὔ  ν ᾿ [ἢ -, ᾽ ͵ὔ “ λάχη καὶ οἱ ἔχεις, ἐν αὐτοῖς φοτοκήσαντα πρῶτον. μονο- 
κοίλια δὲ πάντα τὼ τοιαῦτά ἐςι, καθάπερ τἄλλα τὰ ἀμν- 

, ΄, ᾽΄ ν»νΨ, φᾷ φώδοντα" καὶ σπλάγχνα δὲ πάμπαν μικρὰ ἔχει, ὥσπερ 
ἦΐὔ΄. ς ν»Ψ ’, « γΚ Ν Ἁ “" , 

τἄλλα τὼ μὲ ἔχοντα κύστιν. οἱ δ᾽ ὄφεις διὰ τὴν τὰ σώ- 

ματος μορφήν, ἔσαν μακρὰν καὶ ςενήν, καὶ τὰ σχήματα 
-» ,ὕ Γ Ν -»“ , ᾿ - » ψΨ τῶν σπλάγχνων ἔχεσι διὰ ταῦτα μακρὰ καὶ τοῖς τῶν ἀλ- 

λων ζῴων ἀνόμοια, διὰ τὸ καθάπερ ἐν τύπῳ τὰ σχήματ' 
τῷ μεταξὺ τῷ τελευταίου καὶ δύο τῶν πρώτων, ἐν τῷ κα- 10 αὐτῶν πλασθῆναι διὰ τὸν τόπον. ἐπίπλοον δὲ καὶ μεσεντέ- 

“- ’ Ν λυμέῳ ἐχίνῳ. ἔχει δὲ ταῦτα πάντα πυετίαν διὰ τὴν πω- 
- , ν 

χύτητα τοῦ γάλακτος" τὰ δὲ μονοκοίλια ἐκ ἔχει, λεπτὸν 
γὰρ τὸ γώλα τῶν μονοκοιλίων. διὸ τῶν. μὲν κερατοφόρων 

, -“Ἅ »»ν ’ ᾽ ΄ Ν . » δὲ σήγνυται, τῶν δ᾽ ἀκεράτων οὐ πήγνυται τὸ γάλα. τῷ 

ρίον καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν, ἔτι δὲ τὸ διάζωμα 
καὶ τὴν καρδίαν πάντ᾽ ἔχει τὰ ἔναιμα τῶν ζῴων, πλεύμο- 
να δὲ καὶ ἀρτηρίαν πάντα πλὴν τῶν ἰχθύων. καὶ τὴν θέσιν 
δὲ τῆς ἀρτηρίας καὶ τῇ οἰσοφάγου πάντα τὰ ἔχοντα, ὁμοίως 

δασύποδι γέγνεται πυετία διὼ τὸ νέμεσθαι ὑπώδη πόαν' ὁ «ς ἔχει διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας πρότερον. 
γὰρ τοιοῦτος χυμὸς συνίςησιν ἐν τῇ κοιλίᾳ τὸ γάλα τοῖς 
ἐμβρύοις. διότι δὲ τῶν πολυκοιλίων ἐν τῷ ἐχίνῳ γύεται ἡ 
πυετία, εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασιν. 

ΓΑῸ 
Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει τὰ περὶ τὰ σπλάγχνα καὶ τὴν 

κοιλίαν καὶ τῶν εἰρημένων μορίων ἕκαστον τοῖς τετράποσι μὲν 
φοτόκοις δὲ τῶν ζῴων καὶ τοῖς ἄποσιν, οἷον τοῖς ὄφεσιν. καὶ 

Ἔχει δὲ καὶ χολὴν τὰ πολλὼ τῶν ἐναίμων ζῴων, τὰ 3 
μὲν ἐπὶ τῷ ἥπατι, τὰ δ᾽ ἀπηρτημώην ἐπὶ τοῖς ἐντέροις, ὡς 
μ4 ᾿ Ἂ» ᾿ μ , ᾽ Ἁ ΄ ν 
οὖσαν ὄχ, ἧττον ἐκ τῆς κάτω κοιλίας τὴν φύσιν αὐτῆς. δΆ- 

λον δὲ μάλις᾽ ἐκὶ τῶν ἰχθύων" ὅτοι γὰρ ἔχεσί τε πάντες, 
Ὁ καὶ οἱ πολλοὶ πρὲς ἐντέροις, ἔνιοι δὲ παρ᾽ ὅλον τὸ ἔντερον 

παρυφασμένην, οἷον ἡ ἅμια" καὶ τῶν ὄφεων οἱ πλεῖστοι 
τὸν αὐτὸν τρόπον. διόπερ οἱ λέγοντες τὴν φύσιν τῆς χολῆς 
αἰσθήσεώς τινος εἶναι χάριν, ἡ καλῶς λέγυσιν. φασὶ γὰρ 

ν “Ὁ Ψ »“» “ ἈΝ ν Φ ΄ εἶναι διὰ τῦτο, ὅπως τῆς ψυχῆς τὸ περὶ τὸ ἧπαρ μόριον 
γὰρ ἡ τῶν ὄφεων φύσις ἐςὶ συγγενὴς τότοις" ὁμοία γάρ ἐςι γς δάκνεσα μὲν συνιςῇ, λυομένη δ᾽ ἵλεων ποιῇ. τὰ μὲν γὰρ 
σαύρῳ μακρῷ ἢ καὶ ἄποδι. τότοις δὲ καὶ τοῖς ἰχθύσι πάντα 
παραπλήσια, πλὴν τὰ μὲν ἔχει πλεύμονα διὰ τὸ πεζεύειν, 
οἱ δ᾽ ἐκ ἔχεσιν, ἀλλὰ βράγχια ἀντὶ τῇ πλεύμονος. κύςιν 
δ᾽ ὅτε οἱ ἰχθύες ἔχεσιν ὅτε τέτων ἀδὲν πλὴν χελώνης" τρέ- 

ὕλως οὐκ ἔχει χολήν, οἷον ἵππος καὶ ὀρεὺς καὶ ὄνος καὶ 
ἔλαφος καὶ πρόζ. ὑκ ἔχει δ᾽ ὑδ᾽ ἡ κάμηλος ἀποκεχριμέ- 
γὴν, ἀλλὰ φλέβια χολώδη μᾶλλον. ὡς ἔχει δ᾽ ὑδ᾽ ἡ φώ- 
κη χρλήν, ἀδὲ τῶν θαλαττίων δελφίς. ἐν δὲ τοῖς γένεσι τοῖς 

πεται γὰρ εἰς τὰς φολίδας τὸ ὑγρὸν ὀλνγοπότων ὄντων διὰ 30 αὐτοῖς τὰ μὲν ἔχειν φαίνεται, τὼ δ᾽ ὧκ ἔχειν, οἷον ἐν τῷ 
Ἂς Ὁ ᾿ ν ᾿ ΄ »“ῃ » λ τὴν ἀναιμότητα τῷ πλεύμονος, καθάπερ τοῖς ὄρνισιν εἰς τὼ 

’ὔ ὔ ’ ης 4, “- ΄ ατερά. καὶ ἐπιλευκαίνει δὲ τὸ περίττωμα πᾶσι καὶ τύτοις, 
“ “, . "2 », ως, ΄ ᾿ ), ὥσπερ καὶ τοῖς ὄρνισιν" διόπερ ἐν τοῖς ἔχυσι κύςιν ἐξελθόν- 
τος τοῦ περιττώματος ὑφίσταται ὡλμυρὶς γεώδης ἐν τοῖς 

τῶν μυῶν. τούτων δ᾽ ἐστὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος" ἔνιοι μὲν γὰρ 
φαίνονται ἔχοντες «χολὴν ἐπὶ τῷ ἥπατος, ἔνιοι δ᾽ οὐκ ἔχον- 
τες. διὸ καὶ γίνεται ἀμφισβήτησις περὶ ὅλε τῷ γέυς" οἱ 

ν.» , ͵ “ἌἌἊΨ ΄ τ ,ὔ γὼρ ἐντυχόντες ὁποτερωσῶν ἔχεσι περὶ πάντων ὑπολαμβά- 
ἀγγείοις" τὸ γὼρ γλυκὺ καὶ πότιμιον ἀναλίσκεται διὼ κυ- 35 γεσιν ὡς ἁπάντων ἐχόντων. συμβαίνει δὲ τοῶτον καὶ περὶ τὰ 

’, Η Ν , ᾿- ᾽ΚῪ εν Ν Ν 
φύτητα εἰς τὰς σάρκας. τῶν δ᾽ ὄφεων οἱ ἔχεις πρὸς τοὺς πρόβατα. καὶ τὼς αἶγας" τὰ μὲν γὰρ πλεῖςα, τέτων ἔχει 

4. ἤδη] δὲ οἷον Ζ, ἤδη οἷον Ῥ. ἢ 3. ταῖς δ). ἢ ϑηλίοις 5 7, τελείοις Ζ. Ἷ 6. δὶ] δὲ καὶ ῬΖ. ἢ μὲν οπι 50. ἢ 11. τάττα ταῦτα 
δῦ ἢ 14. τῶν -- πήγνυται οπχ Ζ. “16. τώτου Ζ. 

(οάΐϊοεα ἘΡΘΟΥ, Ε ποὺ υἱ]ϊγα Ρῥ. 6δοι 

26. ἢ οἵὰ Υ. ᾿ἰ 82. ἐπιλευκαύνεται 57. [| 33. ὥσπερ καὶ] ὥσπερ ἔν δ, οτὰ ΕΥ̓͂. ἴ τοῖς ροϑὶ καὶ οπὶ ΕΥ͂. 
ἅς ἐν οαι ὅ). ἢ 4. τὰ οαι ». [[ καθάπερ καὶ τἄλλα Ῥ. ἢ 7. μικρὰν δῦ. αὶ 8. μικρὰ δϑῦ).. 1 10. δι] πρὸς Ῥ ἢ ἕπιπλον δ 

Τ, ἱκίπλοιον ἘΡ. ᾿{ὀμεσέντερον ΟῚ σεντέριον Υ΄. ἡ 14. τῆς οαχ Ε. ᾿Ε16. λὴν -- 17. τοῖς οὐχ Κ΄. ἢ 20. πρὸς τοῖς ἱντέροις ἈΥ͂ εἰ οοττ 
ὥυ. 21. ἀμιά 8..} 23. χάριν εἶναι Ἀέγονσιν οὐ καλῶς δύ). 25. σνείστησι ῬΥ. ἢ ποιεὶ ΡΥ. 30. ὑκ ἔχεν) ὑκ ἔχει Ῥ. ἃ ἐν τῷ} 

ἐπὶ Ῥ. ἢ 35. ὡς ὁμοίως πάντων Ῥ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ 

Ὡρλήν, ἀλλ᾽ ἐνιωχᾷ μὲν τοσαύτην ὥστε δοκεῖν τέρας εἶγαι 
ν᾿ ς ,ὔ ᾿ Ω 2 “᾽ »»ἦὖ Ψ Φφ 2 τὴν ὑπερβολήν, οἷον ἐν Ναξῳ, ἐνιαχὺ δ᾽ ὑκ ἔχοσιν, οἷον ἐν 

Χαλκίδι τῆς Εὐβοίας κατά τινὰ τόπον τὴς χώρας αὐτῶν. 

ἔτι δ᾽, ὥσπερ εἴρηται, ἡ τῶν ἰχθύων ἀπήρτηται πολὺ τοῦ , ὥσπερ εἶρ ἰχ ρ 
ἥπατος. ὧς ὀρθῶς δ᾽ ἐοίκασιν οἱ περὶ ᾿Αναξαγόραν ὑπολαμ- 5 

, ς » ν “,, » ΄ « Λ βώνειν ὡς αἰτίαν ἦσαν τῶν ὀξέων νοσημάτων" ὑπερβάλλου- 
σαν γὰρ ἀπορραίνειν πρός τε τὸν πλεύμονα καὶ τὼς φλέβας 
καὶ τὰ πλευρώ. σχεδὸν γὰρ οἷς ταῦτα συμβαίνει τὰ πάθη 
τῶν νόσων, ἐκ ἔχασι χολήν, ἔν τε ταῖς ἀνατομαῖς ὧν ἐγί- 

ΜΟΡΙΩ͂Ν Δ. - 611 

ἴσαν, τῷ Ὧν ἐλάττω ἢ πλείω. χρόνον. καὶ τὸ τύτε μὲν τῷ 
σπλάγχνε εἶναι περίττωμα τοῖτον, τῶν δ᾽ ἄλλων μηδενός, 
κατὰ λόγον ἐςΐ.. τῇ μὲν γὰρ καρδίᾳ, τοιῦτον ὑδένα πλη- 

σιάζειν οἷόν τε χυμόν (οὐδὲν γὰρ δέχεται βίαιον πάθος), 

τῶν δ᾽ ἄλλων ἐδὶν σπλάγχνων ἀναγκαῖόν ἐς τοῖς ζῴοις, 
τὸ δ᾽ ἧπαρ μόνον" διόπερ καὶ τοῦτο συμβαίνει περὶ αὐτὸ 

͵7 Υ͂ Ζ Ν Ἁ “ 2 4 μόνον. ἄτοπόν τε τὸ μὴ πανταχὰ νομίζειν, ὅπυ ὧν τις ἴδῃ 
Ζ Α, λ φ,..2, “ ΄ , , φλέγμα ἢ τὸ ὑπόστημα τῆς κοιλίας, περίττωμα εἶναι, 

ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι καὶ χολήν, καὶ μὴ διαφέρεσθαι τοῖς 

γετο τῶτο φανερόν" ἔτι δὲ τὸ πλῆθος τό τ᾽ ἐν τοῖς ἀρρωστή- 10 τόποις. 
μαςιν ὑπάρχον καὶ τὸ ἀπορραινόμενον ἀσύμβλητον. ἀλλ᾽ 
ἔοικεν ἡ χολή, καθάπερ καὶ ἡ κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα γινο- 
μέη περίττωμά τί ἐστιν ἢ σύντηξις, οὕτω καὶ ἡ ἐπὶ τῷ 
ἥπατι χολὴ περίττωμα εἶναι καὶ οὐχ ἔνεκαζ τινος, ὥσπερ 

Καὶ περὶ μὲν χοχῆς, διαὶ τί αἰτίαν τὰ μὲν ἔχει τὰ 
δ᾽ ὑκ ἔχει τῶν ζῴων, εἴρηται, περὶ δὲ μεσεντερία καὶ ἐπι-. 

΄ὔ΄ ΝῚ »  ΄ᾧ “- Ἁ » »" ,ὔ ΄ πλόου λοιπὸν εἰπεῖν" ταῦτα γὰρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ 
Ν » ’ὔ . ΄, ν Ν 2.2 «ΙΝ μετὼ τῶν μορίων ἐςὶ τότων. ἔς δὲ τὸ μὲν ἐπίπλοον ὑμὴν 

καὶ ἡ ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἐντέροις ὑπόστασις. κατα- 5 τοῖς μὲν ςέαρ ἔχυσι ςεατώδης, τοῖς δὲ πιμελὴν πιμελώ- 
χρῆται μὲν ὅν ἐνίοτε ἡ φύσις εἰς τὸ ὠφέλιμον καὶ τοῖς πε- 

ὔ ᾽ Ν ν.» - - ΄ὔ μ4 2 
ριττώμασιν, οὐ μὴν διὰ τῦτο δεῖ ζητεῖν παντα ἕνεκα τίνος, 

ἀλλὰ τινῶν ὄντων τοιότων ἕτερα ἐξ ἀνάγκης συμβαΐύνει διὰ 
ταῦτα πολλαί. ὅσοις μὲν ἦν ἡ τῷ ἥπατος σύςασις ὑγιεινή 

δὴης᾿ ποῖα δ᾽ ἐςὶν ἑκάτερα τότων, εἴρηται πρότερον. ἤρτηται 
δὲ τὸ ἐπίπλοον ὁμοίως τοῖς τε μονοκοιλίοις καὶ τοῖς πολυ- 
κοιλίοις ἀπὸ μέσης τῆς κοιλίας κατὰ τὴν ὑπογεγραμμέ- 
γὴν οἷον ῥαφήν. ἐπέχει δὲ τό τε λοιπὸν τῆς κοιλίας καὶ τὸ 

ἐςι καὶ ἡ τῇ αἴματος φύσις γλυκεῖω ἡ εἰς τῦτ᾽ ὠποκρινο- 20 τῶν ἐντέρων πλῆθος ὁμοίως τοῖς ἐναίμοις, ἔν τε τοῖς πεζοῖς 
μέόη, ταῦτα μὲν ἢ πάμπαν ὑκ ἴσχει χολὴν ἐπὶ τῇ ἥπα- 

τος, ἢ ἦν τισι φλεβίοις, ἢ τὼ μὲν τὰ δ᾽ οὖ, διὸ καὶ τὰ 

ἥπατα τὰ τῶν ἀχόλων εὔχρω καὶ γλυκερώ ἐςιν ὡς ἐπί, 
χαν εἰπεῖν, καὶ τῶν ἐχόντων χολὴν τὸ ὑπὸ τῇ χολὴ τοῦ 

καὶ τοῖς ἐνύδροις, ζῴοις. ἡ μὴν ὃ ὅν γόεσις ἐξ ἀνάγκης συμ- 
βαίνει τοιαύτη τῷ μορίε τότε" ξηρὰ γὰρ καὶ ὑγρὴ μίγμα- 
τος θερμαινομώου τὸ ἔσχατον ἀεὶ δερματῶδες γίνεται καὶ 
ὑμενῶδες, ὁ δὲ τόπος οὗτος τοιαύτης πλήρης ἐςὶ τροφῆς, 

ἥπατος γλυκύτατόν ἐςιν. τῶν δὲ συνιςαμένων ἐξ ἧττον κα- 25 ἔτι δὲ διὰ πυκνότητα τοῦ ὑμένος τὸ διηθόμενον τῆς αἷμα- 
“ - Ἂν ἢ ἢ Ὶ ΔΝ ΄ 4 

βαροῦ αἵματος τοῦτ᾽ ἐστὶν ἡ χολὴ τὸ γινόμενον περίτ- 

τωμα. ἐναντίον τε γὰρ τῇ τροφῇ τὸ περίττωμα βούλεται 
.,»» ) -»“ ῳ ἍΝ, ΄ Ὶ ν Φ νι Ν 
εἰναι καὶ τῷ γλυκεῖ τὸ πικρὸν, καὶ τὸ αἱμὰ γλυκὺ τὸ 
ε - ΝΨ τ [4 σ΄ ᾽ ,γ»7 , ὔ 
ὑγιαῖνον. φανερὸν ὅν ὅτι ὃ τινος ἔεκα, ἀλλ᾽ ὠποκάθαρμά 

τώδους τροφῆς ἀναγκαῖον λιπαρὸν εἶναι (τῦτο γὰρ λεπτό- 
τατον) καὶ διὰ τὴν θερμότητα τὴν περὶ τὸν τόπον συμ- 

πεττόμενον ἀντὶ σαρκώδους καὶ αἱματώδυς συς ἄσεως ςέαρ 
, ΄ ε Ψν , “»Σ» , 

γίνεσθαι καὶ πιμελήν. ἤ μὲν ὅν γέγεσις τὰ ἐπιπλὸν συμ- 

ἐςιν ἡ χολή. διὸ καὶ χαριέστατα λέγεσι τῶν ἀρχαίων οἶ30 βαίνει κατὰ τὸν λόγον τῦτον, καταχρῆται δ᾽ ἡ φύσις αὐ- 
φάσκοντες αἴτιόν εἶαι τοῦ πλείω ζῆν χρόνον τὸ μὴ ἔχειν τῷ πρὸς τὴν εὐπεψίαν τῆς τροφῆς, ὅπως ῥᾷον πέττῃ καὶ 

Ὺ , ) Ἁ ’, Ἁ ,, ἡ, » “ ΑΥ “ Ἁ ἔτ , ἈΝ. ξ Ν ᾿ χολήν, βλέψαντες ἐπὶ τὰ μώνυχα καὶ τὰς ἐλάφους" θᾶττον τὰ ζῷα τὴν τροφήν" τὸ μὲν γὰρ θερμὸν πεπτικόν, 
ταῦτα γὰρ ἄχολαά τε καὶ Τὴ πολὺν χρόνον. ἔτι δὲ καὶ τὸ δὲ πῖον θερμόν, τὸ δ᾽ ἐπίπλοον πῖον. καὶ διὰ τῦτ᾽ ὠπὸ 
τὰ μὴ ἑωραμένα ὑπ᾽ ἐκείνων ὅτι ὑκ ἔχει χολήν, οἷον δὲλ- μέσης ἤρτηται τῆς κοιλίας, ὅτι τὸ ἐπ᾽ ἐκεῦο μέρος συμ- 
φὶς καὶ κάμηλος, καὶ ταῦτα τυγχάνει μακρόβια ὄντα. 35 πέττει τὸ παρακείμενον ἧπαρ. καὶ περὶ μὲν τῷ ἐπιπλόου 

᾿ ᾿ δ ΄ «,, 2 εἴρηται, τὸ δὲ καλύμενον μεσεγτέριον ἔς, μὲν ὑμήν, δια- 
τείνει δὲ συνεχὲς ὠπὸ τῆς τῶν ἐντέρων παρατάσεως εἰς τὴν 

Υ͂ Ἁ Ἁ “( ,ὔ » 9, ω μὰ ᾽ 
εὔλογον γὰρ τὴν τῷ ἥπατος φύσιν ἐπίκαιρον ὅσαν καὶ ἀ- 

“ -Ἠ ’ὔ ,ὔ νωγκαίαν πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζῴοις αἰτίαν εἶναι, ποιάν τιν᾽ 

1. ἀλλ᾽ οἵα δ). ἢ τοσαύτη ΡΥ ὅ). ἢ 8. τὰς πλευρὰς ῬΥ͂ ἵ 13. ἐς] εἶναι ἘΡΘΌΥ. ἢ 15. ἡ οπι ἢ. ἢ 16. ἵν οπι δ. ἢ 17. δι] 
ᾧ διὰ Ρ. ἢ ἕνεκα) διὼ δ. 1 18. διὰ ταῦτα] τοιαῦτα ΕΡΥ͂. | 19. ἦν οπι .5, ἢ 23. τὰ οτὰ δ. ᾿ὶ εὔχροα, ῬΑΟΥ͂. 1] ηλνκέα δῦ. ᾿ 
24. τὸ ὑπὸ τῇ χολῇ ογτὰ ΡΓ Ἐ. [[|127. ἐναντίων 5. 28. τῷ ὑγιαίνοντος Υ͂, ἢ 332. ἐπί τε τὰ ΡΥ. 

4. τὸ οἷα δ). || ἅ. ἐνδέχεται . [Π 6. διόπερ --- Ἰ. μόνον ογὰ ἘΔΌΥ. || 9. καὶ μὴ] ἀλλὰ καὶ μὴ Ρ. {12. ἱπίπλυν δ᾽, ἐπιπλοῖν 

ῬΥ͂, ἴμοοτῖο Ἐ. ᾿ 14. ἔκιπλον δ, ἐπίπλοιον ῬΥ͂, ἰπςειίο Β.. || 15. μὲν ςέαρ] δὲ ςέαρ ὑκ ρτ Ε. ἢ 16. ἥρκται δ. ἢ 11. ἱπίπλοιον.. 
Ῥ6 εἰ ρμγ Ὁ. 1 19. ἔχει Ρ. ἢ τε οπι δ... ἢ 22. μίμαγτος Υ͂. | 29. γύεται καὶ πιμελή 7). || 29. ἐπίπιπλου δῦ), ἐπιπλοίον Ῥὶ || 32. 

τὴν τροφὴν τὰ ζῶα Ῥ. | 33. ἕπιπλον δῦ, ἱπίπλοιον ἘΡ. ἢ 34. ἥρκται ἘΡΘΌΧ. [ἱ συμπέπτει Υ. ᾿ 35. τὸ χείμενον Ε΄, τὸ κείμενον τὸ 
4. ὃ 36. μεσίντερον δ. 



6Ἷ8 ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ 

φλέβα τὴν μεγαίλην καὶ τὴν ἀορτήν, πλῆρες ὃν φλεβῶν 
αολλῶν καὶ πυκνῶν, αἱ τεΐμσιν ἀπὸ τῶν ἐντέρων εἷς τε τὴν 

μεγοίλην φλέβα, καὶ τὴν ἀορτήν. τὴν μὲν ὃν γένεσιν ἐξ ὠ- 
ναΐγκης οὖσαν εὑρήσομεν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μορίοις" δια 
τἴα δ᾽ αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ἐναίμοις, φανερόν ἐςὶν ἐπισκο- 

«σιν. ἐπεὶ γὰρ ἀναγκαῖον τὰ ζῷα τροφὴν λαμβανειν θύ- 
μαθεν, καὶ πάλιν ἐκ ταύτης γίνεσθαι τὴν ἐσχάτην τροφήν, 
ἐξ ἧς ἤδη διαδίδοται εἰς τὶ μόρια (τῦτο δὲ τοῖς μὲν ἀναΐ- 
μιοὶις ὠνώνυμον, τοῖς δ᾽ ἐναίμοις αἷμα καλεῖται), δεῖ τι εἷς 

Ψ 

ΜΟΡΙΩΝ Δ. 

κύςιν ὅτ᾽ ἀναπνέουσιν, ἀλλὰ μόνον ἀναγκαῖον ἔχειν αὐτοῖς 
νι». ἡ᾿ “ ͵ Ν Ν ᾽ Ν “ λων τὸ ἀνάλογον τῇ καρδίᾳ. τὸ γὰρ αἰσθητικὸν ψυχῆς καὶ τὸ 

τῆς ζωῆς αἴτιον ἀρχῇ τοὶ τῶν μορίων καὶ τὲ σώματος ὑπι. 
2 “ - ΄, Ἀν Ν ἈΝ Ἁ [4 » ἄρχει πᾶσι τοῖς ἴῴοις. τὰ δὲ πρὸς τὴν τροφὴν μόρια ἔχει 

5 καὶ ταῦτα ἐξ ἀνάγκης πάντα" οἱ δὲ τρόποι διαφέρεσι διὰ 
τὸς τόπες ἐν οἷς λαμβανεσι τὴν τροφήν. ἔχουσι δὲ τὰ μὲν 
μαλάκια περὶ τὸ καλύμενον ςόμα δύο ὀδόντας, καὶ ἐν τῷ 

΄ ᾽ ΄ ““Ἂ] - " ΝῚ : - ςόματι ἀντὶ γλώττης σαρκῶδές τι, ᾧ κρύουσι τὴν ἐν τοῖς 
Η »Ἥ “4 ,ὕ ε ,ὔ Ν ΗΣ ΄ ΄ Ν 
ἐδες οἷς ἡδονήν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μαλακόςρακα τύτοις τὸς 

γαι δὲ ὗ εἰς τὰς φλέβας ἐκ τῆς κοιλίας οἷον διὰ ῥιζῶν πο- 10 πρώτως ὀδόντας ἔχει καὶ τὸ ἀνάλογον τῇ γλώττῃ σαρκῶδες, 
ρεύσεται ἡὶ τροφή. τὼ μὲν ἔν φυτὰ τὼς ῥίζας ἔχει εἰς τὴν 
γῆν (ἐκεῖθεν γὰρ λαμβανει τὴν τροφήν), τοῖς δὲ ζῴοις ἡ 
κοιλία καὶ ἡ τῶν ἐντέρων δύναμις ἢ ἐς», ἐξ ὃς δεῖ λαμ- 
βάνειν τὴν τροφήν" διύπερ ἡ τῷ μεσεντερίς φύσις ἐςν, οἷον 

ἔτι δὲ καὶ τὰ ὁςρακόδερμω πάντα τὸ τοιοῦτον ἔχει μόριον 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῖς ἐναίμοις, πρὸς τὴν τῆς τροφῆς 
αἴσθησιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὼ ἔντομα τὼ μὲν τὴν ἐξῶσαν ἐπε- 

βοσκίδα τῷ ςόματος, οἷον τό τε τῶν μελωττῶν γένος καὶ τὸ 

ῥίζας ἔχοτα τὰς δ’ αὐτὰς φλέβας. ἦ μὲν ὃν ἕνεκα τὸ με- 15 τῶν μυιῶν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον" ὅσα δὲ μή ἐς 

σέντορον ἐςτν, εἴρηται" τίνα δὲ τρόπον λαμβάνει τὴν τροφήν, 
καὶ πῶς εἰσέρχετικι διὰ τῶν φλεβῶν ἀπὸ τῆς εἰσιόσης τρο- 
φῆς εἰς τὰ μόρια ταῦτα τὸ διαδιδύμενον εἰς τὼς φλέβας, 
ἐν τοῖς περὶ τὴν γέεσιν τῶν ζῴων λεχθήσεται καὶ τὴν 

τροφήν. 
Ἰὼ μὲν σὖν ἔναιμια τῶν ζῴων πῶς ἔχει μέχρι τῶν 

διωρισμένων μορίων, καὶ διὰ τόως αἰτίας, εἴρηται" περὶ δὲ 
φῶν εἰς τὴν γέεσιν συντελόντων, οἷς δοκεῖ διαφέρειν τὸ θῆλυ 
«οῦ ἄρρονυς, ἐχόμενον μέν ἐςι καὶ λοιπὸν τῶν εἰρημένων" 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ γενέτεως λεκτέον, ἁρμόττον ἐςὶ καὶ περὶ 25 τοῖς μαλακίοις ἐςὶ ςόμαχος μακρός, τούτου δ᾽ 

δ τότων ἐν τῇ περὶ ἐκείνων θεωρίᾳ διελθεῖν. τὰ δὲ καλούμενα 
μαλιίκια. καὶ μαλακόςρακα πολλὴν ἔχει πρὸς ταῦτα δια- 
φοραν" εὐθὺς γὼρ τὴν τῶν στλιίγχγων ἅπασαν οὐκ ἔχει 
φύσιν. ὁμοίως δ᾽ ἐδὲ τῶν ἄλλων ὠναίμων ἐδέν. ἔς! δὲ δύο 

ἐμπροσθόκεντρα, ἐν τῷ ςόμωτι ἔχει τὸ τοιδτον μόριον, αἷον 
τὸ τῶν μυρμήκων γένος καὶ εἴ τι τοίζτον ἕτερον. ἐδέντας δὲ 
φὰ μὲν ἔχει τούτων, ἀλλοιοτέρους δέ, καθάπερ τό τε τῶι 
Βιυιῶν καὶ τὸ τῶν μελιττῶν γόος, τὼ δ᾽ ἐκ ἔχει, ὅσα ὑγρᾷ 

20 χρῆται τῇ τροφῇ" πολλὰ γὰρ τῶν ἐντόμων ἃ τροφῆς ἔχαι 
χάριν τοὺς ὀδόντας ἀλλ᾽ ἀλκῆς. τῶν δ᾽ ἐςρακοδέρμων τὰ 
μέν, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ ἐν τοῖς κατ᾽ ἀρχὰς λόγοις, τὴν 
καλουμένην ἔχει γλῶτταν ἰσχυράν, οἱ δὲ κόχλοι καὶ ὁδόν- 
τας δύο, καθάπερ τὰ μαλακόςρακα. μετὼ δὲ τὸ ςόμα 

ἐχό 

πρέλοβος οἷός περ τοῖς ὄρνισιν, εἶτα συνεχὰς κοιλία καὶ 
ταύτης ἐχόμενον ἔντερον ὡπλὺν μέχρι τῆς ἐξόδε. ταῖς μὲν 
οὖν σχπίαις καὶ τοῖς πολύποσιν ὅμοια καὶ τοῖς σχήμασι 
καὶ τῇ ὠφῇ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν" ταῖς δὲ καλυμέναις τεὺ- 

γόη λοιπὰ τῶν ἀναίμων, τὰ τε ὁςρακόδερμα καὶ τὸ τῶν 30 θίσι δύο μὲν ὁμοίως αἱ κοιλιώδεις εἰσὶν ὑποδοχαί, ἥττον δὲ 
ἐντόμων γένος. ἐξ Ὁ γὰρ συνέξηκεν ἡ τῶν σπλάγχνων φύσις, 
᾽ , . ΝΣ», ὁ..7 »ν. ᾽5ι᾽καΆ, 
ἐδὲν τάτων ἔχει αἷμα διῶ τὸ τῆς ὑσίας αὐτῶν εἶναί τι τοι» 

προλοβώδης ἡ ἑτέρα, καὶ τοῖς σχήμασιν ἐκεήων διαφέρυσι 
διὰ τὸ καὶ τὸ σῶμα πᾶν ἐκ μαλακωτέρας συνες ἄνα: σαρ- 

ὅτον πάθος αὐτῆς" ὅτι γάρ ἐςι τὼ μὲν ἔναιμα τὰ δ᾽ ἄναι- κός. ταῦτα δ᾽ ἔχει τὼ μόρια τῦτον τὸν τρόπον διὼ τὴν αὖ» 
᾽ »“ ’, Ι ΄ “-ς- ἧς »., ,» »“Ὃ ἣς ) 7 “ εΥ ᾽ ἈᾺ ν ᾿ “" Υὲ μα, ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρξει τῷ ὁρίζοντι τὴν οὐσίαν αὐτῶν. τὴν αἰτίαν ὥσπερ καὶ οἱ ὄρνιθες" ἀδὲ γὰρ τότων ἐδὲν ἐνδξς 

ἔτι δ᾽ ὧν ὦτκεν ἔχχσι τὼ σπλάγχνα τὰ ἔναιμα τῶν ζῴων, 35 χεται λεαίνειν τὴν τροφήν, διόπερ ὁ πρόλοβός ἐς! πρὸ τῆς 

ἀδὲν ὑπαρζει τοῖς τοιύτοις" ὅτε γὰρ φλέβας ἔχουσιν ὅτε κοιλίας, πρὸς βοήθειαν δὲ καὶ σωτηρίαν ἔχει ταῦτα τὸν 

4. πλήρης φλιβῶν ἘΘΟΌΥΣΥ. ἢ 5. ἀναίμοις Ἐ. ἢ 6. ζῶα τὴν τροφὴν Ῥ. ἢ 10. πορεύεται .5. ἢ 415. ἕνεκα ἦν 75. 11 23. δοκεῖ διαφέρειν) 
διαφέρει δῦ. ᾿ἱ 3λ. μὲ οι ΟΣ. ἢ 25. ἐπά ΧΙ, ἐν τοῖς Ῥ. 1 ἁρμόζει γὰρ μᾶλλον περὶ Ῥ. ᾿Ϊ 26. βεωρίᾳ} ἀρχῆ δῦ, ἀρχὴν ΤΕ. ἢ διον- 

βεῖν οἵα Ῥ. ἢ 27. ἔχειν Αἰ. ἃ 29 εἱ 30. ἐναίμων ἘΞ. ἢ 30. λοικὼ τῶν ἀναίμων γύη ὅν. ᾿ 31. ἀναίμων δὶ αἱ γγ Ζ.. ἢ 1] ὦν ΕΡΘΒΟΥ. 1 

82. εἶναι αὐτῶν Ῥ. 

5. ἐξ ἀνάγκης καὶ ταῦτα 5.0. }} 9. ἡδίςας ἘδΌ. ἢ τοιότυς Υ͂, τοιότυως δύο Ῥ. ἢ 10. τῆς γλώττης Υ ἢ 11. ἔχει ογαὰ 8. ἢ 13. δκ»- 

μα Τὶ ἰξῶσαν οἵα Ῥ. ἢ 15. μυῶν ὅ. ἢ 11. κἂν . ἢ ἕτερον τοιῆτον δ. ἢ 18. ἐλλοιότερα ὥ). [[ 19. καὶ] ζῶον καὶ ΕΥ̓͂. ἢ τὸ οτα 
8. 1 22. καὶ ἐλίχθη β. 1 23. ἔχει εἰ καὶ οπι . || 26. κοιλία} κοινί . ὕτω κοιλία Κ΄. 28. πυλύποσιν Ἐ,͵ πολύπνσιν Ῥ. ᾿ὶ 39. τὰ 

“- 30. ὑποδοχαί οἷὐ Κ΄, ἢ 30. δὲ] δὲ καὶ Κ΄. 31. σχ. ἐκείνων} σχήμασι καὶ τῇ ἁφῇ τὼ πε (28) --- ἧττον δὲ καὶ προλοβώδης ἡ ἐτίμα 

καὶ τοῖς σχήμασιν ἐκείνων ΥΧ΄. ἢ 32. μαλακωτέρας καὶ λεπτοτέρας συνες ναι Υ΄. ἰἰ 35. πρόβολές Υ, ᾿ ἰςι οἵα 5.7. αὶ 36. ταῦτα οτὰ ἢ, 



᾿ ΠΕΡῚ ΖΩΩ͂Ν ΜΟΡΙΩΝ Δ. 619 

χκαλύμενον θολόν, ἐν χιτῶνι ὑμενώδει προσπεφυκότα, τὴν τῆς κοιλίας ἔντερον ὡπλὴν κατ᾽ εὐθὺ μέχρι πρὸς τὴν ἔξα- 
ἔξοδον ἔχοντι καὶ τὸ πέρας ἧπερ ἀφιᾶσι τὸ περίττωμα τῆς δὸν τῇ περιττώματος: ἔχει δὲ καὶ τῶν ὀὁςρακοδέρμων ἔκα- 
κοιλίας κατὰ τὸν καλούμενον αὐλόν" οὗτος δ᾽ ἐςὶν ἐν τοῖς ςον ταῦτω τὰ μόρια, τὼ μὲν διχρθρωμέόα. μᾶλλον τὰ δ᾽ 
ὑπτίοις. ἔχει μὲν οὖν πάντα τὰ μαλάκιω τῦτο τὸ μόριον ἧττον" ἐν δὲ τοῖς μείζοσι διαδηλότερά ἐς ιν ἔκαςα τότων. 
ἴδιον, μάλιςα δ᾽ ἡ σηπία καὶ πλεῖξον" ὅταν γὰρ φοβη- 5 αἱ μὲν οὖν κάχλοι καὶ ὀδόντας ἔχουσι σκληρὸς καὶ ὀξεῖς, 
βῶσι καὶ δείσωσιν, οἷον φράγμα πρὸ τῷ σώματος παῶνται ὥσπερ εἴρηται πρότερον, καὶ τὸ μεταξὺ σαρκῶδες ὁμοίως 
τὴν τὸ ὑγρῷ μελανίαν καὶ θόλωσιν. αἱ μὲν ἕν τευθίδες καὶ τοῖς μαλακίοις καὶ μαλακοςράκοις, καὶ τὴν προβοσκίδω, 

πολύκοδες ἔχεσιν ἄνωθεν τὸν θολὸν ἐπὶ τῇ μύτιδι μᾶλλον, καθάπερ εἴρηται, μεταξὺ κέτρε καὶ γλώττης, τῷ δὲ ςὅ- 
ἡ δὲ σηπία πρὸς τῇ κοιλίᾳ κατω" πλείω γὰρ ἔχει διὰ τὸ ματος ἐχόμενον οἷον ὀρνιθωδὴ τινὰ πρόλοβον, τότε δ᾽ ἐχό- 
χρῆσθαι μᾶλλον. τῶτο δ᾽ αὐτῇ συμβαίνει διὰ τὸ πρόσγειαν 10 μενον ςόμαχον" τότο δ᾽ ἔχεται ἡ κοιλία, ἐν ἦ καὶ καλου- 
μὲν εἶναι τὸν βίον αὐτῆς, μὴ ἔχειν δ᾽ ἄλλην βοήθειαν, ὦσ- μένη μήκων, ἀφ᾽ ἧς συνεχές ἐςιν ἔντερον ἁπλῆν τὴν ἀρχὴν 

περ ὁ πολύπους τὰς πλεκτάνας ἔχει χρησίμους καὶ τὴν τῷ: ἔχον ἀπὸ τῆς μήκωνος" ἔςι γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς ὀφραικηροῖς 
ἢ ΄, ἃ ͵ὕ ,, Ὁ [ἢ ω νλε»"» ὔ “ Ν ἊΝ ω ., Κ 7. Γ, 

χρώματος μεταβολήν, ἢ συμβαίνει αὐτῷ, ὥσπερ καὶ καὶ τξ περίττωμα τῦτα τὰ μάλιςα δοκὰν εἶκα, ἐδώδιμιον. ἔχει δ᾽ 

βολῇ πρόεσις, διὰ δειλίαν. ἡ δὲ τευθὶς πελάγιόν ἐς. τότων ὁμοίως τῷ κόχλῳ καὶ τάλλα τὼ ςρομβώδη, οἷον. πορφύ- 
μόνον. πλείω μὲν οὖν ἔχει ἡ σηπία παρὰ τοῦτο τὸν θολόν, 15 ραι καὶ κήρυκες. ἔςι δὲ γόη »αἱ εἴδη πολλὰ τῶν ὃςρακο- 

κάτωθεν δὲ διὰ τὸ πλείω" ῥάδιον γὰρ προΐεσθαι καὶ πόρ. δέμων" τὼ μὲν γὼρ φρομβώδη ἐς, ὥσπερ. τὼ νῦν εἰρην- 

ρβωθεν ὠπὸ τοῦ πλείονος, γίνεται δ᾽ ὁ θολάς, καθάπερ τος μένα, τὼ δὲ δίθυρα, τὰ δὲ μονόθυρα. τρόπον δέ τινα καὶ 
ὄρνισιν ὑπόςημα τὸ λευκὸν ἐπὶ τοῦ. περιττώματος γεῶδες, τὼ ςρομβώδη διθύροις ἔοικεν" ἔχει: γὰρ ἐπιπτύγματ᾽ ἐπὶ 
“ Ἂ ε Ἁ Ν Ν ἃ “ἣν ͵ὕ “Ἢ -“᾿ »“ὝἪ Ἢ ͵ὕ Α χν ᾽ ὼν 4“ 

αὕτω καὶ τούτοις ὁ θολὸς διὰ τὸ μηδὲ ταῦτ᾽ ἔχειν κύςιν" τῷ φανερῷ τῆς σαρκὸς πάντω τὼ τοιαῦτω ἐκ γενετῆς, οἷδν 
᾽ ΄ δ Ἁ Ἂ ᾽ ᾽ν, , -“ ,ὔ - ,ὔ « ᾿ .- Ν ἀποκρίνεται γὰρ τὸ γεωδέςξατον εἰς αὐτόν, καὶ τῇ σηπίᾳ 20 αἴ τε πορφύραι καὶ κήρυκες καὶ οἱ νηρεῖται καὶ πᾶν τὸ 
ᾳλεῖξον διὰ τὸ πλεῖςον ἔχειν γεῶδες, σημεῖον δὲ τὸ σήπιον τοιοῦτον γένος, πρὸς βοήθειαν. ἢ γὰρ μὴ προβέβληται. τὸ 

τοῦτον ὄν" τῦτο γὰρ ὁ μὲν πολύπες ὧκ ἔχει, αἱ δὲ τευ- 
θίδες χονδρῶδες καὶ λεπτόν. δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν τὰ μὲν οὐκ 
ἔχει τὰ δ᾽ ἔχει, καὶ ποῖόν τι τότων ἔχει ἑκάτερον, εἴρηται. 

Υ ͵ὔ ὄςρακον, ῥάδιον ταύτῃ βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν θύραθεν προσ- 
Ν ᾽ ΄ Ν ἷὰ πιπτόντων. τὼ μὲν ἵν μονόθυρα διὰ τὸ προσπεφυκώωι σώ- 

“ ΕΝ, ἡ » Ύ ὶ ,’ ἐλλ , ζεται τῷ πρανὲς ἔχεικ τὸ ὄςρακον, καὶ γίεταε ὠλλοτρίῳ 
ἀναίμων δ᾽ ὄντων καὶ διὰ τοῦτο κατεψυγμένων καὶ φοβη- 25 φράγματι τρόπον τινὰ δίθυρον, οἷον αἱ καλόμεναι λεπάδες" 

’ 

τικῶν, ὥσπερ ἐνίοις ὅταν δείσωσιν ἡ κοιλία ταράττεται, τοῖς 
᾿ “ Ψ ε-“ ΄ ΄ ἴμ ͵ δ᾽ ἐκ τῆς κύςεως ῥεῖ περίττωσις, καὶ τότοις τῦτο συμβαΐ- 

τὰ δὲ δίθυρα, οἷον κτόες καὶ μύες, τῷ συνάγειν, τὰ δὲ 
ςρομβώδη τότῳ τῷ ἐπικαλύμματι, ὥσπερ δίθαρα γινόμενα 

νει μὲν ἐξ ἀνάγκης ἀφιώαι διὰ δειλίαν, ὥσπερ ἐκ κύςεως ἐκ μονοθύρων. ὁ δ᾽ ἔχδος μάλιςα πάντων ἀλεωραν ἔχει" 
τοῖς ἐπουροῦσιν, ἡ δὲ φύσις ἅμα τῷ τοιότῳ περιττώματι κύκλῳ γὰρ τὸ ὅςρακον συνηρεφὲς καὶ κεχαρακωμέώον ταῖς 
παταχρῆται πρὸς βοήθειαν καὶ σωτηρίαν αὐτῶν. ἔχωσι δὲ 30 ἀκάνθαις. ἴδιον δ᾽ ἔχει τῶν ὁςρακοδέρμων τοῦτο, καθάπερ 

καὶ τὰ μαλακόςρακα, τώ τε καραβοειδῇ καὶ οἱ καρκύοι, εἴρηται πρότερον. τῶν δὲ μαλακοςράκων καὶ τῶν ὀςρακο- 
δύο μὲν ὀδόντας τὸς πρώτους, καὶ μεταξὺ τὴν σάρκα τὴν δέρμων συνέστηκεν ἡ φύσις τοῖς μαλακίοις ἀντικειμένως 
λωσσοειδῆ, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον, εὐθὺς δ᾽ ἐχόμε- τοῖς μὲν γὰρ ἔξω τὸ σαρκῶδες, τοῖς δ᾽ ἐντός, ἐκτὰς δὲ τὸ 
γον τῷ ςόματος ςόμαχον μικρὸν κατὰ μέγεθος τῶν σωμά- γεῶδες. ὁ δ᾽ ἐχῖνος οὐδὲν ἔχει σαρκῶδες. πάντα μὲν οὖν 
των, τὼ μείζω πρὸς τὰ ἐλάττω" τότα δὲ κοιλίαν ἐχομέ. 35 ἔχει, καθάπερ εἴρηται, καὶ τἄλλα τὰ ὀςρακάδερμαω ςόμα 
γὴν, ἐφ᾽ ἧς οἵ τε κάραβοι καὶ ἔνιοι τῶν καρκήων ὀδόντας τε καὶ τὸ γλωττοειδὲς καὶ καιλίαν καὶ τοῦ περιττώματος 
ἔχγσιν ἑτέρες διὼ τὸ τὸς ἄνω μὴ διαιρεῖν ἱκανῶς, ὠπὸ δὲ τὴν ἔξοδον, διαφέρει δὲ τῇ θέσει καὶ τοῖς μεγέθεσιν. ὃν δὲ 
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ὔ ͵ὕ » »Ἥ»η ε “- »- ) ᾿ 
τρόπον ἔχει τότων ἕκαςον, ἔκ τε τῶν ἱξοριῶν τῶν περὶ τὼ 

» ΄ 3 »ν »ὕ “᾿ς δα Ὰ -“ ΄ὔ ζῷα θεωρείσθω καὶ δὲ τον ἐνατομευ σα μύογει Ἐπ λό- 

γῳ τὼ δὲ πρὸς τὴν ἔψιν αὐτῶν σαφηνίζειν δεῖ μᾶλλον. 
ἰδίως δ᾽ ἔχουσι τῶν ὀςρακοδέρμων οἵ τ᾽ ἐχῆνοι καὶ τὸ τῶν 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ, 

᾿ 
Πυρραίῳ εὐρίπῳ" ἐχεῖνοι δ᾽ οὐχ ἧττον τοῦ χειμῶνος. αἴτιον 
Ὶ ῬἪ , ῃ » , 

δὲ τὸ νομῆς εὐπορεῖν τότε μᾶλλον, ἀπολειπόντων τῶν ἰχθύων 
Ἁ ,ὔ Ὶ ’ὔ «- ΄ 

τὸς τόπυς κατὼ ταύτην τὴν ὥραν. ἔχασι δ᾽ οἱ ἐχῖνοι πάντες 
» »“, » .“ ΝΟΌΣΝ ᾿Ὶ ΄ Ἁ 
ἴσα τε τῷ ἀριθμῷ τὰ φὰ καὶ περιττά" πώτε γὰρ ἔχεσιν, 

χαλουμένων τηθύων γέος. ἔχουσι δ᾽ οἱ ἐχῖνοι ὀδόντας μὲν 6 τοσύτους δὲ καὶ τὸς ὀδόντας καὶ τὼς κοιλίας. αἴτιον δ᾽ ὅτι 
ΑῚ -« - Ψν"-ἢ ,, » -“ δ γωμον ἃ ,ὔἹ Ψ ὔ ᾿ [Ὶ ᾿ Ν “- 

πότε καὶ μεταξὺ τὸ σαρκῶδες, ὅπερ ἐπὶ πάντων ἐςὶ τῶν τὸ ᾧόν ἐςι, καθώπερ εἴρηται πρότερον, οὐκ ἀὃὸν ἀλλὼ τοῦ 
᾽ », 3, ν ΄ ᾿ γΝ Ν , Ἀ ’, ᾽ ΄ὔ΄ ,ὔ “ Η ΄ ὩΣ ᾿ . 

εἰρημένων, ἐχόμενον δὲ τότου ςόμαχον, ἀπὸ δὲ τότου τὴν ζῴου εὐτροφία. γίεται δὲ τοῦτο ἐπὶ θώτερα μόνον ἐν τοῖς 
κοιλίαν εἰς πολλὰ διηρημένην, ὡσπερανεὶ πολλὰς τῷ ζῴου ὀςρέοις, τὸ καλούμενον ὠόν. ταὐτὸ δὲ τοῦτό ἐς ι καὶ τὸ ἐν 

͵ ,ὔ » ,΄ ὃς ἃν ἐν ᾽ ’, ν᾽. Δ ΝΟΣ, ᾽ 
κοιλίας ἔχοντος. κεχωρισμέναι μὲν γάρ εἰσι καὶ πλήρεις τοῖς ἐχίνοις. ἐπεὶ τούυν ἐςὶ σφαιροειδὴς ὁ ἐχῖνος, καὶ οὐχ 
περιττώματος, ἐξ ἑνὸς δ᾽ ἤρτηνται τῷ ςομάχου καὶ τελευ- 10 ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀςρέων τῷ σώματος κύκλος εἷς, ὁ δ' 
-“ Ν Ν -“ , Ν δ ΝΥ 2 ὦ ᾿ “ »" “ ΓΝ 4 ᾽ Ἁ ὔὕ ΄ 

τῶσι πρὸς μίαν ἔξοδον τὴν τῷ περιττώματος. παρὼ δὲ τὴν ἐχῖνος ὁ τῇ μὲν τοιῦτος τῇ δ᾽ ὅ, ἀλλὼ πάντῃ ὅμοιος (σφαι- 
-“ 7 ἈΔ Ε2 -΄ »ν Ν Ἁ ,ὔ ᾽ν. , ΝΥΝ ες ΄ ᾿ ’ ᾽ 

κοιλίαν σαρκῶδες μὲν ἐδὲν ἔχουσιν, ὥσπερ εἴρηται, τὰ δὲ ροειδὴς γάρ), ἀνάγκη καὶ τὸ φὸν ὁμοίως ἔχειν, ὁ γάρ ἐς, 
,, »ΣΝ ’ Ν ᾽ ᾿ ᾿ « Ψ᾿ Ψ -. γ Ν ,ὔ ΨΚ ᾽ Ἁ « καλύμενα φὰ πλείω τὸν ἀριθμὸν ἐν ὑμόι χωρὶς ἔκαςον, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις, τὸ κύκλῳ ἀνόμοιον. ἐν μέσῳ γαρ ἡ 

καὶ κύκλῳ ὠπὸ τῷ ςόματος μέλαν' ἅττα διεσπαρμέα χύ- κεφαλὴ πᾶσιν αὐτοῖς" τῷ δ᾽ ἄνω τὸ τοῦτον μόριον. ἀλλὰ 
, ΄ - ᾽ Ν ἃ, Ὁ » νν» «“ » Φν ν » ἡ, » Ν - Υ δὴν, ἀνώνυμα. ὄντων δὲ πλειόνων γενῶν (6 γὰρ ἂν εἶδος τῶν (5 μὴν ὑδὲ συνεχὲς οἷόν τ᾽ εἶναι τὸ ὠόν" ὑδὲ γὼρ τοῖς ἄλλοις, 

ἐχίνων πάντων ἐς() πάντες μὲν ἔχουσι ταῦτα τὰ μόρια, ἀλλ᾽ ἐπὶ θάτερα τῷ κύκλυ μόνον. ὠνάγκη τοίγυν, ἐπεὶ τῦτο 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐδώδιμα πάντες τὰ καλούμενα ᾧά, καὶ μικρὰ μὲν ἁπαΐντων κοινόν, ἴδιον δ᾽ ἐκεύε εἶναι τὸ σῶμα σφαιροει- 

,ὔ » ᾽ ΄ὔ ᾿ “ Γ Ν , 2 Ν ᾽» , Ἁ ’,ὔ Ν ἂς χάμπαν ἔξω τῶν ἐπιπολαζόντων. ὅλως δὲ τοῦτο καὶ περὶ δές, μὴ εἶναι ἄρτια τὰ ῴά. κατὰ διάμετρον γὰρ ὧν ἦν, 
τἄλλα συμβέβηκε τὼ ὀςρακόδερμα" καὶ γὰρ αἱ σάρκες διὼ τὸ ὁμοίως δεῖν ἔχειν τὸ ἶνθεν καὶ ἔνθεν, εἰ ἦν ἄρτια καὶ 
᾿ νΝ7 ,ὔ Ν ,΄ ε Ν ΄ὔ σ », 2 3. »ν , ἃ φ᾿ ΄ ὑχ ὁμοίως ἐδώδιμοι παντων, καὶ τὸ περίττωμα, ἡ καλου- 20 κατὰ διάμετρον. ὅτως δ᾽ ἐχόντων ἐπ᾽ ἀμφότερα ὧν τῇ κύ- 
μώη μήκων, ἐνίων μὲν ἐδωδιμος ἐνίων δ᾽ ἐκ ἐδώδιμος. ἔξι κλε εἶχον τὸ ᾧόν. τῦτο δ᾽ ἐκ ἦν ὑδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀς ρέων" 
δὲ τοῖς ςρομβώδεσιν ἐν τῇ ἑλίκη τοῦτο, τοῖς δὲ μονοθύροις ἐπὶ θάτερα γὼρ τῆς περιφερείας ἔχουσι τὰ ὄςρεα καὶ εἱ 
ἐν τῷ πυθμένι, οἷον ταῖς λεπάσι, τοῖς δὲ διθύροις πρὸς τῇ κτένες τὸ τοιοῦτον μόριον. ἀνάγκη τοίγυν τρία ἢ πέστε εἶναι 
συναφῇ᾽ τὸ δ᾽ φὸν καλήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἐν δὲ τοῖς ἐὶ ἢ ἄλλον τιν᾽ ἀριϑμὸν περιττόν. εἰ μὲν οὖν τρία εἶχε, πέρρω 
θάτερα ἡ ἔξοδος τοῦ περιττώματος τοῖς διθύροις. καλεῖται 25 λίαν ἥν, εἰ δὲ πλείω τῶν πότε, συνεχὲς ἄν" τούτων δὲ τὸ 
δ᾽ φὸν ὑκ ὀρθῶς ὑπὸ τῶν καλύντων' τῦτο γάρ ἐςὶν οἷον τοῖς μὲν ὦ βέλτιον, τὸ δ᾽ ἐκ ἐνδεχόμενον. ἀνάγκη ἄρα πέντ' αὐὖ- 

-“ ’ Ν ᾿' 

ἐναίμοις, ὅταν εὐθηνῶσιν, ἡ πιότης. διὸ καὶ γύεται κατὰ 
᾿͵ Ἁ Ν γὰ. »"» Φ ᾽ » "-»νΨ᾽ 

τότος τὸς καιρὸς τὸ ἐνιαυτῇ ἐν οἷς εὐθηνῶσιν, ἕν τε τῷ ἔαρι 
» ’ “᾿ 

καὶ μετοπώρῳ" ἐν γὰρ τῷ ψύχει καὶ ταῖς ἀλέαις πονᾶσι 

ΝῚ ’ ᾽ν 

τὸς ἔχειν τὰ ά. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ ἡ κοιλία, τοι- 
, ἔ ὶ Ἁ “-. Ἄν »Ἥ“ ")» “" σ΄ 

αὐτὴ ἔσχιςαι καὶ τὸ τῶν ὀδόντων τοσυτὸν ἐςι πλῆθος. ἕἔκα- 
ν »“ γ φΦ -“- ὔ ΩΣ ,’ ᾿ Ν Α ΄, ςφὸν γὼρ τῶν φῶν, οἷον σῶμά τι τῷ ζῴου ὄν, πρὸς τὸν τρ- 

πάντα τὼ ὀςρακόδερμὼ, καὶ φέρειν οὐ δύνανται τὰς ὑπερ- 30 πὸν τὸν τὴς ζωῆς ὅμοιον ἔχειν ἀναγκαῖον" ἐντεῦθεν γὰρ ἡ 
, - δ ἦνον ἐπὶ τῶν ἐσῴωγ᾽ εὐθύ, Υ, ἊΣ ΣΔΕΙΣς ὦ δε Ν , Ψ ὌΝ) λον Δ »κν ἃ 

βολάς. σημεῖον δὲ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἐχίνων" εὐθύς τε αὔξησις. μιᾶς μὲν γὰρ οὔσης ἢ πόρρω ὧν ἤσαν, ἢ πᾶν ἅν 

γὼρ γυόμενοι ἔχεσι καὶ ἐν ταῖς πασσελήνοις μᾶλλον, ὁ διὰ κατεῖχε τὸ κύτος, ὥστε καὶ δυσκίνητον εδαι τὸν ἔχῖνν 

τὸ νέμεσθαι καθάπερ τινὲς οἴονται μᾶλλον, ἀλλα διὰ τὸ καὶ μὴ πληρῦσθαι τῆς τροφῆς τὸ ἀγγεῖον" πέντε δ᾽ ὄντων 
ἀλεεινοτέρας εἶναι τὰς νύκτας διὰ τὸ φῶς τῆς σελήνης. τῶν διαλειμμάτων ἀνάγκη πρὸς ἑκάςῳ ἔσαν πενταχῇ δ- 
δύσριγα γὰρ ὄντα διὰ τὸ ἄναιμα εἶναι δέονται ὠλέας. διὸ 35 ρῆσθαι. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ τὸ τῶν ὀδόντων ἔς τ το- 

᾿ -“ ,ὔ -“ -“ ᾽ -“ ΝΥ «» .“ ἊΣ “ Ν ν  σ ΄΄ ΔΑ ε , Ψ ᾽ 
καὶ ἐν τῷ θέρει μᾶλλον πανταχῇ εὐθηνέσιν, πλὴν οἱ ἐγ τῷ σῦτον πλῆθος" τὸ γὰρ ὅμοιον ὕτως ἄν ἡ φύσις εἴη ἀποδὲ- 
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δωχυῖα τοῖς εἰρημένοις μορίοις. διότι μὲν ἶν περιττὼ καὶ τος κόδερμα, ἀλλ᾽ ἔξω. πίπτει τῶν διηρημένων γενῶν, ἐπαμφο- 
σαῦτα τὸν ἀριθμὸν ἔχει ὁ ἐχῖνος τὰ φά,, εἴρηται" διότι δ᾽ τερίζει δὲ τῦτο καὶ φυτῷ καὶ ζῴῳ τὴν φύσιν. τῷ μὲν “γὰρ 
οἷ μὲν πάμπαν μικρὰ οἱ δὲ μεγάλα, αἴτιον τὸ θερμοτέρος ἀπολύεσθαι καὶ προσπίπτειν πρὰς. τὴν τραφὴν ἐνίας αὐτῶν 
᾿ . ΄ ΄ , . ᾿ ΓΝ ΄ ᾿Ν -, “ γ» 47 » , 

εἶναι τὴν φύσιν τύτους" πέττειν γὰρ τὸ θερμὸν δύναται τὸν ζῳϊκόν ἐςι, καὶ τῷ αἰσθάνεσθαι τῶν προσπιπτόντων" ἔτι. δὲ 

τροφὴν μᾶλλον, διόπερ περιττώματος πλήρεις οἱ ἄβρωτοι 5 τῇ τὸ σώματος τραχύτητι χρῆται πρὸς τὴν. σωτηρίαν" τῷ 
μᾶλλον. καὶ παρασκευάζει κινητικωτέρους ἡ τῆς φύσεως δ᾽ ἀτελὲς εἶναι καὶ προσφύεσθαι ταχέως ταῖς πέτραις τῷ 
ϑερμότης, ὥςε νέμεσθαι καὶ μὴ μένειν ἑδραίες. σημεῖον δὲ γένει τῶν φυτῶν παραπλήσιον, καὶ τῷ περίττωμα μηδὲν 

΄ “ -“ ᾽ ΓΗ Ὁ -“" 

τότε τὸ ἔχειν τὸς τοιότες ἀεί τι ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν ὡς κινε- ἔχειν. φανερόν, ςόμα δ᾽ ἔχειν. ὅμοιον δὲ τύτῳ καὶ τὸ τῶν 

μένς πυκνά" χρῶνται γὰρ ποσὶ ταῖς ἀκάνθαις. τὰ δὲ τής ἀστέρων ἐστὶ γόος" καὶ γὰρ τοῦτο προσπῖπτον ἐκχυμίζει 
βυα μικρὸν τῶν φυτῶν διαφέρει τὴν φύσιν, ὅμως δὲ ζωτι- το πολλὰ τῶν ὀστρέων, τοῖς τ᾽ ἀπολελυμένοις τῶν εἰρημένων 
κώτερα τῶν σπόγγων" τοι γὰρ πάμπαν ἔχεσι φυτῷ δύνω- ὩἸῴων, οἷον. τοῖς τε μαλακίοις καὶ τοῖς μαλακοστράκοις. 

« ν “ ΄ -“ ΠΝ »"»Ἢἢ ᾿ ΄ ὁ δ᾽ »Ν ὔ Ὶ Ἁ »Ἥ. ,ὕ Α Υ ἦ᾽ 
μιν. ἡ γὰρ φύσις μεταβαίνει συνεχῶς ἀπὸ τῶν ἀψύχων αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ὀστρακοδέρμων. τὰ μὲν. οὖν 

᾽ ᾿ » δ » ,ὔ ᾽ Υ Δ ΄ 2 ΄ ν ᾿Ὶ ἣν, , ᾿. ᾽ ., - ι Ξ: εἰς τὰ ζῷα διὰ τῶν ζῴντων μὲν οὐκ ὄντων δὲ ζῴων, οὕτως μόρια, τὼ περὶ τὴν τροφήν, ὥπὲρ ἀναγκαῖον πᾶσιν ὑπάρ- 

ὥςε δοκεῖν πάμπαν μιχρὸν διαφέρειν θατέρου θάτερον τῷ χεῖν,- ἔχει τὸν προειρημένον τρόπον, δεῖ δὲ δηλονότι καὶ 
΄, ᾿ Α ε νι Ψ ΄, " ν Α .- --φ Σ 9», ε ,ὔ Ν ν ΄ »Ἢ» » δή σύνεγγυς ἀλλήλοις. ὁ μὲν ὅν σπόγγος, ὥσπερ εἴρηται, καὶ 15 τῶν τοῖς ἐγαίμοις ὑπαρχόντων κατὰ τὸ κύριον τῶν αἰσθή- 

τῷ ζῆν προσπεφυκὼς μόνον, ἀπολυθεὶς δὲ μὴ Ὧῶν, ὁμοίως 

ἔχει τοῖς φυτοῖς παντελῶς" τὰ δὲ καλούμενα ὁλοϑούρια 
καὶ οἱ πνεύμονες, ἔτι δὲ καὶ ἕτερα τοιαῦτ᾽ ἐν τῇ θαλάττῃ 
μικρὸν διαφέρει πότων τῷ ἀπολελύσθαι" αἴσθησιν μὲν γὰρ 

η. ὔ ὔ “ ““. ,ὔ 

σεων ἔχειν ἀνώλογόν τι μόριον" τῦτο γὰρ δεῖ πᾶσιν ὑπάρ- 

᾿χεῖν τοῖς ζῴοις, ἔςι δὲ τῦτο τοῖς μὲν μαλακίοις ἐν ὑμένι 
κείμενον ὑγρόν, δὶ ὕπερ ὁ ςόμαχος τέταται πρὸς τὴν κοι- 
λίαν, προσπέφυκε δὲ πρὲς τὰ πρανῇ μᾶλλον, καὶ καλεῖ- 

εὐδεμίαν ἔχει, Τὴ δὲ ὥσπερ ὄντα φυτὰ ἀπολελυμένα. ἔςι Ὁ ταί μύτις ὑπό τινων: τοίδτον δ᾽ ἕτερον καὶ τοῖς μαλακο- 
δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐπιγείοις φυτοῖς ἔνια τοιαῦτα, ἃ καὶ ζῷ καὶ 
Ὑύεται τὰ μὲν ἐν ἑτέροις φυτοῖς, τὰ δὲ καὶ ὠπολελυμένα, 
“» Ν᾽» Ἂν “" ΄ ε. 7 ,» οἷον καὶ τὸ ἐκ τῇ Παρνασσᾷ καλέμενον ὑπό τινων ἐπίπε- 

τρον" τῦτο γὰρ Τῇ πολὺν χρόνον κρεμάμενον ἄνω ἐπὶ τῶν 

ςράκοις ἐςί, καὶ καλεῖται κὠκεῖνο μύτις, ἔςι δ᾽ ὑγρὸν καὶ 
σωματῶδες ἅμα τῶτο τὸ μόριον, τείνει δὲ δι᾽ αὐτῇ, καθά- 

ν᾿ ν ἌΓ ΨΞΙ ΡΥ Ν περ εἴρηται, διὰ μέσα μὲν ὁ ςόμαχος" εἰ γὰρ ἥν μεταξὺ 
τότε καὶ τῇ πρανῆς, ὑκ ὧν ἠδύνατο λαμβάνειν ὁμοίως διά- 

παττάλων. ἔςι δ᾽ ὅτε καὶ τὰ τήθυα, καὶ εἴ τι τοίστον ἔτε- 15 στασιν εἰσιόσης τῆς τροφὴς διὰ τὴν: τῷ νώτου σκληρότητα. 

ρον γένος τῷ μὲν προσπεφυκὸς ζῆν μόνον φυτῷ παραπλή- 
σιον, τῷ δ᾽ ἔχειν τι σαρκῶδες δόξειεν ὧν ἔχειν τιν᾽ αἴσθη- 
σιν ἄδηλον δὲ τῦτο ποτέρως θετέον. ἔχει δὲ τῦτο τὸ ζῶον 

δύο πόρους καὶ μίαν διαίρεσιν, ἧ τε δέχεται τὴν ὑγρότητῶ 

ἐπὶ δὲ τῆς μυτιδὸς τὸ ἔντερον ἔξωθεν, καὶ ὁ θολὸς πρὸς τῷ 
; ἐ μᾳ Υ̓ α » » “ » 7 Ὶ Ν 
ἐντέρῳ, ὅπως ὅτι πλεῖςον ἀπέχῃ τῆς εἰσόδν καὶ τὸ δυσχεν 
ὲ γ θ ᾿ς ΡΥ, ΄, “ » “ ΄ »» 

ρὲς ἄποθεν ἢ τῷ βελτίονος καὶ τῆς ἀρχῆς. ὅτι δ᾽ ἐςὶ τὸ 

ἀνάλογον τῇ καρδίᾳ τῦτο τὸ μόριον, δηλοῖ ὁ τόπος -(οὗτος 
τὴν εἰς τροφήν, καὶ ἢ πάλιν διαπέμπει τὴν ὑπολειπομένην 8) γάρ ἐστιν ὁ αὐτός) καὶ ἡ γλυκύτης, τῆς ὑγρότητος, ὡς 

ἰκμάδα" περίττωμα γὰρ δὲν ἐςι δῆλον ἔχον, ὥσπερ τἄλ-.- σα πεπεμμόη καὶ αἱματώδης. ἐν δὲ τοῖς ὀς ρακοδέρμοις 
λω τὰ ὀστρακόδερμα. διὸ μάλιστα καὶ τοῦτο, κἄν εἴ τι ἔχει μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ κύριον τῆς αἰσθήσεως, ἧττον 
ἄλλο τοῖτον τῶν ζῴων, φυτικὸν δίκαιον καλεῖν᾽ δὲ γὰρ δ᾽ ἐπίδηλον. πλὴν δεῖ ζητεῖν ἀεὶ περὶ μεσότητα ταύτην τὴν 
τῶν φυτῶν ὑδὲν ἔχει περίττωμα. διὰ μέσε δὲ λεκτὸν δώ- ἀρχήν, ὅσα μὲν μόνιμα, τῷ δεχομένου μορίου τὴν τροφήν, 

» πιλι  κν.) γ “,γΥ,ν, ἃ ἌΣ ὴ “ον αν δ, αν .ν ἃ ζωμα, ἐν ᾧ τὸ κύριον ὑπάρχειν εὔλογον τῆς ζωῆς. ἃς δὲ 35 καὶ δι᾿ Ὦ ποιεῖται τὴν ἀπόκρισιν ἢ τὴν σπερματικὴν ἢ τὴν 
καλῦσιν οἱ μὲν κνίδας οἱ δ᾽ ἀκαλήφας, ἔςι μὲν ὑκ ὀςρῷ- περιττωματικήν, ὅσα δὲ καὶ πορευτικὼ τῶν ζῴων, ἀεὶ τῷ 

ἃ, μορίοις] ὅ μορίοις δ᾽. ἢ 8. τὸ 8 οἱ ρν Κ᾽. ἢΠ ἅ. τὴν τροφὴν δύναται τὸ θερμὸν ΤΥ. Π 412. συνχῦς μεταβαίνει Ὁ. ἢ 45. σύνεγγυς 
εἶναι ἀλλήλων ΚᾺν}Π 16. μόνον] τῇ γἢ μένον ΤΥ, ἢ 17. ὀλοθόρια (δι, ὀλυθέρια, Κ΄. 18. ἔτι δὲ ἀπε καὶ οἱ Υ. ἔςι δὲ δι. [τοιαῦτα ἕτερα 

ἄσ ἵ 22. μὲν καὶ ἐν ΘΟ αὶ 23. παρνασῶ δΌΨΥ. ἱ ἐπίπτερον ον ἢ. ἃ 2΄. γὰρ] δὲ 7. ἢ ἐπὶ] ἐκ δ, ἀπὸ Κ΄. ᾿ 217. τυ] τὴν Ῥ. ἢ 
30. εἰν] εἰς τὴν Ῥ. δ οπι ῬΘΥ͂ εἰ ρν ὅ.. ᾿ 32. τὰ ὁπι ΡΥ͂, ᾿ὶ καν] καὶ οονν ὦ. ἢ 36. κενιδας ,5.  ἀκαλύφας Ῥ. 

4. πίπτον δ), πίπτοντα Υ, ἢ 2. τῷ] τὸ 7. ἢ 3. ἰνίοις Ῥὸ ᾿ 4. ζωτικόν Κ΄. 1} τῷ οπι Κ΄. "ἢ 5. τῷ] τὸ οἱ ργ ΚΓ. ΠΠ 6. εὐτελὶς 

ΧΙ 8. δ᾽ ἔχει Υ. 10. δ’ Ρ. ἢ 13. τὼ οτὰ «δ. ΠΕ 18. τέτακται Ῥ. 1] 22. τῶτο τὸ] τὸ τοιῖῶτον δ Ὁ). ἢ 2΄. ἣν δυνατὸν ΟΥ. ἵ 25. τῆς 

οὐὰ ΡΥ͂, ἴ 27. ἔτι 5.ΟΥ. ἢ πλεῖον Κ΄. ἢ 30. ϑερμότητος Υ΄. ἢ 31. δὲ οαι . || 34. μὲ] μὲν ἦν Ῥά, 11 μώτυμα (8. ΠΠ τὴν] ταύτην τὴν 
ΦΟΌΥ. ἃ 35. ἔχκρισιν Σ΄. ἢ 36. τῷ] ἐν τῷ Ῥ. 

ΝΗ ; , Ἀτεγ 
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μέψῳ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀρις ρῶν, τοῖς. δ᾽ ἐντόμοις τὸ μὲν κατάψυξιν τῆς φύσεως τὴν πολυποδίαν ἀνυτικωτέραν αὐ. 
“ἔς τοιαύτης ἀρχῆς μόριον, ὥσπερ ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχθη τοῖς ποιεῖν τὴν. κύησιν" καὶ μάλιστα πολύποδα τὰ μάλ- 
λόγοις," μεταξὺ κεφαλῆς καὶ τῷ περὶ τὴν κοιλίαν ἐςὶ κύ: στὰ κατεψυγμένα διὰ τὸ μῆκος, οἷον τὸ τῶν ἰέλων γόις, 

ἡυς. ἴὅτο δὰ τοῖς μὲν πολλοῖς ἐςὶν ἦν, τοῖς δὲ πλείω, κα- ἔτι δὲ διὰ τὸ ἀρχὰς ἔχειν͵ πλείονας αἴ τ᾽ ἐντομαί εἰσι καὶ 
δώτερ τοῖς: ἰνλώδεσι καὶ μακροῖς" διόπερ διατεμνόμενα ἢ. 5 πολύποδα κατιὰ ταῦτ᾽ ἐςύ. ὅσα δ᾽ ἐλάττονας ἔχει πόδας, 
βόλοται μὰν γὰν ἡ φύσις ἐν πᾶσι μένον ἣν ποιεῖν τὸ τοιῖῦς χτανὰ ταῦτ᾽ ἐςὶ πρὸς τὴν ἔὅλλεῴν τὴν τῶν ποδῶν, αὐ- 

τὸν, οὐ δυνκμεόη δ᾽. ἐνεργείᾳ ποιεῖ μόνον ἕν, δυνάμει δὲ τῶν δὲ τῶν κτηνῶν ὧν μέν ἐςιν ὁ βίος μαδιαὶς καὶ διὰ 

χλείω» δῆλον δ᾽ ἐν ἑτέροις ἑτέρων μᾶλλον. τὰ δὲ πρὸς τὴν τὴν τροφὴν ἀναγκαῖον ἐκτσπίζειν, τετράπτερά τέ ἐςι καὶ 
. τροφὴν μόρια. ὃ πᾶσιν ὁμοίως, ἀλλὰ διαφερὼν ἔχει πολ- τὸν τῇ σώματος ἔχει κέφον ὄγκον, οἷον αἴ τε μέλιτται χαὶ 
λήν, ἐντὸς γὰρ τὸ στόματος ἐνίοις μέν ἐστι τὸ καλούμενον τὺ τὰ σύμφυλα ζῷα ταύταις" δύο γὰρ ἐφ᾽ ἑκάτερα πτερὰ 
κέγτρον, ὡσπερανεὶ σύρθετον καὶ ἔχον γλώττης. καὶ χειλῶν τῷ σώματος ἔχεσιν. ὅσα δὲ μικρὰ τῶν τοιέτων, δίττερα, 
ἅμα δύναμιν" τοῖς δὲ μιὴ ἔχυσιν ἔμπροσθεν τὸ κέντρον ἐς καθάπερ τὸ τῶν. μινιῶν γίνος. τὰ δὲ βραχέα καὶ τοῖς βέις 
ἐννὸξ τῶν ὀδόντων τοΐστον αἰσθητήριον. τότε δ᾽ ἐχόμενον πᾶ- ἐδραῖα.. κολύπτερα μὲν ὁμοίως ταῖς μελέταις ἐςΐν, ἔχει 

δῖν ἔντερον εὐθὺ καὶ ἁπλῆν μέχρι τῆς ἐξόδου τοῦ περιττώ- δ᾽ ἔλυτρα τοῖς πτεροῖς, οἷον αἴ τε μηλολόνθαι καὶ τὰ τιν 
ματος" ἐνίοις δὲ τῦτο ἑλίκην ἔχει. τὰ δὲ κοιλίαν μετὰ τὸ 15 αὔτα τῶν ἐντόμων, ὅπως σωζη τὴν τῶν πτερῶν δύναμσ' 
ξόμα, ἀπὸ δὲ τῆς κοιλίας τὸ ἔντερον εἰλιγμένον, ὅκως ὅσα ἱδραίων γὰρ ὄντων εὐδιάφθορα μᾶλλόν ἐςι τῶν εὐχινίτωι, 

βρωτικώτερα καὶ μείζω τὴν φύσιν, ὑποδοχὴν ἔχῃ πλείονες διόπερ ἔχει φραγμὸν πρὸ αὐτῶν. καὶ ἄσχιστον δὲ τούτων 
τροφῆς. τὸ δὲ τῶν τεττίγων γένος ἰδίαν ἔχει μέλιςα τότων ἐςὶ τὸ πτερὸν καὶ ἀκαυλον" ὁ γαρ ἐςι πτερὸν ἀλλ ὑμὴν 
φύσιν" τὸ γὰρ αὐτὸ μόριον ἔχει ςόμα καὶ Ὑλῶτταν συμ» δερματοιός, ὃς διὰ ξηρότητα ἐξ ἀνάγκης ἀφίσταται τὸ 

| πεφυνές, δι ὃ καθαπερεὶ διὰ ῥίζης δέχεται τὴν τροφὴν 19 σώματος αὐτῶν ψυχομέου τοῦ σαρκούδους, ἔντομα δ' {ὶ 
ἀπὸ τῶν ὑγρῶν. πείγτα μὲν ὄν ἐξὶν ὀλυγότροφα τὰ ἔντομα διά τε τὰς εἰρημένας αἰτίας, καὶ ὕπως συζηπαι δ ἀπό: 

τῶν ζῴων, χ ὕτω διὰ μικρότητα ὡς διὰ ψυχρότητα (τὸ θειαν συγκαμπτόμενα" συνελέττεται γὰρ: τὰ μῆκος ἰχιτ 
ἡγὼρ θερμὸν καὶ δεῖται τροφῆς καὶ πέττει τὴν τροφὴν τα- αὐτῶν, τῶτο δ᾽ ἐκ ὧν ἐγύετ᾽ αὐτοῖς μυὴ οὖσιν ἐντέμοι. τὸ 
χίος, τὸ δὲ ψυχρὸ ἄτρεφοννν μάλιξὰ δὲ τὸ τῶν τεῦτί-. δὲ μὴ ἑλικτὰ αὐτῶν σκληρύνεται μᾶλλον συνιόντα ἐς τὸν 
“γῶν γένος" ἱκανὴ γὰρ. τροφὴ τῷ σώματι ἡ ἐκ τῷ πνεύμιάν- γ5 τομάς. δῆλον δὲ τοῦτο γύεται θιγγανόντων, οἷον ἐπὶ τῶ μὰ 
τος ὑπομώουσα ὑγρότης, καδάπερ τοῖς ἐφημέροις ζῴοις καλουμένων κανθάρων" φοβηθότα γὰρ ἀκινητίζει, καὶ κὶ 
(γύεται δὲ ταῦτα περὶ τὸν ἸΠόντον), πλὴν ἐκεῖνα μὲν Ὦ σῶμα γύεται σκληρὸν αὐτῶν. ὠναγκαῖον δ᾽ ἐντόμοις αὐτοῖς 
μιῶς ἡμέρως χρόνον, ταῦτα δὲ πλειόνων μὲν μμώ. ὀλ εἶαι" τοῦτο γὰρ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν ὑπάρχει τὸ πολλὰ 

γὼν δὲ υέτων. ἔχεν ἀρχάς, καὶ ταύτῃ προσέοικε τοῖς φυτοῖς. ὦττῷ 

.Ἐπὲ δὲ περὶ τῶν ἐντὸς ὑπαρχέπων μορίων τοῖς ζῴοις 80 γὰρ τὰ φυτά, καὶ ταῦτα διαιρούμενα δύναται ζῆν, τλὴϊ 
εἴρηται, πάλιν περὶ τῶν λοιπῶν τῶν ἐκτὸς ἐπανιτέον. ἀρ. ταῦτα μὲν μέχρι ταός, ἐκεδα δὲ καὶ τέλεια Ὑπται τὴ 
κτέον δ᾽ ἀπὸ τῶν νῦν εἰρημένων, ἀλλ᾽ ἐκ ἀφ᾽ ὧν ἀπελίπο- φύσιν καὶ δύο ἐξ ἑνὸς καὶ πλείω τὸν ἀριθμόν. ἔχει ὃ ὅ μὰ 

μεν, ὅπως ἀπὸ τότων διατριβὴν ἐλάττω ἐχόντων ἐπὶ τῶν τῶν ἐντόμων καὶ κώτρα πρὸς βοήθειαν τῶν βλακπτέντων. τὶ 
τελείων καὶ ἐναίμων ζῴων ὁ λόγος σχολιζζῃ μᾶλλον. μὲν ἕν κέντρον τοῖς μὲν ἔμπροσθέν ἐς τοῖς δ᾽ ὅπισθεν, τιῦ 

6 τὰ ΒΗ ἕν ἔντομα τῶν ζῴων οὐ πολυμερῇ μὲν τὸν ἀκ 35 μὲν ἔμπρονθεν κατὰ τὴν γλῶτταν, τοῖς δ᾽ ὄπισθεν κατὰ τὶ 

ριϑμόν ἐςιν,. ὕμως δ᾽ ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράς, πολύ- ὑραῖον. ὥσπερ: γάρ τοῖς ἐλέφασι τὸ τῶν ἐσμῶν αἰσϑητήρια 
ποδὰ μὲν γώρ ἐςι πώντα διὰ τὸ πρὸς τὴν βραδυτῆτα καὶ κὐ ὕω χρήσιμον πρός τε τὴν ἀλκὴν καὶ τὴν τῆς τροφι: 

- 

2. πρώην 8. ἢ 3. κοιλία] κεφαλήν ϑ ΟἽ: ᾿ ἃ, τοῖς μὲν} ἐνίρις μὲν Ῥο ἢ 5. ὑλώδεσι Ῥ. Ἰ διατεμνέμειος (δ. 6. μὲν απὶ .} 
ΜΝ] ἢμ Ῥ. ἢ τοιῖτον, καὶ δυναμέη (δυνάμενα .5) μὲν ποιεῖ μόνον ἶν, ἃ δυναμένη (δυνάμενα .8) δὲ πλείν. δῆλον ΘΌΣ. [14.. ὕστερον οπὶ δῦ 

ΣΟ ἢ 11. ἔχοι Υ. ἢ 18. τύτων μάλιςα Ῥ. 1} 24, ἄναιμα Ῥ. { 2Δ. τειτίγων .5. ἢ 25. τῷ σώματος Τ΄. | σώματος 5. " 31. μὺ 
ὁπὶ δΟΥ. [32. ἀπιλείπομεν Ῥ. ᾿ 85. μὲν οπὰ ΥΎ. [| 36. πρὸς] καὶ πρὸς Ῥ. 

ἀ, τὸ τὰς ἀρχὼς δ. Π 5. ταυτὰ Υ΄. " 12. μνῶν ὅ). ἢ 16. εἰσι Υ. ἢ 41. διέπερ οἷον ἔχει Ῥι Π τὸ πτερὸν καὶ ἄκαυλοι τότω ἰὼ 
Ῥ. ἢ 18. γὰρ] δὴ Υ΄. ἢ 20. ψνχόμενος 8 εἰ ρον ὦ. ἢ 23. ἐγγίγνετ᾽ (5. ΠΠ 28. αὐτῶν τὸ τὰς πολλὰς Χ. Π 33. βλακτόντων] λνεύπν 

Τ. Π 84. τοῖς μὲν ἔμπροσθεν κατὰ τὴν γλῶτταν, τοῖς δ᾽ ὄπισθεν οαὶ ὥ). 
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“ 2 » 3 ,7, .- Δ, ΝῚ Ά Ά “ ᾿ χρῆσιν, ὕτως τῶν ἐντόμων ἐνίοις τὸ κατὰ τὴν γλῶτταν τε- 

ταγμένον' αἰσθάνονταί τε γὰρ τότῳ τῆς τροφῆς καὶ ἀνα-- 
λαμβάνεσι καὶ προσεΐγονται αὐτήν. ὅσα δὲ μή ἐξιν αὐτῶν 
ἐμπροσθόκεντρα,, ὀδόντας ἔχει τὼ μὲν ἐδωδῆς χάριν τὰ δὲ 
“ , ’, Ἁ ,ὔ φ«- Ύ ἐς τῷ λαμβάνειν καὶ προσάγεσθαι τὴν τροφήν, οἷον οἵ τε μύρ- 
μηκες καὶ τὸ τῶν μελιττῶν πασῶν γόος. ὅσα δ᾽ ὀπισθό- 
κεντρα ἐστι, διὰ τὸ θυμὸν ἔχειν ὅπλον ἔχει τὸ κώτρον. 
ἔχεσι δὲ τὰ μὲν ἐν ἑαυτοῖς τὰ κώτρα, καθάπερ αἱ μέλιτος 
ταὶ καὶ οἱ σφῆκες, διὰ τὸ πτηνὰ εἶναι. λεπτὼ μὲν γὰρ 
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Ὑ " ᾽ν 
λιωδὴ αἱ ἀκρίδες" τὴν γὰρ καμπὴν ἀναγκαῖόν εἴσω κεκλά» 
σθαι, τῶν δὲ προσθίων κώλων ὑδέν ἐς τ τοίξτον. ἐξάποδα, δὲ 

᾿ -“ “4 ν Ὶ ἈΝ -ε - ΠΑ τὼ τοιαῦτα παντ᾿ ἐςὶ σὺν τοῖς ὡλτικοῖς μορίοις. 
Τῶν δ᾽ ὀστρακοδέρμων οὐκ ἔστι τὸ σῶμα πολυμερές. ἢ 

΄ ᾽ [4 Α Ν ΄ὔ γ7. ἂν 4. Ἁ ΄, ᾿ δ τύτου δ᾽ αἴτιον τὸ μάνιμιον αὐτῶν εἶναι τὴν φύσιν' πολυμε» 
Ν ᾽ - " ν. ΄ὔ Ν ᾿ ᾿" Ν ΝῚ ρέςερα γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τῶν ζῴων τὰ κινητικὰ διὰ τὸ 

εἶναι αὐτῶν πράξεις" ὀργάνων γὰρ δεῖται πλειόνων τὰ πλεῖν 
,ὔ ὅγων μετέρζοντα κινήσεων. τύτων δὲ τὼ μὲν ἐκίητα πάμ- 
παν ἐστί, τὰ δὲ μικρᾶς μετέχει κινήσεως" ἀλλ᾽ ἡ ἡ φύσις 

ὄντα καὶ ἔξω εὔφθαρτα ἦν" εἰ δ᾽ ἀπεῖχεν ὥσπερ τοῖς σκορ- 10 πρὸς σωτηρίαν αὐτοῖς τὴν τῶν ὀςράκων σκληρότητα κεριέ- 
χίοις, "βάρος ἂν παρεῖχεν. τοῖς δὲ σκορπίοις πεζοῖς σι καὶ 
κέντρον ἔχεσιν ἀναγκαῖον ἐπὶ ταῦτ᾽ ἔχειν τὸ κέντρον, ἢ μη- 
βὰν χρήσιμον εἶναι πρὸς τὴν ὠλκήν. δίπτερον δ᾽ ἀθέν ἐς ν 
Η , Ἁ Ν ᾿᾽ »-“ Ἁ λ Φ ΄ 7] ὀπισθόκεντρον. διὰ τὸ ἀσθενὴ γὰρ καὶ μικρὰ εἶνωι δίπτερά 

θηκεν. ἔςι δὲ τὰ μὲν μονόθυρα τὰ δὲ δίθυρω αὐτῶν, τὰ δὲ 
στρομβώδη, καθάπερ εἴρηται πρότερον" καὶ τύτων τὰ μὲν 
ςς Υ̓͂ φ ΄ ΝΣ. δ “ ᾿ ἑλίκην ἔχοντα, οἷον κχρυκες, τὼ δὲ σφαιροειδὴ μόνον, κα» 

θάπερ τὸ τῶν ἐχίνων γένος. καὶ τῶν διθύρων τὰ μέ ἐςιν 
ΔῊ -“ ΄,ὕ Ἁ ΄ὔ 

ἐςιν" ἱκανὰ γὰρ τὰ μικρὰ αἴρεσθαι ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων τὸν (5 ἀναπτυκταῖ, οἷον κτένες καὶ μύες (ἐπὶ θάτερα γὰρ συγκέ» 
ἀριθμόν. διὰ ταὐτὸ δὲ τῦτο καὶ ἔμπροσθεν ἔχει τὸ κέντρον" 

εἰσθενὴ γὰρ ὄντα μόλις δύναται τοῖς ἔμπροσθεν τύπτειν. τὰ 

δὲ πολύχτερα, διὰ τὸ μείζω τὴν φύσιν εἶναι, πλειόνων τε- 
τύχηκε πτερῶν καὶ ἰσχύει τοῖς ὄπισθεν μορίοις. βέλτιον δ᾽ 

κλεισται, ὥστε ἀνοίγεσθαι ἐπὶ θάτερα καὶ συγκλείισθαι), 

τὰ δ᾽ ἐπ᾿ ἄμφω συμπέφυκεν, οἷον τὸ τῶν σωλήνων Ὑέος. 
ἅπαντα δὲ τὰ ὀςρακόδερμα, καθάπερ τὰ φυτά, κάτω τὴν 
κεφαλὴν ἔχει. τούτου δ᾽ αὕτιον ὅτι κάτωθεν λαμβαίει τὴν 

ἐνδεχομώνς μὴ ταὐτὸ ὄργανον ἐπὶ ἀνομοίας ἔχειν χρήσεις, 20 τροφήν, ὥσπερ τὰ φυτὼ ταῖς ῥίζαις. συμβαΐύει ὧν αὐταῖς 
ἀλλο τὸ μὲν ἀμυντικὸν ὀξύτατον, τὸ δὲ γλωττικὸν σομφὸν 
καὶ σπαςικὸν τῆς ἐὰν: ὅπε γὰρ ἐνδέχεται, χρᾶσθαι δὺ- 
σὶν ἐπὶ δύ᾽ ἔργα καὶ μὴ ἐμποδίζειν πρὸς ἕτερον, ὑδὲν ἡ 
φύσις εἴωθε ποιεῖν ἐστι ἡ ̓ χαλκευτοκὴ πρὸς εὐτέλειαν 
ὀβελισκολύχνιον" ἀλλ᾽ ὅπν μὴ ἐνδέχεται, καταχρῆται τῷ 25 
αὐτῷ ἐπὶ πλείω ἔργα. τὸς δὲ πόδας τὸς προσθίους μείζους 
ἔνια τότων ἔχει, ὅπως ἐπειδὴ διὰ τὸ σκληρόφθαλμα εἶναι 
᾽ ᾽ βῳ νγ ΝῚ ΄ » ,ὔ 
ὑχ ἀκριβὴ τὴν ὄψιν ἔχοσι, τὰ προσπίπτοντα τοῖς προσθίοις 

᾿ ΄,΄ Υ̓ ΄ ψ- Ἣν ὠποκαθαίρωσι σκέλεσιν" ὅπερ καὶ φαίνονται ποιῦσαι αἴ τε 

τὼ μὲν κάτω ἄνω ἔχειν, τὰ δ᾽ ἄνω κάτω. ἐν ὑμένι δ᾽ ἐςί, 
δι᾿ ὅ διηθεῖ τὸ πότιμον καὶ λαμβάνει τὸν τροφήν. ἔχει. δὲ 
κεφαλὴν μὲν πάντα, τὼ δὲ τοῦ σώματος. μόρια ἰὼ τὸ 
τῆς τροφῆς δεκτικὸν ἀνώνυμα τἄλλα. 

Τὰ δὲ μαλακόςρακα πάντα καὶ πορευτικεΐ, διὸ πο- 8 
δῶν ἔχει πλῆθος. ἔςι δὲ γένη μὲν τέτταρα τὰ μέγις᾽ αὐ» 
τῶν, οἵ τε καλύμενοι κάραβοι καὶ ἀςακοὶ καὶ καρίδες καὶ 

καρκίνοι" τύτων δ᾽ ἑκάςυ πλείω εἰδὴ ἐςὶ δια φέροντα ὁ μόν» 
τὸν κατὰ τὴν μορφὴν ἀλλὼ καὶ κατὰ τὸ μέγεθος πολύ: 

μυῖαι καὶ τὰ μελιττώδη τῶν ζῴων" ἀεὶ γὰρ χαρακίζουσι3) τὰ μὲν γὰρ μεγώλα τὰ δὲ μικρὰ πάμπαν αὐτῶν ἐς ν, 
τοῖς προσθίοις σκέλεσιν. τὰ δ᾽ ὀπίσθια μείζω τῶν μέσων 
διά τε τὴν βάδισιν καὶ πρὲς τὸ αἴρεσθαι ῥᾷον ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀνωπετόμενα. ὅσα δὲ πηδητικὼ αὐτῶν, ἔτι μᾶλλον τῶτο 
φανερόν, οἷον αἴ τ᾽ ἀκρίδες καὶ τὸ τῶν ψυλλῶν γένος" ὅταν 

τὰ μὲν ἦν καρκινώδη καὶ καραβώδη παρόμοι᾽ ἐςὶ τῷ “χρ» 
λὼς ἔχειν ἀμφότερα. ταύτας δ᾽ ἀ πορείας ἔχουσὶ χάριν, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ κατασχεῖν ἀντὶ χειρῶν. διὸ καὶ 

΄, ἢ , , " σι. σΔεννν ἜΤ Ε 
καμπτοσιν εναγτίως τα τὰς τοῖς “οσιν᾽ τὸς μὲν Ὑαρ᾽ ἔπε τὸ 

γὼρ κάμψαντ᾽ ἐκτεύῃ πάλιν, ἀναγκαῖον ὠπὸ τῆς γὴς ἤρ- 35 κοῖλον τὰς δ᾽ ἐπὶ τὸ περιφερὲς κάμπτεσι καὶ" ἑλίσσουσιν" 
θαι. ἐκ ἔμπροσθεν δ᾽ ὠλλ᾽ ὄπισθεν μόνον ἔχουσι τὼ πηδα- 

4. τεταμένον 

πάντων 5. ἢ 7. τὸ τὸν θ. 5. 1 8. αὑτοῖς Ρ. 1 9. αἱ Υ. 11 16. 

οὕτως γὰρ χρήσιμαι πρὸς τὸ λαβοῦσαι προσφέρεσθαι τὴν 

΄ 

ΤΊ τεταγμένον αἰσθητήριον Ῥ. ἢ 2. τε οἵὰ Υ. ἢ τὰρ ἐν τύτυ }. Π 5. αἵ ἢ. 1] 6. πάντων γένος Ὁ εἰ γγ 75, γύνες 

δι’ αὐτὸ δ. ἢ 19 εἰ 36. ὅπισθε . ἢ 20. μήτε αὐτὸ τὸ ὅργ. Ῥ. ἡ 

ἐπὶ τὰς ἀν, ΣΧ. ἢ 22. χρῆσθαι ροβὲ 23. ἔργα Υ. ἢ 23. ἐμπ. τι πρὸς Ῥι ἢ 9Ά. εἴωθεν ἣν ποιεῖν οαττ ΄. ἢ 25. μὴ] μὲν ῬΦΌΤ. 11 28, 
ἀκ οἵὰ ᾽ εἰ ρῃ Ὁ), ἢ τὰ] καὶ τὰ (8. Π 32. τε οπὴ δ), ἢ 33. ἔτι] ἔτι ποιεῖ τὸ ζ7. 1 ντῦῶτο ποιεῖ φ. Ῥ. ἢ 8ἀ. ψύλλων ῬΖ. 

1. ἔσω Ῥ. [[ 2. δ᾽ ἐμπροσθίων Υ΄. ἡ 5. εἶναι οτὰ δ Ὁ, ῬΡοβὶ φύσιν γοηῖῖ τε ὦ. ἢ 6. κινητὰ ,δ} εἱ ρν ὦ. [ΠΟ 1. γὰρ} δὲ ὅ΄. ἢ 
“ τῶν οἂν Ὁ. [1 προσέθηκεν 5. [Π- 15. ἀναπτυκὰ ». 116. ὥςε -- σνγκλείεσθαι οπχ (Υ͂. ἰ 417. συιβέβηκᾳεν Υ͂. ἵ σελήγων «5. 1} 

20. ἢ δὲ ΧΙ || 22. τὴν τροφήν οχα Σ΄. 25. καὶ πορευτικὰ πάντα Θ0ΟΥ͂. ἢ 271. ἄςακες δ). 29. τὸ οαι ». ἢ 30. αὐτῶν οπι .5 
ΟἽ. Ν 31. παρόμοι ἱαντῶν ἰς; Ῥ. αὶ 88. καὶ ροϑὲ διὸ οπ; Ῥ ἢ 84. τὰς ὅ). ἢ 85. τὸς ῬᾺ [καὶ οπι }. Π ἑλέττυειν Κ΄, ον ῬῸῚ 
36. χρήσιμοι ῬΥ. 
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τροφήν. δια φέρωσι δ᾽ ἢ οἱ μὲν κάραβοι ἔχεσιν ὑράν, οἱ δὲ ται ἐφ᾽ ὃ πεφύκασιν, ἀλλὰ πορείας χάριν. καθ᾽ ἕκαστον 
καρκίνοι ὑκ ἔχεσιν ὑράν" τὸϊς μὲν γὰρ διὰ τὸ νευςικοῖς εἶς δὲ τῶν μορίων, τίς ἡ θέσις αὐτῶν καὶ τίνες διαφοραὶ πρὸς 

εἰ γαι χρήσιμος ἡ ὑρά (νάσι γὰρ ἀπερειδόμενοι οἷον πλάταις ἄλληλα, τῶν τ᾽ ἄλλων καὶ τύι διαφέρει τὰ ἄρρενα τῶν 
. αὐταῖς), τοῖς δὲ καρκίνοις ὑδὲν χρήσιμον διὰ τὸ πρόσγειον θηλειῶν, ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν θεωρείσθω καὶ ἐκ τῶν ἱςοριῶν 
εἶαι τὸ βίον αὐτῶν καὶ εἶναι τρωγλοδύτας. ὅσοι δ᾽ αὐτῶν 5 τῶν περὶ τὼ ζῷα. 

πελαγιοί εἰσι, διὰ τῶτο πολὺ ἀργοτέρους ἔχεσι τὸς πόδας . Ἐῶν δὲ μαλακίων περὶ μὲν τῶν ἐντὸς εἴρηται πρότερον, 3 
αὑτῶν πρὸς τὴν πορείαν, οἷον αἴ τε μαῖαι καὶ οἱ Ἡρακλεὼ- ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ζῴων" ἐκτὸς δ᾽ ἔχει τό τε τ 

᾿Ὶ ’, ’, ως 3. ἡ ΄ μην ᾿ εἰ ’, : , τ:κ. 2, Ύ ᾿ ΄ , Υ 
τικοὶ καλύμενοι καρκίνοι, ὁτι ολίγῃ κινήσει χρωνταίι, ἀλλ᾿ σώματος κύτος, ἀδιόριστον ὄν, καὶ τότου πόδας ἔμπροσῆπ 

ἡ σωτηρία αὐτοῖς τῷ ὑςρειώδεις εἶναι γίνεται" διὸ αἱ μὲν περὶ τὴν κεφαλήν, ἐντὸς μὲν τῶν ὀφθαλμῶν, περὶ δὲ τὶ 

μαῖαι λεπτοσκελεῖς, οἱ δ᾽ ̓ Ηρακλεωτικοὶ μικροσκελεῖς εἰ- (ὸ ςόμα καὶ τὸς ὀδόντας. τὰ μὲν ἦν ἄλλα ζῷα τὰ ἔχπα 
σύ. οἱ δὲ πάμπαν μικροὶ καρκίνοι, οἱ ὠὡλίσκονται ἐν τοῖς πόδας τὼ μὲν ἔμπροσθεν ἔχει καὶ ὄπισθεν, τὰ δ᾽ δι τῶ 
μικροῖς ἰχθυδίοις, ἔχεσι τὸς τελευταίες πλατεῖς πόδας, ἴα πλαγίε, ὥσπερ τὰ πολύποδα καὶ ἄναιμα τῶν ζῴων" ττι 

ν δ ΩΝ ΡΥ τ ΄, ἣν 4 ’ Ἀ α- δὶ Χ ὦ ἰδί , ᾿ , ν, κΚ ν ὅδας ἐπὶ «πρὸς τὸ νεῖν αὐτοῖς χρήσιμοι. ὦσιν, ὥσπερ πτερύγια ἢ πλ' ἡ τὸ γένος ἰδίως τότων᾽ πάντας γὰρ ἔχεσι τὸς χόδας ἐπὶ 
Υ ΝῚ ΄ὕ .«»"Ν τὰ "» ει “«“ Ν ’, ΓᾺ ΄ ,»Ψ Γ »“ 1» 'τας ἔχοντες τὸς πόδας. αἱ δὲ καρίδες τῶν μὲν καρκινοειδῶν τὸ καλύμενον ἔμπροσθεν. τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι συνῆκται αὐτῶν 

. διαφέρυσι τῷ ἔχειν κέρκον, τῶν δὲ καραβοειδῶν διὰ τὸ μὴ 15 τὸ ὄπισθεν πρὸς τὸ ἔμπροσθεν, ὥσπερ τῶν ὀστρακοδέρμων 
ἔχειν χηλάς" ἂς ὑκ ἔχουσι διὰ τὸ “λείους ἔχειν πόδας, τοῖς ςρομβώδεσιν. ὅλως γὰρ τὰ ὀςρακόδερμα ἔχει τῇ μὲ 
ἐνταῦθα γὰρ ἡ ἐκεῖθεν ἀνήλωται αὔξησις. πλείες δ᾽ ἔχουσι ὁμοίως τοῖς μαλακοςράκοις, τῇ δὲ τοῖς μαλακίοις, ἧ μὸ 
πόδας, ὅτι νευςμιώτερα' ἐςξιν ἢ πορευτικώτερα. τὼ δ᾽ ἐν τος γὰρ ἔξωθεν. τὸ γεῶδες ἐντὸς δὲ τὸ σαρκῶδες, τοῖς μαλαχ 
- ’, .- 3 ᾿ Α ᾿ Ν Ν ὲ ᾽ Ὶ δὶ ͵ ,ὔ Ν δὲ “»" “ ,’ ὰ , , ὑπτίοις μόρια καὶ περὶ τὴν κεφαλὴν τὰ μὲν εἰς τὸ δέξω- στρώκοις, τὸ δὲ σχῆμα τῷ σώματος ὃν τρόπον συνέστνκι, 
σθαι τὸ ὕδωρ καὶ ἀφεῖναι ἔχεσι βραγχοειδῇ" πλακωδέςε- 2 τοῖς μαλακίοις, τρόπον μέν τινα πάντα, μάλιστα δὲ τὴ 
βα δὲ τὼ κάτω αἱ θήλειαι τῶν ὠρρόων καράβων ἔχουσι, ςρομβωδῶν τὼ ἔχοντα τὴν ἑλίκην. ἀμφοτέρων γὰρ τπα 
καὶ τὰ ἐν τῷ ἐπιπτύγματι δασύτερω αἱ θήλειαι καρκίνοι ἔχει τὸν τρόπον ἡ φύτις ὥσπερ εἴ τις νοήσειεν ἐπ᾽ εὐδίας, 
τῶν ἀρρένων, διὰ τὸ ἐκτείνειν τὰ φὼ πρὸς αὐτά, ἀλλὰ μὴ καθάπερ συμβέβηκεν ἐπὶ τῶν τετραπόδων ζῴων καὶ τῶν 
ἄποθεν, ὥσπερ οἱ ἰχθύες καὶ τἄλλα τὰ τίκτοντα" εὐρυχω- ἀνθρώπων, πρῶτον μὲν ἐπὶ ἄκρῳ τῷ ἄνω φύματι ραν 
ρέξερα γὼρ ὄντα καὶ μείζω χώραν ἔχει τοῖς φοῖς μᾶλλον. ,ς θείας κατὰ τὸ Α,, ἔπειτα τὸ Β τὸν φόμαχον, τὸ δὲ Γ τὸ 
οἱ μὲν ἣν κάραβοι καὶ οἱ χαρκίνοι πώτες τὴν δεξιὰν ἔχασι κοιλίαν' ἀπὸ δὲ τῦ [ ἐντέρου μέχρι τῆς διεξόδου τῷ περιπτώ 
χηλὴν μείζω καὶ ἰσχυροτέραν" τοῖς γὼρ δεξιοῖς πάντα πές ματος, ἣ τὸ Δ. τῦτον μὲν ὅν τὸν τρόπον ἔχει τοῖς ἐναίμοις 
φυκε τὰ ζῷα δρῶν μᾶλλον, ἡ δὲ φύσις ἀποδίδωσιν ἀεὶ ἵῴοις, καὶ περὶ τῦτό ἐξιν ἡ κεφαλὴ καὶ ὁ θώραξ καλέμε 
τοῖς χρῆσθαι δυναμένοις ἕκαστον ἃ μόνως ἢ μᾶλλον, οἷον νος. τὰ δὲ λοιπὰ μόρια τότων τε χαΐριν καὶ ἕνεκα τῆς χε 
χαυλιόδοντας καὶ ὀδόντας καὶ κέρατα καὶ πλῆκτρα καὶ 30 νήσεως προσέθηκεν ἡ φύσις, οἷον τά τε πρόσθια κῶλα καὶ 

υδια Χ ΜΕ. ,ὔ " δ ΄ καὶ ᾽ , Υ ’ Ν »», “ καὶ γ 
χάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, ὅσα πρὸς βοήθειαν ἀλκήν τὰ ὄπισθεν. βέλεται δὲ καὶ τοῖς μαλακοςράκοις καὶ τοῖς, 
εἰσιν. οἱ δ᾽ ἀστακοὶ μόνοι, ὁποτέραν ἂν τύχωσιν, ἔχουσι ἐντόμοις ἥ γ᾽ εὐθυωρία τῶν ἐντοσθιδίων τὸν αὐτὸν ἔχεν τρῖ 
μείζω τῶν χηλῶν, καὶ αἱ θήλειαι καὶ οἱ ἄρρενες. αἴτιον δὲ πον, κατὼ δὲ τὰς ὑπηρεσίας τὰς ἔξωθεν κινητοιὰς διαφῴα 
ἮΝ μὲν ἔχειν χηλὼς ὅτι ἐν τῷ γόει εἰσὶ τῷ ἔχοντι χη- τῶν ἐναίμων. τὼ δὲ μαλάκιά τε καὶ ςρομβώδη τῶν ἐς,6’ 

λάς" τῶτο δ᾽ ἀτώιτως ἔχεσιν, ὅτι πεπήρωνται καὶ ὁ χρῶν- 35 κοδέρμων ἔχει αὑτοῖς μὲν παραπλησίως, τούτοις δ᾽ ἀπὲ 

΄ 

2. ἐράν οπὶ ' εἰ ἰῃ Ἰαουπα 77, ἢ τευςαςικοῖς .Ρ. [ 8. χρήσιμον Τ΄. ἢ ἱπερειδόμενοι Υ͂.  ἸῚ. αὐτῶν ογα ΤΥ. ἢ οἵ γ. ἢ 8. καρεύνν 
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τῶ μὴ ἔχειν χηλάς" ἐκ ἔχουσι δὲ χηλὰς διὰ Υ, ἢ 17, ἱκεῖ δ. 1 πλείν δ. ἡ 18. ὅτι] ὅτι μὴ δ, ὅτι αὐῖο ἰδσβιθατα Ρ. ἢ ἐκ 
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δα 5. 
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στραμμώνως, κέκαμπται γὰρ ἡ τελευτὴ πρὸς τὴν ἀρχήν, 
ὥσπερ ἀν εἴ τις τὴν εὐθεῖαν ἐφ᾽ ἧς τὸ Ἐ κάμψας προσα- 
γάγοι τὸ Δ πρὸς τὸ Α. ὕτως γὰρ κειμένων νῦν τῶν ἔντο- 
σθίων, περίκειται τοῖς μὲν μαλακίοις τὸ κύτος, ὃ καλεῖται 
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’, ἄγονται ταύταις αἴ τε σηπίαι καὶ αἱ τευθίδες. οἷ δὲ πολύ- 
ποδὲς ὑκ ἔχουσι τὼς προβοσκίδας διὰ τὸ τὸς πόδας αὐτοῖς 
. Ἁ “ν , -΄ ,ὔ Ἁ »"͵ εἶναι πρὸς ταῦτα χρησίμους. ὅσοις δὲ κοτυληδόνες πρὸς τοῖς 
ποσὶ καὶ πλεκτάναι πρόσεισι, δύναμιν ἔχουσι καὶ σύνθεσιν 

μόνον ἐπὶ τῶν πολυπόδων κεφαλή" τοῖς δ᾽ ὀστρακοδέρμοις 5 τοιαύτην οἷανπερ τὰ πλεγμάτια οἷς οἱ ἰατροὶ οἱ ἀρχαῖοι τὸς 
τὸ τοίστόν ἐςὶν ὁ ςρόμβος. διαφέρει δ᾽ ἀδὲν ἄλλο πλὴν ὅτι 
τοῖς μὲν μαλακὸν τὸ πέριξ, τοῖς δὲ σκληρὸν περὶ τὸ σαρ- 
κῶδες περιέθηκεν ἡ φύσις, ὅπως σωώζηται διὰ τὴν δυσκινή- 

σίαν' καὶ διὰ τῦτο τὸ περίττωμα τοῖς τε μαλακίοις ἐξέρ- 

δακτύλους ἐνέβαλλον" οὕτως καὶ ἐκ τῶν ἰνῶν πεπλεγμώαι 

εἰσίν, αἷς ἔλκουσι τὰ σαρκία καὶ τὰ ἐνδιδόντα. περιλαμν- 
βάνει μὲν γὰρ χαλαρὰ ὄντα" ὅταν δὲ συντείνῃ, πιέζει καὶ 
ἔχεται τῷ ἐντὸς θιγγάνοντος παντός. ὥς᾽ ἐπεὶ ἄλλο ὑκ ἔςιν 

χεται περὶ τὸ ςόμα καὶ τοῖς ςρομβώδεσι, πλὴν τοῖς μὲν 10 ᾧ προσάξονται, ἀλλ᾽ ἣ τὼ μὲν τοῖς ποσὶ τὰ δὲ ταῖς προ- 
μαλακίοις κάτωθεν, τοῖς δὲ στρομβώδεσιν ἐκ τοῦ πλα- 
γίου. διὰ ταύτην μὲν ἵν τὴν αἰτίαν τοῖς μαλακίοις οἱ πόδες 
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τοῦτον ἔχουσι τὸν Τραπενς καὶ ὑπεναντίως ἢ τοῖς ἄλλοις. 

ἔχεσι. δ᾽ ἀνομοίως αἱ σηπίαι καὶ αἱ τευθίδες τοῖς πολύποσι 

βοσκίσι, ταύτας ἔχουσι πρὸς ἀλκὴν καὶ τὴν ἄλλην βοή 

θειαν ἀντὶ χειρῶν. τὰ μὲν ἦν ἄλλα δικότυλά ἐς!, γένος δέ 
τι πολυπόδων μονοκότυλον. αἴτιον δὲ τὸ μῆκος καὶ ἡ λε- 
σ“τότης τῆς φύσεως αὐτῶν" μονοκότυλον γὰρ ἀναγκαῖον εἶ. 

διὰ τὸ νευς καὶ μόνον εἶναι, τὸς δὲ καὶ πορευτικύς. αἱ μὲν 15 γαι τὸ ςενόν. ἀκ ὧγ ὡς βώσιςον ἔχυσε, ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖν 

γαὰρ τὸς ἄνωθεν τῶν ὀδόντων ἔχυσι, καὶ τότων τὸς ἐσχάτους 
δύο μείζες, τὺς δὲ λοιπὸς τῶν ὀκτὼ δύο κάτωθεν μεγίςους 
τότων. ὥσπερ γὰρ τοῖς τετρώποσι τὼ ὀπίσθια ἰσχυρότερα 
κῶλα, καὶ ταύταις μέγιστοι οἱ κάτωθεν" τὸ γὰρ φορτίον 

διὰ τὸν ἴδιον λόγον τῆς ἀσίας. πτερύγιον δ᾽ ἔχουσι ταῦτα 
πάντα κύκλῳ περὶ τὸ κύτος. τῦτο δ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων 
συναπτόμενον καὶ συνεχές ἐςι, καὶ ἐπὶ τῶν μεγάλων τευ- 
θῶν' αἱ δ᾽ ἐλάττους καὶ καλύμεναι τευθίδες πλατύτερον τε 

ὗτοι ἔχοσι καὶ κινῦσι μάλιςα, καὶ οἱ ἔσχατοι δύο μεῖζες 20 τῦτο ἔχεσι καὶ ὁ ςενόν, ὥσπερ αἱ σηπίαι καὶ οἱ πολύπο- 
“ ν -“ 

τῶν μέσων, ὅτι τύτοις συγυπηρετῦσιν. ὁ δὲ πολύπες τὲς ἐν 

μέσῳ τέτταρας μεγίςες. πόδας μὲν ἦν πάντα ἔχυσι ταῦτα 
ὀκτώ, ἀλλ᾽ αἱ μὲν σηπίαι καὶ αἱ τευθίδις βραχεῖς, τὼ δὲ 
“πολυποδωδη μεγάλους." τὸ γὰρ κύτος τῇ σώματος αἱ μἣ 

δὲς, καὶ τῦτ᾽ ἀπὸ μέσε ἠργμένον, καὶ ὁ κύκλῳ δὶὼ παν- 
΄ὔ “ Γ, -΄ , Ἁ Ν ΄ τός, τῦτο δ᾽ ἔχεσιν ὅπως νέωσι καὶ πρὸς τὸ διορθῦν, ὥσπερ 

τοῖς μὲν πτηνοῖς τὸ ὀρροπύγιον, τοῖς δ᾽ ἰχθύσι τὸ ὑραῖον. 
ἐλάχιςον δὲ τῦτο καὶ ἥκιξα ἐπίδηλον τοῖς πολύποσίν ἐς! 

μέγα ἔχεσιν οἱ δὲ μοερόν, ὥςε τοῖς μὲν ἀφεῖλεν ἀπὸ τὰ 25 διὰ τὸ μικρὲν ἔχειν τὸ κύτος καὶ διορθοῦσθαι τοῖς ποσὶν 
σώματος, πρὸς δὲ τὸ μῆκος τῶν ποδῶν προσέθηκεν ἡ φύ- 
σις, ταῖς δ' ἀπὸ τῶν ποδῶν λαβοῦσα τὸ σῶμα ηὔξησεν. 

διόπερ τοῖς μὲν ὦ μόνον πρὸς τὸ νεῖν χρήσιμοι οἱ πόδες ἀλ- 
λὰ καὶ πρὸς τὸ βαδίζειν, ταῖς δ᾽ ἄχρηςοι" μικροὶ γάρ, 

ἱκανῶς. 
Πρὶ μὲν οὖν τῶν ἐντόμων καὶ μαλακοςράκων καὶ 

ὑςρακοδέρμων καὶ μαλακίων εἴρηται, καὶ περὶ τῶν ἐντὸς 
μορίων καὶ τῶν ἐκτός. πάλιν δ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς περὶ τῶν ἐναξ 10 

τὸ δὲ κύτος μέγα ἔχυσιν.. ἐπεὶ δὲ βραχεῖς ἔχεσι τὸς πό- 30 μων καὶ ζῳοτόκων ἐπισκεπτέον, ἀρξαμώοις ἀπὸ τῶν ὑπο- 
δας καὶ ἀχρήςυς πρὸς τὸ ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ μὴ ἀπο- 
σπᾶσθαι ὠπὸ τῶν πετρῶν, ὅταν κλύδων ἧ καὶ χειμών, καὶ 
πρὸς τὸ τὰ ἄποθεν προσώγεσθαι, διὰ ταῦτα, προβοσκίδας 
ἔχεσι δύο μάκράς, αἷς ὁρμᾶσί τε καὶ ἀποσαλεύνσικ ὥσπερ 

λοίπων καὶ πρότερον εἰρημένων μορίων" τούτων δὲ δὶορισϑέρ- 
τῶν περὶ τῶν ἐναίμων καὶ ὠοτόκων τὸν αὐτὸν τρόπον ἐρῶμεν. 

Ὶ ᾿ ν» ΄ ᾿Ὶ " Ν -“ ͵ [2 τὼ μὲν οὖν μόρια τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν τῶν ζῴων εἴρηται 
Γ Ἁ ν ΄΄ ᾿ ἤ πρότερον, καὶ τὰ περὶ τὸν καλούμενον αὐχώα καὶ τράχ»ο: 

πλοῖον ὅταν χειμὼν ἧ, καὶ τὰ ἄποθεν θηρεύνσι καὶ προσ- 35 λον. ἔχει δὲ κεφαλὴν πάντα τὰ ἔναιμα ζῷα" τῶν δ᾽ ἀναΐ- 

ῶ. ὥσπερ 2] ὅπως ΤΥ. ἢ προσάγοι Υ. ἢ 3. ἐγτοσθιδίων δ. Π 5. μόνων Ῥ. ἃ 6. δῚ ἦν Τ΄. ἢ 9. τὸ οπι δ᾽ εὲ ΡΥ 7. Π 12. τῶν 
Απλακίων Υ΄. ἢ 13, ἢ οπὶ ΚΥΚ' εἰ σοττ ὅ). [| 18. κῶλα ἰσχυρότερα ΡΖ, ἰσχυρὰ κῶλα δ᾽. 19, μέγιςαι αἱ Υ͂. ἢ 20. δύο μάλιξα μεῖ- 

ζυς Υ 22. ἕν οτὰ ρὺ Ὁ). Π] πάντα οπι «5... ἢ ταῦτα δῖος πάντα Υ. 1 23. αἱ ροβὲ καὶ ογὰ ΚΥ. {[ 25. αἱ Υ. ἢ 26. δὲ οπα Ρ. ἢ 
τῶν} καὶ τῶν Ῥ. ᾿ 21. τοῖς ῬΥ͂. ᾿ 28. περ οτα 5... ἢ ὁ πρὸς τὸ νεῖν μόνον Υ. Π 29. τοῖς Ῥι ᾿ 34. ἀντιλαβέσθαι Υ, ἢ ἀντισα ἄσθαι 
οοὐϊοο5. ἴ 32. πτερῶν 8. ἡ καὶ χειμών οτὰ Χ΄.. ᾿] 33. τὼ αὐτὰ .δ' ἐὲ ρὲ Κ΄. ᾿ 34. ὁρμῶσί ῬΥ͂. ᾿ 35. ἡ χειμών ὅ'. 

Ἵ, αἱ οπα δ. 1} ἀ. πλεκτάνες Κ΄, πλεκτάναις μΥ Ῥ. 1 ἔχονσαι Ῥ. 1] 5. οἱ ροϑὶ οἷς οπὶ δ. ΠΠ 6. ἐνέλαβον ΤΊ. ἢ καὶ οτα ῬΥ͂. ἢ 
8. μὲν οτχὰ κ5':... 9. θέγοντος δ᾽. ἢ ἄλλω ΡΥ͂. ἢ 10. ἢ πῃ Σ΄. 11. ἄλλην χρείαν καὶ β. Υ, ἢ 12. εἰσι ΟἽ. ἃ 46... πτερύγια Υ͂. 
πάντα ταῦτα δ). 1 11. μὲν οἵα Ῥ. ἢ 18. τεύθων Ῥιδ. ἢ 19. τε οτὰ δ. ᾿ 23. μὲν ογὰ δ). || ὀροπύγιον Υ, ἐροπύγιον Ῥ εἴ (ΟΥ̓ 

ὥ-. ἢ 28. καὶ πηί6 περὶ οσὰα 7. ἢ 29. καὶ] καὶ πεὶ ΡΥ. 1 30. ἀρξαμένους Υ͂. [ 32. πελ] καὶ πε ἢ. 1" καὶ οἱχ (δῦ). ϊ ζωστόκων 
ΣΟ ὖ 35. κεφαλὴν μὲν πώτα 7. ἵ τὰ ζῶα τὰ δαιμα Υ. ἢ ἐναίμων δ]. ᾿ 
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μὼν ἐνίοις ἀδιόριςον τῦτο τὸ μόριον, οἷον τοῖς καρκίνοις. αὖ- τοῖς πορευτικοῖς ἔχειν, τὰ δὲ τοιαῦτα τετράποδα ἐγόττο κα 
χένα οὖν τὰ μὲν ζῳοτόκα. παΐτ᾽ ἔχει, τῶν δ᾽ φοτόκων τὰ δυναμένης φέρειν τὸ βάρος τῆς ψυχῆς. πάντα γάρ ἐςι τὰ 

μὲν ἔχει τὰ δ᾽ ὑκ ἔχει" ὅσα μὲν γὰρ πνεύμονα ἔχει, καὶ ζῷα νανώδη τἄλλα παρὰ τὸν ἄνθρωπον" νανῶδες γάρ ἐζὰ 
αὐχόα ἔχει, τὰ δὲ μι ἀναπνέοντα θύραθεν ἐκ ἔχει τῦτο ὦ τὸ μὲν ἄνω μέγα, τὸ δὲ φέρον τὸ βάρος καὶ πεζεῦον με 
τὸ μόριον. ἔςι δ᾽ ἡ μὲν κεφαλὴ μάλιςα τοῦ ἐγκεφάλου 5 κρόν. ἄνω δ᾽ ἐςὶν ὁ καλούμενος θώραξ, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 

χάριν" ἀνάγκη γὰρ τῦτο τὸ μόριον ἔχειν τοῖς ἐναίμοις, καὶ μέχρι τῆς ἐξόδου τῷ περιττώματος. τοῖς μὲν ἦν ἀνθρώποις 
3 ᾽ ΄ὔὕ -»“ 7 Ν ἈΝ Σ᾽ ᾽ὔ »“Ἢ ΝΥ Ν 7 ὔ - κυ. ,ν 

ἐν ἀντικειμένῳ τόπῳ τῆς καρδίας, διὰ τὼς εἰρημένας πρό- τῦτο πρὸς τὸ κάτω σύμμετρον, καὶ πολλῷ ἔλαττόν ἐξὶ τε 

τερον αἰτίας. ἐξέθετο δ᾽ ἡ φύσις ἐν αὐτῇ καὶ τῶν αἰσθήσεων λειουμένοις" νέοις δ᾽ ὅσι τὐναντίον τὰ μὲν ἄνω μεγάλα, τὸ 
ἐνίας διὰ τὸ σύμμετρον εἶναι τὴν τοῦ αἵματος κρᾶσιν καὶ δὲ κάτω μικρόν. διὸ καὶ ἔρπουσι, βαδίζειν δ᾽ ἃ δύνανται 
ἐπιτηδείαν πρός τε τὴν τοῦ ἐγκεφάλου ἀλέαν καὶ πρὸς τὴν 10 τὸ δὲ πρῶτον δ᾽ ἔρπεσιν, ἀλλ᾽ ἀκινητίζεσιν" νάγοι γάρ εἶσι 
τῶν αἰσθήσεων ἡσυχίαν καὶ ἀκρίβειαν. ἔτι δὲ τρίτον μόριον τὰ παιδία πάντα. προϊοῦσι δὲ τοῖς μὲν ἀνθρώποις αὔξεται 
« Ἁ Ν ᾿Ψ: “«Ψ ν ὃ ἄροτον 5 Ἵ7) Ν Ν ,ὔ ὼ . Ν ,ὔ{ ᾿ , Ν , , ὑπέθηκε τὸ τὴν τῆς τροφῆς εἴσοδον δημινργῶν᾽ ἐνταῦθα γὰρ τὰ κάτωθεν" τοῖς δὲ τετράποσι τὐναντίον τὰ κάτω μέγιζα 

ὑπέκειτο συμμέτρως μάλιςα. ὅτε γὰρ ἄνωθεν κεῖσθαι τῆς τὸ πρῶτον, προϊόντα δ᾽ αὔξεται ἐπὶ τὸ ἄνω, τῦτο δ᾽ ἐξὶ τὶ 
’ “ ᾽ Δ ἃ ͵ δ 7 Υ͂ ΄ »Ν ν΄ “: Η ν ν ,΄ Ν »Ὕ" « 

καρδίας καὶ τῆς ἀρχῆς ἐνεδέχετο τὴν κοιλίαν, ὅτε κάτωθεν ἀπὸ τῆς ἕδρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν κύτος. διὸ καὶ τῷ ὕψει οἱ 

ὕσης ὃν τρόπον ἔχει νῦν, ἐνεδέχετο τὴν εἴσοδον ἔτι κάτω εἶς (5 πῶλοι τῶν ἵππων ὑδὲν ἢ μικρὸν ἐλάττες εἰσί, καὶ νέαι μὰ 

νῶι τῆς καρδίας" πολὺ γὰρ τὸ μῆκος ἦν τῷ σώματος, καὶ ὄντες θιγγάνουσι τῷ ὄπισθεν σκέλει τῆς κεφαλῆς, πρσβύ 
͵ λία -“ 7 ᾿ “ ) ΄, «  Ἃ«Ψ δ᾽ Υ » δώ ᾿ ἦὖ ͵ Ὶ ὰ , 

πόρρω λίαν τὴς κινόσης ἀρχῆς καὶ πεττόσης. ἡ μὲν ὃν κα- τεροι δ᾽ ὄντες ὁ δύνανται. τὰ μὲν ἦν μώνυχα καὶ διχδὰ 

φαλὴ τούτων χάριν ἐςίν, ὁ δ᾽ αὐχὴν τῆς ἀρτηρίας χάριν" τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, τὰ δὲ πολυδάκτυλα καὶ ἀκέρατα 

πρόβλημα γάρ ἐςι, καὶ σώζει ταύτην καὶ τὸν οἰσοφάγον νανώδη μέν ἐξιν, ἧττον δὲ τότων᾽ διὸ καὶ τὴν αὔξησιν τρὸ 

κύκλῳ περιέχων. τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐστὶ καμπτὸς καὶ 2 τὰ ἄνω τὰ κάτω κατὰ λόγον ποιεῖται τῆς ἐλλείψεως, ἔτι 

σφονδύλυς ἔχων, οἱ δὲ λύκοι καὶ λέοντες μονόςεν τὸν αὐ- δὲ καὶ τὸ τῶν ὀρνίθων καὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος καὶ τῶν ΠῚ 

χόα ἔχουσιν" ἔβλεψε γὰρ ἡ φύσις ὕπως πρὸς τὴν ἰσχὺν ἔναιμον, ὥσπερ εἴρηται, νανῶδες. διὸ καὶ ὠφρονέξερα τόν 
χρήσιμον αὐτὸν ἔχωσε μᾶλλον ἢ πρὸς τὰς ἄλλας βοη- τα τὰ ζῷα τῶν ἀνθρώπων ἐςίν. καὶ “γὰρ τῶν ἀνθρώτων, εἶν 

Ξ “᾿  ν» - “ » » : { 
θείας. ἐχόμενα δὲ τῷ αὐχένος καὶ τῆς κεφαλῆς τά τε πρός τώ τε παιδία πρὸς τὸς ἄνδρας καὶ αὐτῶν τῶν ἐν ἡλαίᾳ καὶ 

σθια κῶλα τοῖς ζῴοις ἐςὶ καὶ θώραξ. ὁ μὲν οὖν ἄνθρωπος 25 γανώδεις τὴν φύσιν, ἐὰν καί τιν᾽ ἄλλην δύναμιν ἔχωσι τε 

ἀντὶ σκελῶν καὶ ποδῶν τῶν προσθίων βραχίονας καὶ τὰς ριττήν, ἀλλὼ τῷ τὸν γῦν ἔχειν ἐλλείπυσιν. αἴτιον δ᾽, ὅτῳ 
ἔ - ᾽ Θὲ; Ψ- ὦ ,ὔ -“ ΄ [2 ,ὔ [2 ει» »“» ᾽ Ν “ δὲ δ ͵ 

καλυμώας ἔχει χεῖρας. ὀρθὸν μὲν γάρ ἐςι μόνον τῶν ζῴων εἴρηται πρότερον, ὅτι ἡ τῆς ψυχῆς οἰρχὴ πολλῷ δὴ δυσχν 
διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτῷ καὶ τὴν ὑσίαν εἶαι θείαν" ἔργον δὲ νητός ἐςι καὶ σωματώδης. ἔτι δ᾽ ἐλάττονος γυομένς τὴ 

τοῦ θειοτάτου τὸ νοεῖν καὶ φρονεῖν" τῦτο δ᾽ ὁ ῥάδιον πολλῦ αἰρύσης θερμότητος καὶ τῷ γεώδες πλείονος, τά τε σώματα 

τοῦ ἄνωθεν ἐπικειμόου σώματος" τὸ γὰρ βάρος δυσκίνητον ὃ ἐλάττονα τῶν ζῴων ἐστὶ καὶ πολύποδα, τέλος δ᾽ ἀτιὼ 
ποιεῖ τὴν διάνοιαν καὶ τὴν κοινὴν αἴσθησιν. διὸ πλείονος γι- γίγνεται καὶ τεταμένα πρὸς τὴν γῆν. μικρὸν δ᾽ οὕτω τρν 

Ὁ“ Ε « ; ᾿ 

τομῶν τῷ βάώρυς καὶ τῷ σωματώδες ἀνάγκη ῥέπειν τὰ σώ.ς βαίνοντα καὶ τὴν ἀρχὴν ἔχουσι κάτω, καὶ τὸ κατὸ τῇ 
“Ὸ ᾽ : ᾽ 2 ᾿ ᾿ 

ματα πρὸς τὴν γὴν, ὥςε πρὸς τὴν ἀσφάλειαν ἀντὶ βρᾳα- κεφαλὴν μόριον τέλος ἀκύντόν ἐςτ καὶ ἀναίσθητον, χαὶ 

χιόνων καὶ χειρῶν τοὺς προσθίους πόδας ὑπέθηκεν ἡ φύσις νεται φυτόν, ἔχον τὰ μὲν ἄνω κάτω, τὰ δὲ κάτω ἄνω" αὶ 
ἰρῳ Ύ » : »͵ »͵ “ μ 

τοῖς τετράποσιν: τὸς μὲν γὰρ ὀπισθίος δύο πᾶσιν ἀναγκαῖον 85 γὰρ ῥίζαι τοῖς φυτοῖς ςόματος καὶ κεφαλῆς ἔχυτι δια 

4. ἀόριςον 8. ἢ αὐχένα μὲν τὰ ζωοτόκα Υ. Πϊ 5. τῷ ἐγκεφάλν μάλιςα δ᾽. 1 1. ἐν οπὶ «δ. [προειρημένας Κ΄, Ε 8. ἀπέθετο »1 

41. τῶν οπὶ Χ' ἢ 12. δημιυργεῖν Υ΄. ἢ 13. ἀπέκειτο Σ. ἢ μάλιςα οτὰ 7. 15. ἔχει υὔνὶ ἔχειν, οἵα δ' εἰ ρν ὅν. ἢ 16. γὰρ ἂν το] 

παὶ] τὸ λοιπὸν καὶ ΘΖ, Ἶ 47. λίαν ἂν δῦ. ἢ 18. τότν 8. 1 19. προβολὴ Κ΄. Π 20. ἐστὶ οτα ρτ ὅ.. ||] 24. σπονδύλυς δ, τι 
καὶ οἱ Σ. Γ᾿ μόνοςον δ... ἢ 23, χρήσιμον] ἰσχυρὸν (5. 1] αὐτὸ ῬΊΥ͂. 1 25. ζώοις καὶ ὁ θώραξ ἐς 7. ἢ 26, σκελῶν καὶ οτὰ 0.1 21. 

μὲν οἵὰι Τ΄ ἢ 28. αὐτῶν 8 εἰ ργν ὅ.. || 29. θείν Υ, ἢ 32. βάρυς} κόρα δ' ει ρν ὅ.. ἢ ἕρπειν δ' οἱ ργ ὅν. 85. ἀναγκαῖον πῆσιν ΓΤ. 

4. τετράποδα διά τιν᾽ αἰτίαν ἐγένετο ταύτην. ἃ δυναμένην Υ΄ 1 ἡ. 7] ὧν δΌΥ. 1 δὲ μεταφέρον Κ΄. ἢ 6. τῷ περιττώματος τῆς ἰξόδν δ. 

Β. τὸ μὲν ἄνν μέγα Κ΄. ἢ 10. δὲ] μὲν ΘῚ, οτὰ Ὁγ ὅ.. ἢ νάνα .δ, ἄγοι Κ΄ 411 εἱ 13, αὐξάνεται. Κ΄. 12. τὰ δῖε κάτωθεν οἢ δ 

(4, τῷ οἵα δ. 1 15. ὑδὲν ἡ οι ,δ δὲ ἴῃ Ἰδουπα ὅ.. ᾿ 16. ὄπισθε Ῥ. ἴ 21. καὶ ροβὶ δὲ ογαὰ Κ΄ ἡ 22. ἀφρονςατα ΚΤ. ἵ 33. τα] 
αὐτῶν οἷον Υ. 24. τεῇ αὐτῶν δ), τε τῶν 7. ᾿ 25. ἔχωσι δύναμιν Υ. ἢ 26. τ] τὸ Χ΄ ἢ 27. δὲ] δὴ καὶ Χ' ἢ 30. τῶν ζώνν ἰλάττιν 

5.131. καὶ τὰ Ῥ. τεταγμένα .5. 11 33. τέλος δὲ ἀκύητόν ῬΖΚ εἰ το 
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μῶν, τὸ δὲ σπέρμα τὐναντίον" ἄνω γὰρ καὶ ἐπ᾽ ἄκροις γίνε- 
ται τοῖς πτόρθοις. δὶ ἣν μὲν ἕν αἰτίαν τὰ μὲν δίποδα τὼ δὲ 

χυλύποδα τὼ δ᾽ ἄποδα τῶν ζῴων ἐςί, καὶ διὰ τύ᾽ αἰτίαν 

τὼ μὲν φυτὼ τὰ δὲ ζῷα γέγονεν, εἴρηται, καὶ διότι μόνον 
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λὰς ἔχειν, καὶ ταύτας ἀεὶ ἔξεςι μεταβάλλειν, ἔτι δ᾽ ὅχλον 
οἷον ἂν βύληται καὶ ὅπου ἂν βέληται ἔχειν. ἡ γὰρ χεὶρ 

καὶ ὄνυξ καὶ χυλὴ καὶ κέρας γίνεται καὶ δόρυ καὶ ξίφος 
καὶ ἄλλο ὁποιονοῦν ὅπλον καὶ ὄργανον" πάντα γὰρ ἔςαι 

ὀρθόν ἐςι τῶν ζῴων ὁ ἄνθρωπος" ὀρθῷ δ᾽ ὄντι τὴν φύσιν ὑδὲ- 5 ταῦτα δια τὸ πάντα δύνασθαι λαμβάνειν καὶ ἔχειν. ταύτῃ 
μία χρεία σκελῶν τῶν ἐμπροσθίων, ἀλλ᾽ ἀντὶ τότων βρα- 
χίονας καὶ χεῖρας ὠποδέδωκεν ἡ φύσις. ᾿Αναξαγόρας μὲν 
ἦν φησὶ διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζῴων 
ἄνθρωπον" εὔλογον δὲ διὼ τὸ φρονιμώτατον εἶναι χεῖρας 

δὲ συμμεμηχανῆσθαι καὶ τὸ εἶδος καὶ τῇ φύτει τῆς χαι- 
΄ Ν Ν , ᾿ ᾿ τ » 

ρὅς. διαιρετὴ γὼρ καὶ πολυσχιδής" ἔνι γὰρ ἐν τῷ διαιρε- 
τὴν "εἶναι καὶ συνθετὴν εἶναι, ἐν τούτῳ δ᾽ ἐκεῖνο οὐκ ἔς! ιν, 
καὶ χρῆσθαι ἑνὶ καὶ δυοῖν καὶ πολλαχῶς ἔστιν. καὶ αἱ 

λαμβάνειν. αἱ μὲν γὰρ χεῖρες ἔργανόν εἰσιν, ἡ δὲ φύσις ἀεὶ 10 καμπαὶ τῶν δακτύλων καλῶς ἔχεσι πρὸς τὼς λήψεις καὶ 
διανέμει, καθάπερ ἄνθρωπος φρόνιμος, ἕἔκαςον τῷ δυναμέ 
γῳ χρῆσθαι. προσήκει γὰρ τῷ ὅντι αὐλητῇ δῆναι μᾶλλον 
Ὁ, Ἃ,,Δ Δ, Κ᾿ -" » ’, “" ᾿) 

αὐλὸς ἢ τῷ αὐλὸς ἔχοντι προσθεῖναι αὐλητικήν᾽ τῷ γὰρ 
μείζονι καὶ κυριωτέρῳ προσέθηκε τοὔλαττον, ἀλλ᾽ οὐ τῷ 

πιέσεις. καὶ ἐκ πλαγίς εἷς, καὶ ὅτος βραχὺς καὶ παχὺς 
ἀλλ᾽ ὁ μακρός" ὥσπερ γὰρ εἰ μὴ ἦν χεὶρ ὅλως, ὑκ ἄν ἦν 
»-“ σ͵ ἃ ᾽ ν» ΄-φ- -- ἂν Ν , λῆψις, ὅτως κἀν εἰ μὴ ἐκ πλαγίε ἕτος ἥν. ἕτος γὰρ κα- 

τωθεν ἄνω πιέζει, ὅπερ οἱ ἕτεροι ἄνωθεν κάτω" δεῖ δὲ τῦτο 
ἐλάττονι τὸ τιμιώτερον καὶ μεῖζον, εἰ ἦν ὕτως βέλτιον, ἡ 15 συμβαίνειν, εἰ μέλλει ἰσχυρῶς ὥσπερ σύγαμμα ἰσχωρὸν 
δὲ φύσις ἐκ τῶν ἐνδεχομόων ποῖει τὸ βέλτιςον, ὦ διὰ τὰς συνδεῖν, ἶνα ἰσάζῃ εἷς ὧν πολλοῖς. καὶ βραχὺς διά τε τὴν 

χεῖρας ἐςιν ὁ ἄνθρωπος φρονιμώτατος, ἀλλὰ διὰ τὸ φρο. ἰσχὺν καὶ διότι οὐδὲν ὄφελος εἰ μακρός. καὶ ὁ ἔσχατος 
γιμώτατον εἶναι τῶν ζῴων ἔχει χεῖρας. ὁ γὰρ φρονιμώτα- δὲ μικρὸς ὀρθῶς, καὶ ὁ μέσος μακρός, ὥσπερ κώπη μέσον 
τὸς πλείςοις ὧν ὀργάνοις ἐχρήσατο καλῶφᾳ, ἡ δὲ χεὶρ ἔομ νέως" μάλιςα γὰρ τὸ λαμβανόμενον ἀνάγκη περιλαμβά- 
κεν εἶναι οὐχ ἕν ὄργανον ἀλλὼ πολλά" ἔςι γὰρ ὡσπερεὶ 20 νεσθαι κύκλῳ κατὰ τὸ μέσον πρὸς τὰς ἐργασίας. καὶ διὰ 
ὄργανον πρὸ ἐργάνων. τῷ οὖν πλείςας δυναμένῳ δέξασθαι τῦτο καλεῖται μέγας μικρὸς ὦν, ὅτι ἄχρηςοι ὡς εἰπεῖν οἱ 
φέχνας τὸ ἐπὶ πλεῖςον τῶν ὀργάνων χρήσιμον τὴν χεῖρα ἄλλοι ἄνευ τότυ. εὖ δὲ καὶ. τὸ τῶν ὀνύχων μεμηχάνηται" 
ὠποδέδωκεν καὶ φύσις. ἀλλ᾽ οἱ λέγοντες ὡς συνέςηκεν ὦ κα. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῷα ἔχει καὶ πρὸς χρῆσιν αὐτός, τοῖς 
χῶς ὁ ἄνθρωπος ἀλλὰ χείριςα τῶν ζῴων (ἀνυπόδητόν τε δ᾽ ἀνθρώποις ἐπικαλυπτήρια' σκέπασμα γὰρ τῶν ἀκρωτης 
γὰρ αὐτὸν “εἶναί φασι καὶ γυμνὸν καὶ οὐκ ἔχοντα ὅπλον 25 ρίων εἰσίν, αἱ δὲ καμπαὶ τῶν βραχιόνων ἔχουσι πρός τε 
αρὸς τὴν ὠλκήν) ὑκ ὀρθῶς Ἀέγουσιν. τὼ μὲν γὰρ ἄλλα τὴν τῆς τροφῆς προσαγωγὴν καὶ πρὸς τὰς ἄλλας χρής- 
μίαν ἔχει βοήθειαν, καὶ μεταβάλλεσθαι ἀντὶ ταύτης ἐτές σεις ἐναντίως τοῖς τετράποσιν. ἐκείνοις μὲν γὰρ ἀναγκαῖον 
ραν ὑκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ὥσπερ ὑποδεδεμένον ἀεὶ κα- εἴσω κάμπτειν τὰ ἐμπρόσθια κῶλω" χρῶνται γὰρ ποσῆ, 
θεύδειν καὶ πάντα πράττειν, καὶ τὴν περὶ τὸ σῶμα ἀλεώ:- ἴν ἢ χρήσιμα πρὸς τὴν πορείαν, ἐπεὶ θέλει γε κἀκεγων 
ρᾶν μηδέποτε καταθέσθαι, μηδὲ μεταβάλλεσθαι ὃ δὴ ἐτύγ- ἢ τοῖς πολυδακτύλοις ὁ μόνον πρὸς τὴν πορείαν χρήσιμ᾽ εἶναι 

Χχαάνεν ὅπλον ἔχων. τῷ δὲ ἀνθρώπῳ τάς τε βοηθείας πολ- τὰ ἔμπροσθεν σκέλη, ἀλλὼ καὶ ἀντὶ χειρῶν, ὥσπερ καὶ 

4. ἡίεται ογχ ΤΊ ΠΟ 2, μὶν πολύποδα ἐςι τῶν ζώων, τὼ δ᾽ ἄποδα, τὼ δὶ δίποδα .5. τὰ δ᾽ ἄποδα οτα Ῥ. ἢ 8. εἰσί Υ͂, Π δ. ὀρθὸν τῶν 
ζώων ἰξὶν ὁ ἄνθρωπος ΤΊ, ἐξὶ τῶν ζώων ὁ ἄνθρωπος ὀρθόν .8. ἢ 6. προσθίων Σ΄ [Π τότων καὶ βρ. 8). 1] 1. ἀπέδωκεν Κ΄. ἃ 8, ζώων τὸν ἄνθρωπον 
Σ εἰ οοτν ὥ).. ΠΤ 9. εἶνα!] εἶναι τῶν ζώων ϑΥ͂. ΠΠ 10, μὲν οπὶ .5. 1} 11, διαμένει Ῥ. 11 φρόνιμος καϑ' ἕκαςον Υ͂. 12. μᾶλλον δῦναι ὕ.. ἵ 

15. καὶ μεῖζον οτὰ Κ΄ ἰἱὶ εἰ ὦ] ἄν εἴη Ὁ, 11 16. βέλτιον δ. 1 417. ὁ ἄνθρωπός ἐς! φρ. Ῥ, ἰςι φρ. ὃ ἄνθρωπος ὅ). ἢ 19. ἄν ογὰ 8. ἢ 20, 
ὡὠὡσπερὴ] ὡς ἐρεῖν .,ϑ' οἱ οοΥν Υ. 1 24. ὀργάνωα Κ΄. || 22. πλείςνν ὀργάνων 5. ἢ 24. χείριςον Ὁ, καὶ χείριςα Υ. ἢ 25. γὰρ στὰ (8. 1 ὅπλα 
ΟῚ 426. τὴν οἱ Σ΄, Π 28. ἀνάγκη Υ΄, ὃ 29. ἀλεωρὰν Υ. [ 80. μιπαβ,} καταβάλλεσθαι Υ. ̓  8] εἰ Υ͂ οἵ με ὅ.. ̓  ἐτύγχανεν ἢν ὅπλον 

ῬγΓ Ὁ. ἢ ἔχον οοσὺ ὕ), ἔχειν Κ. : 

4. ἀὰ οἵὰ Υ, ἢ 2. καὶ -- βύληται οτὰ Ὁ. ἢ ἰὼν ΥΓΚὶ, αἱ ργν Ὁ. α 3. χείλη ;. ΠΕ 5. ἔχειν αὐτήν. εὖ δὲ μεμηχανῆσθαι Ὁ. ἢ Ἴ. ὅκι 

ΤῸ ἢ 8. συνθέτην (8.75, σύνθετον Υ͂. ἢ ὅδιςιν Υ. ἢ 9. δυεῖν 5, δυδὶ ῬΥΤ' ᾿ 10. καὶ πιέσεις οἵα Υ, ἢ 11. παχὺς καὶ βραχὺς 7. ἢ 12. ὑχὶ 

φουτ ζ). 1] ἦν ἕλως χείρ Κ΄, χὲρ ὅλως ἦν Ὁ οἱ οπιῖϑ80 ἥν 7). ἢ 13. τος γὰρ] ὕτως γὰρ ῬΥ͂, |] κάτωθεν ἄνωθεν κάτω οοΥτ ὅ). ἢ 14, ἔτε-. 
ΡΟ] ἄλλοι ῬΥ͂. ᾿ κάτωθεν ἄγω οοΥτ' 5, κάτωθεν (οταΐΞ8ο ἄνω) .5. Ὁ 15. ἰσχυρῶς] ἰσχυρῶς ἕξειν ΖΚ, ἰσχυρῶς συνέξειν (αὐ ἀϊϊο γε καὶ) ὅύ. ἢ 
46. εἷς ὧν τοῖς πολλοῖς Ῥ 7), τοῖς πολλοῖς εἷς ὧν Κ΄, ἢ 19. λαμβανόμενον δεῖ παραλαμβάτεσθαι Υ. 20. τὸν Ῥϑ). 1] πρὸς οτι Κ΄, χυὶ 
Βαες τὰς ἐργασίας --- 21. ὧν, ἐπὲ χρηςὰ οἱ ἄλλοι ὡς εἰπεῖν ἄγεν τύτα δλῖε 15. ὥσπερ ροιϊῖ. || 23. ἔχει ἀεἶεὶ Ζ57, ἢ χρῆσιν ἔχει αὐτός 

δ). 1 24, ἀνθρώποις δ᾽ Ῥ. ἢ σκεκάσματα ῬΥ͂. ἢ 26. εἰσαγνγὴν Τ΄. ἱ τὰς οτὰ 5. ἢ 28. πρόσθια Σ΄, ἢ γὰρ] γὰρ ὡς Ὁ. 29. τὴν οπι 
Ῥ.Ὶ 30. εἶναι τὰ πρόσθια Υ͂, τὼ ἔμπροσθεν (ἔμπροσθ᾽ ὴ εἶναι Ῥῦ. 
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φαύεται χρώμενα" καὶ γὰρ λαμβάνουσι καὶ ὠμύνονται μόνυς, περὶ μέσην μέντῃι γαςέρα,, οἷον χέων. τότε δ᾽ αἴτιο 
τοῖς προσθίοις. τὼ δὲ μώνυχα τοῖς ὀπισθίοις" ὁ γὰρ ἔχει οὐχ ὅτι ὀλιγοτόκον, ἐπεὶ τύκτει ποτὲ πλείω δυοῖν, ἀλλ ὅτι 

αὐτοῖς τὼ πρόσθια σκέλη ἀνάλογον τοῖς ὠγκῶσι καὶ ταῖς ὁ πολυγάλακτον" ἀναλίσκει γὰρ εἰς τὸ σῶμα τὴν λαμβι- 
χερσί. τῶν δὲ πολυδακτύλων ἔνια καὶ διὰ τῦτο καὶ πεντῶ- νομένην τροφήν, λαμβάνει δὲ σπάνιον διὰ τὸ σαρκοφάγοι 

δακτύλες ἔχει τὸς προσθίους πόδας, τὲς δ᾽ ὄπισθεν τετρα- 5 εἶναι. ὁ δ᾽ ἐλέφας δύο μόνον ἔχει, τότος δ᾽ ὑπὸ ταῖς μα- 
δακτύλες, οἷον λέοντες καὶ λύκοι, ἔτι δὲ κύνες καὶ παρ- σχάλαις τῶν ἐμπροσθίων σκελῶν. αἴτιον δὲ τοῦ μὲν δ 
δάλεις" ὁ γὰρ πέμπτος ὥσπερ ὁ τῆς χειρὸς γύεται μέγας ἔχειν ὅτι μονοτόκον ἐςί, τῇ δὲ μὴ ἐν τοῖς μηροῖς ὅτι πολυ- 
πέμπτος. τὼ δὲ μικρὰ τῶν πολυδακτύλων καὶ τὸς ὁπι- σχιδὲές (ἐδὲν γὰρ ἔχει πολυσχιδὲς ἐν τοῖς μηροῖς), ἄνω ἃ 
σθίους ἔχει πενταδακτύλους διὰ τὸ ἑρκυςυκὰ εἶναι, ὅπως πρὸς ταῖς μάσχάλαις, ὅτι πρῶτοι οὗτοι τῶν μαςῶν τι 

τοῖς ὄνυξι πλείοσιν ὅσιν ἀντιλαμβανόμενα ῥᾷον ἀνέρπῃ πρὸς 10 πολλὲς ἔχυσι μαςύς, καὶ ἱμῶνται γάλα πλεῖςον. σημεῖν 
τὸ μετεωρότερον καὶ ὑπὲρ κεφαλῆς, μεταξὺ δὲ τῶν ἀγκώ- δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ὑῶν συμβαῖνον" τοῖς γὰρ πρώτοις γπομέοι; 
γων τοῖς ἀνθρώποις, τοῖς δ᾽ ἄλλοις τῶν ἐμπροσθίων σκελῶν, τῶν χοίρων τὺς πρώτες παρέχουσι μας ς" ᾧ ὅν τὸ πρῶτο 
τὸ καλύμενον ςῆθός ἐςι, τοῖς μὲν ἀνθρώποις ἔχον πλάτος γιγνόμενον ἕν μόνον ἐςί, τύτῳ τὸς μαςὺς ἀναγκαῖον ἔχεν 

εὐλόγως (ὦ γὰρ κωλύνσιν οἱ ἀγκῶνες ἐκ πλαγίε προσκεί. τὸς πρώτες" πρῶτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ ὑπὸ ταῖς μασχάλαις, ὁ μὸ 
μένοι τοῦτον εἶναι τὸν τόπον πλατύν), τοῖς δὲ τετράποσι .5 ὃν ἐλέφας διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν δύο ἔχει καὶ ἢ τότῳ τῷ 
διὰ τὴν ἐπὶ τὸ πρόσθιον τῶν κώλων ἔκτασιν ἐν τῷ πορεύε- τόπῳ, τὼ δὲ πολυτόκα περὶ τὴν γαςέρα. τότε δ᾽ αἴτιον τι 

σθαι καὶ μεταβάλλειν τὸν τόπον ςενὸν τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ μόριον. πλειόνων δεῖ μαςῶν τοῖς πλείω μέλλουσιν ἐκτρέφισ' ἐπὶ 
καὶ διὰ τῦτο τὰ μὲν τετράποδα τῶν ζῴων ἐκ ἔχει μαςὺς ὧν ἐπὶ πλάτος ὑχ οἷόν τε ἀλλ᾽ ἢ δύο μόνους ἔχειν διὰ τὸ 
ὦν τῷ τόπῳ τούτῳ" τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις διὰ τὴν εὐρυχωρίαν δύο εἶναι τό τ᾽ ὠρις ρὸν καὶ τὸ δεξιόν, ἐπὶ μῆκος ἀνάγκαῖν 
καὶ τὸ σκεπάζεσθαι δεῖν τὰ περὶ τὴν καρδίαν, διὼ τοῦτο 29 ἔχειν" ὁ δὲ μεταξὺ τόπος τῶν ἔμπροσθεν σκελῶν καὶ τῶι 
ὑπάρχοντος τῷ τόπε σαρκώδες οἱ μαςοὶ διήρθρωνται, σαρ- ὄπισθεν ἔχει μῆκος μόνον. τὼ δὲ μὴ πολυσχιδῆ ἀλλ ἰλν 
κώδεις ὄντες τοῖς μὲν ἄρρεσι διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἐὶς γοτόκα ἢ κερατοφόρα καὶ ἐν τοῖς μηροῖς ἔχει τὸς μαζί 
δὲ τῶν θηλειῶν παρακέχρηται καὶ πρὸς ἕτερον ἔργον ἡ φύ- οἷον ἵππος ὄνος κάμηλος (ταῦτα γὰρ μονοτόκα, καὶ τὰ 
σις, ὅπερ φαμὲν αὐτὴν πολλάκις ποιενν᾿ ἀποτίθεται γὰρ μὲν μώνυχα, τὸ δὲ διχηλόν), ἔτι δ᾽ ἔλαφος καὶ βῆς καὶ 
ὠταῦθα τοῖς γεννωμένοις τροφήν. δύο δ᾽ εἰσὶν οἱ μαςοὶ διὰ 25 αἷξ καὶ τἄλλα πάντα τὼ τοιαῦτα. αἴτιον δ᾽ ὅτι τύτις ἡ 
τὸ δύο τὰ μόρια εἶαι, τό τ᾽ ἀριςερὸν καὶ τὸ δεξιόν. καὶ αὔξησις ἐπὶ τὸ ἄνω τῷ σώματός ἐςιν. ὥσϑ᾽ ὅπου ευλλυῇ. 
σκληρότεροι μέν, διωρισμένοι δὲ διὰ τὸ καὶ τὰς πλευρὰς καὶ περιουσία γίνεται τῷ περιττώματος καὶ αἵματος (τι: 
συνάπτεσθαι μὲν ἀλλήλας κατὼ τὸν τόπον τῦτον, μὴ ἐπί- δ᾽ ὁ τόπος ἐςὶν ὁ κάτω καὶ περὶ τὰς ἐκροαΐφ), ἐνταῦθα κε 
πόνον δ᾽ εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ζῴοις ἐν μὲν ἡσεν ἡ φύσις τὸς μαςύς" ὅχι γὰρ κίνησις γίνεται τῆς τὴ 
τῷ ςήθει μεταξὺ τῶν σκελῶν ἀδύνατόν ἐςιν ἔχειν τὸς μα 30 φῆς, ἐντεῦθεν καὶ λαβεῖν ἐςὶν αὐτοῖς δυνατόν. ἀνόρωτος μὲ 
ςύς (ἐμποδίζοιεν μὲν γὰρ ἂν πρὸς τὴν πορείαν), ἔχυσι δ᾽ ἤδη ὧν καὶ ὁ θῆλυς καὶ ὁ ἄρρην ἔχει μαςύς, ἐν δὲ τοῖς ἀλλιέ 

πολλὺς τρόπους, τὰ μὲν γὰρ ὀλιγοτόκα καὶ μώνυχα καὶ ἔνια τῶν ἀρρένων ἐκ ἔχει, οἷον ἵπποι οἱ μὲν ὑκ ἔχου 
κερατοφόρα ἐν τοῖς μηροῖς ἔχουσι τὸς μαςύς, καὶ τύότους δ᾽ ἔχουσιν, ὅσοι ἐοίκασι τῇ μητρί. καὶ περὶ μὲν μαζῶν ὁ 
δύο, τὼ δὲ πολυτόκα ἢ πολυσχιδῆ τὼ μὲν͵ περὶ τὴν γα- ρηται, μετὰ δὲ τὸ στῆθος ὁ περὶ τὴν κοιλίαν ἐςὶ τύτο; 

ςέρα πλαγίους καὶ πολλός, οἷον ὕς καὶ κύων, τὰ δὲ δύο 35 ἀσύγκλειςος ταῖς πλευραῖς διὰ τὴν εἰρημένην ἤμπροσίο 
᾿ 

4. ἐμφαίνοντα Σ΄, ἢ 2. τὰ -- ὀπισθίοις οτα Σ΄. ΠΠ οὐ] ᾿ἀμύνονται" οὐ 7. ἢ 3. πρόσϑεν δ. 5. τὸς προσϑῶς ἔχει Υ. ἢ ἔτνα ἢ 
ὀπισθίους Υ. ἴ 6. δὶ] δὲ καὶ Ῥῶ. ἃ 8. τὺς] πρὸς τὺς Κ΄. ἢ 9. πέντε δακτύλυς δ ΟΣ, ᾿ἱ ἑρπηςικὰ δ, 10. ἀνείργη 5, ἀκίγγαι 5.} 
11. τὰ μετέωρα Υ, ἢ 12. τῶν οπὶ Τ΄ [1 15. τοῦτον] τοῦ Υ ἢ 16. ἱπιπρόσθιον (ὃ, εἰς τὸ ὀπίσθιον Κ΄ ἱμπρόσθιον ζ). ἢ τῶν σκελῦ! ἀπα 
δ, ἔχξασιν τῶν κώλων Κ΄ Π 17. ξι τῦτο Κ΄. 11 23. παρακᾳτκχρῆται δῪ, ἢ 24. πολλάκις αὐτὴν δ. ἀποτίθενται Χ. ἃ 25. τοῖς] τὸν τοῦ 

δῦ. Ἱ 28. κατὰ] καὶ κατὰ ΨΚ. ὃ 29. 'ν μίσω ςήθω 7, 1} 30. ἐςιν οἵχ ΖΚ ἢ τὸς] καὶ χαλεπὸν τὸς ». ἢ 81. ἂν οἵα Ζ' ἢ 34. τὸ μ᾽) 
τὸς μὶν Ῥ. ἢ παρὰ Ῥιδῦ. 

1. μόνον Τ, 1 μύτοι] μὲν Ρ εἰ γὺ Ὁ), τὴν Υ͂. Τ᾿ 2. ποτὲ καὶ πλείν ΡΥ Β ἃ. λαμβανομένη Ῥ. ἢ 6. προσθίων Ψ' ἵ 7. μρστέκις Βα} 
πολυσχιδής 5. ἢ 8. γὰρ] δὲ δ). ἡ πολυσχιδὲς ἔχει καὶ τοῖς .δ. ἢ 9. τὼς μασχάλας ὅτι ὗτοι πρῶτοι Κ΄. ἢ 10. πρλλεῖς 5, δὲ τολλὺς ; 

41. γενομένοις Ῥ. ἢ 15. δύο τε ἔχει Υ ἢ 16. περ] καὶ περὶ .5. Π 19. δύο οτὰ .5. ἢ τε δεξιὸν καὶ τὸ ἀριςερὸν Υ͂. ἢ 30. ἔμτμεϑι Ρ.} 

42. ἃ] καὶ δ. Ὁ 27. γδεται οπι Χ. ἢ καὶ] τῷ Ῥδῦ. " 30. αὐτοῖς ἐὶ ΤΟ 11 31. ὃ ἄρρην καὶ ἡ θξλυς Τ. ἢ 382. οἷα] οἷοι οἱ δ. Ἐν 
ἔχνσω οἱ δ᾽ ἐκ ἔχυσυ Ῥδῦ. ἃ 34. κατὸὼ δῦ, ἴ τόπος ἐξὶν Σ΄. 
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τ αἰτίαν, ὅπως μὴ ἐμποδίζωσι μήτε τὴν ἀνοίδησιν τῆς τροφῦς, 

ἣν ἀναγκαῖον συμβαίνειν θερμαινομένης αὐτῆς, μήτε τῶς 

ὑςέρας τὰς περὶ τὴν κύησιν. τέλος δὲ τῷ καλυμένα θώρακός 

ἐξι τὰ μόρια τὰ ἱπερὶ τὴν τῆς περιττώσεως ἔξοδον, τῆς τε 

ζυρᾶς καὶ τῆς ὑγρᾶς. καταχρῆται δ᾽ ἡ φύσις τῷ αὐτῷ 
39. 2 Ν “ - -“ δὸ ’, Ὶ ᾿ 

μορίῳ ἐπί τε τὴν τῆς ὑγρᾶς ἔξοδον περιττώσεως καὶ περὶ 
ἥν ν ᾽ ὔ Ν ΟΥ 7. ᾿ “-“ ᾽ ΄, 

τὴν ὑχείαν, ὁμοίως ἔν τε τοῖς θήλεσι καὶ τῶν ἀρρένων, ἔξω 
“ γὴ 2 “ « » Ὰ 2 -" ,ὔ “ 

τινῶν ὀλίγων πᾶσι τοῖς ἐναίμοις, ἐν δὲ τοῖς ζῳοτόκοις πῶ- 
[4 δ᾽ ὕ ε ν ε , » 2, ὶ ’ - ἅν 

σιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡ γονὴ ὑγρόν ἐς [ τι καὶ περίττωμα." τῦτο 
ἃ. »"ἭἪ ᾿ « , Ὑ Δ Ὡ ; -᾿ 

δὲ νῦν μὲν ὑποκείσθω, ὕςερον δὲ δειχθήσεται περὶ αὐτοῦ, 
Ν ν " ,ὔ ἈΕῚ: ΄- , ,ὔ ὕ 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τοῖς θήλεσι τά τε καταμήνια, 
Ὶ - “ ᾧ ,᾿.ς , ᾿ . ,.΄ 1 

καὶ ἡ προΐενται τὴν γονήν" διορισθήσεται δὲ καὶ περὶ τότων 
[4 “ δὲ ς ἰσθ ,ὔ Υ ,, Ὶ Ν ὕςερον, γῦν δὲ ὑποκείσθω μόνον ὅτι περίττωμα καὶ τὰ κα- 

ταμήνια τοῖς θήλεσιν" ὑγρὰ δὲ τὴν φύσιν τὰ καταμήνια 

καὶ ἡ γονή, ὥςε τῶν αὐτῶν καὶ τῶν ὁμοίων εἰς ταῦτα τὰ 
ὕὔ Ν “,»" Ν ,ὔὕ » 4“ ; Ν Δ .-“» ν 

μόρια τὴν ἔκκρισιν εἶναι κατὰ λόγον ἐς ν. ἐντὸς δὲ πῶς ἔχει, 

καὶ πῇ διαφέρουσι τά τε περὶ τὸ σπέρμα καὶ τὼ περὶ τὴν 
Γ ΄ ͵ 

,ὔ Ψ -“ ξ ὕὔ -“ ν -“ Ν 
κύησιν, ἔκ τε τῆς ἱςορίας τῆς περὶ τὰ ζῷα φανερὸν καὶ 

τῶν ὠνατομῶν, κἀὶ ὕςερον λεχθήσεται ἐν τοῖς περὶ γενέ- 

. 
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σθουρητικόν. τὰ δ᾽ ἔπισθεν καὶ τὰ περὶ τὼ σκέλη τοῖς ἀν- 
θρώποις ἰδίως ἔχει πρὸς τὰ τετράποδα. κέρκον δ᾽ ἔχει 

Ω ’,ὔ ᾽ [ά Ν ΄, " Ν Ν᾿. ἢ 
πάντα σχεδόν, ὁ μόνον τὰ ζωοτόκα ἀλλὰ καὶ τὰ ῳοτόκω" 

ὶ Ν Ἂ Ν ,ὔ ᾽ -ι, Ἂν ᾽ν ων Ν ΄, καὶ γὰρ ἂν μὴ μέγεθος αὐτοῖς ἔχον ἢ τοῦτο τὸ μόριον, 
5 ἀλλὰ σμικρᾷ γ᾽ ἕνεκεν ἔχουσί τινα ςόλον. ὁ δ᾽ ἄνθρωπος 

ἄκερκον μέν ἐςιν, ἰσχία δ᾽ ἔχει, τῶν δὲ τετραπόδων ὑδέν. 

ἔτι δὲ καὶ τὰ σκέλη ὁ μὲν ἄνθρωπος σαρκώδη καὶ μηροὺς 
ἣ , Ν Ἂν κι ΒΕ Υ ᾽ ΄,ὔ ᾿ 

καὶ κνήμας, τὼ δ᾽ ἀλλα πάντ᾽ ἄσαρκα ἔχει, ὦ μόνον τῷ 

ζῳοτόκα ἀλλ' ὅλως ὅσα σκέλη ἔχει τῶν ζῴων" νευρώδη γὰρ 
᾿ ,’ ἂν ἐῷ ΄, ᾿' 

0 ἔχει καὶ ἐςὠώδη καὶ ἀκανθώδη. τύτων δ᾽ αἰτία μία τίς ἐς ιν 
ε », κ ςε ,ὔ , Ὡ »Ν» δ » ΄, γΥ 
ὡς εἰπεῖν ἁπάντων, διότι μόνον ἐςὶν ὀρθὸν τῶν ζῴων ἄνθρω- 

-" ν ,ὕ ,ὔ γ -“ Υ͂ ΄““᾿ ΝΥ 

πος. ἵν᾿ ὅν φέρη ῥᾳδίως τἄνω κοῦφα ὄντα, ἀφελοῦσα τὸ 
δὲ ᾽ ν “ Υ Ν Ν ’,ὔ Ν ,ὔ «- ’ὔὕ 

σωματῶδες ἀπὸ τῶν ἄνω πρὸς τὼ κάτω τὸ βάρος ἡ φύσις 
ὯΝ τ ᾽ ὔ ΝΣ ,ὔ δ, Ω ,ὔ Ὶ ᾿ 

προσέθηκεν" διόπερ τὰ ἰσχία σαρκωδὴ ἐποίησε καὶ μηροὺς 

45 καὶ γαςροχνημίας. ἅμα δὲ τήν τε τῶν ἰσχίων φύσιν καὶ 
Ν ἣν ᾽ ΄ Υ ἢ ΄ . Ν πρὸς τὼς ἀναπαύσεις ἀπέδωκε χρήσιμον" τοῖς μὲν γὼρ τε- 
’ Υ Ν ,ὔ “ 

τράποσιν κοπον τὸ ἑςάναι, καὶ ὁ κάμνουσι τῦτο ποιῶντα 
“ - Ἢ ,ὔ »Ἥν « Ζ συνεχῶς (ὥσπερ γὼρ κατακείμενα διατελεῖ ὑποκειμένων 

΄ ᾽ ΄, ΟΝ ,».» φ ᾿ Η » τεττάρων ἐρεισμάτων), τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις οὐ ῥαΐδιον ὀρθῶς 
-΄ 2 εἶ ν ΄, - ΄ ͵ Ν ε .-“ δὶ 7 ᾿ Ν᾽ δὶ - Ὶ “ ν᾽ ,ὔ ) 

σεως. ὅτι δ᾽ ἔχει καὶ τὰ σχήματα τῶν μορίων τότων πρὸς 20 ἑστῶσι διαμένειν, ἀλλα δεῖται τὸ σῶμα ἀναπαύσεως κα 

τὴν ἐργασίαν͵ ἀγαγκαΐως, ἀκ ἄδηλον. ἔχει δὲ διαφορὰς τὸ 
τῶν ἀρρένων ὄργανον κατὰ τὰς τοῦ σώματος διαφοράς. οὐ 
Ὁ Ν {4 ΓΑ μι ΄ Ὦ , »., Δ , γὰρ ὁμοίως ἅπαντα νευρώδη τὴν φύσιν ἐςίν. ἔτι δὲ μόνον 
τῶτο τῶν μορίων ἄνευ νοσερᾶς μεταβολῆς αὔξησιν ἔχει καὶ 

᾽ 
καθέδρας. ὁ μὲν ἦν ἄνθρωπος ἰσχία τ᾽ ἔχει καὶ τὼ σκέλη 

’ὔ Ν Χ ᾽ Σ ». ν Ν -“ Ύ 
σαρκώδη διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, καὶ διὰ ταῦτα ἄκερκον 

(ὁ τε γὰρ ἐκεῖ τροφὴ πορευομένη εἰς ταῦτα ἀναλίσκεται, καὶ 
- διὰ τὸ ἔχειν ἰσχία ἀφήρηται ἡ τῆς ὑρᾶς ἀναγκαία χρῆσις), 

᾿ 
ταπεύωσιν' τύτων γὰρ τὸ: μὲν χρήσιμον πρὸς τὸν συνδυα- 25 τὼ δὲ τετράποδα καὶ τἄλλα ζῷα ἐξ ἐναντίας" νανώδεσι 
σμέν, τὸ δὲ πρὸς τὴν τῷ ἄλλου σώματος χρείαν" ἀεὶ γὰρ 
ὁμοίως ἔχοντα ἐνεπόδιζεν ὧν. συνέξηκε δὲ τὴν φύσιν ἐκ 

. ν ͵ὔ .-“ ΄ ’ὔὕ ““ν , 

τοίστων τὸ μόριον τῦτο ὥς ε δύνασθαι ταῦτ᾽ ἀμφότερα συμ- 
,, Ἁ " ν.ν » ν Ν »“ ,’ βαίνειν" τὸ μὲν γαρ ἔχει νευρῶδες τὸ δὲ χονδρῶδες, διόπερ 

Ἀ ν ν.»»κΚῪ Ν ΄ λ Ν “ » ,“ “γὰρ ὄσι πρὸς τὸ ἄνω τὸ βάρος καὶ τὸ σωματῶδες ἐπίκει» 
-“ ᾿ ΄ »Ν Ἂν , , ,.3, ται πᾶν, ἀφηρημένον ὠπὸ τῶν κατωθεν'" διόπερ ἀνίσχιω 

καὶ σκληρὰ τὰ σκέλη ἔχουσιν. ὅπως δ᾽ ἐν φυλακῇ καὶ 
Ψ Ν Ἂν ’,ὔ Ν “ ’ὔ τ 

σκέπῃ ἥ τὸ λειτυργῶν μόριον τὴν ἔξοδον τοῦ περιττώματος, 
,ὔ Υ̓́ ΄ ,ὔ Ν ν “ὶ ΄ 

συνιέναι τε δύναται καὶ ἔκτασιν ἔχειν καὶ πνεύματός ἐς! 30 τὴν καλυμέην ὑραν καὶ κέρκον αὐτοῖς ὠπέδωκεν ἡ φύσις, 

δεκτικόν. τὼ μὲν ἕν θήλεα τῶν τετραπόδων παντ᾽ ἐςὶν ὁπι- 
ἧς «ΣᾺ ᾿ ν»»»...., ὦ 4 ».»ὦκ.ν ,ὕ σθυρητικὰ διὰ τὸ πρὸς τὴν ὀχείαν ὅτως εἶναι αὐτοῖς χρησί- 
Ἁ ’΄ " »» γ4 3 αὶ αν: ΄ὔ Φ μὴν τὴν θέσιν, τῶν δ᾽ ὠρρένων ὀλίγα ἐςὶν ὀπισθερητικαί, οἷον 

λὺγξ λέων κάμηλος δασύπους" μώνυχον δ᾽ ἀδέν ἐςτιν πι- 

ἀφελομένη τῆς εἰς τὰ σκέλη γιγνομένης τροφῆς. ὁ δὲ πίς 

θηκος διὰ τὸ τὴν μορφὴν ἐπαμφοτερίζειν καὶ μηδετέρων τ᾽ 

εἶναι καὶ ἀμφοτέρων, διὰ τῦτ᾽ ὅτε ὑραὰν ἔχει ὅτ᾽ ἰσχία. 
ἢ ν, 12 λιν, ᾿ξ ΄ , “ Ν 
ὡς μὲν δίπες ὧν ὑράν, ὡς δὲ τετράπυς ἰσχία. τῶν δὲ κα- 

4. ἐμποδίζη δ. Π 2. "] καὶ γὰρ δ... 1 ἃ. τε οταὰ ΤΌ ἢ 6. τὸν περὶ τῆς ὑγρᾶς περιττώσεως ἔξοδον ΤΌ. { 8, δὲ] τε ῬΥ͂. ἱ 9. δ᾽. 

«αἴτιον 8. }} ἰςί οὐχ 7. 1 10. αὐτῶν δ'.. 1 11. τε οπὶ ὦ. ΠΟ 12. προΐεται .5. Πὀ 14. τὰ] καὶ τὼ Χ΄ [|υκαταμήνιά τε καὶ 5. || 16. ἔ- 

κρυσιν δ. {Π 11. πῇ] τί ὅν. ΠΠ τὼ οτὰι .8. Π 18, κίνησιν 5. 1 19. τῦν] ἐκ τῶν Χ΄ 1| 23. τῶτο μόνον Υ͂. ἢ 2ἡ. σοσερᾶς Ῥ. Ἰ| 26. τῷ ἄλλυ] ἄλλη 

τῷ ΡΥ. ᾿ὶ 21. ἐμποδίζοι 55. } δὲ οτα . || 28. τοιύτυ Υ̓͂ εἴ ρυ ὥ,. | 30. συνεῖναί δ᾽. 1 πράγματός 8. ᾿ἱ 32. χρησίμην αὐτοῖς Υ, ἢ 
84. λὺξ ὅ᾽, ξύγξ 5. 1} ὁ δασύπες Ῥ. 

2. κέρκον --- πάντα] κέρκον γὰρ ἔχει πάντα ταῦτα Ρὶ τὰ μὲν γὰρ τετράποδα κέρκον ἔχει πώτα Υ, ἢ ὦ, ἔχον ἢ αὐτοῖς 8. αὐτοῖ; ἢ ἔχον 

ΤΊ ἴ 5. μικρῶ (5. 1} 6. μὲν οπι Υ. [ δ᾽] δ᾽ ὁ ἄνθρωπος 7. δὲ οπι ». ἢ 7. καὶ ροβί δὲ οπὶ δ), ροβὶ σαρκ. οπὶ ».5 δἱ ρζ ὥ'. ἢ 
8. χνήμας] πόδας Τ΄ ἢ 9. ἔχει σκέλη 7. ἡ 10. ἐξιν οπι Τ. ᾿ 11. πάντων ΤΌ, || τῶν ζῴων ὀρθὸν ὅ.. ἢ ὃ ἄνθρωπος ΡῈ, ᾿ 13. ταῇ τὸ 
δῦ. ᾿ τὸ βάρος οτὰ 8. ᾿ ἃ] τε ἃ . ἢ 14. τὰ] τά τ᾽ Σ΄ ᾿ 17. ἄκοπον] ἐφ᾽ ἦα τόπον (ΟΥ̓́. ᾿ τὸ οτὰ δ). || ποιῶντες δ Ὁ. ὃ 
48. κατακείμενα γὰρ Υ. ᾿ διατελεῖ] δοκεῖ .5.}}Ο 19. τεσσάρων 5. 24. ἀναγκαῖον Τ΄ || 26. τὸ ἄνω] τοῖς ἄνω Υ. ἃ 27. ἀνίσχιά τε καὶ ΚΤ, [ἰ 

29. τῇ ἰξόδω Υ εἰ σοττ 7. ᾿ 30. ἀπέδωκεν αὐτοῖς (.,, αὐτοῖς ἀποδίδωκεν . 31. τῆς] τε τῆς Ὁ. || 32. τροφὴν (δ. ἢ μηδέτερον (δ' εξ 

Ῥν Ὁ. { τ' οι Χ'ὶ, || 34. μὴ] πο δ. 

5.56858 
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λυμέων κέρκων διαφοραί τ᾽ εἰσὶ πλείεως καὶ ἡ φύσις παρα- ρει περιλαμβάνει ἡ χείρ), τῶν δὲ τὸ βεβηκέναι ἀσφαλῶς, 
καταχρῆται καὶ ἐπὶ τύτων, οὐ μόνον πρὸς φυλακὴν καὶ ὥςε τῦτο δεὶ τὸ μόριον εἶναι νομίζειν τὸ ἄσχιςον τῷ τοδὲς 
σκέπην τὴς ἔδρας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὠφέλειαν καὶ χρῆσιν τῶν δακτύλων. ἐσχίσθαι δὲ βέλτιον ἢ ἄσχιστον εἶναι τὶ 

τοῖς ἔχουσιν. οἱ δὲ πόδες τοῖς μὲν τετράποσι δια φέρουσι' ἔσχατον" ὦπαν γὰρ ἂν συμπαθὲς ἥν ἑνὸς μορίου πονήσαν 

τὰ μὲν γὰρ μώνυχα αὐτῶν ἐστὶ τὰ δὲ διχηλὰ τὰ δὲ 5 τος, ἐσχισμένων δ᾽ εἰς δακτύλυς τοῦτ᾽ ὁ συμβαίνει ὁμοίως, 

πολυσχιδῆ, μώνυχα μὲν ὅσοις διὰ μέγεθος καὶ τὸ πολὺ ἔτι δὲ καὶ βραχεῖς ὄντες ἧττον συμβλαΐπτοιντο" διὸ πολυ- 
-“ Ψ γἊΝ ὔ ΣἈᾺ7 ᾽ “Ζ4ΨνγΓ΄ -ν ε , »“ ᾽ , ; ΄ ὁ. 

γεῶδες ἔχειν ἀντὶ κεράτων καὶ ὀδόντων εἰς τὴν τῷ ὄνυχος σχιδεῖς οἱ πόδες τῶν ἀνθρώπων, ὁ μακροδαάκτυλοι δ᾽ εἰσί, 
, ΑῚ »“ ,ὔ Ψ. » Κ{ ὶ δὶ ΔῚ 00 Ν Α “ ν» 3 7ὔ ΝῚ Ἁ .Ν »3, Ἅ ἜἘΛΥ "» φύσιν τὸ τοίῦτον μόριον ἔλαβεν ἀπόκρισιν, καὶ διὰ πλῆθος τὸ δὲ τῶν ὀνύχων γένος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ ἐπὶ τῶι 

ἀντὶ πλειόνων ὀνύχων εἷς ὄνυξ ἡ ὁπλή ἐςιν. καὶ ἀςράγαλον χειρῶν ἔχασιν" δεῖ γὼρ σκέπεσθαι τὰ ἀκρωτήρια μάλιστα 
δὲ διὰ τῦτο ὑκ ἔχυσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν, διὰ τὸ δυσ- το διὰ τὴν ἀσθένειαν. 

,ὔ "» ᾿Ὶ Ἃ »"»»;ἦὙὟὦ Λλ ᾽ ᾽,ὔ Ἁ “ Η 7 ΄ ὶ ,ὔ ᾿ κινητοτέραν εἶναι! τὴν καμπὴν τῷ ὄπισθεν σκέλους ἀςραγά- Περὶ μὲν ἕν τῶν ἐναίμων ζώων καὶ ζῳοτόκων καὶ τι- 
λου ἐνόντος" θᾶττον γὰρ ἀνοΐγεται καὶ κλείεται τὰ μίαν ζῶν εἴρηται σχεδὸν περὶ πάντων' τῶν δ᾽ ἐναίμων ζῴων ᾧ 
ἔχοντα γωνίαν ἢ πλείως, ὁ δ᾽ ἀςρώγαλος γόμφος ὧν ὥσ- τόκων δὲ τὰ μέν ἐςι τετράποδα τὰ δ᾽ ἄποδα. τοῦτον δ᾽ 

περ ἀλλότριον κῶλον ἐμβέβληται τοῖς δυσί, βάρος μὲν ἣν μόνον γένος ἐςὶν ἅπον, τὸ τῶν ὄφεων" ἡ δ᾽ αἰτία τῆς 
» ἀ τ , , ᾿ ᾿ ΡῸ ᾿ ὕ, καὶἢὶ Ψ ᾽ Χο - , » ͵ 

ταρέχον, ποιῶν δ᾽ ἀσφαλεςέραν τὴν βάσιν. διὰ γὰρ τοῦτο 15 ἀποδίας αὐτῶν εἴρητωι ἐν τοῖς περὶ τῆς πορείας τῶν ζώων 
καὶ ἐν τοῖς ἐμπροσθίοις ἐκ ἔχουσιν ἀςράγαλον τὼ ἔχοντα διωρισμένοις. τὰ δ᾽ ἄλλα παραπλησίαν ἔχει τὴν μερῷν 
ἀςράγαλον, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὄπισθεν, ὅτι δεῖ ἐλαφρὰ εἶναι τὰ τοῖς τετράποσι καὶ ζῳοτόκοις, ἔχει δὲ τὰ ζῷα ταῦτα κε 
ἡγόμενα καὶ εὔκαμκπτα, τὸ δ᾽ ἀσφαλὲς καὶ τὴν τάσιν ἐν φαλὴν μὲν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ μόρια διὰ τὰς αὐτὰς αἰτία 
τοῖς ὄπισθεν. ἔτι δὲ πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι ἐμβριθεςέραν ποιεῖ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐναίμοις ζῴοις, καὶ γλῶτταν ἐν τῷ τέ: 
τὴν πληγήν τὰ δὲ τοιαῦτα τοῖς ὄπισθεν χρῆται κώλοις, Ὦ ματι πλὴν τῇ ποταμέ: κροκοδείλυ" ὦτος δ᾽ ὑκ ἀν ὀέζιαν 

λακχτίζοντα τὸ λυπῦν. τὰ δὲ διχηλὰ ἔχει ἀςράγαλον (κυ- ἔχειν, ὠλλὰ τὴν χώραν μόνον. αἴτιον δ᾽ ὅτι τρότον μό τα 
, ν ΑΝ ὦ Ὶ ΝῚ ἊΨ ᾽ ,ὔ Ὶ 2 . ὶ 4 ΠΕῚ "᾿ δὶ ΝῚ ΑΨ Ν “ φότερω γὰρ τὼ ὄπισθεν), καὶ διὰ τὸ ἔχειν ἀςράγαλον καὶ να ἅμα χερσαῖος καὶ ἕνυδρός ἐς ιν διὰ μὲν ὧν τὸ χρσαὺς 

ὦ μώνχά ἐςιν, ὡς τὸ ἐκλεῖτον ὀςῶδες ἐκ τὸ ποδὸς ἐν τῇ εἶναι ἔχει χώραν γλώττης, διὰ δὲ τὸ ἔνυδρος ἄγλωτεις, ε 
κάμψει μένον. τὰ δὲ πολυδάκτυλα ἐκ ἔχει ἀςράγαλον" γὰρ ἰχθύες, καθάπερ εἴρηται πρότερον, οἱ μὲν ὁ διχοῦτα 
οὐ γὰρ ἂν ἣν πολυδάκτυλα, ἀλλὼ τοσοῦτον ἐσχίζετο τὸ 25 ἔχειν, ἂν μὴ σφόδρα ἀνακλίνῃ τις, οἱ δ᾽ ὠδιώρθρωτιν ἔχν- 

Ν᾿ ν» - λ 
πλάτος ὅσον ἐπέχει ὁ ἀστράγαλος. διὸ καὶ τῶν ἐχόντων σιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὀλίγη ἣν χρεία τότοις τῆς γλώττης διὰ 

ἢ - γ4.47 αὐτὸν τὰ πλείω διχηλα. ὁ δ᾽ ἄνθρωπος πόδας μεγίςνυς ἔχει τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι μασᾶσθαι μηδὲ προγεύεσθαι, ἀλλ τ 
τῶν ζῴων ὡς κατὰ μέγεθος, εὐλόγως" μόνον γὰρ ἔςξηκεν τῇ καταπόσει γίεσθαι τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν ἡδονὴν τῶπι 

ὀρθόν, ὥςε τὸς μέλλοντας ἃύ᾽ ὄντας ἔξειν πᾶν τὸ τῷ σώ- τύτοις τῆς τροφῆς. ἡ μὲν γὰρ γλῶττα τῶν χυμῶν τοι 
ματος βάρος δεὶ μῆκος ἔχειν καὶ πλάτος. καὶ τὸ τῶν δα- 30 τὴν αἴσθησιν, τῶν δὲ ἐδεςῶν ἐν τῇ καθόδῳ ἡ ἡδονή᾽ κατε 

Λ Ν » 7 » 7 “ -“ -“ ΄ Ν » Δ 7 -“ » » καὶ 
πτύλων δὴ μέγεθος ἐναντίως ἔχει ἐπί τε τῶν ποδῶν καὶ τῶω πινομένων γὼρ αἰσθάνονται τῶν λιπαρῶν καὶ θερμῶν 

«Ψ ᾿ “ “ »“ , 

χειρῶν κατὰ λόγον" τῶν μὲν γὰρ τὰ λαμβάνειν ἔργον καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. ἔχει μὲν ἦν καὶ τὰ ζῳοτόκα ταῦ 
πιέζειν, ὥςε δεῖ μακροὺς ἔχειν (τῷ γὰρ καμπτομέῳ μέ. τὴν τὴν αἴσθησιν, καὶ σχεδὸν τῶν πλείςων ὄψων καὶ ἐδε 

4. πλείνς καὶ] καὶ πλείοσιν 57, καὶ ἐν πλείοσιν .δ. καταχρῆται δ᾽), 1 2. ἰν τύτω ΤΙ, οπι ». ΠΤ 4. μὶν οπι δῦ) ἢ 5. τὰ δὶ ὃχν 
λα] ὅλως ΌΤΙ ἢ 6. ὅσα δ. Ἷ τὸ οτὰ δῦ). ἵ 8. ἔλαβε καὶ ἀπ. δ). ἢ 40. διὰ τὸ] καὶ διὰ τὸ δ. 411 εἰ 20 εἰ 22. ὅτισδε Ρ.] 

43. γωνίαν ἔχοντα Χ΄ ἢ δ᾽} τ᾽ Τί {Γ15. παρέχων Ῥ5. καὶ 16. προσϑίοις Ῥ. {| 11. τὰ] τὰ πρόσθε» ΤΊ, τὰ ἔμπροσθεν Ῥ. ἢ 19. τρὸς απ 
ΤΟ! ἀμύνασθαι 5, ἀμύτασθαν καὶ Ὑ 1] ποιεῖν ῬΥ͂. ἢ 20. τοιαῦτα Ὅτι 5. 1 ὀπισθίοις χρῶνται Χ΄ ἢ 21. λακτ. τὸ λυχῦν Οπὶ δῦ. 1 

24.. μένον. τὰ} μένοντα ῬᾺ κείμενον. τὰ Τ΄. ἢ 25. ἄν οτα 5. ἢ 26. ἀπέχει ΘΚ. ἢ] ὁ οπι Χ' Ἰἰ 27. αὐτὰ ῬΟΌΤ. Ι πλεῖςα Τ᾿ ἀχρὰ 
καὶ ὑ πολυδάκτυλα. ὁ Ὁ. [Π 28. γὰρ μόνον Κ΄. 1 31. δὴ] δεῖ Τ΄ δὴ ροβῖ ἐνωτίως .5, ] ἔχειν Κ΄. ἢ ποδῶν κἀπὶ τῶν χειρῶν χερῶν «αἱ 

τῶν ποδῶν ὅ. ἢ 33. μακρὲς δεῖ ὅν. Π καμπτομένω γὰρ Ῥ. 
4. τὸ τῷ ΨΚ Π 2. ὥξε τῦτο δεῖ] δεῖ δὲ τῶτο δ, ᾿ 3. ἔσχιςαι Ῥι ἢ ἃ. γὰρ ἀσυμκαϑὲς ρν ὅ᾽. ἢ 5. ἰσχισμένεν ῬΤ. Ἰ ἐ οπὶ Ὁ 

εἰ με ὅ᾽ ἢ 6. βλάπτοιντο Ὑ᾽ 1] διὸ καὶ π: μέν εἰσιν οἱ Υ, ἢ 8. τῶν οπι Κ΄ ΠΠ τὴν αὐτὴν] ταύτην Ὁ. 1] καὶ] ἣν καὶ οογν ὅ' ἢ 9. σὲ 
πτισθαι Ῥιδ, σκετάζεσθαι Υ͂, ἢ 43. εἰσι Ῥι ᾿Π 14. γένος μόνον Υ, Π 11. ὠστόκοις ΡΟ. ταῦτα τὰ ζῶα Υ. ἢ 18. καὶ] ὅν Κὶ 1 31. 
μόνην δ. ἃ 22. ὧμα] καὶ 5. {24. οἱ μὰ] ἡμῖν ῈΥ͂ οἵ ργ ὅ. ἢ 25. οἱ δ᾽ ἀδ. ἔχνσιν οτι Ζ΄. ἡ 26. τύέτοις χρείκ, 8. ἢ 27. μασαῖεθαι 

ὕ. μηδ} καὶ μὴ ὅ.. ΠΠ| προγεύσασθαι Υ. ἢ 29. γλῶσσα «δ. } 30. ἐδεσμάτων Οὐ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ. 60: 

στῶν ἐν τῇ καταπόσει τῇ τάσει τοῦ οἰσοφάγου γύεται ἡ διελεῖν, ἡ δ᾽ εἰς τὸ πλάγιον ἐπὶ τὸ λεαίνειν. τοῖς μὲν οὖν 
χάρις. διὸ ἀχ οἱ αὐτοὶ περὶ τὰ πόματα καὶ τὸς χυμὴὲς ἔχεσι γομφίες χρήσιμος ἡ εἰς τὸ πλάγιον κύησις, τοῖς δὲ 
᾽ -ν »Ν νῪ ν » ᾽ὔ ᾽ Ἁ - νν ᾽ ΒΔ ͵ὔ , ᾽ ΄ ,ὕ - 
ἀκρατεῖς εἰσὶ καὶ τὰ ὄψα καὶ τὴν ἐδωδήν, ἀλλὰ τοῖς μὲν μὴ ἔχουσιν οὐδὲν χρήσιμος, διόπερ ἀφήρηται πάντων τῶν 

ἄλλοις ζῴοις καὶ ἡ κατὼ τὴν γεῦσιν ὑπάρχει αἴσθησις, 
ἐκείνοις δ᾽ ὡσπερανεὶ ἡ ἑτέρα. τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ᾧο- 
’, ε -“ “ εΥ ,ὔ Ἁ »“ τόκων οἱ σαῦροι, ὥσπερ οἱ ὄφεις, δικρόαν ἔχεσι τὴν γλῶτ- 

τὰν καὶ ἐπ᾽ ἄκρε τριχώδη πάμπαν, καθάπερ εἴρηται πρό- 
τερον. ἔχεσι δὲ καὶ αἱ φῶκαι δικρόαν τὴν γλῶτταν" διὸ 
καὶ ἰσχνὰ πάντα τὰ ζῷά ἐςι ταῦτα. ἔςι δὲ καὶ καρχα- 

,’ }Ὶ Σ “ ᾽ ὕ “ ,.»; , ΑΙ ρόδοντα τὰ τετρώποδα τῶν φοτόκων, ὥσπερ οἱ ἰχθύες. τὰ 

δ᾽ αἰσθητήρια πάντα ὁμοίως ἔχεσι τοῖς ἄλλοις ζῴοις, οἷον 

τῆς ὀσφρήσεως μυκτῆρας καὶ ὄψεως ὀφθαλμὲς καὶ ἀκοῆς 
ὦτα, πλὴν ὑκ ἐπανεςηκότα, καθάπερ ὑδ᾽ οἱ ὄρνιθες, ἀλλὰ 

τὸν πόρον μόνον. αἴτιον δ᾽ ἀμφοτέροις ἡ τῷ δέρματος σκλη- 

ρότης᾽ τὰ μὲν γὼρ πτερωτὰ αὐτῶν ἐςί, ταῦτα δὲ πάντα 

φολιδωτά, ἔςι δ᾽ ἡ φολὶς ὅμοιον χώρᾳ λεπίδος, φύσει δὲ 
σχαληρότερον. δηλοῖ δ᾽ ἐπὶ τῶν χελωνῶν τῶτο καὶ ἐπὶ τῶν 

μεγάλων ὄφεων καὶ τῶν ποταμίων κροκοδείλων" ἰσχυρότε- 
ραι γὰρ γίνονται τῶν ὀςῶν ὡς ἦσαι τοιαῦται τὴν φύσιν. ὑκ 

ἔχεσι δὲ τὼ ζῷα ταῦτα τὴν ἄνω βλεφαρίδα, ὥσπερ οὐδ᾽ 
οἱ ὄρνιθες, ἀλλὰ τῇ κάτω μύυσι διὰ τὴν αἰτίαν τὴν εἰρη- 

μένην ἐπ᾽ ἐκείνων. τῶν μὲν ἦν ὀρνίθων ἔνιοι καὶ σκαρδαμύτ- 

τϑσιν ὑμέι ἐκ τῶν κανθῶν, ταῦτα δὲ τὼ ζῷα. ὁ σκαρδα- 
μύττει" σκλιηροφθαλμότερα γάρ ἐς! τῶν ὀρνίθων. αἴτιον δ᾽ 
ὅτι ἐκείνοις χρησιμωτέρα ἡ ὀξυωπία πτηνοῖς ἦσι πρὸς τὸν 

’ὔ ’ὔ ᾽, Ὁ Ψ μ᾿ ὔ ν » »ἢ 
βίον, τύτοις δ᾽ ἥττον᾽ τρωγλόδυτα γὼρ πάντα τὼ τοιαῦτά 

ἐςιν. εἰς δύο δὲ διῃρημένης τῆς κεφαλῆς, τῷ τε ἄνω μορίᾳ 
ὃ τῷ , » , ᾽ ΄ ν καὶ τῆς σιαγόνος τῆς κάτω, ἄγθρωπος μὲν ὄν καὶ τὰ ζῳο- 

τόκα τῶν τετραπόδων καὶ ἄνω καὶ κάτω κινῦσι τὰς σιαγό- 

τοιότων᾽ οὐδὲν γὰρ ποιεῖ περίεργον ἡ φύσις. τὰ μὲν οὖν 

5 ἄλλα πάντα κινεῖ τὴν σιαγόνα τὴν κάτω, ὁ δὲ ποτάμιος 

κροκόδειλος μόνος τὴν ἄνω. τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι πρὸς τὸ λα- 
βεῖν καὶ κατασχεῖν ἀχρήςες ἔχει τὸς πόδας" μικροὶ γάρ 

εἰσι πάμπαν. πρὸς οὖν ταύτας τὰς χρείας ὠντὶ ποδῶν τὸ 
ςόμα ἡ φύτις χρήσιμον αὐτῷ ἐποίησεν. πρὸς δὲ τὸ κα- 

τοτασχεῖν ἢ λαβεῖν, ὁποτέρωθεν ὧν ἦ ἡ πληγὴ ἰσχυροτέρα, 
ταύτῃ χρησιμωτέρα κινεμέη ἐς," ἡ δὲ πληγὴ ἰσχυροτέρα 
ἀεὶ ἄνωθεν ἢ κατωθεν' ἐπεὶ ἦν ἀμφοτέρων μὲν διὰ τῇ ςό- 

ματος ἡ χρῆσις, καὶ τῷ λαβεῖν καὶ τῷ δακεῖν, ἀναγκαιο- 

τέρα δ᾽ ἡ τοῦ κατασχεῖν μήτε χεῖρας ἔχοντι μήτε πόδας 

(5 εὐφυεῖς, χρησιμώτερον τὴν ἄνωθεν κινεῖν σιαγόνα ἢ τὴν 

κάτωθεν αὐτοῖς. διὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ οἱ καρκίνοι τὸ ἄνωθεν 
τῆς χηλῆς κινῦσι μόριον, ἀλλ᾽ ὁ τὸ κατωθεν" ἀντὶ χειρὸς 

γὰρ ἔχεσι τὰς χηλάς, ὥςε πρὸς τὸ λαβεῖν ἀλλ᾽ ὁ πρὸς 
τὸ διελεῖν χρήσιμον δεῖ εἶναι τὴν χολήν. τὸ δὲ διελεῖν καὶ 

20 δακεῖν ὀδόντων ἔργον ἐς ν.. τοῖς μὲν οὖν καρκίνοις καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὅσοις ἐνδέχεται σχολαίως ποιεῖσθαι τὴν λῆψω διὰ 

τὸ μὴ ἐν ὑγρῷ εἶναι τὴν χρῆσιν τοῦ στόματος, διήρηται, 
Ὶ Ω " ὶ Ω ΄ὔ δι “ » ,ὕ 

καὶ λαμβάνεσι μὲν χερσὶν ἢ ποσί, διαιρῆσι δὲ τῷ ςόματι 
καὶ δάκνεσιν᾽ τοῖς δὲ κροκοδείλοις ἐπ᾿ ἀμφότερα χρήσιμον 

25 τὸ ςόμα πεποίηκεν ἡ φύσις, κιναμένων ὕτω τῶν σιαγόνων. 
ἔχεσι δὲ καὶ αὐχένα πάντα τὰ τοιαῦτα διὼ τὸ πλεύμονα, 
ἔχειν" δέχονται γὰρ τὸ πνεῦμα διὰ τῆς ἀρτηρίας μῆκος 
ἐχύσης. ἐπεὶ δὲ τὸ μεταξὺ κεφαλῆς καὶ μων κέκληται 

᾽ Ψ' Ὑ “« , εΥν .} ᾽ αὐχήν, ἥκιςα τῶν τοιότων ὁ ὄφις δόξειεν ἀν ἔχειν αὐχέ- 
, “ 

νας καὶ εἰς τὸ πλάγιον, οἱ δ᾽ ἰχθύες καὶ ὄρνιθες καὶ τὰ 3 να, ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον τῷ αὐχέν, εἴ γε δεῖ τοῖς εἰρημέ- 
᾿ , “ ὅδι ᾿ ᾿ Ψ ὶ , ,ὔ [4 ἐ ’, ὃδ Ἁ ΄, “ ἴδι δὲ Ἁ Ἀ φοτόκω τῶν τετραπόδων εἰς τὸ ἄνω καὶ κάτω μόνον. αἴτιον γοις ἐσχάτοις διορίζειν τὸ μόριον τοῦτο. ἴδιον δὲ πρὸς τὼ 

» ,΄ ᾽ὔ “ ᾽ Ἀ -“ - ε “ Υ Ν Ἁ δ᾽ ὅτε ἡ μὲν τοιαύτη κίνησις χρήσιμος εἰς τὸ δακεῖν καὶ συγγενῆ τῶν ζῴων ὑπάρχει τοῖς ὄφεσι τὸ ςρέφειν τὴν κε- 

1. τάσει] θίξει Υ͂. Π 2. ὑχ, οἵ ὑχὶ 8. ἢ 3. ἀκρατεῖς τέ εἰσι Ῥ 0). ἢ 5. δ᾽] δ᾽ ἂν κα Υ ἢ ὥσπερ ἂν ῬΆ, ὥσπερ μόνη Υ͂. Π 6. ὥσπερ 
καὶ οἱ Υ. 1 δικρόαν] μακρὸν καὶ δικρόαν τς Ζ).. ] 7. ἀπ᾽ Υ̓ εἰ μτ Ζ).. 'ὶ 9. ταῦτα πάντα τὰ ζῶα, οπηΐδδο ἰςι, ΚΣ. ἡ 43. ὑχ ὑπανεζη- 

κότα ζ.. } 117. δ] δὲ καὶ ΣΙ, {Πτῦτο οτὰν- . 1 18. ὄψεων .5, ὀρνέων Υ΄. ᾿ἱ καὶ ἐπὶ τῶν (57. ἡ ἰσχυρότερα .5. 11 20. ταῦτα τὰ ζῶα Υ͂. ἰἰ 

βλιφ. τὴν ἄνν Ῥ. 1 21. τὴν κι ῬΘΥ͂ εἰ ρν 75. 1 22. σκαρδαμύσσουσιν Υ. 1] 23. δὲ] γὰρ . ἢ σκαρδαμύσσονσι Υ. ἢ 35. ὀξυωπία καὶ 
τὸ πόρρω προϊδεῖν (ἰδεῖν 7) πτ Ουὐἅδ, ἢ 28. καὶ τῆς κάτω σιαγόνος Υ. 1 ἦν οἵα Κ΄. 

1. ἐπὶ] εἰς Κ΄ 1 5. κάτωθεν Υ. ἢ 6. ἄνωθεν Τ΄. |Ϊ 8. ἀντὶ τῶν π. Υ 1] τὸ ςέμα οτὰ 5. Π 9. ἡ φύσις χρήσιμον αὐτὸ 8, αὐτῷ χρή- 

σιμὸν ἡ φύσις Ῥῦ } 10. ἢ λαβεῖν οτα. .5. ΠΠ ἦν ὶ οπὶ 57. ᾿ 11. αὐτῇ Υ, αὕτη . ταύτη -- ἰσχυροτέρα οτὴ .8 εἰ ρν Ζ).. 12, ἀὰ 
ἦ ἄνωθεν ἢὶ ἡ κάτωθεν .δ. 43. καὶ οἵη Υ΄, ἢ δακεῖν καὶ τῷ λαβεῖν Κ΄, λαβεῖν καὶ ὃ. Ῥῦ). 1} 15. ἢ τὴν] τῆς ΡΥ, ἢ 5. Π 16. τὸ αὐτὸ] 

τῦτο Υ. ἢ] 19. διελεῦ] δακεῖν .δ. 11 22. εἶναι ἐν ὑγρῷ Ῥ). ἢ] 24. χρήσιμον μοϑὶ 25. φ. ,8. ἴ 26. αὐχένα δὲ ἔχνσι ΤΥ. ἢ διὰ τὴν τῇ πλεύ- 
μόνος (πνεύμονος ὕ), πιεύματος 4) σχέσιν ΒΟΥ, 1] 27. γὰρ οὔ .δ. ἢ τὸ] πάντα τὰ τοιαῦτα τὸ δ). Π} διὼ τῆς ἀρτηρίας ἐχύσης μῆκος Υ͂, 

διὰ τὸ μῆκος τῆς (τὰ τῆς 7) ἀρτηρίας δ᾽. || 28. ἐπὰ] ἔτι δῦ). ἐπὲ --- 29. αὐχήν] διὰ δὲ τὸ κεκλῆσθαι τὸ μεταξὺ τῆς κεφαλῆς καὶ ὥμων 

μόριον αὐχένα Υ. τῆς κεφαλῆς εἰΐαπλ 5, καὶ κεφαλῆς Ῥ. 1 29. ἥκιτα δέ τῶν τούτων ὁ ὄφις δ), ὃ ὄφις τῶν τοιότων ἥχιςα Υ. [ἄν οτὰ 

«5.͵; αὐχίνα οἵη Γ᾽, δηῖα ἔχειν μαροὲ «5. {ΠῸ30. τῷ οἱλ .5. {Π τοῖς εἰρημένοις ἐσχάτοις δεῖ τῶτο διορίζειν τὸ μόριον Υ. 32. ὑπάρχειν ». 
ὑπάρχει τοῖς ὄφεσι δῃῖς 31. πρὸς Κ. 
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ᾧαλὴν εἰς τύπισθεν ἠρεμῖντος τῷ λοιπῷ σώματος. αἴτιον δ' τῶν ἐναίμων ζῴων τῶν τε ὠπόδων καὶ τετραπόδων, ὅσα, μέ. 
ὅτι καθάπερ τὰ ἔντομα ἑλικτόν ἐςιν, ὥςε εὐκάμπτος ἔχειν ρια τὰ ἐκτὸς ἔχει καὶ διὰ τίνας αἰτίας, εἴρηται σχεδόν. 

᾽ ᾽ Ψ' - , ν »ν κ᾿ 
καὶ χονδρώδεις τὰς σπονδύλες. ἐξ ἀνάγκης μὲν ὃν διὰ ταύ- Εν δὲ τοῖς ὄρνισιν ἡ πρὸς ἄλληλα διαφορὰ ἐν τῇ τῶν!) 

τὴν τὴν αἰτίαν τῦτο συμβέβηκεν αὐτοῖς, τῷ δὲ βελτίονος ἔνε- μορίων ἐςὶν ὑπεροχῇ καὶ ἐλλείψει καὶ κατὰ τὸ μᾶλλον 
Ν Ν “ δι ἧς ν ἃ  ος ΓΝ ἢ Ν »». Δ « ᾿ -“τ«»-Ν κεν πρὸς φυλακὴν τῶν ὄπισθεν βλαπτόντων" μακρὸν γὰρ ὃν 5 καὶ ἧττον. εἰσὶ γὰρ αὐτῶν οἱ μὲν μακροσκελεῖς οἱ δὲ βρα- 

Γ᾽ ᾽ "-» , ν ν ᾿ ν .» 4. ν νὰ » εν .“, αὶ .Ἀ 
καὶ ἄπουν ἀφυές ἐςι πρός τε τὴν ςροφὴν καὶ πρὸς τὴν τῶν χυσκελεῖς, καὶ τὴν γλῶτταν οἱ μὲν πλατεῖαν ἔχεσιν οἱ δὲ 

» δὴ ᾿ « »"Ἥ« ἡ 

ὄπισθεν τήρησιν" ὑδὲν γὰρ ὄφελος αἴρειν μέν, στρέφειν δὲ ςενάν᾽ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων. ἰδίᾳ δὲ μόρια 

μὴ δύνασθαι τὴν κεφαλήν. ἔχουσι δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ τῷ ὀλίγα διαφέροντα ἔχεσιν ἀλλήλων" πρὸς δὲ τὰ ἄλλα ζῷᾳ 
“ » ἡ ΄, Ν δ᾽ ᾽ ν Υ͂»». 8, ΕΦΕῚ Ὶ “ »ἢ: »" ΄ὔ δ , ἈΦ ΝΣ τὰ 

ςήθει ἀνάλογον μέριον. μαςὺς δ᾽ ἀκ ἔχασιν ἔτ᾽ ἐνταῦθα ὅτ᾽ καὶ τῇ μορφῇ τῶν μορίων δια φέρουσιν. πτερωτοὶ μὲν οὖν 
ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι, ὁμοίως δ᾽ ὁδ᾽ ὄρνις, ὑδ᾽ ἰχθὺς ὑδείς, τὸ ἅπαντές εἰσιν, καὶ τοῦτ᾽ ἴδιον ἔχουσι τῶν ἄλλων. τὼ γὼ 

αἴτιον δὲ τὸ μηδὲ γέλα ἔχειν τότων μηθέν" ὁ δὲ μαστὸς μόρια τῶν ζῴων τὰ μὲν τριχωτά ἐςι τὰ δὲ φολιδωτὰ τὸ 
ὑποδοχὴ καὶ ὥσπερ ἀγγεῖόν ἐςι γάλακτος. γάλα δ᾽ οὐκ δὲ λεπιδωτα, οἱ δ᾽ ὄρνιθες πτερωτοί. καὶ τὸ πτερὸν σχιζὸν 

γ » γ νκ » ΔᾺ - Ν ,ὔ » νιν ν “ νχψ, -“ε ,ὕ -“ ᾿ ν ψ ἔχει οὔτε ταῦτα οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν μὴ ζῳοτοκούντων ἐν καὶ ὑχ ὅμοιον τῷ εἴδει τοῖς ὁλοπτέροις" τῶν μὲν γάρ ἄσχ» 
Π Ἂς ,ὔ ᾿᾽ » ᾽ ΝΥ -» γ΄ ες ν 2 , - ,ὔ ᾽ Ἀ Υ λων 

«αὑτοῖς, διότι ὠοτοκοῦσινς ἐν δὲ τῷ ῳῷ ἡ τροφὴ ἐγγύε- ςον τῶν δὲ σχιςόν ἐςι, καὶ τὸ μὲν ἄκαυλον, τὸ δ᾽ ἔχε 
᾽ -» “. ΄ . » , ΄,΄ " ᾿ ν᾿.» “ -« ᾿ Α ψι ἢ ται ἐν τοῖς ζῳοτόκοις γαλακτώδης ὑπάρχουσα. σαφέςερον ις καυλόν. ἔχωσι δὲ καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ περιττὴν καὶ ἴδιον τὴν 

δὲ περὶ αὐτῶν λεχθήσεται ἐν τοῖς περὶ γενέσεως. περὶ δὲ τοῦ ῥύγχους φύσιν πρὸς τἄλλα" τοῖς μὲν γὼρ ἐλέφασο ἡ 
-“ » , ΄ὔ ᾽ » οἿ ,ὔ ΄, ν , Δ » “ δος Φ' 3. . »" Η Ϊ τῆς τῶν καμπύλων κάμψεως ἐν τοῖς περὶ πορείας πρότερον μυκτὴρ ἀντὶ χειρῶν, τῶν δ᾽ ἐντόμων ἐνίοις ἡ γλῶττα ὠτὶ 
ἐπέσκεπται κοινῇ περὶ πάντων. ἔχασι δὲ καὶ κέρκον τὰ τοι- ςόματος, τύτοις δ᾽ ἀντὶ ὀδόντων καὶ χειλῶν τὸ ῥύγχος ἶφε 

Ὁ Ν Ν , ν δ᾽ ᾿ , «νΝ δ ὦ ἮΝ » »,᾿ Ὶ Δ .“ » ’ὔ ν ,’ ῷ΄. δ 

αὔτα, τὼ μὲν μείζω τὰ δ᾽ ἐλάττω, ὑπὲρ οὗ τὴν αἰτίαν νον. περὶ δὲ τῶν αἰσθητηρίων εἴρηται πρότερον. αὐχένα 

καθόλον πρότερον εἰρήκαμεν. ἰσιχνότατος δ᾽ ὁ χαμαιλέων Ὁ ἔχει τεταμένον τῇ φύσει, καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥντῃ 
» ᾽ -“ ᾿ 

τῶν φοτάκων καὶ πεζῶν ἐς ν᾽ ὀλιγαιμότατον γάρ ἐςι παάν- καὶ τἄλλα καὶ τῦτον τὰ μὲν βραχὺν τὰ δὲ μακρόν, καὶ 

των. τότυ δ᾽ αἴτιον τὸ ἦθος τῷ ζώου τὸ τῆς ψυχῆς" πολύ- σχεδὸν ἀκόλουθον τοῖς σκέλεσι τὰ πλεῖςα. τὰ μὲν γὰὼ 
ν ΜΝ “ ᾿ μόρῷον γὰρ γίνεται διὰ τὸν φόβον, ὁ δὲ φόβος κατάψνξις μακροσκελῆ μακρὸν τὼ δὲ βραχυσικελὴ βραχρὸ ἔχε τῷ 

᾿ Ρ ““ι . δι’ ὀλιγαιμότητά ἐςι καὶ ἔνδειαν θερμότητος. περὶ μὲν ἦν αὐχένα, χωρὶς τῶν ςεγάνοπόδων" τὼ μὲν γὰρ εἰ εἶχε βμ 

4, εἰς τὰ ὕπισϑεν Κ΄. ἢ ἠρεμῶντος τῇ σώματος τῇ λοιπῷ δ', τὸ λοιπῦ σώματος ἀρεμῦττος Τ 11 τότυ δ᾽ αἴτιον δ'Ζλ ἢ 2. ἑλκτόν δ᾽ εἰ μα 
Ὁ. ἢ ἰςιν οπὶ 5. ἢ ἔχειν ροβὶ 3, σπονδύλυς (σποδύλυς 5) Ριδῦ, ᾿ ἀ. τὴν οπὶ ργ ὅ). ἢ τῦ “- 5: φυλακὴν] πρὸς δὲ τὸ βέλτιον φιλιο 
κῆς τε ἔτικα (δεκεν 5) δύ. 1 5 εἰ 7. ὄπισθε Ῥ, δὶ 5. μακρὸν γὰρ ἄν καὶ ὧπνν .5, ἅπυν Ὑὲρ ὃν καὶ μακρὸν Υ. 1 6. τε οπὶ ΚΤ. ἢ τ» 
φὴν δ οἱ ρὲ Κ᾽. ἢ καὶ τήρησιν τῶν ὄπισθεν Κ᾿ ἡ Ἴ. μέν οπι Ῥιδῦ. ἵ 8. ἔχει δὲ ταῦτα τὰ ζῶα καὶ Κ΄. ἢ τῷ] τὸ ΘῪ, τὸ τῷ δ.1 
9. δ᾽ ὕτ᾽ ὑταῦθα ὑτ᾽ ἐν τῷ ἀλλ} σώματι ἔχουσιν. ἔχει δὲ οὐδὲὶς ὑδ᾽ ὄρνις. τούτον δ᾽ αἴτιον τὸ Ῥϑῦ. 11. τάτων ἔχειν Σ΄, ἵ 12. ὑπ 

ἡάλακτός ἐςι καὶ οἷον ἀγγεῖον Υ΄, ἢ ἔχει δὲ ἐδὲ ταῦτα ὑτ᾽ ἄλλο τῶν μὴ (μὴ οπι ργ 9) ζωοτοκώντων ἐν αὑτοῖς ὑδὲν γάλα Ῥϑῦ. ἢ 4. υἱ 

ἡ τροφὴ ἰγγίεται γαλακτώδης ὑπάρχουσα ἐν τοῖς ζῳοτόκοις τροφή ὶ, ὠῷ ἔγγύεται ἡ γαλακτώδγς ὑπάρχουσα ἂν τοῖς ζωοτόκεις τροφῇ δ0.} 

ΑἼ. καμπύλων] σκελῶν Ὁ, καμπύλων σκιλῶν Τ΄, ἢ ἰν τοῖς περὶ πορείας" ταῦτα γὰρ ἐπέσκεπται 0, ἱπέσκεπται πρότερον (πρέσϑεν 7) ὦ; τῆς 

πεὰ πορείας δ᾽ ὕ). πρόσθεν οἰίατα Χ΄. ἢ 18. περὶ πάντων] πᾶσιν 5]. ᾿ὶ τὼ τοιαῦτα οπι Ζ. ἢ 19. ζ] ἧς δῦ, αὶ 20. ἰσχνότατος -- 81. 
ἰς Ὁ] ὁ δὲ χαμαιλέων τῶν φοτόκων καὶ πεζῶν ὀλιγοσαρκότατές ἐςιν Υ, το ἰςν ῬδΟ ἰφὶ πάντων. 21. ὀλιγαιμότατος γάρ ἰςι Ῥδῦ, δὰ ὴ 

ἐλιγαιμότατον εἶναι Υ, ἢ 22. τότου --- ψυχῆς] αἴτιον δὲ τὸ τῆς ψυχῆς ἦθός ἐςιν αὐτοῦ 57. Π πολύμορφον --- 23. φόβον] διὰ γὰρ τὸν Ψ 

βον γίνεται πολύμορφος Ῥϑῦ. ἢ 23. ὃ -- 2΄. ἄδειαν] κατάψυξις γὰρ ὁ φόβος δι᾿ ὀλιγαιμίαν καὶ δι᾿ (δι᾿ οπχ .5) ὥδειάν ἰςι Ῥδῦ, ἢ ΩΣ 
πε μὴν ὦ] καὶ πεὴ μὶν Ῥϑῦ. . 

4. τῶν τε ἀπόδων] ἀπόδων τε Υ΄, [ μόρια -- ἔχει] μόρια τὰ ἱκτός ἐςι Σ΄ τε αὐτῶν ἐςὶν ἐκτός δ᾽. ἢ 2. τιν αἰτίαν δῦ). 1 3. ἐα }. 
ΡτῸ ἰοῖο ἰοο ἐν δὲ -α δ. ἧττον ΧΟ οἱ δ᾽ ὄρνιθες ἀλλήλων μὲν τοῖς μορίοις διαφέρουσι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ ὑπερσχὴν καὶ δλιψα 

ἀ. καὶ δηΐθ κατὰ οπὶ 0. ἢ 5. εἰσὶ --- βραχ.] οἱ μὲν γὰρ μακρ. οἱ δὲ βραχ. εἰσὶν αὐτῶν Κ . αὐτῶν ον ῬΟὕ. ἢ 6. καὶ -- ἔχρυου) καὶ κὸ 
«λατεῖαν ἴχουσι τὴν γλῶτταν Υὺ, ἴ 3,7. ὁμοίως} ὡσαύτως ῬΟΘΌΟΖ. ᾿ δὲ μ. -- 8. ἀλλ] δ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον διαφέροντα ἀλλήλων ἔχουσι μέμε Ρ, 
δ᾽ ἐπ’ ὀλίγον (ὀλίγων Ο Ζπι) διαφέρνσιν ἀλλήλων τοῖς μορίοις Οϑὕζηι. ἢ 9. καὶ τῇ μορφῇ] κατὰ τὴν μορφὴν ΤΡ. ᾿' 11. τρχοτά ἰᾳ τὸ 

δὲ] ἐςι οϑὕΖπι. 1} λεπιδυτὰ τὰ δὲ φολιδωτὰ Κό. οἀάυπι 9.5 ὕζΖηει τυγχάνουσιν ὄντα, ῬΊΥΪ τὼ δ᾽ ὅτομα. ἢ 12. καὶ τὸ] τὸ δὶ Μο] 
43. ἄσχιςον] ἄαχιςόν ἰςι ΧΡ. ἢ 11. σχιςόν ἰς.] σχιςὸν ΟἿΣ, σχίζεται τὸ πτερόν Υγό. ᾿ καὶ] ἔςι δὲ Υὸ. ἢ 15. κεφαλῇ) φυλακῇ (ὅ 
πι. ᾿ περιττὸν Ο. ἢ 16, ῥύγχους ἔχνσι φύσιν Κύὺ. ᾿ 17. ἀντὶ ςὅματος ἐνίοις ἡ γλῶττα Ο 5, ἐνίοις ἀνπὶ ςόματος ἡ γλῶττα (γλῶσσα δα 
ῬόΖηι. " 18. τέτοις] τύτωγ Τὸ. ἢ χειρῶν Ῥᾷδ. 1! τὸ ῥύγχος ὄςισον ὃν Κ, τὸ ἑ. ὀςικὸν ὃν ὅ, αἴθγχαθ δῃΐθ ἀντὶ. τὸ ξύγχος ἐφὴ σι. ἱ 49. εν 

σθητικῶν Ζ. ἢ πρότερον Υό: οοἰοτί πρόσϑεν. ἢ 20. τεταμένον ἔχει ΡΟ ϑὕΖπηι. ἢ τὴν φύσιν Ζ. Π καὶ] ὡς τἄλλα καὶ Ῥὶ ὥστῳ καὶ τὲ 

ἄλλα καὶ ΧΡ. [[| 21. τἄλλα] τἄλλα ὅσα ἔχει αὐχένα Ὑύ. ἢ τῶτον] τύτων ΡῸ 5 ὕΖμηι, τότων δὲ ΣΡ. 1] μακρὸν τὰ δὲ βρ. Τὸ. 1 832. ο. 

τὰ πλ.} πλείξοις κατὰ τὰ σκέλη τῦτο (καὶ τῶτο }) τὸ μόριον ῬΥΦ. | γὰρ οτὰ 8. }᾿} 24, εἴ ὅν ργ Ζ, οι ἰῃ ἰδουπα ὅ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ  ΜΟΡΙΩΝ Δ. 693 

κὸν ἐπὶ σκέλεσι μακροῖς," οὐκ. ὧν. ὑπηρέτει αὐτοῖς ὀκαὐχοὶν δῷ τὶ μέ μόριον, διόπερ᾽ ἀντὶ ὠμόπλάτης τὰ τελευταῖα ἐπὶ 
πρὸς τὴν ὠκὸ τὴς γῆς. νομήν, τοῖς δ᾽, εἰ, μακρὸς ἦν ἐπὶ τῷ νώτια τῶν ἀτερύγων ἔχουσιν. σπθη δὲ καθάπερ ἄνθρω; 
βραχέσιν. ἔτι τοῖς κρεωφάγοις αὐτῶν ὑπενάντίον τὸ μῆκος σὸς δύο, κεκαμμένα καθάπερ τὰ “τετράποδα εἴσω, καὶ ὧν 

πρὸς τὸν βίον" ὁ γὰρ μακρὸς αὐχὴν ἀσθενής, τοῖς δ᾽ ὁτβίύς ὥσπερ ἄνθρωπος ἔξω" τῶς δὲ πτέρυγας, ὡς τὰ πρόσθια 
. ᾽ γὼ ν » -,μ ᾧ Η . 3 

ἐκ τὸ κρατεῖν ἐςύ. διόπερ ἐδὶν. τῶν γαμψωνχχων μα»ρὸν ς σκέλη "τῶν υτοτραπόδων, ἐκὶ τὸ περιφερές. δίπυν δ᾽: ἐξ ἀναγ» 
ἔχει τὸν αὐχένα. τὰ δὲ. ςεγανόκοδα τκαὶ διηρηρεένλυ μὸν δῆς ἐς" τῶν γὰρ ἐναίμων. δ τῇ ὄρνιθος οὐσία, ἅμα δὲ. καὶ 

ὙΌΣ ΄ ὡς ον τὰν δε Ὁ ἊΝ μ που ΑΝ. ἤϑέκοοι, ἃς ᾿ Ψ ΑΝ τς ἩΝΡῚ ᾿ δ - τὰ . 
ἔχοντα τοὺς πόδας σετιμωμόους δέ, “ὡς ἐν τῷ αὐτῷ! γώδι αᾳτερυγωτός,, »τὰ δίἔκαιμὰ οὐ. κινεῖται πλείοσιν Α: τέτταρσι 
ὄντα τοῖς ςεγανόποσι, τὸν μὲν. αὐχάνα μακρὸν ἔχυσιν φΡ σνριείοις, "σαὶ μὲν οὖν ὠπηρτημένω. μόρων τέτταρα, ὥσπερ 

σίμος γὰρ τοίδτος ὧν πρὸς τὴν τρυφὴν τὴν ἐκ τῷ ὑγρῶ, τὰ τοῖς ἄλλοις τοῖς πεζοῖς καὶ τοῖς πορευτικοῖς, ἔς καὶ τοῖς 
δὲ σκέλη πρὸς τὴν νεῦσιν βραχέα. - διαφορὰν δ' ἔχει καὶ το ὄρνισῳψ"“ ἀλλὰ τοῖς μὲν βραχίονες καὶ σκέλη τέτταρα ὑπ- 
τὰ ῥύγχη. κατὰ τὸς. βίυς. " τὰ μὲν γῶρ. εὐθὺ, ἔχειντιὰ δὲ ἀἴρχει, . τοῖς δ᾽ ὄρνισιν ἀντὶ τῶν “προσθίων σκελῶν αὶ βραχιό- 
γαμιψόν, εὐθὺ μὲν ὅσα τροφῆς -ἔνεκεν, ψαμλψὸν δὲ τὰ ὧν νῶχ πτέρυγες. τὸ ἴδιόν ἐς χ᾽ κατὼ ταύτας γὰρ' τονρκρί εἰσί, 

ἐς 7 , Ν τὰ τ ἐν "ἮΝ ὁ Ἂν ἘΠΗ͂Ν Ἔν ΤΑΙ Ὺ “" -ἶ »ν»γ» 4“ ΟΝ Οὐ τα "δ φιν ᾽ 
μοφαγα," χρήσιμον γαρ᾽ προς το κρωτεῖκετο. τοίδτον,: τὴν: δὲ πῷ ὃ ὄρνιθι ἐν τῇ ὅσία το ΠΤΉΤΟΚΟΥ εςιν, ὠξε λείπεται αὖ» 

σφροφὴν ἐμυγκαῶν ἀπὸ ζῴων πορίζεσθαι; καὶ τὰ πολλλεὶ νροῖξὶ ἐξ. ἀνάγκης δίποσιννεΐδαις ὕτω “γὰρ τέτταρσι: σημείοις 
βιαζομώοις. ὅσων δ᾽ ἔλειος ὁ βίος καὶ. ποοφάγας.. πλάτυ 45 κινήσονται μετὰ. τῶν στερύγων." εῆθος δ᾽ ἔχουσιν' ἅπαντες 
τὸ ῥύγχος ἔχουν" πρός τε γὰρ τὴν ὄρυξιν᾿ χρήσιμιον τὸ ὀξὺ καὶ σερκῶδες, ὀξὺ μὲν πρὸς τὴν πτῆσιν (τὼ γὼρ πλα»- 

σοΐτον καὶ πρὸς τὴν τῆς. τροφῆς σπάαιν. καὶ παυρώ»" ἔπα τέα πολὺν «ἀέρα. ὠδέντα δυσκίνητά ἐς ὺ, σαρκῶδες δέ, διότι 

δὲ καὶ μακρὸν ἔχει τὰ ῥύγχος “τῶν τοιύτων,: ὥσπερ: καὶ τὸν τὸ ὀξὺ, ἀσθενὲς. μὴ πολλὴν ἔχον σκέπην. ὑπὸ δὲ τὸ ςῆθος 

αὐχέα, διὰ τὸ. λαμβαΐειν τὴν τροφὴν ἐκ τὰ βάθους.: καὶ κοιλία. μέχρι πρὸς τὴν ἔξοδον. τοῦ περιττώματος. καὶ τὴν 
τὰ. πολλὰ τῶν τοιούτων καὶ τῶν ςεγανοπόδοων. ἢ ὡπλῶφ κου τῶν σκελῶν καμπήν, καθώπερ τοῖς τετράποσι. καὶ τοῖς ἀν» 

ἽΝ Ν ὔ γΝ , »"“Ὅ“.  “ ,} “““ε “-Ψ ΓΑΕ. 3 Ἃ ᾿Ὶ κᾳ, -“ ΄, -“ .“ 

κατὰ τὸ μόριον ταὐτὸ θηρεύοντα Τὴ τῶν ἐν. τῷ ὑγρῷ ἔμιᾳ θρώποις,᾿ μεταξὺ μὲν οὖν τῶν πτερύγων καὶ τῶν σκελῶν 
ζῳδαρίων" καὶ γύεται τοῖς τοιότοις ὁ μὲν αὐγὴν καθάπερ ταῦτα τὰ μόριά ἐςιν, ὀμφαλὸν δ᾽ ἐν μὲν τῇ γενέσει ὥ- 
ἁλιευτικὸς κάλαμος, τὸ δὲ ῥύγχος οἷον ὁρμμὰ καὶ τὸ ἄγε πάντα ἔχει" ὅσαπερ ζῳοτοκεῖται ἢ φοτοκεῖται, τῶν δ᾽ ὁρι 
κιςρον, τὰ δὲ πρανὴ τοῦ σώματος καὶ τὰ ὕατια, “καὶ τὰ πίθων «αὐξηθότων ἄδηλος. ἡ δ᾽ αἰτίω δήλη: ἐν τοῖς περὶ 

τῷ καλιμόκ θώρακος. ἐπὶ τῶκ τετῤκπόδων;. ἁλοφρὴς. ὁ τόν 25 γέμεαιν"" εἰς γὰρ. τὸ ἔντερον ἡ σύμφυσις γίνεται, καὶ οὐχ 
πος ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ἐς" ὠπηρτημένας. γὰρ ἀντὶ τῶν θρα,ν ὥσπερ. τοῖς ζῳοτόκοις τῶν φλεβῶν τι μόριόν ἐςιν, ἔτι τῶν 

Ἃ.. -“ “ -» ΣΝ ὦ Ν ὃ , ἡ ε Ν ᾿ Ν , 
χιόνων καὶ τῶν σκελῶν τῶν προσθίων ἔχεσι τὰς υδλο νὰ ὀρνίθων οἱ μὲν πτητικοὶ καὶ τὼς πτέρυγας μεγάλας ἔχωσι 

᾿ ᾿ Ἷ Ἢ ῃ ᾿ . . 

“ 
μὰ δῷ 

4. ὑπηρετεῖτο κι, Ἱ 2. ὑπὸ ΤΌ. μας ' " 3. ἐτῇ ἕν Ἴε Ζῃ. ᾿ φαριθνδηρι Ρόδύτι. Ι ὁποβιτίως Τρ. Ι τὸ] ἃ ἂν ἦν τὸ ῬΨῬΌ. Ἴ 

ἁ. ἀσθενὴς γὰρ ὃ μακρὸς αὐχήν Κ δ. ἰ) 5. τὸν αὐχένα ἔχει μακρόν Υδ. ἢ 7. ὡς] καὶ Υό, οταὰ πι. ἢ 8. ὄντων Υό. [1 9. πρὸς τὴν ἐκ τὸ ὑγρῦ τροφήν Υ. ἢ 
40. βραχέα πρὸς τὴν νεῦσιν. «διαφέρει. δὲ καὶ ΥΡ. ἃ 12. μὴ] μὲν ἦν Οὔ), μὲν ἔχει τὰ ῥύγχος Υῥι ἢ ἔνεκε .5, ἕνεκα, πὶ, χιάμιν ΧΟ. 1]. τὸ ὠ- 

μοφάγον ῬΟδῦΖηι. ᾿ 13. χρ. -- 1ἀ. πορ.] ἐπὶ τὸ κρατεῖν γὰρ τὸ τοιῶτον χρήσιμον, ἀνάγκη δὲ τὴν τροφὴν πορίζεσθαι ἀπὸ τῶν ζώων Υδ. ἢ 
44, καὶ τὼ πολλὰ βιαζομένοις οτα Ο δὕζηι. ἢ 15. δ᾽ ἔλ. ὁ βίος} δὲ ὃ βίος ἡδὺς Ῥρδῦπι εἰ ρν Ζ ᾿ἱ πλατὺ] πολὺ Ζ " 16. ἔρευξιν 

Ῥ. ἢ 117. σπάσιν τῆς τροφῆς Τύ. 11 -18. δὲ τύτων μακρὸν ἔχει τὸ ῥύγχος, καθάπερ καὶ τὸν αὐχένα" τὴν γὰρ τροφὴν λαμβάνουσιν ἐν Κὖ. ἢ 

19. καὶ] καὶ σχεδὸν Υὸ. ᾿ 21. τὸ οπλ 7. ἢ! ταντὰ .8, ταῦτα 2. 1 δήρευτον ὁ. ἢ ἀγρῷ Οπι. Ἱ 22. τοῖς τοιύτοις] τύτοις Ζ, ᾿ 23. ἁλιευ- 
ταῖς ὁ κι ῬΟΘΌ, ἁλιευτικὸς δ κι Τὺ. ἢ τὸ δ] καὶ τὸ Ῥ. ἡ οἷον ἡ ὁρμιὰ Ζύ. ᾿ὶ 2ή. τὰ δ᾽ ὕπτια τῷ σώματος καὶ τὸ πρανῆ ΣΟ. πρηνῆ 
Οὐὕιι. Β 25. ὁλοφυὴς ὃ τόπος τος ἐπὶ }, τος ὁ τόπος ὁλοφνὴς ἐπὶ ΣΧ. |[ 26. ἀπηρτημένας γὰρ] καὶ ἔχυσιν υὐ νά, Οσαΐβ80 21. 

ἔχυσι, Υ͂ν. ἢ 26. ἀν] ἀπὸ ΟΣ ὁπι. Ἱ 217. ἴδιον μόριον τὼς πτέρυγας 7ό, οταῖδδο οὐπὰ 9 τι. 

4. ὠμοπλάτου ὁ. ἢ τὰς τελετὰς ἐπὶ τῷ νώτν Ὁ, ἰπὶ τῷ νώτυ τὰς τελευτὰς 70. ἵ 3. δύο ροβὶ 2. δὲ ΖΡ. ἢ 3.. κεκ. δὲ καθ. ΣΌ. ἢ 

ἄσω Ζ, ἴξω Σὺ εἰ το Ζ. ἢ ἀ. ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος Οπι εἴ τὸ ζ.. ἤ εἴσω ΥΖ . ἢ ὡς] ὥσπερ 7, ἀπις ροβὶεἰ8. 5. ἐπὶ τὸ περιφερές. Οδ 
Ζ πε οτα. ἢ 5, δίπουν δ᾽ ὄρνις ἐξ ἀκέγκης ἐς! }, ἔςι δὲ δίπουν ἐξ ἀνώγκης Κ. Ἱ 6. γὰρ] μὲν γὰρ Υ, οχα ῬΟδῦρι. 1 τὴν ἐσίαν ὃ ὅὄρτις 

ΣΡ. ἢ 1. πτερνγντὸν ΟΖ εἰ ὉΥ ζ), πτερωτὸν πι. ἢ δ᾽] γὰρ Ζ. Ἱτέταρσι ζ), τέτρασι 5 ΚΖώπι. ἢ" 8. μόρια οπι .δ' οἴ ΡΥ ὅ). ἢ! τέσ- 
δαρα ΟΖ. ᾿ ὥσπερ) ὥσπερ καὶ 7ὸ. ᾿ὶ 9. τοῖς πεζοῖς καὶ οπι Ζ. |] 10. σκέλη] σκέλη τοῖς δὲ τετρώποσι σκέλη ῬΎ.ΡΦ. ἢ 42. πτερύγιον 
ποινόν ἰςι ΟδὕΖμηι. ἢ ταῦτα πι. ᾿ὶ 13. δ᾽] γὰρ ξοτγ Ζ. Π᾿ τῶ πτητικῶ ἐξὶν εἶναι, ὥςε Ῥ. 1} ἐξ ἀνάγκης αὐτοῖς Κρ. ( 4Λ, τέτρασι 5 ΚΖ 
ὄπε, μετάρσιοι Ῥ. {[15. κινηϑήσονται . ΠΠ15 εἰ 21. πτερυγίων Κ. 16. πλατέα] λεπτὰ ὁ. ᾿ 17. ἀέρα οτὰ «δ ἱπ ἰδουμα, ᾿ ὠθῶντα] 

πιῶντα Υὺ. 1} 19. κοιλία μέχρι] τὴν κοιλίαν ἔχει Κρ. [ἱ τὴν οπι Ζ, ἢ ἔξωυϑεν Σύ. 22. τῇ μὲν πι. 1] πάντα ΥΡ. ἢ 23. ἔχουσν Ζ. 
ζωστοκεῖ Ο.5 ὕπι. || ὠοτοκεῖ Οὔ. 1 ὀρνίθων δ᾽ πι. Ἱ 92. κ δ᾽ αἰτία δήλη] δῆλον δ᾽ Οὐδ ὕζμπι. [] ἯΣ τὴν γένεσιν ΧΡ, || .26. τοῖς ογᾺ 
»ῈῈ εἰ με ὅ. ᾿ὶ ἔτη εἰσὶ δ᾽ ἔτι ΖΦ. 1 27. καὶ οται φοδῦ. 1] ἔχνσι μεγάλας ΟδΌ, 
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καὶ ἰσχυράώς, οἷον οἱ γαμψώνυχες καὶ ὠμοφάγοι" ἀγώγκη ἐνίοις δ᾽ ἀντὶ τότων συμπληροῖ τὸ μεταξὺ τῶν ποδῶν" χαὶ 

γὰρ πτητοιοῖς εἶναι διὰ τὸν βίον, ὥσθ᾽ ἕνεκα τότε καὶ πλῆ- διὰ τοῦτο ἀναγκαίως οἱ πλωτοὶ τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν ἁπλῶς 

θος ἔχουσι πτερῶν καὶ τὰς πτέρυγας μεγάλας. ἔςι δ᾽ οὐ εἰσὶ ςεγανόποδες, οἱ δὲ διηρημένην μὲν ἔχεσι τὴν καϑ' ἔμ. 

μόνον τὰ γαμψώνυχα ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένη ὀρνίθων πτη- τὰ τῶν δακτύλων φύσιν, πρὸς ἑκάςῳ δ᾽ αὐτῶν προσπέφυ- 
τικα,, ὅσοις ἡ σωτηρία ἐν τῇ ταχυτῆτι τῆς πτήσεως ἢ ἐκ- 5. κεν οἷον πλάτη καθ᾽ ὅλον συνεχής. ἐξ ἀνάγκης μὲν ἵν τοῦ. 
τοπιςικὸς ὁ βίος. ἔνια. δ᾽ ὁ πτητικὰ τῶν ὀρνίθων ἐςὶν ἀλλὰ τὰ συμβαίνει διὰ ταύτας τὰς αἰτίας" ὡς δὲ διὰ τὸ βὸ- 

βαρέα, οἷς ὁ βίος ἐπέγειος καὶ ἔςι καρποφαγα ἢ πλατὰ τιοκ ἔχουσι τοιότες τὸς κόδας τῷ βίου χάριν, ἶνα ζῶπις ὦ 
καὶ περὶ ὕδωρ βιοτεύεσιν. ἔςι δὲ τὰ μὲν τῶν γαμψωνύχων ὑγρῷ καὶ τῶν πτερῶν ἀχρείων ὄντων τὲς πόδας χρησίμους 
σώματα μικρὼ ἄνευ τῶν πτερύγων διὰ τὸ ἐνταῦθα ἀνα- ἔχωσι πρὸς τὴν νεῦσιν. γίνονται γὰρ ὥσπερ αἱ κῶπαι τι 
λίσκεσθαι τὴν τροφὴν εἰς τὰ ὅπλα καὶ τὴν βοήθειαν' τοῖς ιοὸ πλέεσι τὰ πτερύγια τοῖς ἰχθύσιν" διὸ καὶ ἐὼν τῶν μὲν τὰ 

δὲ μὴ πτητικοῖς τάναντίον τὰ σώματα ὀγκώδη, διὸ βαρέω πτερύγια σφαλῇ, τῶν δὲ τὸ μεταξὺ τῶν ποδῶν, ὑκέτι τέρ 
ἐςίν. ἔχασι δ᾽ ἔνιοι τῶν βαρέων βοήθειαν ἀντὶ τῶν πτερύγων σιν.. ἔνιοι δὲ μακροσκελεῖς τῶν ὀρνίθων εἰσίν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὁ 
τὼ καλύμενα πλῆκτρα, ἐπὶ τοῖς σκέλεσιν. ἅμα δ᾽ οἱ αὐτοὶ βίος. τῶν τοιότων ἔλειος" τὼ δ᾽ ὄργανα, πρὸς τὸ ἔργον ἡ φύ- 
ὁ γύονται πλῆκτρα ἔχοντες καὶ γαμψώνυχες" αἴτιον δ᾽ ὅτι σις ποιεῖ, ἀλλ᾽ αὶ τὸ ἔργον πρὸς τὰ ὄργανα. διὰ μὲν ἦν τὸ 
ἀδὲν ἡ φύσις ποιεῖ περίεργον. ἔςι δὲ τοῖς μὲν γαμψωνύχαοις ι5 μὴ πλωτὰ εἶναι ὁ ςεγανόποδώ ἐςι, δια δὲ τὸ ἐν ὑτεύμπι 

καὶ πτητικοῖς ἄχρηςω τὰ πλῆκτρα" χρήσιμα γάρ ἐξὶν ἐν εἶναι τὸν βίμν μακροσκελῇ καὶ μακροδάκτυλα, καὶ τὸ 
ταῖς πεζαῖς μάχαις, διὸ ὑπάρχει ἐνίοις τῶν βαρέων" τὸὐ: καμπὰς ἔχωσι πλείες ἐν τοῖς δακτύλοις οἱ πολλοὶ αὐτῶι, 

τοῖς δ᾽ οὐ μόνον ἄχρηςοι ἀλλὰ καὶ βλαβεροὶ οἱ γαμψαὶ ἐπεὶ δ᾽ αὶ πτητικὰ μέν, ἐκ τῆς δ᾽ αὐτῆς ὕλης ἐςὶ τάντα, ἡ 
ὄγυχες τῷ ἐμπάγτυσθαι ὑπεναντίοι πρὸς τὴν πορείαν ὄντες, εἰς τὸ ὑροκύγιον αὐτοῖς τροφὴ εἰς τοὺ σκέλη καταναλισχι 

διὸ καὶ τὰ γαμψώνυχα πάντα φαύλως πορεύεται καὶ ἐπὶ Ὦ μόη ταῦτα ηὔξησεν. διὸ καὶ ἐν τῇ στήσει ἀντ᾽ ὑροτυγίν 
πέτραις ὁ καθιζάνουσιν" ὑπεναντία γὰρ αὐτοῖς πρὸς ἀμφό: χρῶνται αὐτοῖς" πέτονται γὰρ ὠπατείνοντες εἰς τὸ ὅπισύο' 
τερα ἡ τῶν ὀνύχων φύσις. ἐξ ἀνάγκης δὲ τοῦτο περὶ τὴ ὕτω γὰρ αὐτοῖς χρήσιμα τὰ σκέλη, ἄλλως δ᾽ ἐμποδίζει 
γένεσιν συμβέβηκεν. τὸ γὼρ γεῶδες ἐν τῷ σώματι καὶ ἔξ: ἀν. ἔνια ὃὲ. βραχέα σκέλη πρὸς τῇ .γαςρὶ ἔχοντα τέτιν 
ορμὸν χρήσιμα μόρια γίνεται πρὸς τὴν ἀλκήν' ἄνω μὲν ται: τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν οὐκ ἐμποδίζουσιν οἱ πόδες. οὗτω, 
ῥυὲν ῥύγχους ἐποίησε σκληρότητα ἢ μέγεθος, ὧν δὲ κάτω 25 τοῖς δὲ γῳμψώνυξι καὶ πρὸ ἔργου εἰσὶ πρὸς τὴν ἁρταγί 
ῥυῇ, πλῆκτρα ἐν τοῖς σκέλεσιν ἢ ἐπὶ τῶν ποδῶν ὀνύχων τῶν δ᾽ ἐχόντων ὀρνίθων τὸν αὐχένα μιακρὲν οἱ μὲν παχύτε 
μέγεθος καὶ ἰσχύν. ἅμα δ᾽ ἄλλοθι καὶ ἄλλοθι ἔκαςα τός ρον ἔχοντες πέτονται ἐκτεταμένῳ τῷ αὐχένι, οἱ δὲ λεστὸ 

των οὐ ποιεῖ" διασπωμόη γὰρ ἀσθενὴς γίεται ἡ φύσις τό. καὶ μακρὸν συγκεκαμμέώῳ᾽" ἐπιπετομένοις γὰρ διὼ τὴν ταῖς 
τὸ τῷ περιττώματος. τοῖς δὲ σκελῶν κατασκευάζει μῆκος. πὴν ἧττον εὐθρυπτόν ἐςιν. ἰσχίον δ᾽ ἔχασι μὲν οἱ ὕρνιδες τόρ 

1. οἱ οπι 5 ὕΖπι. ἢ καὶ] καὶ οἱ ῬΟϑ ὕΖπηι. ἵ 2. πτητικνὺς ῬῚ πτητικὰ Υ. ἢ διὰ βίου ΟϑΖπηι. ἢ ὥστε διὰ τοῦτο Τῇ. 
παὶ φἀάϊθι! πε. ἢ πλῆθός τε ἔχουσι Υ΄. ἢ 3. τὰς οἵα .5. [ 5. ἐκτοπιςικὸς ὁ βώς] ἱκτοπιξικά Οδὕζρι. ' 6. ἀλλὰ βαρία ἰδὲ δι} 

Ἴ. ὅσοις ὙΠ .8] ἢ ὁ Ξφδῦπι. ἢ πτωτὰ ὁ. Π 8. τῶν οτὰ Ῥ. Ε 9. μικρὰ καὶ ἅνεν τῶν πτερῶν καὶ τῶν πτερύγων Χό. ᾿ ἱπεῦβα) ἐ 
. ταύτας Οϑ ὕΖπι. 10. καὶ] καὶ εἰς πι. ΠΠ- 11. μὴ οι Ῥ. {{|412, ἔνια Ζπι. ἢ ἀντὶ οτα Ῥ. !|1 τῶν οτχ .5. ἢ 13.- καλύμενα] ἀοίαῖ 
Ζ ἢ 15. περίεργον ὑδὲ μάταιον. ἔςι Υ7ὸ. ἢ .16. καὶ οπιὶ 5). ἢ 17. διόπερ Υό. Ἰ τῶν βαρίων ἐνίοις Υ ὁ, ἐν τοῖς τῶν βαρέων ρϑύπο! 

48. ἄχρηξον οἱ πιοχ βλαβερὸν ἔζη. ." 20. διὸ απὰ .8.. }} τὰ} κατὼ ὁ. {Π| φαύλως} χαλεκῶς Ο δι. [1 ἐπὶ ταῖς απ. Υὸὺ. ἢ 33. ἴζημν 
ἐκ τότου τὰ χρ. Τϑ. ἃ 2. ἄνωθεν πε. ἢ 26. ῥυύτα 57Σὃ εἰ γγ ὅ.. ᾿ πλῆκτρω ἰσχυρὼ ἐν Ο.5 αι. [1 ἐνύχον] ἃ ἐπὶ τῶν ὀνύχων Χιν.ἢ 

2Ὶ[. δ' ἄλλο Ῥ. ἢ 28. διασπώμενα 8. 
4. τὸῇ τὰ Τῥ, οπι Ῥι8. ἢ 2. ἀναγκαῖον Κι, ὡς ἀναγκαῖον Οϑὥπι. ὮἾ ἡ, τῶν οτὰ Τδ. |1 συμπέφυκε ῬΟϑ'ὕπι. ἢ 5. πλάττυ 8.} 

καθ᾿ ὅλον καθόλου ὅπι. ἢ 6. βέλτιςον ὁ. Π 1. τὸς οπι Τό. ἢ 8. πτερυγῶν Χῦ. ἢ ὑσῶν ὃ. ἢ 9. ἔχνσι ῬΟΘΣ. ἢ ὥσπερ καὶ αἱ χῦτω 
Ῥ, ὥσπερ κωπήρεις Οϑὕπι. ἢ τοῖς οἵα ῬΟδῦπι. ᾿ 10. τὰ] καὶ τὰ Κ᾽, γὰρ ΙΒ, καὶ πι, Ἰασαπιαπι 7. ἢ ὧν πι. ἢ 11. ἀσφαλᾶ δ} 

τὸ] τὰ Ῥρϑῦ, οπι Υό. 13. δ᾽} γὰρ Οδῦπι. ᾿ 1ἀ. μὴ τὸ Οὔ, καὶ 15. εἰσι 7. ᾿ 16. μακροδάκτυλα ἔνια αὐτῶν ἐς»" διὰ δ π 

μακροδάέκτυλα τὰς ῬΥ͂ν. ἢ 18. πηκτὰ 5. 1 19. ἐροπύγιον Εν, ὀρροπύγιον ΟἿΣ, ὑποπύγιον ὅπι. ἢ 20. ὑροπηγίου 20, ὀροπυγίου Τὺ: αἰαὶ 

δρροπυγίον. Π 21. τὰ δ. ἢ 22, χρήσιμον πι. ἢ ἐμποδίσειεν Υύ. ἢ 28. ἔνα δι] τὰ δὲ ῬΥ͂δ, 'ν 8. ἢ βραχυσκελῇ ῬΎΥ͂δ. ἴ γκείᾳ πι.} 
τίτανται ῬΥ͂ ὁ, πρὸς τὸ πέτεσθαι Ὁ 5 ὕσπι. ᾿ 24. ἐκ οπι Υὺ. Ἰ ὕὅτω] αὐτῶν Υῦ, οἵὰ 5 οἱ ρὺ ὅ). ἢ 25. γαμψωνύχοις καὶ πρὸς ἔξγν ἐὰ 
εἰς Χϑ. ἢ 836. πλατύτερν ῬΟϑδἴπι. ἢ 21. πέταται ῬΟδΌ, πάντες πέτανται Κύὺ. ἢ 28. ἐπικεκαμμόω Υὺ. ἐπισυγκικαμμόν ἢ οἱ 

5. 1 ἐπιπ. -- 29. ἐς, σειόμενον γὼρ διὰ μῆκος τὸ λεπτὸν εὔθραυςόν ( εὔθραςον ΧῚ ἐςιν ῬΥΦ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ. 

τις ἧ, οὐκ ἂν δόξαιεν ἔχειν, ἀλλὰ δύο μηροὺς διὰ τὸ τοῦ 
ἰσχίου μῆκος" ὑποτέταται γὰρ μέχρι μέσης τῆς γαςρός. 
αἴτιον δ᾽ ὅτι δίπουν ἐςὶ τῦτο τὸ ζῷον, οὐκ ὀρθόν, ὡς εἴ γε 

εἶχε, καθάπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἢ τοῖς τετράποσιν, ἀπὸ 

τῆς ἕδρας βραχὺ τὸ ἰσχίον καὶ τὸ σκέλος εὐθὺς ἐχόμενον, 
ἠδυνάτει ἂν ὀρθὸν ἐς ναι. ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ὀρθόν, τοῖς 
δὲ τετράποσι πρὸς τὸ βάρος σκέλη ἐμπρόσθια ὑπερήρεις αι. 
οἱ δ᾽ ὄρνιθες οὐκ ὀρθοὶ μὲν διὼ τὸ νανώδεις εἶναι τὴν φύσιν, 
σκέλη δ' ἐμπρόσθια ἕς ἔχωσιν" διὰ τῶτο πτέρυγας ἔχασιν 

69ὅ 

Τὰ μὲν ἕν τῶν ὀρνίθων μόρια τὸν τρόπον ἔχει τοῦτον, 
τὸ δὲ τῶν ἰχθύων γένος ἔτι μᾶλλον κεκολόβωται τῶν ἐκτὸς 13 
μορίων. ὅτε γὰρ σκέλη ὅτε χεῖρας ὅτε πτέρυγας ἔχουσιν 
(εἴρηται δὲ περὶ τότων ἡ αἰτία πρότερον), ἀλλ᾽ ὅλον ὠπὸ 

5 τῆς κεφαλῆς τὸ κύτος συνεχές ἐςι μέχρι τὴς ὑρᾶς. ταύ, 

τὴν δ᾽ ὑχ ὁμοίαν ἔχεσι πάντες, ἀλλὰ τὰ μὲν παραπλην- 
σίαν, τῶν δὲ πλατέων ἔνια ἀκανθώδη καὶ μακράν" ἡ ἐκεῖ» 

θεν γὰρ αὔξησις γίνεται εἰς τὸ πλάτος, οἷόν ἐς νάρκαις 
καὶ τρυγόσι καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο σέλαχός ἐςιν. τῶν 

ἀντ᾽ αὐτῶν. ἀντὶ δὲ τύταε μακρὸν ἡ φύσις τὸ ἰσχίον ποιή- το μὲν ὧν τοιότων ἀκανθῶδες καὶ μακρὸν τὸ ὑραῖόν ἐς ιν, ἐνίων 
σάσα εἰς μέσον προσήρεισεν' ἐντεῦθεν δ᾽ ὑπέθηκε τὰ σκέλη, 
ὅπως ἰσορρόπου ὄντος τοῦ βάρους ἔνθεν καὶ ἔνϑεν πορεύεσθαι 
δύνηται καὶ μένῃ. δὲ ἣν μὲν ἦν αἰτίαν δίπουν ἐςὶν ἀκ ὀρθὸν᾽ 
γ » Υ͂ ᾿Ὶ Ν Ψ' ὅν, εἴρηται" τὸ δ᾽ ἄσαρκα τὰ σκέλη εἶναι ἡ αὐτὴ αἰτία καὶ 

δὲ σαρκῶδες μὲν βραχὺ δὲ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὶ ἅν» 

περ ταῖς νάρκαιφ" διαφέρει γὰρ ἀδέν, ἢ βραχὺ μὲν σαρ- 
κωδέςερον δέ, ἢ μακρὸν μὲν ὠσαρκότερον δ᾽ εἶναι. ἐπὶ δὴ 
τῶν βατράχων τὸ ἐναντίον συμβέβηκεν" διὰ γὰρ τὸ μὴ 

ἐπὶ τῶν τετραπόδων, ὑπὲρ ἧς καὶ πρόσθεν εἴρηται. τετραδα- 15 σαρκῶδες εἶναι τὸ πλάτος αὐτῶν τὸ ἐμπρόσθιον, ὅσον ἀ- 
κτυλοι δ᾽ εἰσὶ πάντες οἱ ὄρνιθες. ὁμοίως οἱ ςεγανόκοδες τοῖς 
σχιζόπασιν. περὶ γὼρ τῷ ςρυθῷ τῷ Λιβυκῦ ὕς ρον διοριόμεν, 

φύήρηται σαρκῶδες, πρὸς τὸ ὄπισθεν αὐτὸ ἔθηκεν ἡ φύσις 

καὶ τὴν οὐράν. οὐκ ἔχεσι δ᾽ ὠπηρτημένω κῶλα οἱ ἰχθύες 
ὅτι διχηλός, ἅμα τοῖς λοιποῖς ἐναντιώμασιν οἷς ἔχει πρὸς διὰ τὸ νευςικὴν εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν κατὰ τὸν τῆς ὑσίας 
τὸ τῶν ὀρνίθων γένος. τύτων δ᾽ οἱ μὲν τρεῖς ἔμπροσθεν, ὁ δ᾽ Ἀόγον, ἐπεὶ ὅτε περίεργον ὑδὲν ὅτε μάτην ἡ φύσις ποιεῖ 

εἷς ὅπισθεν πρὸς ἀσφάλειαν ἀντὶ πτέρνης. καὶ τῶν μάκρο- Ὁ ἐπεὶ δ᾽ δναιμα ἐς κατὰ τὴν οὐσίαν, διὰ μὲν τὸ νευςικὰ 
σκελῶν λείπει τῦτο κατὰ μεγεθος, οἷον συμβέβηκεν ἐπὶ τῆς εἶναι πτερύγια ἔχει, διὰ δὲ τὸ μὴ πεζεύειν ἀκ ἔχει πό- 

κρεκός. πλείος δ᾽ ὑκ ἔχυσι δαντύλυς. ἐπὶ μὲν ἦν τῶν ἄλ- δαφ' ἡ γὰρ τῶν ποδῶν πρόσθεσις πρὸς τὴν ἐπὶ τῷ πεδίῳ 
λων ὅτως ἡ τῶν δακτύλων ἔχει ϑέσις, ἡ δ᾽ ἴυγξ δύο μόνον κόησιν χρήσιμός ἐςιν. ἅμα δὲ πτερύγια τέτταρα καὶ πό- 
ἔχει τὸς ὄπισθεν καὶ δύο τὸς ἔμπροσθεν" αἴτιον δ᾽ ὅτι ἣτ- δὰς ὑχ οἷόν τε ἔχειν, ὑδ᾽ ἄλλο κῶλον τοιῦτον ἐδέν" ἔναιμα 
τόν ἐςιν αὐτῆς τὸ σῶμα προπετὲς ἐπὶ τὸ πρόσϑεν ἢ τὸ τῶν 25 γάρ. οἱ δὲ κορδύλοι βράγχιω ἔχοντες πόδας ἔχοσιν" πτε- 
ἄλλων. ὄρχεις δ᾽ ἔχυσι μὲν πάντες οἱ ὄρνιθες, ἐντὸς δ᾽ ἔχυ- ρύγια γὰρ ὧς ἔχασιν, ὠλλὰ τὴν ὑρὰν μανώδη καὶ πλώ- 
σιν" ἡ δ᾽ αἰτίω ἐν τοῖς περὶ τὼς γενέσεις λεχθήσεται τῶν τεῖαν. ἔχουσι δὲ τῶν ἰχθύων ὅσοι μὴ πλατεῖς, καθεέπερ 

ζῴων. βατος καὶ τρυγών, τέτταρα πτερύγια, δύο μὲν ἐν τοῖς 

4. ἢ Ῥδ. ἢ δόξειεν 8. ἢ διὰ] ἰσχία 8, ἴσχει Ῥρῦπι. Ἱ 2. γὰρ καὶ μέσης αρ ἡαςρός πα. ἸΠ 3. δ᾽] δὲ τύτεου Τ᾽. [1 δίπυς 8. ἢ 
τῦτο οἵα Ῥχύ. ᾿ τὸ οι .5. ἰΪ ἀχ καὶ ἐκ Ῥ ἢ 4. ὥσπερ ῬΨ». ἢ τοῖς ροβὶ ἡ οαχ Τὺ. 1 5. τὸ σκέλος εὐθὺ Ῥοϑδῦ, εὐθὺ τὸ σκέλος 

ΤΡ. ἢ 6. ἀδυνάτει ὧν] ὑκ ἄν ἐδύνατο. εἰ σπιῖϑεο ὧν 7. ἢ ἐρθὸν»] ὅλως “Ῥρῦπὲ ὁ λόγος ,. ἢ 17. πρὲς τὸ βάρος ροβῖ ὑπερ. Υὸ. ἢ 
πρόσθια ῬΥΟ, ἵμπροσϑεν Ὁ). Π ὑπερήριςαι 5... ἢ 8. μὲν δι τὸ] μέν εἰσιν ἔτι Κὸὗ. ἢ νανάρδως δ. ἡ εἶναι, τὴν φύσιν οτν ΚΡ. ἡ 9. ὑκ 
πὶ .δ. Ππτ. ἔχυσιν] πτ. δὲ ἔχεσιν ὁ, πτ. δὲ ΄. 10. ἀνὴ δὲ] ἀλλ᾽ ἀντὶ Κδ. ἃ τότων γδ. ἢ ἡ φύσις τὸ ἰσχίον μακρὸν Χδ. ᾿ 11. 
προήρεισεν καὶ ἐντεῦθεν τὼ σκέλη ὑπέθηκεν ἶνα ἰσόρροποι Υῥ. [ἃ 12. ἔντος ῃοϑὶ βάρυς ΡΟ δ), οτχ πι. ἢ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἃπῖα ὄντος Κὸ. ἢ 

δύνηται πορεύεσθαι καὶ μένειν Κὺ. Ἰὶ 13. αἰτ. ἐκ ὀρθὸν ὃν δίχσυν ἐςίν Υ. ὅν οτα Ο δ ὕπι. ᾿ὶ 14. τῷ] διότι ΥΥ ὁ, οπιῖββο τηοχ εἶναι. ἢ 15. 
τετραπόδων πάγτων' αὕτη δ᾽ εἴρηται πρότερον Υδ. ἢ τετραδώκτυλος δ᾽ ἰςξὶ πᾶς ὄρνις ῬῸ ὕὕπε εἰ οταῖϑ8ο δ᾽ .5. ΠΠ 16. σχιζόπους ὁμοίως καὶ 
ςεγανόπους πὶ, ὁμοίως σχιζόπους καὶ ςεγανόκους Οὔ), ὁμοίως φεγανόπους 8. }} 47. διοριςίον Υ δ, ἐρῦμω Οϑῦ. ἢ 18. διχηλεῖκ πε, δὲ χηλοῖς 

δ, δίχα Ο50. ᾿ ἅμα - πρὸς οι Οϑῦ, ροβὶ 19. γένος ροπϊξ Ῥ. [ΠΟ 18. ὑπενκιτιώμασιν ῬΊΥ͂Ρ. ἢ 19. τὸ γένος τῶν ὀρνίθων Κό. ἢ] τό- 

το] τοῖς ἰναυτιώμασι δοκεῖ. τώτων Ὁ. Ὁ), δοκεῖ. τότων Ῥπι. ἢ δ᾽ ὁ (δὲ τὸς πὶ) μὲν τρεῖς ἔχω πρόσθεν (πρόσϑεν ἔχει τρεῖς .5) ἕνα δ᾽ ὄπισθεν 
πρὸς ἀσφάλειαν πτέρης Οϑὔπι. ἴ 20. καὶ] καὶ ἔτι Υὸ. ᾿ 21. ἐλλείπει ῬΎΥ͂Ρ. [Π. τῦτο κατὰ τὸ μέγεθος Ῥ, κατὰ μέγεθος τῶτο πι. ἢ 

1} καὶ ἐπὶ Κδ. ἢ 22. κρεκός. βέλεται γὰρ ἡ φύσις. τύτου δ᾽ ὑδὲν ἧττον πλείνς ἀκ Τό . Ι δακτύλνς διοὺ τὴν φεότητα, τῷ σκέλυς. τοῖς μ" 

ὧν ἄλλοις ὕτως ῬΥδ. ἢ 24. δ τ᾽ Ρ. 1 25. αὐτοῖς Υ,, || ἔμπροσθεν Υ͂. 
1. τόπον Ῥ. ἢ ἔχουσι ὃ. ᾿ ἀ. δὴὲ 0 ἢ ἡ απίε πεὶ Τό. {περ τῇ κεφαλῇ δῦ, ἢ 6. μνἹ μὲν ἄλλα Ῥ. ἢ 1. καὶ οἵα ΚΥ' αὶ 8. γ- 

νεται } ἀνήλωται Ὁ. 1 πλάτος τῆς ὑρᾶς οἷον Ῥα ΠΠ ἐς, νώρκαιςἿ ἐςιν ἄρκυς ὁ. ΠΠ 9. ἀλλ0} ἕτερον 5). ἢ 10. 0] γὰρ ,Ῥ. ἢ τύώτων ὃ. ἢ 

42. νάρκα!,} σάρκες δ. ἢ 14. γὰρ τὸ] γὰρ τοῖς 5. ΠΠ μὴ σαρκῶδες] ἀκανθῶδες Ῥ' ἢ 15. πρόσθιον Ῥ ἢ 16. αὐτῶν ὕ). ἢ 19. ἐκὴ ὅν ὅτε 
“Ῥ- ᾿ὶἰ ποιεῖ ροβὶ ὑδὲν 7, οπη .5. 1 20. ἐπὰ] ἔτι Ῥ. τὸ μὲν Ῥ. Η| 21. πεζὰ Ῥδῦ. ἢ 22. τῶν πεδίων ὃ, τῷ κτέδω Ῥιδῦ,. ᾿ 23. ἅμα] 

ἄλλως τε δύγδ. ἵ 24, δ᾽ οτα ὁ. ἢ] 25. ἔχοντες] δ᾽ ἔχοντες δ. ἃ 27. μὴ λίαν πλ. Ῥ. ἢ 28. τέτταρα οἵα ΚΟ. 
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πρανέσι, δύο δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις. πλείω δὲ τούτων οὐδείς" ζῷα τὴν τῶν ᾿βραγχίων φύσιν' δ κ ἦν δ᾽ αἰτίαν, εἴρηται ὦ 
ἄναιμοι γὰρ ἂν ἦσαν. τότων δὲ τὰ μ᾿ ἐν τῷ πρανεῖ σχε- τοῖς περὶ ἀναπνοῆς. καὶ ἔχει δὲ τὰ ἔχοντα βράγχια τὰ τὸ 
δὸν πάντες ἔχεσι, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἔνιοι τῶν μακρῶν μὲν ἐπικαλύμματα τοῖς βραγχίοις, τὼ δὲ σελάχη πώτα 
καὶ πάχος ἐχόντων ὑκ ἔχεσιν, οἷν ἐγχέλως καὶ γόγγρος (χονδρώκανθα γάρ) ἀκάλυπτω. αἴτιον δ᾽ ὅτι οἱ μὲν ἀκα 
καὶ κεςρέων τι γένος τὸ ἐν τῇ λίμνῃ τῇ ἐν Σιφαῖς. ὅσω 5 θώδεις εἰσί, τὸ δ᾽. ἐπικάλυμμα ἀκανθῶδες, τὰ δὲ σελάχη 

δ᾽ ἰςὶ μακροφυέςερα καὶ ὀφιώδη μᾶλλον, οἷον σμύραινα, “ἄντα λρνδρόανθα. ἔτι δ᾽ αἱ κινήσεις τῶν μὲν νωϑραὶ ἑὰ 

ὑδὲν ἔ ἔχεσι πτερύγιον ὡπλῶς, ἀλλὰ ταῖς καμπαῖς κινοῦν- τὸ μὴ ἀκανθώδη εἶναι μηδὲ νευρώδη, τῶν δ᾽ ἀκανθωδῶι τὰς 
ται, χρώμεναι τῷ. ὑγρῷ ὥσπερ οἱ ὄφεις τῇ ὙΠ᾿ τῦτον γὰρ «χεῖα" τῷ δ᾽ ἐποιαλύμματος ταχεῖαν δεῖ γίνεσθαι τὴν χίη- 
τὸν τρόχον οἱ ὄφεις νέυσιν ὅνπερ ἐπὶ τῆς γῆς ἔρπυσιν. αἰ- σιν ὥσπερ γὰρ πρὸς ἐκπνοὴν ἡ τῶν βραγχίων ἐςὶ φύσις 
τία δὲ τοῦ μὴ ἔχειν τοὺς ὀφιώδεις τῶν ἰχθύων πτερύγια, το διὰ τοῦτο τοῖς. σελαχώδεσι καὶ αὐτῶν τῶν πόρων ἡ συνν- 

᾿ ΦΈλη: 

»-»Ἢ » Ον 

ἥπερ καὶ τῶν ὄφεων τῷ ἀποδας εἶναι. τὸ δ᾽ αἴτιον ἐν τοῖς 
Ε -“ ,ὔ Ὰ -“ 

«ᾳερὶ πορείας. καὶ κινήσεως τῶν ζῴων εἴρηται. ἢ γὰρ κακῶς 
“Ἢ 5 , 

ἂν ἐκινῶντο, τέτταρσι σημείοις κινόμενω" «εἴτε γὰρ σύνεγγυς 
4 Ν ΄ Ψ' ΑΨψΨν.» ν ͵ ΙΝ 
εχον τὰ ἡβῤρμις δμς μόγις ἂν ἐκίναντο, εξἰτε Ἄρρρῶς διὰ ἰζῳ 

γωγὴ γύεται τῶν βραγχίων, καὶ οὐ δεῖ ἐπικαλύμματος, 
ὅπως γίγνηται ταχεῖα. οἱ μὲν οὖν αὐτῶν ἔχουσι τιλλὰ 
βράγχια οἱ δ᾽ ὀλίγα, καὶ οἱ μὲν διπλῷ οἱ δ᾽ ἁπλᾶ' τὸ δ' 

ἔσχατα. ὠπλὺν οἱ πλεῖςοι, τὴν δ᾽ ἀκρίβειαν ἐκ τῶν ἀνατο» 

«ολὺ μεταζύ. εἰ δὲ πλείω τὰ κινητικαῖ. φημεῖα εἶχον, ὧ- τς μῶν περὶ τούτων καὶ ἐ ἐν ταῖς ἱςορίαις ταῖς περὶ τὰ .“ δὶ 
γαίμιαᾳ ὧν ἦν. ἡ δ᾽ αὐτὴ αἰτία καὶ ἐπὶ τῶν δύο μόνον ἐχόντ 

γῶν πτερύγια ἰχθύων" ὀφιώδῃ γάρ. ἐξι καὶ εὐμκκέςερω, 
»“ Ν . τ γ Δ -“ ᾿ς “ Ν 5 καὶ χρῆται τῇ κάμψει ἀντὶ τῶν δύς πτερυγίων. δὲδ καὶ ἐν 

- “" ἢ ᾿ ἐν Ν ΄ Ν Δ ᾿ τῷ ζηρῷ ἔρπουσι καὶ ζῶσι πολὺν χρόνον, καὶ τὰ μὲν οὐκ 

εὐθύ, τὰ δ᾽ οἰκεῖα τῆς πεζῆς ὄντα φύσεως ἧττον ἀσπαρίζει. 20 

αὐτῶν δὲ τῶν πτερυγίων τὰ ἐν τοῖς πρανέσιν ἔχει τὰ δύο 
ἔχοντα πτερύγια μόνον, ὅσα μὴ κωλύεται διὰ τὸ πλάτες. 
ν᾿, κλο αν “Ἂ ν, ΚΔ Δ “ 

τὼ ὃ ἔχοντα πρὸς τῇ μα αλῇ ἔχει δια τὸ μὴ ἔχειν μῆς 

κος ἐν τῷ τόύπῳ,, ᾧ, ἀντὶ τότων κινήσεται" ἐπὶ γὰρ. τὴν ὑρὰν 

θεωρεῖν, αἴτιον. δὲ τῇ. ἀλήθους καὶ τῆς ὀλιγότητος τὸ τὸ ὃ 

τῇ καρδίᾳ θερμοῦ πλῆθος καὶ ὀλιγότης᾽ ϑάττω γὰ καὶ 

ἰσχυροτέραν τὴν κίνησιν ιδεῖ “εἶναι, τοῖς πλείω ἔχουσι ἐμμέ- 

τῆτὰ., τὰ δὲ πλείω καὶ διχλᾷ βράγχια τοιατην ἔχει τὴ 
φύσιν μᾶλλον τῶν. ὡπλῷν καὶ ἐλαττόνων. διὸ καὶ ὗτα αὖ» 

τῶν ἔζω ζῖν δύναται πολὺν χρόνον, τῶν ἐχόντων ἐλάττω 

χαὶ ἧττον ἐγκρατῆ τὰ βράγχια, οἷον ἐγχόδυς καὶ τι 

ὀφιώδαν. οὐ γὰρ πολλῆς δέονται καταλψύξεως. ἔχιι ἂἃ μα 
τερὶ τὸ ςόμα͵ διαφοράς. τὼ μὲν γὰρ κατ᾽ ὠτωρ) χε τὶ 

πρόμηκες τὸ τῶν τοιούτων ἐςὶν ἰχθύων σῶμα. οἱ δὲ βάτοι 25 ς-ὅμα καὶ εἰς τὸ πρόσθεν, τὼ δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις, οἷον υἱ τι 
χς ς ΄ 

καὶ τὼ τοιαῦτα ἀντὶ τῶν πτερυγίων τῷ ἐσρράτῳ πλάτει 
« ,ὔ Ἄς ὔ ν,» »-» -»ὝἭ ,ὔ 

νέυσιν. ἡ δὲ "ἀρχὴ καὶ ὃ βάτραχος τὰ ἐν τῷ ἜΡΕΗΙ κατ 

διὰ τὸ πλάτος τῶν. ἄνω, τὼ δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις πρὸς τῇ κε: 

οὐ γὰρ κωλύει κινεῖσθαι τὸ πλάτος, ὠλλ᾽ ὠντὶ τοῦ 

δελῴδες, καὶ τὰ σελαχῴδη" καὶ ὕπτια φρεφόμεια ων 
βάνει τὴν τροφήν. φαύεται δ᾽ ἡ φύσις οὐ μόνον σωτηρία 

ἕνεκεν ποιίῆσαι τοῦτο τῶν ἄλλων ζῴων (ὦ γὰ τῇ φρέψει 
σώζεται τἄλλα βραδυνόντων" πάντω γὰρ τὼ τοιαῦτα ζνν 

ἄνω ἔλαττω ταῦτα τῶν ἐν τῷ πραπὶ. ἔχει. ἡ δὲ νάρκη πρὸς 30 φαγα ἐςύ), ἀλλὰ καὶ πρὲς τὸ ὸ μὴ ὠκολυθεῖν τῇ λαιμάρ 

τῇ ὁρᾷ ἔχει τὰ δύο πτερύγια" ἀντὶ δὲ τῶν δύο τῷ πλάτει 

χρῆται ὡς δυσὶ πτερυγίοις ἑκατέρῳ τῷ ἡμικυκλίῳ. περὶ δὲ 

τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ μορίων καὶ αἰσθητηρίων. εἴρηται πρότερον. 
ἴδιον δ᾽ ἔχρι τὸ τῶν. ἔχθύων γένος πρὸς τἄλλα τὰ ἔναιμα 

2. ἕαιμοι ΚΡ. ᾿ ἦσαν ἂν 

γίᾳ. τῇ περὶ τὴν τροφήν" ἌΝ γὰρ λαμβάνοντα διεφθείετ 
ἂν διὰ τὴν πλήρωσιν. ταχέως. πρὸς δὲ τύτοις τεριφεῖ καὶ 
λεπτὴν ἔχοντα τὴν τῷ ῥύγχες φύσιν ὑχ οἷδν τ᾽ εὐδιαίρσο 

ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄνω τὸ φόμα ἐχόντων τὰ μὲν ἐπε’ 

. Ππρανῦ Ῥ. Ἱ ἃ, ἰγχέλεις ῬΤ᾽. ἢ 5. ὅσα] πάντα Ρ. ἢ 6. σμύραιναι Ῥ. ἢ 9. τὸν τρότοι ρὲ 
ὄφεις Υέό. 11 οἱ] καὶ οἱ] 2. ἢ "ἢ ἥπερ καὶ ἡ τῶν ὄφεων τοὺς ἀπ. .δ. ἢ τὸ δ᾽ αἴτιον οἵὰ ὅ. ἢ 13. τέτρασι δ. ἢ εἴτε] ἢ ὠδ᾽ ὅλως τε [1 
14. τὸ πολὺ τὸ μ. Ῥ. ἢ 45. ὕαιμα 8. ᾿ 411. πτ΄ τῶν ἰχθύων Ῥιδῦ. ἢ εὐμηκεςέραι κέχρηται τῇ Κ΄ ἢ .9. πολὺν ζῶσι 5. 11 20. τὴ τὸς 

».1 σπαράζει γ᾿ 22. πτερύγια ἔχοντα δ. ἢ μόνα οογγ 7.  2ἡ. ἀντὶ] ἄν ΡΥ. 25. ἰχθύων ἐξὶ Χ΄. ἢ 27. ἡ δὲ] τὰ δ᾽ ἔττον ἕχτὸ 
αλάτος πτερύγια ἔχυσιν οἷον ἡ }. || τὰ οπν . [[ 29. ἀλλ᾽ οπι Κ΄ ἢ 30. ἔχει δ᾽ ἡ, οπιίϑδο ἔχει δηῖς 31. τὸ, Ῥ, ᾿ὶ 31. πλατεῖ 7. 

4. ζζα) τῶν ζώνι ὅδ). «ἢ 2. καὶ ἔχει δὲ τὰ] τὰ δὲ Ριδ). 3. δὲ οπι δι. ᾿ ἀ. χονδράκανθα γάρ οὩλ .Ρ, γὰρ -- ὅ. χενδράκυΐ! 
οτὰ ΟἉὨ.  ἀ. ἀκάλυπτα ἔχει. αἴτιον Ῥ. ἐκαλυττὰ -- 6. χονδράκανθα, οπὶ .5. “6. καὶ κίσισις τῶν μὲν νωθρὰ Ὑ΄. ἢ 7. ταχεῖα] ἠχὼ 
δ. 1 9. 3] ἐκ Υ. 110. ἡ οαι δ. ΠΠ 11. ὁ δὲ1} ὑδὲ ΨΚ, τὸ δ). ᾿ 43. ἁπλᾶ. οἱ δὲ διπλῷ 5). ἢ 4ἅ. περὶ τώτων ἕκ τε τῶν ἐνατμῆ 

ΣΟ 16. τὸ οπι ΡΤ. 11 49. τὴν οτλ δ. ἢΠ 21. δύνανται .5. ἢ τῶν ογλ δ, ἢ ἔλαττον Κ΄ εἰ ροεῖ Ἰδοαπαμι ὥη, καὶ ἔλαττον δ. ἢ 2}. 
ἐγχίλυις ᾿. ᾿ 23. φειώδη Ρ, [ ἔχυσι Κ΄. 1 25. πρόσθε Ῥι ἔμπροσθεν ΤΥ, ἢ 26. σελάχη" διὸ καὶ ΡΙ͂. ᾿ 28. δέκα ΡΥ. ᾿ 29. βμὰν 

“στα ὥ). ἢ 30. καὶ οπι .5 οἱ ρν ὦ. ἢ μὴ πρὸς τὸ Ῥ. 1 31. ῥαδίως Τ΄, Π 82. πρὸς -- 34. ἔχειν δῖα 81. ἐἑᾷον ῬΘΌΣ. ᾿ 33. ἐλ’ 

βῖτοι Υ. ἢ 84. καὶ οἵα (δ. αὶ τῶν ἄνω τὸ ςόμα ἐχόντων) τῶ δῦ, 



ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ. ᾿ 691 

ρωγὸς ἔχει τὸ ςόμα τὰ δὲ μύουρον, ὅσα μὲν σαρκοφάγα, ἔνυδρα. καὶ αἱ φῶκαι δὲ καὶ αἱ νυκτερίδες διὰ τὸ ἐπαμ- 
ἀνερρωγός, ὥσπερ τὰ καρχαρόδοντα, διὰ τὸ ἐν τῷ ςόμαᾶτι φοτερίζειν αἷ μὲν τοῖς ἐνύδροις καὶ πεζοῖς, αἱ δὲ τοῖς πτη- 
εἶναι "τοῖς τοιότοις τὴν ἰσχύν, ὅσα δὲ μὴ σαρκοφάγα, μύν- νοῖς καὶ πεζοῖς, διὰ τῦτο ὠμφοτέρων τε μετέχεσι καὶ ὑ- 
ρὸν. τὸ δὲ δέρμα οἱ μὲν λεπιδωτὸν ἔχυσιν αὐτῶν (ἡ δὲ λε- δετέρων. αἴ τε γὰρ φῶκαι ὡς μὲν ἔνυδροι πόδας ἔχεσιν,. 
πὶς διὰ λαμπρότητα καὶ λεπτότητα τοῦ σώματος ἀφίξα- 5 ὡς Ὑὲ πεζαὶ. ἀτέυγας (τὸς: χὰρ ὄπισθεν πόδας ὑχθυώδεις 
ται), οἱ δὶ τραχύ, οἷον ῥίνη καὶ βάτος καὶ τὼ τοιαῦτα. ἔχεσι πάμπαν, ἔτι δὲ τὸς ὀδόντας πάντας καρχαρόδοντας 
ἐλάχιςα δὲ τὰ λεῖα. τὼ δὲ σελάχη ἀλεπίδωτα μὲν τῥὼ- καὶ ὀξεῖς)" καὶ αἱ νυκτερίδες ὡς μὲν πτηνὰ ἔχυσι πόδας, 

χέα δ᾽ ἐςὶ διὰ τὸ χονδρώκανθα εἶναι" τὸ γὰρ γεῶδες ἐκεῖ- ὡς δὲ τετρώποδα οὐκ ἔχουσι, καὶ ὅτε κέρκον ἔχουσιν ὅτ᾽ 

θεν ἡ φύσις εἰς τὸ δέρμα κατανήλωκεν. ὄρχεις δ᾽ ἐδεὶς ἔχει ὑροπύγιον, διὰ μὲν τὸ πτηνὰ εἶναι κέρκον, διὰ δὲ τὸ πεζὰ 
ἰχθὺς ὅτ᾽ ἐκτὸς ὅτ᾽ ἐντός, ὁδ᾽ ἄλλο τι τῶν ὠπόδων ὑδέν, διὸ το ὑροπύγιον. συμβέβηκς δ᾽ αὐταῖς τῦτ᾽. ἐξ ἀνάγκης" εἰσὶ γὼρ 

ἀδ᾽ οἱ ὄφεις. πόρον δὲ τὸ περιττώματος καὶ τῶν περὶ τὴν δερμόπτεροι, οὐδὲν δ᾽ ἔχει ὐροπύγιον μὴ σχιζόπτερον" ἐκ 
γένεσιν τὸν αὐτόν, καθάπερ καὶ τἄλλα φατόκα πάντα καὶ τοιύτου γὰρ κόρος γύσται τὸ ὑροπύγιον. ἡ δὲ κέρκος καὶ 

γετρώποδα, διὰ. τὸ μὴ ἔχειν κύστιν μηδὲ γίνεσθαι περίτ- ἐμπόδιος ὧν ἣν ὑπάρχρυσα ἐν τοῖς πτεροῖς. τὸν αὐτὸν δὲ 1ά ᾿ 
τῶμ᾽ αὐτοῖς ὑγρόν. τὸ μὲν ἦν τῶν ἰχθύων γένος πρὸς τῶλ- τρόπον καὶ ὁ ςρυθὸς ὁ Λιβυκός" τὼ μὲν γὰρ ὄρνιθος ἔχει, 
λω ζῷα ταύτας ἔχει τὼς διαφοράς, οἱ δὲ διλφῦνες καὶ (5 τὰ δὲ ζῴε τετρείποδος. ὡς μὲν γὰρ ὑκ ὧν τετράπυς πτερὰ 
αἱ φάλανναι καὶ πάντα τὼ τοιαῦτα τῶν κητῶν βράγχια ἔχει, ὡς δ᾽ ἐκ ὧν ὄρνις ἔτε πέταται μετεωριζόμενος, καὶ 
μὲν οὐκ ἔχουσιν,. αὐχὸν δὲ διὰ τὸ πνεύμονα ἔχειν" δεχό- τὰ πτερὰ ὁ χρήσιμα πρὸς πτῆσιν ἀλλὰ τριχώδη. ἔτι δὲ 

μένα γὰρ. κατὰ" τὸ φόμα τὴν θάλατταν ἀφιᾶσι κατὰ τὸν ὡς μὲν τετριύπυς ὧν βλεφαρίδας ἔχει τὰς ἄνωϑεν καὶ ψι- 
αὐλόν. ὠἀνάγκη μὲν γὼρ δέξασθαι τὸ ὑγρὸν διὰ τὸ λαμ. λός ἐς! τὼ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὼ «ἄνω τοῦ αὐχέος; 
βάνειν τὴν τροφὴν ἐν τῷ ὑγρῷ" διξώμενα δ᾽ ἀφιέναι ἀναγ- 20 ὥςε τριχωδεςέρας ἔχειν τὰς βλεφαρίδας, ὡς δ᾽ ἔρνις. ὦ 
καῖὸν. τὰ μὲν ἶν βράγχιά ἐςι χρήσιμα τοῖς μὴ ἀναπνέ- τὰ κάτωθεν ἐπτέρωται, καὶ δίπες μέν ἐξὶν ὡς ὄρνις, διχω- 
σιν" δὲ ἣν δ᾽ αἰτίαν, εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ἀναπνοῆς" ἀδύνα-: λὸς δ᾽ ὡς τετρώπες᾽ ὁ γὰρ δακτύλες ἔχει ἀλλὰ χρλάς. 
τὸν γὰρ ἅμα τὸ αὐτὸ ἀναπνεῖν καὶ βρώγχια ἔχειν" ἀλλὰ τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ μέγεθος. ὑκ ὄρνιθος ἔχει ὠλλὰ τετράς: 
πρὸς τὴν ἄφεειν τὸ ὕδατος ἔχεσι τὸνοαύλόν. κεῖται δ᾽ αὐ- ποδὸς" ἐλχιφον γὰρ ἀναγκαῖὸν εἶναι τὸ. μέγεθος ὡς κα- 
τοῖς ὅτος πρὸ τῷ ἐγκεφάλυ" διελέμβων, γὰρ ἄν ἀπὸ τῆς 25 θόλε εἰπεῖν τὸ τῶν ὀρνίβων" ὁ γὰρ ῥᾷδιον “πολὺν ὅγων κ- 
ῥάχεως αὐτόν. αἴτιον δὲ τῷ πνεύμονα ταῦτ᾽ ἔχειν καὶ ἀνα- νεῖσθαι σώματος μετέωρον, 
“νεῖν, ὅτι τὰ μεγάλω τῶν ζῴων πλείονος δεῖται θερμότη- Περὶ μὲν οὖν τῶν μορίων, διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐἀρεξι ἐξὶν 
τος, ἴα κινῆται" διὸ ὁ πνεύμων ἔγκειται αὐτοῖς θερμότη- ἐν τοῖς ζῴοις, εἴρηται περὶ πάντων τῶν ζῴων. καθ᾽ ἕἔκαςον" 
τὸς ὧν. πλήρης, αἱματυκῆς. ἔςι. δὲ ταῦτα τρόπον τνὰὼὰ πεζὰ τότων δὲ διωρισμένων τὸν Ἰὰ τὰ οὐρα τὰς ὙΡΕΣΙ αὖκ 
καὶ ἔνυδρα": τὸν μὲν γὰρ ἀέρα: δίρασται. ὡς πεζά, ἄποδα, 30 τῶν διελθεῖν, 
δ᾽ ἐς) καὶ δλῤβέπε ἐκ τοῦ ἀν τὴν νὼ μὐῤν τὸ -  - - τ. το. 

᾿ 
᾿ 

4, ἔχεν δύ Ἵ 2. ἀπερραγότα Ῥδῦ. ἵὶ τὸ ἰν οὐχ Σ΄ ἢ 38. ὅσα] οἷς 50... ἀ. αὐτῶν ἔχεσιν Υ΄. ἢΠ- δὲ] γὰρ δΌΣ. ἢ 5. ς κΩ] καὶ δὲ 
Ῥδῦσ. 6. οἱ δὲ τραχύ]. τὰ δὲ τραχέα Ῥιϑῦ). ἢ πίη. 5 5, πίοι Ῥ. ᾿ βάτοι Ὁ. ἵ Ἴ. λεκιδωτὰ Ῥδῦ,. ᾿ 9. καταήλωσεν Τ., ἵ 10. ἰχϑὺς 

οἵα Ῥϑδῦ, 1} χτ' ἐντὸς ἅτ᾽ ἱκτάς. 5... ἢ ἀδ᾽] ὑτ᾽ ΘΌΥ. ᾿᾿ διὸ οτα Ῥι5ῦ. [[ 12. ζωστόκα ῬΘΟΥ͂. ᾿ 13. κύρι μῆτε κύςιν δῦ, ἢ 15. 
ταύτην ἔχει τὴν διαφνράν ζ). ἢ] 46. αἱ οταὰ Ῥιδῦ, [Π κητωδῦν Κ΄ 1 18. γὰρ] τῇ Ρ, δὲ τῇ δ, ἢ ςόμα ἔλαττον ἀφιᾶσι τῇ κατὰ Ῥῦ. κἱ 

20. ἀφεῖναι Ῥϑ). | 22. ἀναπνοῶν Ῥιδῦ). [ 26. ἀναπνεῖν] ἀναπνοήν 7. ᾿ἃ 28. κινῆται] εὐκύητα ἥ ΤΊ, ἢ 29. τε Σ΄. 1 31. περ τὰ οτῃ Σ΄ 

8. διὰ τῇ ἐπαμφοτίρων μετέχυσι ΧΙ [ 6. πάντας] πάμπαν Ῥ. ἸΠ] Τ. καὶ πάντας ὄξεῖς Ῥι5. 1] αἱ ογὰ ΤΥ. ἢ 8. τετράποδες Ῥ. ἢ 9,14. 

42. ὀρροπύγιον δ. Π 9. πτηναὶ ζ). ἢ εἶναι οπι Ῥδῦ. ἢ πεζὰ] πτερὼ δ). ἢ 10. ὀρροπύγιον Ῥιδῦ", || συμβέβηκε -- 12. ὑροπύγιον ογαὰ 

Ῥ. 1 10. γὰρ] δὲ Σ, Π 13. ἐμπόδιον σοτν ὅσ. ἢ εἴη Υ. ἢ ἢν οπὶ ΤΣ. 11... ὀρηθεια ΧΟ Ν 16. ὅτε] ὁ δ. 1 411. πρὸς} πρὸς τὴν Ὁ. ἢ' 

20. ἔχει Ῥϑῦ. ἢ ὧν οτὰ δῦ. 1 21. τὰ οπὶ ΟἽ. { διχηλὸς Ῥ. ἢ 23. τύτων ῥιδῦ, [τὸ] τὸ μὲν Ῥ. ἢ 24. ὡς οπν (δῦ, Π|- 36. με- 
τεύρυ δ. 1 28. εἴρηται οπι Κ΄. Π 29. τόώτων -- 30. διελθεῖν] τι δὲ τῶν χρησίμων μορίων τοῖς ζώοις --- ΠΟΈ6 1) ἂν : ϑυδίυπρτιηϊ ΘὩϊπὸ 

ἩΡτάπν ἀὸ ἢ ἴποῦσθὰ ἀπἰη ματα. 29. διορισθέγτων δ. 
Ν 

Ἐπὶ: 



ΠΕΡΙ ΖΏΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ. 

Πμ δὲ κρήσεως τὴς τῶν ἴψων, ὅσα μὲν αὐτῶν περὶ μὲν ἣν ὁτὲ. δὲ δκραιρεταῖ, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ ἡ ἀρχή, ᾧ ἀρχή, ἦρε 

ὅκωςον ὑπάρχει γένος, καὶ τίνες διαφοραί, καὶ τόες αἰτίαι μεῖ κουμέν τῷ μορίαν τῷ κάτωθεν, οἷον τῷ μὲν βραχίονος 
τῶν καθ᾿ ἕκαςον συμβεβηκότων αὐτοῖς, ἐπέτκεπται περὶ νωνυμόν τὸ ὠλνέκρανον, ὅλν δὲ τῷ κώλν. ὁ ὦμος, καὶ τῆς 
ὡπάντων ἐν ἑτέροις" ὅλως δὲ περὶ τὴς κοινῆς αἰτίας τὸ κι’ μὲν κνήμης τὸ γόνυ, ὅλι δὲ τὸ σκάλες τὸ ἰσχίον. ὅτι μὰ 

νεῖσθαι κύησιν ὁποιανῶν (τὼ μὲν γὼρ πτήσει κινεῖται τὰ 5 ἦν καὶ ἐν αὐτῷ ἕκαςν τι δεῖ ἔχειν ἠρεμῦν, ὅϑεν ἀὶ ἐρχὴ 

δὲ νεύσει τὼ δὲ πορείᾳ τῶν ζῴων, τὰ δὲ κατ᾽ ἄλλυς τρό- τῇ κιουβέν ἔςαι, καὶ πρὸς ὃ ἀπερειδόμεενον καὶ ὅλον ἀδρίον 
ανὖς τοιτος ἐπισκεπτέον νῦν. ὅτι μὲν Ὧν ἀρχὴ τῶν ἄλλων τνηθήσεται καὶ κατὰ μέρός, φανερόν. ' 
κινήσεων τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κιΐῖν, τῦτο δὲ τὸ ἀκίνητον, καὶ ὅτι ᾿Αλλὰ πᾶσα ἡ ἐν αὐτῷ ἠρεμία, ὅμως ἄκυρος, ὦν μή 

τὸ πρῶτον κινῶν ἀναγκαῖον ὠκίνητον εἶναι, διώριςαι πρότε- τι ἔξωθεν ἢ ἁπλῶς ἠρεμοῦν καὶ ἀκίνητον. ἄξιον δ᾽ ἐπιςή 
ρθν. ὅτεπερ καὶ περὶ κινήσεως ἀϊδίν, πότερον ἔς ιν ἃ ὑπ ἔςξι, το ταντας ἐπισκέψασθαι περὶ τοῦ λεχθώτος" ἔχει γὰρ τὸ 
καὶ εἰ ἔς, τίς ἐςιν, δεῖ δὲ τῶτο μὴ μόνυν τῷ λόγῳ κα θεωρίαν οὐ μόνον ὅσον ἐπὶ τὰ ζῷα συντείεσαις ἀλλὲ καὶ 
θζλυ λαβῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα καὶ τῶν αἷ- πρὸς τὴν τῷ παντὸς κύησο καὶ φοράν. ὥσπερ γὰρ καὶ ἃ 

σθητῶν, δι᾽ ἅπερ καὶ τὸς καϑόλι ζητῦμεν λόγος, καὶ ἐφ’ αὐτῷ δεῖ τι ἀκῥητον εἶναι, εἰ μέλλεε κινεῖσθαι, οὕτως ἔπι 
ὧν ἐφαρμόττειν οἰόμεθα δεῖν αὐτύς. φανερὸν γὰρ καὶ ἐπὶ μᾶλλον ἔξω δεῖ τι εἶναι τῷ ἴψε ἀκίνητον, πρὸς ὃ ὀτιν 
τούτων ὅτι ὠδύνατον κινεῖσθμι μηδενὸς ἠρεμοῦντος, πρῶτον 15 δύμανον κινεῖται τὸ κινόμεναν. εἰ γὰρ ὑ ποδώσει ἀεί, ἐον τοῦ 
μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ζῴοις. δεῖ γώρ, ἂν κινῆταί τι τῶν μο- μυσὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ ἢ τοῖς ἐν τῇ ἅμ μῳ πορευομόοις, 
μῶν, ἠρεμεῖν τι" καὶ διὰ τῦτο αἱ καμπαὶ τοῖς ζῴοις εἰσύ. πρόεισιν, ἀδ᾽ ἔςαι ὅτε πορεία, εἰ μὴ ἡ γὴ μόνοι, ἵτε τῖξ 

ὥσπερ γὰρ κότρῳ χρῶνται ταῖς καμπαῖς, καὶ γίεται τὸ σις ἢ νεῦσιν εἰ μὴ ὁ ἰὴρ ἢ ἡ θάλαττα ἀντερείδοι, ἐνγά 
ἔχον μέρος, ἐν ᾧ ἡ καμπή, καὶ ἂν καὶ δύο, καὶ εὐθὺ καὶ δὲ τὰτο ἕτερον εἶναι τῷ κινμένε, καὶ ὅλον λυ, καὶ μων 

πεκαμυμέρον, μεταβάώκλον δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ διὼ τὴν 20 μηδὲν εδαι τὸ κουμόν τὸ ὕτως ἀκύητον" εἰ δὲ μή, ἐκ 
καμπήν. καμπτομῶν δὲ καὶ κιυμένε τὸ μὲν κινεῖται σης 'ηϑήσεται. μαρτύριον δὲ τύτε τὸ ἀπορύμενον, διὰ τί τοτὶ 
μεῖον τὸ δὲ μένει τῶν ἐν ταῖς καμπαῖς, ὥσπερ ἂν εἰ τῆς τὸ πλοῖον, ἔξωθεν μέν, ὧν τις ὠθῇ τῷ κοντῷ τὸν ἱὸν ἡ τι 
διαμέτρου ἡ μὲν Α καὶ ἡ Δ μέώοι, ἡ δὲ Β κινοῖτο, καὶ ἄλλο προσβάλλων μόριον, γμνεῖ ῥᾳδίως, ἐὼν δ᾽ ἐν αὐτῷ τὸ 
γίνοιτο ἡ ΑΤ'. ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν δυκεῖ παντα τρόπον ἀδιαίρε- ὧν τῷ πλοίῳ τῦτο πειρῶται πράττειν, ὑκ ἂν κυήσειν ἐδ 
τον εἶναι τὸ πώτρον (καὶ γὰρ τὸ κινεῖσθαι, ὡς φασί, κλάτ- 29 ἂν ὁ Τιτυὸς ὅϑ᾽ ὁ Βορέας πνέων ἔσωθεν ἐκ τῷ πλοία, εἰ τὸ 
τουσιν ἐπ᾿ αὐτῶν" ἃ γὰρ κινεῖται τῶν μαθηματικῶν ἀδίν), οι πνέων τὸν τρόπον τοῦτον ὅνπερ οἱ γραφεῖς ποιοῦσα" 

«τὰ δ' ἐν ταῖς καμπαῖς δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ γίεται ὁτὲ αὐτῷ γὰρ τὸ πνεῦμα ὠφιώτα γράφυσιν. ἐάν τε γὰρ ἠρέμα 

(οάϊοες ΕΡόΣ. Τὶ, περὶ τῆς τῶν ζώων κιπήσεως 8, περὶ τῶν ζώων κινήσεως Υ. 
4. κινήσεως ροϑὲ ζῴων 8. 1Π τῆς οπὶ . 1] περὶ ἕκαςον αὐτῶν Ῥ. Εὶ 6. τῶν ζώντων δ', τὰ δὲ ὥψει, Ῥ. ἢ 8. τόὸτν ἘΡΤ. 1 10. τῇ 

στὰ Κ᾿ ἢ ἀϊδίων οπι Ῥ. ἢ 14. τί Ζ ἢ καθίλυ οπῦ ῬᾺ ἢ 12. τῶν ροϑῖ καὶ οτὰ «5. ΠΠ 14. εἰόμεθα 5. ἢ 16. μὲν ὅν ἡ ΒΥ 1 19. ὃ Ἰὰ 
ἡ Ρ. Ἰ 20. κεκ. καὶ μετ. Ῥ, { 22. τῶν οπι Ῥ. ἢ 23. ἡ δηῖθ Δ οπὶ ΕΡ. ἢ 24. γένοιτο Ῥι ᾿ « κα γ Ῥϑ. ἡ -- 25. ὧι οα Ζ.} 

25. εἶναι οπι }Ῥ. 1} τὸ δῃΐς κέντρον οπι Ζ΄. [| 26. οὐ] νδὲ }. ἢ κινεῖσθαι ἘΔ ΤΥ. 
41. ἢ] ἡ πρώτη ἢ ,δ, ἡ πρὸς ὃ ἡ ἘΣΊ αὶ τρόσω (οπι, αἰϊεγο ἀρχή) ». 1 5. αὐτοῖς Ῥ. ΠΤ 6. ἰὶ ἘΘΥ͂. ΠΠ8. τᾶσα ἱποοτίαπι ΚΕ. Ι 

ὦ οτὰ Σ΄ ἢ αὐτοῖς Ῥ, 1 9. ἕξω ἘΠῚ 114. μόνον ἐπὶ τὰ ζῶα τεῤυσαν Ῥ. ἢ 414. ἔξω] καὶ ἔξω Ῥ. ᾿ὶ τι οπι ΒΕ. [τὸ ζῶν ἐἶναι Ῥ. Τ 45. 
ὑπενδώσει Τ᾽, εἰποδύσει 5, Π 16. ποσὶ Ἐ;, μυοὶν ἀηῖε καὶ ΘΥ, ἢ τοῖς οχα 7. Ἀὶ Ὑἱ ἱποογίαπι Ε,, {|τῇ] τῶ δ. ἢ πορευομένοις ροϑὶ γῇ 5, 
υἱτορίχυς Σ΄ [Π 17. ὕτε ροβὲ ἔξαι οπὶ Ῥ. ἢ πτῶσις Ζ' Π 18. πλεῦσις ΕἾ. ἢ 19. ἕτερον εἶναι τῦτο Ῥ. 1 23. προσβάλλον 8. ἴ 0} α 
ΘΓ 1 25. ἐδ δ. 1 πνέωσιν ΤΣ. κ᾿ τύχοι] τύχοι τις Χ αὶ 26. πλέων δ.  τὰρ οἷά Ῥ. 27. ἠρίμα -- 699 41. πνεῦμά] τὸ τιῦμε ἴω 
μα ἑίπτη 

Ν 



ΠΈΡΙ ΖΩΩΧΝΧ 

ῥιπτῇ τὸ πνεῦμά τις ἐάν τ᾽ ἰσχυρῶς ὕτως ὥς᾽ ἄνεμον ποιεῦ 
τὸν μέγιςον, ἐάν τε ἄλλο τι ᾧ τὸ ῥιεπτούμενον ἢ ὠθόμετον, 
ἀνάγκη πρῶτον μὲν πρὸς ἠρεμοῦν τι τῶν αὐτῷ μορίων ἀπε- 
ρειδόμενον ὠθεῖν, εἶτα πάλιν τοῦτο τὸ μόριον, ἢ αὐτὸ καὶ οὗ 

ΚΙΝΗΣΕΩΣ. 699 

τοῦνται δὲ κατὰ τὴν ὑπεροχάν. διόπερ εἴτ᾽ ἴλτλας ἐδε τι 
»ἭἝ », » μ, Ν Ἄν: .»ν» » δι “ν. ᾽ τοιῦτόν ἐςιν ἕτερον τὸ κινῶν τῶν ἐντός, ὑδὲν μᾶλλον ἀἰντερεῖ- 

δειν δεὶ τῆς μονῆς ἣν ἡ γὰ τυγχάνει μένσα" ἃ κινηθήσεται 

᾽ὶ Ὑὴ ὠπὸ τῷ μέσε καὶ ἐκ τὸ αὐτῆς τόχυ. ὡς γὰρ τὸ ὧν 
τυγχαίνει μέριον ὄν, πρὸς τῶν ἔξωθέν τι ὠποςηριζόμενον μέ: 5 θὲν ὠθεῖ, ἕτω τὸ ὠθόμενον ὠθεῖται. καὶ ὁμοίως κατ᾽ ἰσχύν. 
“εν. ὁ δὲ τὸ πλοῖον ὠθῶν ἐν τῷ πλοίῳ αὐτὸς ὧν καὶ ἀπο- κινεῖ δὲ τὸ ἠρεμῆν πρῶτον, ὥςε μᾶλλον καὶ πλείων ἡ ἰσχρὺς 
ξηριζόμενος πρὸς τὸ πλοῖον εὐλόγως ὁ κινεῖ τὸ πλοῖον διὰ ἢ ὁμοία καὶ ἴση τῆς ἠρεμίας, ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ τῷ κανουν 
«τὸ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ὃ ὠποςηρίζεται μέκειν' συμβαίνει ' μένου μέν, μὴ κινῦντος δέ, τοσαύτην ἦν δεήσει τὴν δύαμν 
δ᾽ αὐτῷ τὸ αὐτὸ ὅ τε κινεῖ καὶ πρὸς ὃ ἀποςηρίζεται. ἔξω- εἶναι τῆς γῆς ἐν τῷ ἠρεμεῖν ὅσην ὅ τε πῶς ὑρανὸς ἔχει καὶ 
δεν δ᾽ ὠβῶν αὶ ἕλκων κινεῖ" οὐθὲν γὰρ μέρος ἡ Ὑὴ τοῦ 40 τὸ κινῶν αὐτάν. εἰ δὲ τῦτο ἀδύνατον, ἀδύνατον καὶ τὸ κινεῖ» 
“λοίου. σθαι τὸν ὑρανὸν ὑπό τινος τοιότε τῶν ἐντός. 

᾿Απορήσειε δ᾽ ὧν τις, ὧρ᾽ εἶ τε κινεῖ τὸν ὅλον οὐρανόν, 
εἶναί τε δεῖ ἀκίνητον, καὶ τῦτο μηθὲν εἶναι τῷ ὑρανῷ μόριον 
μηδ᾽ ἐν τῷ ὑρανῷ. εἶτε γὰρ αὐτὸ κινέμενον κινεῖ αὐτόν, ὠ- 

ᾷ ἝἜςι δέ τις ὠπορία περὶ τὰς κυήσεις τῶν τῷ ὑρανῶ μο- 
ρίων, ἣν ὡς ἦσαν αἰκείαν ταῖς εἰρημένοις ἐκισκέψαιτ᾽ ἄν τις, 
ἐὰν γάρ τις ὑπερβάλλῃ τῇ δυνώμει τῆς κινήσεως τὴν τῆς 

ναάγκη τινὸς ἀκινήτου θιγγάνον κινεῖν, καὶ τοῦτο μηδὲν εἶναι (5 γῆς ἠρεμίαν, δῆλον ὅτι κινήσει αὐτὴν ἀπὸ τῷ μέσι, καὶ ἡ 

μόριον τῷ κιδάντος" εἶτ᾽ εὐθὺς ἀκίνητόν ἐςτ τὸ κινῶν, ὁμοίως ἰσχὺς δ᾽ ἀφ᾽ ἧς αὕτη ἡ δύναμις, ὅτι ἐκ ἄπειρος, φανερόν’ 
ἐδὲν ἔσεσθαι τῷ κουμέών μόριον. καὶ τὰτό γ᾽ ὀρθῶς λέγοσιν ὑδὲ γὰρ ἡ γὴ ἄπειρος, ὥς᾽ ἐδὲ τὸ βάρος αὐτῆς. ἐπεὶ δὲ τὸ 
αἱ λέγοντες, ὅτι κύκλῳ φερομένης τῆς σφαίρας οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
μέει μόριά" ἢ γὰρ ἀν ὅλην ἀναγκαῖον ἣν μέειν, ἢ διω- 

ἀδύναταν λέγεται πλεοναχῶς" ὦ γὰρ ὡσαύτως τήν τε φω- 
γὴν ἀδύνωτόν φαμεν εἶναι ἐραθῆναι καὶ τὸς ἐπὶ «ἧς σελήνης 

σπᾶσθαι τὸ συνεχὲς αὐτῆς. ἀλλ᾽ ὅτι τὸς πόλος οἷονταί τινα ἢῶ ὑφ᾽ ἡμῶν' τὸ μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγχης, τὸ δὲ πεφυχὸς ὁρῶ- 
δύναμιν ἔχειν, οὐθὲν ἔχοντας μέγεθος ἀλλ᾽ ὄντας ἔσχατα 
καὶ ςιγμαίς, ὦ καλῶς. πρὸς γὰρ τῷ μηδεμίαν ἀσίαν εἶναι 

σθαι ἐκ ὀφθήσεται. τὸν δ᾽ ὑρανὸν ἄφθαρτον εἶναι καὶ ἀδιώ- 
λυτον οἰόμεθα μὲν ἐξ ὠνάγκης εἶναι, συμβαίνει δὲ κατὰ 

τῶν τοιούτων μηῶινός, καὶ κινεῖσθαι τὴν μίαν κύησιν ὑπὸ πἴὖτον τὸν λόγον ὑκ ἐξ ἀνάγκες" πέφυκε γὰρ καὶ ἐνδέχεται 
δυοῖν .ἀδύναπον" τὰς δὲ πόλυς δο ποῶσιν, ὅτι μὲν ἦν ἔχει εἶναι κβησιν μείζω καὶ ἀφ᾽ ἧς ἠρεμεῖ ἡ γὴ καὶ ἀφ᾽ ἧς κι- 
τι καὶ πρὸς τὴν ὕλην φύσιν ἕτως ὥσπερ ἡ Ὑὴ πρὸς τὰ ζῷα γε γένται τὸ πῦρ καὶ τὸ ἄνω σῶμα. εἰ μὲν ὧν εἰσὶν αἱ ὑπερ- 
παὶ τὰ «κινόέμενα δὶ᾿ αὐτῶν, ἐκ τῶν τοιύτων ἄν τις διαπορή- ἔχυσαι κυήσεις, διωλυθήσεται ταῦτα ὑπ᾽ ἀλλήλων. εἰ δὲ 

στιεν. οἱ δὲ μυθικῶς τὸν [Ἄτλαντα ποιοῦντες ἐπὶ τῆς γὴς μὲ εἰσὶ μέν, ἐνδέχεται δ᾽ εἶναι ( ἄπειρον γὼρ ὑκ ἐνδέχεται 
ἔχοντα τοὺς πόδας δόξαιεν ὧν ὠπὸ διανοίας εἰρηκώαι τὸν διὰ τὸ μηδὲν σῶμα ἐνδέχασθαι ἄπειρεν εἶναι), ἐγδέχαιτ᾽ ὧν 

μῦθον, ὡς τοῦτον ὥσπερ. διάμετρον ὄντα καὶ ςρέφοντα τὸν διαλυθῆναι τὸν ἀρανόν. τί γὼρ κωλύει πῦτο συμβῆναι, εἴπορ 
ὀὐρωνὸν περὶ τὰς πόλους᾽ τῶτο δ᾽ ἂν συμβαύοι κατὰ λόγον 30 μὴ ἀδύνατον; οὐκ ἀδύνατον δέ, εἰ μὴ πάντικείμενον ἀναγε 
διὰ τὰ τὴν γῆν μένειν. ὠλλιὰ υτοῖς ταῦτα λέγεσιν ἀναγκαῖεν καῖον. ἀλλὼ περὶ μὲν τῆς ἀπορίας ταύτης ἕτερος ἔξω λόγος 
φάναι μηδὲν εἶναι μόριον. αὐτὴν τοῦ παντός. πρὸς δὰ τότοις 
δεῖ τὴν ἰσχὺν ἰσάζειν τοῦ κινοῦντος καὶ τὴν τοῦ μένοντος. 
ἔςι. γάρ τι πλῆθος ἰσχύος καὶ δυνάμεως καθ᾿ ἣν μένει “τὸ 

ἄρα «δὲ δεῖ ἀκίνητόν τι εἶναι καὶ ἠρεμῶν ἔζω τῷ κινεμῴου, 
Ἄ.», » , ἃ Ψ » ΄ ἔν “ μηδὲὴν ὃν ἐκείνε μόριον, ἢ οὖ; καὶ τῦτο πότερον καὶ ἐπὶ τοῦ 

καντὸς ὕτως ὑπώρχειν ἀναγκαῖον; ἴσως “γὰρ ἂν δόξειεν ὦτον 
ἡ μένον, ὥσπερ καὶ καθ᾽ ἣν κινεῖ τὸ κινοῦν" καὶ ὅς! τις ἀνα- 35 πὸν εἶναι, εἰ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐντός, διὸ δόξειεν ὧν τοῖς 

͵ὕὔ , ,: , Ὑ “» Η ’ ΄ [2 
λογία εξ ἀνάγκης, ὥσπερ τῶν ἐναντίων κινήσεων, ὅτω καὶ 

τῶν ἠρεμιῶν, καὶ αἱ μὰν ἴσαι ἀπαθεῖς ὑπ᾽ ἀλλήλων, κρα- 
ὕτως ὑπολαμβανυσιν εὖ εἰρῆσθαι 'Ομήρῳ 

ἀλλ᾽ ἐκ ὧν ἐρύσαωτ᾽ ἐξ ὑρανόθεν πεδίονδε 

3. ἢ ἐν . Τ' 3. μορίων αὑτῷ Ῥ, ἢ 5. τῶ] τὸ 8. ἢ 9. καὶ οπὶ ΣΕ. ἢ 10. ἕλχων αὶ ὠϑῶν 8. ἢ 13. τε δὲ] θέλει Ῥι5. ἢ 12. «ὑ- 

τὐ}] αὐτό ΕΨ. αὶ 15. θιγγίνον κιϑεν] θυγγάνων ΕΖ, 19. μόριον] μέρος 5. ἢ ἄν οχχ Ῥ. ἡ 21. ὄντα Ῥ. ᾿ὶ 23. καὶ] ὁ δ. || 24, δεῖν δ. ἢ 

26. καὶ οπὶ 9.5. || ἀπορήσειεν Ῥ. 1} 27. τῆς Ὁπὶ Ῥ. 1 28. δόξεμν 

βηῖθ καθ᾿ οπὶ ἜΤ. 

.Ὶ} 30. τῦτον .δ. δ συμβαίη 5. ἢ κατὰ] καὶ κατὰ Ῥ. | 35. καὶ 

2. ἕτερόν ἐςι Ῥ5. 3. δεῖ οπὰ 5. ἢ ἀ, ἰχ οπι ». ἢ. 6, κἡὶ οχὰ 5. ἢ 1. 4] ἡ Ε. ΤΠ ἡ] τῆς 5, «κἰ Ἐ. "} 13. ὡς οπι ΕΥ̓, ἢ 
46. δ᾽ οπι . || αὐτὴ .8, αὐτῇ Κ΄, 19. εἶναι οπι 2.5. 22. μὴ} γὰρ 8. ἢ 25. «αἱ οπι . || ὑπὲρβάλλυσαι }, περιέχνσαι ΕΕ, ἢ 26. 
ταῦτ᾽ ἀπ᾿ Ε. || 28. μηδὲ ΕΘῪ. ἃ ἐἶναι οχὰ . ὃ 31. ἔςαι δ. }} 32. δεῖ] δεῖ καὶ ΤῸ τι ἀκίνητον δ. |} 37. ἐρύσετ᾽ Ἐ. 

τιιι 2 



Ἴ00 ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΚΙΝΗΣΕΏΩΣ. 

- Ζῆν ὕπατον πάντων, εδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε᾽ . δαμῶς οἷόν τε αὐτὸ αἴτιον εἶναι αὐτῷ οὐδὲν. προὔπάρχεν 
πάντες δ' ἐξώπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαινα!.΄. γὰρ δεῖ τὸ κινὸὰν τῷ κουμώου καὶ τὸ γεννῶν τῇ γονωμένν' 

πὸ γὰρ ὕχως ὠκίνητον ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐνδέχεται κινηθῆναι. ὅθεν αὐτὸ δ᾽ αὐτῷ πρότερον ἀδὲν ἐς!ν. 
λύεται καὶ ἡ πάλω λεχθεῖσα, ὠπορία, πότερον ἐνδέχεται ᾿ Περὶ μὲν ἦν ψυχῆς, εἴτε κινεῖται ἢ μή, καὶ εἰ κπεδῦ 

ἢ ἐκ ἐνδέχεται διαλυθῆναι τὴν τῷ ὑρανὰ σύς σιν, εἰ ἐξ ἀκί 5 ται, “πῶς κινεῖται, πρότερον εἴρηται ἐν τοῖς διωρισμένοις 
Υ ΡΞ ψοῚ ἐπὶ δὲ τῶ ΄ » ψ ν , δ΄ ἡ αὐτῇς.- ἐπεὶ δὲ ν γ ΄ - .κ᾽» ἐ 

γήτου ἤρτηται ἀρχῆς. ἐπὶ δὲ τῶν ζώων οὐ μόνον τὸ οὕτως περὶ αὐτῆς." ἐπεὶ δὲ τὰ ἄψυχα πάντα κινεῖται ὑφ᾽ ἑτέρου, 

ἀκίοιτον δεῖ ὑπάρχειν, ὠλλὰ “καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κιυμένοις περὶ μὲν τῷ πρώτου κινυμέν καὶ ἀεὶ κινιμιόν, τίνα τρότω 
Ν ͵ὔ “ »- ἣ- “ἂς .-. 2 -Ψ» Ν ,Ν ᾿ Ἐν νάδος »“ -Ν "-“- »“᾿ ͵ , 

κατὰ τόπον ὅσα κινεῖ αὐτὰ αὑτά. δεῖ γὰρ αὐτοῦ τὸ μὲν κρεῖται, καὶ πῶς κινεῖ τὸ πρῶτον κινῦν,. διώρις.αι πρότερο 
ἠρεμεῖν τὸ δὲ κινεῖσθαι, πρὸς ὃ ὠπερειδόμενον τὸ κινόμενον ἐν τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας, λοιπὸν δ᾽ ἐξὶ θεωρῇ: 
κινήσεται, οἷον ὧν τι κινῇ τῶν μορίων: ὠπερείδεται γὰρ θά- το σαι πῷς ἡ ψυχὴ κινεῖ τὸ σῶμα, καὶ. τίς ἀρχὴ τῆς τῷ 
τερὸν ὡς πρὸς μένον. θάτερον. περὶ δὲ τῶν ἀψύχων ὅσα κι- ζῴν κινήσεως. τῶν γὰρ ἄλλων παρὰ τὴν τῇ ὅλν. κύησιν τὸ 

- ᾽ ΄, γ- , Υ̓ » "κα -» Υ ὃ ν “᾿ ἢ Υ να τ} 5. νεῖται ἀπορήσειεν ἄν τις, πότερον ἅπαντ᾽ ἔχει ἐν ἑαυτοῖς ἔμψυχα αἴτια "τῆς κινήσεως, ὅσα μὴ κινεῖται ὑπ᾿ ἀλλύ- 
καὶ τὸ ἠρεμῶν καὶ τὸ κινῶν, καὶ πρὸς τῶν ἔξω τι ἠρεμούν. λὼν διὰ τὸ προσκόπτειν ἀλλήλοις, δὶδ καὶ πέρας ἴχουσο 

᾽ ,ὔ .- »“ ἋΞ Πγ2λ’,). 4Φ ΩΣ "».νὸὸ»ν « ’ Ν «- ΚΣ ,͵ τῶν ἀπερείδεσθαι ἀνάγκη καὶ ταῦτα, ἡ ὠδύνωτον, οἷον πῦρ αὐτῶν πᾶσαι αἱ κινήσεις" καὶ γὰρ καὶ αἱ τῶν ἐμψύχμι 
ἢ γὴν ἢ τῶν ἀψύχων τι ἄλλ᾽, ὑφ᾽ ὧν ταῦτα κινεῖται πρώ" 5 πάντα γὰρ τὰ ζῷα καὶ κινεῖ καὶ κινεῖται ἐνεκώ τιως, ὥξι 

. ν  ρρρ. ΝΣ ν ΡΝ κοι ν »,, “. » ΄ὕ ν σ 
των, πάντα γὰρ ὑπ᾽ ἄλλου κινεῖται τὰ ἄψυχα, ἀρχὴ δὲ τοῦτ᾽ ἔςιν αὐτοῖς πάσης τῆς κινήσεως πέρας, τὸ οὗ ἔπκα. 

πάντων τῶν ὕτως κινεμένων τὰ αὐτὰ αὐτὼ κινῖγτα. τῶν δὲ ὁρῶμεϊ δὲ τὰ χινῦντα τὸ ζῷον διάνοιαν καὶ φαντασίω καὶ 
,ὔ ν᾽ “ 7 ν Ἁ Ν - ,ὕ ᾽ “ὔ δ ΓΝ ᾽᾿ »" , τοιότων περὶ μὲν τῶν ζῴων εἴρηται" τὰ γὰρ τοιαῦτα πάντα προαίρεσιν καὶ βούλησιν καὶ ἐπιθυμίαν. ταῦτα δὲ τώτα 

ἀνάγκη καὶ ἐν αὐτοῖς ἔχειν. τὸ ἠρεμοῦν, καὶ ἔξω πρὸς ὃ ἀνάγεται εἰς νοῦν καὶ ὄρεξιν. καὶ γὰρ «ἡ φαννῶσία καὶ ἡ 
᾽ , " » ᾽ ᾿ ᾿ “΄, » εὖ ὍΣ ν ᾿ ᾿ “μ᾿ » ΄ ν δ ὠπερείσεται. εἰ δέ τι ἐςὶν ἀνωτέρω καὶ πρώτως κινὰν, ἄδην» 20 αἴσθησις τὴν αὐτὴν τῷ νῷ χώραν ἔχουσιν" κριτικὰ γῷ 
λον, καὶ ἄλλος λόγος περὶ τὴς τοιαύτης ἀρχῆς. τὰ δὲ ζῷα παντα, διαφέρυσι δὲ κατὰ τὰς εἰρημένας ἐν ἄλλοις δα» 
ὅσα κινεῖται, πάντα πρὸς τὰ ἔξω ἀπερειδόύμενα κινεῖται, φοράς. βόλησις δὲ καὶ θυμὸς καὶ ἐπιθυμία πάντα ἔριζις, 
καὶ ἀναπνέοντα καὶ ἐκπνέοντα. οὐδὲν γὰρ διαφέρει μέγα ἡ δὲ προαίρεσις κοινὸν διανοίας καὶ ὀρέξεως" ὥςε κιὴ τρῷ» 

τὴν ἣ : τ τς ἢ 
ῥἔψαι βάρος ἢ μικρόν, ὅπερ ποίῶσιν οἱ πτύοντες. καὶ βήτε τον τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ διανοητόν. οὐ "πᾶν: δὲ τὸ διανοπτῶν, 
τοντες καὶ οἱ εἰσπνέοντες καὶ ἐκπνέοντε. 6 τ χευλλὼ πὸ τῶν σράκτῶν τέλος: διὸ τὸ τοίτόν ἐς! τῶν ἀγω 

δ Πότερον δ᾽ ἐν τῷ αὑτὸ κινοῦντι κατὰ τόπον μόνῳ δεῖ θῶν τὸ κοῦν, ἀλλ᾽ οὐ πᾶν τὸ καλόν’ ἢ γὰρ ἔνοκα τούτου 
»»’ » - “ χ 

τι μένειν, ἢ καὶ ἐν τῷ ἀλλοιουμέῳ αὐτῷ ὑφ᾽ αὐτῷ καὶ ἄλλο, καὶ ἢ τέλος ἐςὶ τῶν ἄχλε τινὸς ἕνεκα, ὄντων, ταῦτ 
Ἂν »Ἢ Ὁ ἕ ͵ 

αὐξανομένῳ; περὶ δὲ γενέσεως τῆς ἐξ ἀρχῆς καὶ φθορᾷς κινεῖ, δεῖ δὲ τιθῴαι καὶ τὸ φαινόμενον κδγαθὸν ἀγαθὲ χι» 
ἄλλος λόγος" εἰ γάρ ἐςιν ἥνπερ φαμὲν πρώτη; κῥηᾶις γε- ραν ἔχειν, καὶ τὸ ἡδύ" φαινόμενον γαρ ἐςῖν ἀγαθόν. ὦττι 
γέσεως καὶ φθορᾶς, αὕτη αἰτία ὧν εἴη, καὶ τῶν ἄλλων δὲ 30 δῆλον ὅτο ἔς ι μὲν ἢ ὁμοίως κινεῖται τὸ. ἀεὶ κινύμενν ὑτὸ ἢ 
κινήσεων ἴσως πασῶν. ὥσπερ δ᾽ ἐν τῷ ὅλῳ, καὶ ἐν τῷ ζῴῳ ἀεὶ κρῦντοφ. καὶ τῶν ζῴων ἕκαςον,. ἔςι, δ᾽ ἢ ἄλλως, δὲ κὶ 

ἢ Αἰ Ὰ ᾿ τῷ ἷ " ᾿ 
κίνησις πρώτη αὔτη, ὅταν τελεωθῃ". ὥξε καὶ αὐξήσεως, εἶ τὰ. μὲν ἀεὶ κινεῖται, ἡ δὲ τῶν ζῴων κίνησις ἔχει πέρας, τι 

ποτε γύεται, αὐτὸ αὐτῷ αἴτιον καὶ ἀλλοιώσεως, εἰ δὲ μή, δὲ ἀΐδιον καλόν, καὶ τὸ ἀληθῶς καὶ πρώτως ὠγαβὸν κὰ 
᾿ Ω » ῦ ἃ ᾿ 

οὐκ ἀνάγκη. αἱ δὲ πρῶται αὐξήσεις καὶ ἀλλοιώσεις ὑπ’ μὴ ποτὲ μὲν ποτὲ δὲ μή, θειότερον καὶ τιμιώτερον κ ὥς 
ἄλλι γίνονται καὶ δ᾿ ἑτέρων" γενέσεως δὲ καὶ φθορῶς οὐ- 35 εἶναι πρὸς ἥτερον. τὸ μὲν ἦν πρῶτον ὁ κινόμενυν κινεῖ, ἡ δ᾽ 

1. ὕπατον μήςορα πάντων Ῥ. ἢ 2. ἱξάήτεσθαι ΕΡ. ἢ ἀ, καὶ οτὰ Κ΄. Π 5. τῷ οπι Ῥ. ἢ 8. «αὐτά οτα Ῥ, [[ αὐτοῖς τῦτο μὲν ἐμμὼ 
τῦτο δὲ Ρ, ἢ 12. αὐτοῖς }Ρ, αὐτοῖς δ. 1} 13. ἔξωθεν 5. 1Π τι ροθὶ 14. ἀπερείδεσθαι }, ΠΠ 14, ταῦτα πάντα ἢ . 11 15. ἀλλὰ Ρ. Ι 1. 

αὐτὼ οἵα . ἢ 18. τῶν οπὶ Χ' ᾿ 20. πρῶτον κινῦν εὔδηλον .δ. ΠΠ 24, καὶ οἱ βήσσοντες Ῥι ᾿'ὶ 35. καὶ οἱ ἐκπνέοντες 5. ἢ 26. αὐτὶ ὅ7, 
αὐτὸ αὑτὸ ἘΡ. ἢ μόνον Υ, οτι Ῥ. |Π δεῖ τι μένειν δὲ ἐπιμένειν Ε΄ 1Π 27. καὶ οπι ΕΥ̓͂. ἢ αὐτὸ ΕΡΥ͂. !! ἱαντῇ Ῥὶ ἢ 28. καὶ φθορᾶς τῆ 

ἐξ ἀρχῆς Ῥ. ᾿ 29. πρώτην κίησιν ῬῚ 1] 30. δὲ οπν . Π 31. ζῴω] ζώω ἡ Ῥ. ᾿ὶ 82. τελειωθῇ ῬΥ͂. ἢ 33. γένηται Ῥ. ἢ 86. ὧν 
λων Τ΄ : 

1. οἴονται Ῥ. ἢ 3. ἐςιν οὐ Ῥ, || ἅ. ἕν οπι Ῥ, ἰ] 1 εἴτε ἘΔ. 1} 5, εἴρηται πρότερον Ῥ. [1 6. αὐτῆς ψυχῆς Ῥ. ἢ 1. μὴ} ἃ 5.} 
9. δ᾽ οπὶ 5. {[ 10. τίς ἡ ἀρχὴ Ὁ. 1] 11. ὅλν} λόγν ΕΥ̓͂, ἢ 15. καὶ ροβὶ ζῷα οπὶ .8. ΠΟ 16: πάσης αὐτοῖς καὶ τῆς δ. 1 20. ἔχε »1 

24. διαφέρει Ῥ. 1:22. ὀρέξεις ῬΆ. Π 23. ὥςε -- 24. σ] ὥςε καὶ τὸ διανοητόν ΕΘΤ. ἢ 24. τὸ ροϑὶ δὲ οπι », Π] 25. τὸ ροβὶ διὸ οπι 

ῬΟΥ.. ἢ 28. ἀγαθῷ --- 29. ἀγαθόν οἵα ΕΤ. ἢ 30. ὑπὸ] καὶ ὑπὸ Ῥ, αὶ 38. ἀληθὲς καὶ τὸ πρώτως Ῥ. ἢ 34. ἢ ὥς εἶναι] πῶς }.1 3. 

πρὸς ἕτερον] πρότερον ἘΔΥ. 



ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΚΙΝΗΣΈΕΈΩΣ. ᾿ ᾽ 701 

ἔρεζις καὶ τὰ ὀρεκτικὸν κινέμενον κιχεῖ, τὸ δὲ τελευταῖόν τῶν δὲ᾽ ὄρεξιν ἢ βύλησιν τὰ μὲν ποΐζσι, τὰ δὲ σράττυσιη., ὥσον 

κύεμόων ἐκ ὠνάγκη νἀνεῖν ὁδές φανερὸν «δ᾽ ἐκ αὐτων τκλ περ δὲ τὰ αὐτόματα κινεῖται μικρᾶς κινήσεως γινομέροις, 
ὅτι εὐλόγως ἡ φορὰ τελευταία τῶν γινομένων. ἐχ᾿ τοῖς γινό- λυομένων τῶν. ςρεβλῶν καὶ κρεόντων ἀλλήλας τὼς ςρέβλας, 
μέροις" κινεῖται γὰρ καὶ πορεύεται τὸ ἕῷον. ὀρέξει ἢ προ- καὶ τὸ ἁμάξιον, ὅπερ ὀχόμενον αὐτὸ κινεῖ εἰς εὐθύ. καὶ 
αἰρέσει, ἀλλοιωθέτος τινὸς κατὼ τὴν ὉΠ ἡ ἢ τὴν φαν- 5 πάλιν κύκλῳ κινεῖται τῷ ἀνίσυς. ἔχειν τὸς τροφάς (ὁ. χρᾳ 
τασίαν. ἀν ὐτον λοι ἐλάττων ὦ ὥσπερ κέτρον γύεται,. καθάπερ ἐ ἐλιτοῖς κυλήδροι), 

1. ᾿ς πῶς δὲ. γοῶν ὁτὰ μὲνιπρώττωι ὁτὲ: δ' οὐ. πραΐξτει) χαὶ ὕτω καὶ τῷ ζῷα κοεΐταις ἔχεν γὰρ. ὀργαία τριφῆτα. τήν, τε 
κινεῖται. ὁτὲ δ᾽ οὐ κρεῖται;- . ἔοικε παραπλησίως συμβαίνειν φῶν νεύρων φύσιν καὶ τὴν τῶν ὀστῶν, τὼ μὲν ὡς ἐκεῖ" τὰ 

καὶ περὶ τῶν ἀκινήτων δανοουμώοις 'καὶ συλλογιζόμένι;, ξύλω καὶ ὁ σίδηρος, τὰ δὲ: νεῦρα ὡς αἱ.  φρέβλαι" ὦ ὧν λυον 
ἀλλ᾽ ἐκεῖ. μὲν θεώρημα: τὸ. τέλος. (ὅταν γὰρ. τὰς. δύα. εῖ 40 μέων καὶ ἀνιεμιένων κινόντρωι., ἐν μὲν οὖν τοῖς. αὐτομάτοις 
τάσεις νοήσῃ,, τὸ συμαέρασγια, ἐνόησε "καὶ: συνέθηκεν). ὄν καὶ Τοῖς ὡμαξίρια ὦ πρῶ ἧςιν, ὠλλοίωσις,: ἐπεὶ εἰ ἐγίνοντο ἐλάγ- 

ταῦθα, δ᾽ ἐκ. τῶν δύο. προτάσεων τὸ συμπέρασμα γήεται ἡ φος οἱ ἐντὸς τροχροὶ καὶ -πάλιν. μείζυς, κὰν κύκλῳ τὸ αὐτὸ 

πρᾶξις, αἷον ὕὅται νοήση ὅτι φωτὶ βαδὶςέον. ἀνθρώπῳ, αὐτὰς ἐκινεῖτο" ἐν. δὲ τῷ. ζῴῳ. δύναται. τὸ αὐτὴ καὶ. μεῖζον καὶ 
δ᾽ ἄνθρωπος, βαδίζει εὐθέως, ἀν δ᾽ ὅτι ὑδεὶὶ βαδιςέον νῖν ἔλαττον. Ἴθαὶ καὶ τὼ σχήμᾳτω μεταβάλλειν, αὐξανο- 

ἀνθρώπῳ, αὐτὸς δ᾽ ἄνθρωπος, εὐθὺς ἠρεμεῖ" καὶ ταῦτα τ μένωζ τῶν μορίων διὼ ϑερμόφητᾳ "καὶ: πάλιν -συςελλομένων 

ἄμφω πράττει, ἀν μἱῴ. τι κωλύῃ. ἢ ἀναγκάζῃ." ποιητέον διὰ ψύξιν καὶ φλλοινμίτων.  ἀλλοιῶσι͵ δ᾽ αἱ φαντασίαι καὶ 
οι ἀγαθόν, οἰκία δ᾽ ἀγαθόν" - ποιεῖ. οἰκίαν εὐθύς. 'σκεζά- αἱ αἰκθήσεις καὶ αἱ ὄνοιας, αἱ μὲν. γὰρ αἰσθήξεις" εὐθὺς 
σματας δέομαι, ἱμάτιον δὲ σκέπασμα". ἱκατίαυ δέομιαι, ὃ ὑπάῤχϑυειν .ἀλλοιώφεις, τοὺς ὕσάι, ἡ δὲ φαγταςία καὶ ἡ 
δέομαι, ποιητέον" ἱματίι δέόμαιε: ἱμάτιον 'ποιήτέω» καὶ. δα υδησὶς τὴν τῶν 'τραγμώτώῶν ἔζευςε δύναμιν" τρόπον, γάρ. τιῷ 
συμπέρασμα, τὸ ἱμάτιὸν. ποιητέον,: πρῶξίς ἐςτὅν -. προίτται Ὁ τὸ -εἶδησ. τὸ ναύῥενον τὸ: τῇ. θερμῦ ἢ ψυχρῦ ἢ ἡδώς ἢ φοβε: 

δὲ ἀπ’ ἀρχῆς. εἰ ἱμάτιον. ἔξαι, - ἀνάγήη πόδε -ἀρῶτον, εἰ ραῦ τοῦτον τυγχώνει ὃν οἷόν περ. καὶ τῶν πραγμάτων ἔκω- 
δὲ τόδε, τόδε" καὶ τῦτο πράττει εὐθύς.. ὕᾷ: μὲν. ὄν. ἡ πρῶ: φν, διὰ χαὶ. φρίττοσι. καὶ «φοίβθχταϊ νοήσαντες. μόνον, «αῦ- 

ξις τὸ συμπέρασμα, φανερόν" αἱ δὲς ἃρατάσεις. αἱ ποτ πὰ δὲ πάτα πάθή καὶ: ὠλλοιώσεις εἰσί ἀλιλοιουμῥων. δ᾽ 
σκιοὶ τδιὰ “δύο. εἰδῶν γίνονται, διά πε τὰ ἀγαθῇ: καὶ, διαὶ. τοῦ ἐν τῷ σώμααι «τὰ μὲν: μείζω τὰ, δ᾽ ἐλάττω Ἰγῴείαι.. ὅτι ἂ 
δυνατῖ, -ὥσπερ᾽ δὰ. τῶγ ἐρωτώντων: ἔνιοι, ὕτωὶ τὴν ἑτέραν ἐξρόν 25 ῥοικρὰ. ἐχετα βολὴ: γνλροῴνς. ἐ ἀρχῇ, μεγάλάς καὶ, πολλὰς 

πασιν τὴν δήλην ῥδ΄ ἡ -διάνοια ἐφὶς σα σκφτεῖ ὑδέν" οἷον εἰ σαιεῖ-διαϊορὰς ἁποΐεν, ὃς ἄδηλρυ" οἷον. τίς οἷαγρὸς -ὠκωρι 

τὸ βαδίζειν ἀγαῦὸν. ἀνθρώπῳ, ὅτι αὐτὸς ἀνόρωπος, ὑκ ρ οὐόγιχι μεδις μον πολλὰ ή τῆς τρώρωσ -γύετας μέτας ας 
διατρίβει. διὸ καὶ ὅσά «μὲ λϑγισαίμιενοι πράτταμευ,. ταχοὶ ἐν. ἔτι δὲ κατὰ θερμότητα ἢ ψύξιν ἃ κατ᾽ ἄλλ τ τον 

πράττομεν: ὅταν γῶρ, ἐεργήδῃ ἢ. Ἴ ὁ αἰσθήσει, πρὰς πὸ οὖ αὖξον; φιάθος... ὅταν, γάπανω ἀλχοίώσης., περὶ τὴντκαρδίαν, 
ὅνικα, ἢ τῇ φαντασίᾳ ἃ τῷ νῷ; οὖ: ὀρέγεται, εὐθὺς. παιεῖ’ 80 καὶ ἐκ ταμόῃ κοτὰ ἡμέγεδος. ἐν ἀναεσθήτῳ μερίς. ἜΟΛΛΑ͂Ι 
ὠντ᾽ ἐρωτήσεως. γὰρ. ἢ, γοήσεως. ἡ: τὰς. ὀρέξεως: ἡ ἡίαται. ἐπ φϑιεῖντλῦ πόμαζοι. δὰ φοράν ἐριθήβασι ναλ᾽ ἀχρότῃαι. κα 

γεια. ποτέον μοι; ἡ ̓ἐπιϑυμία λέγεί". τοδὶ δὲ. ποτόν, καὶ ̓αἷ- ἐκ καὶ τρόμοις: καὶ ̓ποῖς᾽ τόξων ἐναντίοις. .- : . 
σϑησις εἶπιν ἢ ἡ φαντατία ἢ ὑ γὔς᾽" εὐθὺς 'πὐτιλ ὕτως μὲν “.. Π᾿Αρχὰ μὲν ὃν, ὥσπκῳ ερήται,. τῆς κρήσεως τὰ ἐν τῷϑ 

ὧν ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι καὶ πριόττεια πὰ ζῷα ὁρμῶσι, «ἧς ἐν ἀραντῷ, διῳκτὸν καὶ (ῥεὐκσόν" “ἐξ ἀνάγιρις. δ' ἀκαλανθεῖ: τῇ 
ἐσχάτης αἰτίας τὸ κινεῖσθαι ὀρέξεως ὕσης, «ταύτης. δὲ. σον ὃς νοήσει καὶ. τῇ. φαγτασίῳ, αὐτῶν θεῤμότης καὶ. ψύζια. τὸ 

μώης ἢ δι αἰσθήσεως ἃ διὰ φαντασίας καὶ νοήσεως, ττῶν μὲν γὰρ λυπηρὰ. φευκτάνν τὰ δ᾽ ἠδ) διωκτόν. (ἀλλὰ 'λαν- 
ὰ ὀρεγομένων πράττειν τὼ ἂν δι’ ἐπιθυμίαν ἢ θυμὸν τὰ δὲ ϑάνει περὶ τὰ μυιρὰ τοῦτο συμβαῖνον), ἔςι δὲ τὰ λυπηρὰ 

: ἈΠ ἀπὸ Ἐν ΤῊ κο  ττίς « ἄδην ἐδ ες 

2. καὶ ὅτι] διότι Ῥ. Γ 38. κρυμένων Ὦ, ΠΠ 4, Ἢ δὲ . 1] 5. τὴν Ῥοβὲ ἢ οὐ Ῥ. ἢ 1. κῶν] τῦὖν ἘᾺ ἢ 9. καὶ περὶ] τοῖς πεὸ Ῥ. ἢ 
“1. "προσέθηκεν Ῥ. ᾿᾿ 17. ποιεῖ ἀγαθὸν' .5. ἢ 18. “- 19.. καὶ] ἰμοίτιον ποιητέον ζ. Φίομαι" παιητέλν. κα Ῥ. ἢ} .:98. τόδε καὶ τόδε ἘΤ οταὶδ- 
615. καὶ τὔτο, [ἢ 23.. τε εἰ διὰ οὐὰλ ἢ. ἢ 26. ἐφεςῶσα 77. 1} ́ .29.. ἱπργήσηι γὼρ. ἘΦ, ἢ δῶ. “τοτέον] ποτόν δ, ποτίόν Ε. ἢ). 83. εἰ ὁ 
οἵὰ Ῥ. 

3. γινομένης ἘΘΤΙΟ  ἀἁ. ὥσπερ Ῥ,.5. ἢ ὀκύμ νος ὅν ἢ 6. Ὑασαι] ἡίνετα καὶ ἢ. (ἢ Ἴς τῶν τε! λεύρων τὴν Ῥ. Β.10. κινεῖτκι «8. Ἱ 413. 
ταὐτὸ. 1} ἔλαττον καὶ μεῖζον δ. Π 15. πάλι συφελλομίσων διὼ7. πνεῦμα καὶ ΕΣ. ἢ 21. ὃν οπι. Ῥι5. || 22. καὶ ροδὲ διὸ οζα ». ᾿] μά- 
τὸν οἵἡ ΕἼ. || 26. ποιεῖ] ποιεῖ τὼς δ. ΠΟ 27. ἡ οἵα 8, " 28. τοιῶτο Ἕ. ἢ 30. ἱν Ῥοε ΠΟΙ τὴ Ἐ. ἢ 31. ποιεῖται ἢ. ᾿ 35. ψύ- 

ξι.] ψυχρότης Ῥ. γος Ἶ 



΄ 

ΤῸ ΠΕΡῚ ΖΩΩΚΝ ΚΙΝΒΣΕΟΣ. 

καὶ ἡδέα ᾿νάννα, σχεδὸν μυατὰ ψύζεώς τιρος καὶ θερμότητος, ἀρχὴν καὶ πέλος πρὸς τὴν χεῖρα. ὥςε διά γε τῦτο, εἰ μὲ 
αὔτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν πικθημοίτων. ϑιόρρη γὰρ καὶ φόβοι ἐν τῇ βακιτηρίῳ ἡ καῖσα ἀπὸ τῆς ψυχῆς ὠρχὴ ἔνεςια, ἐδ' 

αὶ ἀφροδιδιαφριυὶ καὶ ψφᾶλλκ τὰ σωριαταρὰ λυπηρὰ καὶ ἐν τῇ χειρί ὁμοίως γὰρ ἔχει καὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὶς τρὸ 
αδέα τὰ μὲν κωτὰ μέρων Ἀετὰὼ ϑερμότητος ἢ ἢ. ψύξεώς ἐ ἐφι» τὸν καρπέν, κκαἱ τῦτο τὸ μέρος πρὸς τὸ ὠλέκρανο, ἐδὲν γὼ 

δὰ δὲ καθ᾿ ὅλον γὲ νῶμα" μηῆραι δὲ καὶ ἐλπίδες, οἷον 5 διαφέρει τὼ προσπεφυκότα τῶν μ' γύτται γὰρ ὅσῳ 
ἐδύλοις χρώμεναι φοῖς τοιούτου, ὑπκὰ μὲν ἧττον ὁτὸ δὲ ἀφαιρετὸν μέρος ἡ βακτηρία. ἀνάγκη ἄρα ἐν μηδεμιᾷ εἶ 

μᾶλλον αὐτϑι τῶν οοὐτῶν αἰψίς ὥς εὐλόγως ἤδη δημιουρ. ναὶ ἀρχῇ, ἥ ἐστιν ἄλλου πελευτή, μηδὲ εἴ τι ἐστὶν ἕτερον 
γεῖναι "τὰ ἐντὸς καὶ τὼ περὶ τὼς ἀρχὰς τῶν ὀργανικῶν μῦν ἐκείνου ἐξωτέρω, οἷον τῷ μὲν τῆς βακτηρίας ἐσχάτου ὁ ἢ 
ρίων μεταβάλνοντα ἐκ πεκηγότων ὑγρὰ οἰαὶ ἐξ ὑγρῶν χειρὶ ἡ ἀρχή, τούτου δ᾽ ἐν ἐν τῷ καρπῷ. εἰ δὲ μη δ' ὃ τῇ 
«επηγότω καὶ μαλανὰ καὶ -σηληρὰ ἐξ ἀλλαήλων. τότων τ χειρί, ὅτι ἀνωτέρω ἔτι, ἡ ἀρχὴ ὑδ᾽ ἐνταῦθα ἔτι γὰρ τῶ 
δὲ συμβαινόντων τὸν τρόπον τῷτον, καὶ ἔτι τὸ παθητικᾷ ταὶ ὠλεκβραύν μένοντος 'κινεῖται ἅπαν τὸ κωώτω συνεχές. 
χοριτοῶ τοιαύφην ὀχόντων τὴν φύσιν οἷαν πρλλαχὲ ερθ . ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ὁμοίως ἔχει ὠπὸ τῶν ἀριστερῶν καὶ ἀπὲ τῶν 

᾿ ἀξρόμεκ, οὁκόνα» συμβῇ ὥστ᾽ εἶναι τὸ μὲν ποιγεικὸν τὸ δὲ δεξιῶν, καὶ ἅμα τὠκαντία "κιπῖται, ὥξε μὴ εἶναι τῷ ἦρε 
πωϑχτικόν, οὶ μηδὸν ἀπολίτῃ αὐτῶν ἑκάτερον τῶν ἐν τῷ μεῖν τὸ διζιὸν κεῖσθαι τὸ ἀριςερὸν μηδ᾽ αὖ τῷ τῆτο ἐμῖα, 
λόγῳ, οὐδὺς τὸ μὰν ποικῖ τὲ δὲ πάσχει. διὰ τῦτο δ᾽ ὥρα 4ς ἀεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀνωτέρω ὠμφοτέρων αὶ ἀρχή, αἰνάγκη ὃ τῷ 

ον εἢτεῖν νοεῖ ὅν ἰμμναν: “καὶ πορεύοται» ἐν μή τι ἐμ»- μέτῳ εἶναι τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς τῆς κιύσης" ἀμφπέω 

«οὐ ἴζη ἔερον “δ υμὲν γὰρ ἐργωμκὰ μῴῃ Ξκρασπευαῖζνι γὰρ τῶν ἄκρων τὸ μέσον ἔσχατον. ὁμοίως δ ἢ χω τ πῶς 

ἔχερηδείωι τὼ Ἀάθη, ἡ δ᾽ ὄρεξις πὰ “χΐθη, “τὴν δ᾽ ἔρυζι. ἡ εὐ ωδὰ φοῦτο, καὶ τὼς ὠπὸ τοῦ ἄνω καὶ κάτω, οἷ τὰς 

φιθντιονέα" ὀὕτη δὲ Ὑύνταν: ἢ διὰ νοήσφως τῇ δ αἰσθήσεαᾳ,. ἐπὸ τῆς ατφαλῆς πρὸς τῶσ ὠχδ τῆς ῥαΐχεως σοῖς ἔχαι 
ἅμα "δὲ Ἀὰὶ παρδὺ διὰ τὸ κοσρευοῶν καὶ 'καθψρικὸν τῶν πρὸς ὦ ῥάχιν. καὶ -εὐχόγως τδὲ τῦτο συμβέβηκεν' καὶ γὰρ τὸ εὐ 
ὅὥλδαλα ἀδαι Ῥὴν φύσιν. τὸ δὲ νἱοῖν πρῶτον πὸ ζῷον ἀν. σθητικὸν ἐνταῦθα, ἐπαῖ φαμεν, ὥτ᾽ ἀϑιλοιεμόν διὰ τὴν αἷ 
ἄγη εἶναι κέν πο. ὠρχῇν τῇ δὲ κκιορυπνὴ. ὅτι μέν ἐστ τῇς μὲν σθησιν τὰ τόκιν τῷ περὶ τὴν ἀρχὸν καὶ μεταβάλλοντος τὸ 

: ἀρχὴ᾽ αῷ δὶ᾿ ἡϑαυτήνγ. ̓αἴρητωι:. δὲ καὶ. ἔξει μὲν τὡς νΐ, ἴῃ ἐχέμινα: συκμεταβάλλει ἐκτεινόμάνοί τε καὶ συναγέμδε 
δ᾽ ὡς δυνὶ χρῆται αὶ φύσις τοὐτῇν ὅτων γὼρ ανῆται ἐντεῷ. τιὶ μόρια, ὥς" ἐξ ἀνάγκης διὰ ταῦτα γύεαθαι τὴν χίηρε 
ὅν; ᾿ἀνώγκη τὸ μὲν ἠρεμεῷ τῶν ἀγρίων τῶν ἂσ τῶν; “Ὡς τοῖς ζώοις. τὸ δὲ γμέσαν τι σώματας μέρος δυνάμει μὲ ἦν 

τ ὅτι γὼρ “ρὸς ἐρεμῶν δεῖ ἀπεριίλεύθαι τὸ τ ἐνεργείᾳ ᾿ὰ ὠνίγκη γίνεσθαι πλείω" καὶ γὰρ ἅμα κρεῖμι 

τῶν, ϑητὰὶ ᾿πρέτόρον.: κινεῖσαι "μὰν ἔν καὶ δ᾿ μναῖ τὸ" ἔσχον τὰ κῶλα ᾿ὠπὸ τῆς ἀρχῆς, καὶ θατέρου ἠρεμῖῦττος θάτῃα 
τὸν τῷ βραχοίονοι, τῆς δ᾽ ἐν τῷ. ὠχεκράνῳ ϑείμψοως τὸ «μὲν πρεῆῖται. λέμο δ᾽ οἷον ἐτὶ τῆς ΑΒΤ' τὸ Β κιεῖται, κοιὶ 

ἀνέδραν τὸ ἐν αὐτῷ τῷ. ὅχῳ κινυρῳ, ἀνάγκη δ᾽ εἶναί π΄ δὲ πὸ ὧν: ἀχλὰ ἐμὴν δα γέ τι ἡρεμεῦν, εἰ μόλει τὸ γὺ 

γεν εὐκίνητον, ὃ δῇ, φαμεν ϑυνέμει μὴν: ὃν εἶχε τημέδν, 80 κπεῖσθαι; σὸ δὲ: κρβῆς ἐν ἄρα. δυνάμει ὃ ὃν τὸ ἐπρμίς δέ 

Φιργείῳ δὲ ̓ γϑεσόκν δύο" ὔφ᾽ εἰ οὐ ζῶον ἣν (βγαχίων, ιν» ὅπται, ὥστ᾽ ἀκώγκη. ΒΆ: στιγμὴν. ὠχκλὰ μέγεθός τι ὧι 

ταῦθ᾽ ἄν πε ἦν ἡ ὠῤχὴ τῆς ψυχῆ ἡ. ΩΣ ἐπεὶ δ᾽ ἐνδξς. ἀλλιὰ οὐδ. ὑδύχεται τὸ Ὁ. ἄμω τῷ Ἢ κινεῖσθαι, ὅς ἐν 

χέται καὶ Ἐερὸς "νὰν χαεῖρα, ἔχεν πἰ| ὅτως τῶν ἀψύχων, οἷον νὔγκη πὸμ φυτέρας τὰς ἀρχιὰς τὼς ἐν πῷ ἀ κουμέας κηϑ, 
νἱ κοῖὶ φὴν" βιιννηρίῶον ἐν τῇ "χερί, ᾧφανορὸν Ὁ ὅτε ἀκ ἂν τῇ δεῖ τορτίρα ἴοι παῤεὶ Ξαύτις ἕτερον τὸ κιῶν καὶ μὴ κού 
ἂν ὑδυρῴψ ἡ ψυχὴ τῶν “ἐσχάτων, τ᾽ ἐγ τῷ. ἐσγρίτῳ δοῦ τό μετ; υἀπτερείδοιντο μὲν. γὰρ ὧν τὰ ἄρα καὶ αἱ ἀρχεὶ αἱ 
ἘῸΝ σε ῃ μὰ ἀρχῇ καὶ γὰρ τὸ ὁ ὅθων ἔχα καὶ ἑεπτῷ ἐπι ὸ, πρὸ τηνι. ὥσπερ ἂν ἶ τοῖς τῷ 

ΝΣ , ΄ ἂν ἐν 

4. καὶ 6.1 καὶ ὃ. Ῥ. ἴ 3. τὸ οπ' ἘΘῪ, ἢ ἀ. ψυχρότητές Ῥ. 11, ἐπὶ δ. ΠΠ 13. ὅταν Ῥ. ΠΠ 14. ἀπολείπη Ἐ. ἢ 46. ἰὰν 8.1 

8. τὸ πάθη ἐτιτηδείως ΠΡ, καὶ ἱπιτηδείως τὰ πάθη δ. ᾿ 20. πρὸς] φαρ᾽ Σ΄, || 21. τὸν ζῶον Μ'ῦύ, τῶν ζώων ΤΥ, καὶ 32. ἔτι τί μὲν μη 7, 
ὅτι ιμέν ἰφιν Ζ.-} 23. τελεύταῖα Ῥ. δ» μὲν] πᾶν ΤΣ. ἢ 27. ὅτ ὁδὶ .5.. 1 28. ὀλοφάνν ἜΥ οἱ νά. εὀλέκραννν, 11. ἐλεκρών. .1 29. κν 
γεῖγαι “καὶ ἐκεῖ οὐ 2). ἢ! χουμύω. ἀλλ ἀνάγκη 5. ἢ τινὰ 7. 11 30, δὲ οἵα 5. }} 31. δ.) ἦν ὁ ;Ὁὴδ. ἢ 32. ἡ αὶ ψυχᾶς οπὶ 1113. 

ἵει Τ᾿ 

ἃ, “μὴ] μὴ καὶ Ρ5. Ὁ 8. ἰςιν Ῥ. ἢ 3. χειρί ἀρχῆ Ῥ. "7. ἀρχήν Ῥ. Π 8ὲ ἰσχάτε} τῦ ἰσχιίτυ Ῥ. ἢ 9. κἡὶ -- 10. χειρί οπι γε δ. ἢ 

40. ὑδ᾽ ὅτι μηδ᾽ »ι ἢ 44. αὐτῷ τύτω 5, αὐτῶ τῶτο ἘΕΤ, 1415, ἡ οπχλ ΕΤ. ἢ 49. τὸς) τὰ ἘΤ. ᾿ὶ τοῖς ἔχνσι αὶ ῥάχιν οπὶ Ρ. ἢ 20. ἃ 

οι Ῥ, ἢ 24. εἶναί φαμεν ἐνταῦθα ι5. 1 23. συμμεταβάλλειν. ΕΥ̓͂. ἢ 29. μόλλοι 57. }) 80. κινήσεσθαι ἘΘΤ. ἵ ἄρα δυάμε ὃ ΒΓῚ 

ὄντα τὰ αβ δ. ̓  82. κινεῖσθαι τῷ 8. δ. 11 33. τῷ] τῇ Ῥ. 1 35. γὰρ οἵα «8. Π ἄν οτὰλ }Ρ. ̓  αἱ ροδὶ ἀρχαὶ οπι Ῥ. 
.Φ 



ἹἸ 

᾿ ᾿ ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΚΙΝΕΣΕΩΣ, 768 
΄ 

νῶτα ἀντερείδοντες χροΐ τῶ, σκέλος. ἀκλὰ σὺ »ἡνοῖν: ἀιε Ὧν μὲν. «ῷ προσπκεφιριώνα, ποιεῦ; δὰ τὸ ἴδε: Ἀδοὐαᾳ 
φω ἀναγκαῖον. εἶναι. τῦτα δ᾽ ἰφὺ. ἡ ψυχέ, ἔ ἕτεροι μι σα διὰ τὴν φύσιν. 
τὸ μεγέθους τὰ τοιότου, ἐν τότῳ δ᾽ ἴσα. ; ες Πῶς μὸν ἦν κινῆται τὰς ἐκουσίᾳσ. κμήτξεις τᾷ ζῷα, 11 

40 Κατὰ μὲν ἕν τὸν λόγον τὸν λέγοντα τὴν αἰτίαν τῆς καὶ διὰ τύας αἰτίας, εἴρηται" κινεῖται δέ τινας καὶ ἀκυ- 

κινήσεως ἐστὶν ἡ ὄρεξις τὸ μέσον, ὃ κινεῖ κινούμενον". ἐν. δὲ 5. σίους. ἔνια τῶν μερῶν, τὰς δὲ πλείςας ἐχ ἑκυσίες, λέγω 

τοῖς ἐμψύχοις σώμασι δεῖ τι εἐἶαι σῶμα τοῦτον. τὸ μὲν δ᾽ ἀκυσίες μὲν οἷον τὴν τῆς καρδίας τε καὶ τὴν τῷ αἰδοίε 
εὖν κινούμενον μὲν μὴ πεφυκὲς δὲ κινεῖν δύναται πάσχειν (πολλάκις γὰρ φανέντος τούς, ὐ βμέτοι κελεύσαντος τοῦ 
κατ᾽ ἀλλοτρίαν δύναμιν" τὸ δὲ κοῖν ἀναγλ εν ἔχεν τὼ γρῦ κινοῦνται), οὐχ, ἑκουσίους δ᾽ οἷον ὕπνον καὶ ἐγρήγορ- 
δύναμιν καὶ ἰσχύν. πάντα δὲ φαίνεται τὰ ζῷα καὶ ἔχοντα σιν καὶ ἀναπνοήν, καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦταί εἰσιν. οὐθε- 
πῦμα σύμφυτον καὶ ἰσχύοντα τότῳ. τίς μὲν ὄν ἡ σωτῆν 10 νὸς γὰρ τούτων κυρία ἁπλῶς ἐςὶν οὔθ᾽ ἡ φαντασίᾳ ὅθ᾽ ἡ 
ρία τῷ συμφύτου πνεύματος, εἴρηται ἐν ἄλλοις" -τῦτο δὲ ὄρεξις, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀνάγκη ἀλλοσθαι τὰ ζῷα φυσικὴν 
πρὸς τὴν ἀρχὰν τὴν ψυχικὴν: ἔδρων ἀμφίως ἔχειν: ὥσκίᾳ: τὸ ἀλλοίωφιν, ὠλλαιουμέων ἂὲ τῶν μορίων τὰ μὲν αὔξεσθαρ 
ὦ ταῖς καμπαῖς σημεῖην, τὸ κυὴν καὶ τωνέμϑον, πρὰς τὸ τὰ δὲ -φέφειν, ὥστ᾽ - ἤδη κικῖσθαι. καὶ μοταβῴλλει. τὰς 
ἐχύητον. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἀρχὴ τοῖς μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ τοῖς δ᾽ ἐν πεφωωΐας ἔχεσθφι μεταβολὰς ἀλλύλων. αἰτίᾳ δὲ τῶν 

τῷ ἀνάλογον, διὰ ττο καὶ τὰ πνεῦμω τὸ σύμφυτον ἐν 15 κινήσεων ϑερμότητές τε καὶ ψαξεις, αἴ τε θύραθεν καὶ καἰ 
ταῦθα φαύεται ὅν.. χότερον μὲν ὄν. ταὐτόν ἐξ τὸ πνεῦμα ἐντὸς ὑπῴρχεσαι φυσοιαί. καὶ αἱ παρὰ τὰν Ἀδγον. δὰ γι» 
αἰεὶ ἃ γύεται ἀεὶ ἕτερόν, ἔξω ἄκλος, λόγος ζὁ αὐτὸς γάρ τόμεναι κωνήσεις τῶν ῥηθένων μορίων ἀλλοιώσεως συμίσας 
ἐξι καὶ περὶ τῶν ἄλλὼν μορίων)" ᾿φαύεται Ὰ εὐφυῶς ἔχ. σόσης γίνονται, ἡ γὰρ νόησις καὶ ἡ φωπαχίᾳ, ἅσπερ εἶς 
πρὸ τὸ κινητικὸν εἶναι καὶ παρέχειν ἰσχύν. τὼ δ᾽ ἔργα πὸς ρπαὶ “πρότέῥον, τὰ τουπτριὰ τῶν παθημάτων πρφφέρασν 
᾿κρήσεως ὦσις καὶ ἕλξις, ὥστε δεῖ τὸ ὄργανον αὐξείνεσθαί Ὁ τὰ γὰρ εἴδη τῶν ποιητρκῶν προσφέρωσιν. μάδωφα: δὲ τῶν 
τε δύνασθαι; καὶ συςέλλεσθαι. τοιαύτη δ᾽ ἐςὶν ἡ τὰς πιεύν. μορίων ταῦτα ποιεῖ ἐπιδήλως διὰ τὸ ὥσπερ ζῴην κεχρρν 
ματος φύσις καὶ γὰρ ἀβίαςος συςελλομώη, καὶ βιαςοιὶ ρισμένον ἑκάτερον εἶναι τῶν μορίων' τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι ἔχον 
καὶ ὠςτκὴ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ ἔχει καὶ βάρος πρὸς σιν ὑγρότητα ζωτοτήν, ἡ μὲν ἦν καρδίᾳ φανερὸν δὲ ἣν οἷν 
τὰ πυρώδη καὶ κεφότητα πρὲς τὰ ἐκαντία. δεῖ δὲ τὸ μῶς τίαν. τὰς ἀρχὰς ἔχει τῶν αἰσθήσεων" τὸ δὲ μιόριεν τὰ γεν 
λον κικεῖν μὴ ἀλλοιώσει τοιοῦτον εἶναι" “κρατεῖ. Ὑὰρ κατα 25 γητυκὸν. ὅτι τοιοῦτόν ἐστι, σημεῖον" καὶ μὼρ: ἐξώχεται ἐξ 
τὴν ὑπεροχοὶν τὰ Φυσριὰ σώματα ̓ ἀλλήλων, τὰ μὲν κοῦ. αὐτῇ ὥστερ ζῷόν τι ἡ τῷ ,γτῴματὶς δύναμως. ᾿αἱ δὲ κι- 
ᾧον κάτω ὑπὸ τοῦ βᾳρυτέρον ὠπονικώμειον, τὸ δὲ βαρὺ νήτεις τῇ τε ἀρχῇ ὠπὸ τῶν μιορίων καὶ τοῖς μορίοις πὲ 

ἄνω ὑπὸ τοῦ κουφονέρου. .ᾧ- μὲν ν Χινεῖ κιπιμέμῳ μαρίῳ ἡ. τὴς ἀρχῆς εὐλόγως συμβαύνσι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἕξως 
Ψυχή, ἐἶρηταί, καὶ δι᾿ ἣν αἰτίατ' ὑποληπτέον δὲ τυμς ἀν ἀφικνίνται, δεῖ γὰρ νοῆσαι τὸ Α, ἀρχήν. «ἱ οὖν κινήσφιε 
ταὶ τὸ ζῷον ὥσπερ πόλιν εὐτομουμάην. ἦν τε γὰρ τῇ πότ 3. καθ᾿ ἕκαςοχ φοιχυεῶν τῶν ἐπιγεγραμμένων ἐξκὶ τὴν ὀρ 

λει ὅταν ἅταξ ἔτ ἥδ τάξις: σύδον: δεὶ κονμριάμῥο μο- " ἀφικνῶτεαι, “καὶ ὠπὴὶ τῆς ἐρχὴς κινομένης καὶ “μεταβαλς 

γάρχου, ὃν «δεῖ παρεῖα, παρ᾽ ἔκωξον. σῶν γιαρμόνυν, ἰλλ' λούσης, ἐπειδὰ πολλὰ δρνάμει ἐς ν, ἡ μὲν τοῦ Β ἀρχὰ 

αὐτὸς ἕκαστος ποιεῖ τὰ αὑτοῦ ὡς τέτακται, καὶ γίεται ἐπὶ τὸ Β, ἡ δὲ τῷ Τ' ἐπὶ τὸ 1, ἡὶ δ᾽ ὠμφοῖν ἐκ’ ἄμφω, 

τόδε μετὰ τόδε διὰ τὸ ἔθος" ἔν τε τοῖς ζῴοις τὸ αὐτὸ τῦτο ἀπὸ δὲ τῷ Β ἐπὶ τὸ Τ' τῷ δ᾽ ἀπὸ μὲν τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α 
διὰ τὴν φύσιν γύεται, καὶ τῷ πεφυκέναι ἕκᾳςον ὕτω. τυ- ὅς, ἐλθεῖν ὡς ἐπ᾽ ἀρχήν, ἀπὸ δ τῷ Α ἐπὶ τὸ Β΄ ὡς ἀπ᾽ ἀρ- 
φάντων ποιεῖν τὸ αὑτῷ ἔγον, ὥστε μηδὲν δεῖν ἐν ἑκάστῳ σχῇς. ὅτι δὲ ὁτὲ μὲν ταῦτα γρησαγτων. γύαται ἢ "ότι ἡ 
εἶναι ψυχήν, ἀλλ᾽ ἔν τοι ἀῤχῇ δὲ χουν ὅσης τῶλλα. παρὼ τὸν λόγον ἐν τοῖς. ἄς ὁτὲ δ᾽ οὖ, αἴτιον τὸ ὁτὲ 

5. ἡ ὁγι δ. [ 6. τοῦτον εἶναι σὔμέ τι Ῥ. ῇ Ἵ. προ ἘΝῚ ἢ 8. κατὰ αἰς ἀλλότρίαα δινέμες Ῥ, ἵ 40. πιύμριᾳ 8. ̓  1. Δι 
κε ὥλλο δ. ᾿ 25. κρατεῖται .5. ἥ: Μ5 ὙΜΎΧΕΝ με δ: ἀλλύλων Ῥ. 1. 54. Ἰο εἰδὴ .38. θῇ εὐτὰ Ὁ. ἐν ὑαμθς ὁ. ἴδε 
ἐν ἃ τοῖς Ῥ. ἃ 85. τὸ Ῥέ. : 

4. μὲν οπι ἢ. || τὸ «ὥτῶν] αὐτῷ . αὶ ἃ, τος Ὦ κὰ ἐκισᾷςικιρίται »», Ἵ. “3. ἐκ οα ἘΚ. Π-7. φαύτος γὰρ σνλλέαι ἃ 

Β. ἱκυφίως Ἐ. ΠΠ καὶ ροδὲ ὕχνδν οἵ .Ρ. ΠΠ 10. ἀδεὲς »α ἀφὶν οἵα Ὁ. 1.41. ἀλλοιῶσθαι ἀνάγκη Ῥ, } 43. ὥστ᾽] ὥφε μὴ ἘΤ. ἢ ,] ὅδ 
καὶ Σ᾿ ἢ 45. τε δηῖϊς καὶ οπι ρὲ ΕΖ. [ «ἰ ον 5. 1 90.. ὅδη δ. 11 22... εῦτο ῬΑ. ἢ ὄχει Ῥ, αὶ ῶά, τὰ} τὼς γὰρ,Ῥ. ἡ ἄξιι ΒΟῚ 
28. ἄλληλα Ὁ ἄλληλα, δὲ δ. 1 834. τῷ] τὸ δ. 1 86. ὕτᾷ ἔθ ἘΒΡ. " τὼ αὐνὰ ἢ. ἢ 81. τὸ] δὲ τὸ ῬΥ͂, δὲ Ἐ. 



704 ΠΕΡῚΙ.-ΖΩΩ͂Ν ΚΙΝΉΣΕΏΩΣΙ 

μλδ' ὁπάρχειν τὴν: τχαθητικὴν ὕλην ὁτὰ δὲ μὴ τοσαύτην. ΣῚ ψυδε, ὅπ δὲ πεὶ αἰσθήσεως. καὶ ὕχνου καὶ μγέμης καὶ 

τοιαύτην. γῆς: κονὴς κρησεὼς, ἑἠρήκαμεν τὸς ἰδ λοιπὸν δὲ ταὶ 
᾿ ὙΠῸ "Ὁ: ἵν: τῶν ΤΗΝ: ὑόν, τῶν ζῷον ἘΠῚ ὁ πὰ γρέσεως εἰπεν. .. 0 : 

ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΤᾺΣ ΖΟΙΩΝ. 
: πΝΝΝ ἘΞ ΠΣ 

τῶν τ ον ὶ ΝΣ: Ἔν ἀξ πα δ Ν ἐρκας Σ, Ὧι ; 

Πα. δ τ τῶν Ὁ ΒΓατΝ μῶν" τοῖς ΕΞ ἀρὸς. τὰν κίνηρ κυρτὸν. 'τῆς χφιᾳοεὰ: κάματει,. τὰ ̓  ἐπίσϑα ἀὶ τὶ τ 
σιν τὴν κατὰ. τόχον ὀκισκεπφέον διὰν τί ὐἱτίακ “τοίζτόν. ἐς 5 κοΐλαν, ἔτι: δὲ τῶν τεσραπόδων τὸ ὅσα. "μὴ ζῳοτοκεῖ ἀλλ' μον 

ἕκαςον αὐτῶν καὶ τὐὸς ἔνεκεν ὑπάρχει" αὐτοῖς, ἔτι δὲ χερὶ τοκεῖ; ἰδίως καὶ εἰς τὸ πλάγιον κάμπτει. πρὸς δὲ τόταις 
τῶν διαφορῶν τῶν τε πρὸς ὥλλολεο τοῖς ττῦ οὐτὰ καὶ ἑνὸς "" διὰ τῇ" ᾿αϊτίαν τὼ τετράποδα κινεῖται κατὰ διάμετρα, 
ζῴου “μορίοι, καὶ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων τῶν τῷ, γένει 'διων περὶ δὴ πανσιον τούτων, καὶ ὅσα ἄλλα συγγενὴ τούτοις, 
φόρων. πρῶτον. δὲ. λάβωμεν, περὶ ὅσων ἐπισκεπτέον. εἴρι δὲ τὰς πἰτίας "θεωρητέδν." ὅτι: μὲν γὰρ οὕτω ταῦτα μ 
πρῶτον “μὲν, πόφοις ἡλαχήστοις. τὰ ζῶν κινεῖκαι σῃμείαειςς το βαζει,. το τῆς: μμὦ τῆς Ῥύκαν; διότι δί, δὶ 
ἔπειτα διὰ »τἴ τὰ μὰν ῬΑΜΆ τέταρσι τῶ: δ᾽ ἔσαιμαι πκχεία γαπτῴη, νι Ὡτ 
οσῖ, καὶ: κωθόλου :δὲ δι τί᾽ αἰτίαν τὰ μὲν. ἄποδα τῷ δὲ ᾿Αρχὴ δὲ τῆς σάω ἀποθημέηᾷ οἷς ὠήμμο χῇ 
δίποδα τὰ δὲ τετράποδα τὰ δὲ πολύποδα, τῶν ζῴων ἐς, ΕΞ πολλάκις πρὸς τὴν μέθοδον τὴχ φυσωκήν, λαβόντες τὸ 

καὶ διὸ τί πάντ' ἀρτάις ἔχει τὸς, πόδας, ὅσαπερ ἔχει πόι τῦτον ἔχοντα «τὸν τρόπον ἐν πῶσι τοῖς τῆς φύσεως ἔγιι 
δως αὐτῶν" ὅλως δὶ οἷς κινεῖται σημείοις». ἄρτιω. ταῦτ᾽ ἐς δ. 5 τότων δὲ ἂν μέν ἐςιν ὅτι ἡ. Φύσις οὐθὲν ποιεῖ μάτιν, ἀλλ 

ἔτι δὲ διὼ. τό αἰτίαν ᾿δνθρωδος: μὲν τκαὶ ὅ ἧρης. δίπους, οἱδὲ ἀεὶ κ΄, τῶν δεχομένων τῇ υὐσίᾳ περὶ ἕκαςον γέος ζῴη 
ἰχθύες. ἀκοδές:. εἰσικ᾽ καὶ τὰς παμψεῖς δ. τε. αἰ κὐῤο καὶ τὸ ἰἄριστογ". ἐπ: τ «εἰ, Βέλτιον. ὡδί, οὕτως καὶ ἔχει χατὲ 
ὁ ὄρνις ̓δίποδες ὄντες ἐναντίας ἔχουσι τῶν φαιλέτι. ὁ μὲν φύσυ. ἔπι τὰς διαστάσεις τῇ. Μεγέθους, πόσαι καὶ τοῖα 
γὰρ ἄνθρωπος ἐπὶ τὴν περιφέρειαν κείμπτει τὸ “σκέλος, ὁ ποίοις ὑπάρχεσι, δεῖ λαβεῖν. εἰσὶ γὰρ διαςάσεις μὲϊ ἔξ, 
δ᾽ ὄρνις, ἐπὶ τὸ κοῖλον. καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς αὐτῷ ἔνα: 20 συζυγίᾳ δὲ τρεῖς, μία μὲν. τὸ. ἄνω καὶ τὸ: κάτω, μῆς 
χίως. τὰ σκέλη καὶ τὸς βραχίονας". τοὺς μὸν γὰρ ἐκὶ τὸ δὲ -πὸν “μαροσδει καὶ: τὸ ὄπισθεν, πρίτη. δὲ τὸ: δεξιὸν καὶ 
κῶλον, τὰ δὲ Ὑόνασα, ἐπὶ τὴν περιφέρειαν" »καύμεαετέί. ως ἀρις ερόν: τρὸς ἃ πρύτοις ὅτι τῶν. κινήσεων τῶι κατὰ τῇ 
τὰ τετριίποδα: τὰ ̓ζῳστόκει τοῖς τ᾽ ̓ἀνθρωα εἰς τὸ ἐναχτίως καμι" πον ὠρλιαὶ ὦ ὦσις κάλ. ἔλξίρ, καϑ᾿ ποὐτὼς βὰν. οὖν" αὗτωι 
πίει καὶ αὐτὰ. αὐτοῖς". Τὰ μὲν γὰῤ πρόσθια σκέλη ἐπὶ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς δὲ κινεῖται τὸ φερόμενον ὑπ᾽ ἀλλιν 

ἡ. πους : τ ἣν τ ,, ᾿ τ δον αν οὐδ ἐὰ ἐπ δεαξλι τε εξσει 
4. εὐνυπά “ν, ,ἘΡ.: “- ᾿ 

ΠΝ ΗῪΣ περ] δὲ. κἀὶ τίς δ. ὃ, πρερς τὰς ΕΣ εἴρηται ϑῤὶ 1 ἊΝ ̓χαὶ Ῥ᾿ ἢ ἐὺ 
᾿Ἰσοάϊοθι ῬΒΘΥΖ. Ἦὺὶ, περὶ ζώων" πορείας Ῥ. πο ΝΣ να ἃ δεν Ἂς 

τὸ ἃς πρὸς τὴν, Κατοὶλ τόνον ἐξισκον τον τκύησιν. ζ᾽. ! δ. δικώ ἈΠπ| ὡχτάρχμαιν ὩΡΖ, ἢ: ἂν τα 7. ἥ ρῶς "ὦ μρὰα, 1 8. δεφιρῶ 
5. [ 9. ὅσων] ὅσων ἐξὶν ΤΙ 1 10. πρῶτον μὲν] αὐτῶν ἣν μὲν 5. Ὁ), πρῶτον μὲν αὐτῶν Υ.. ἢ. 11. τέτρασι 5. Π 12. δὴ ». τὰ Ἃ δαιλε 
οἵὰ δῦΖ. ᾿ 13. τὼ δὶ τετράποδα οἵα Ζ. || 14. τοὺς οπὶ ΤΥ. ΠΠ Ε15. αἴτια Ζ. ᾿ 16. διττὸς δ᾽. ] οἱ δ᾽ ὁπ 7 ἴῃ ἰδουπα. ἢ 17. ἅτ 
δες δὲ ἀκοδὰς "δῦ. 1 16. οἱ ὅροις ΚΤ. ὁ οτὰ ῬΟ ἢ 49: πῷ ΨΥ. Ὁ 20. αὐτὸς] "δ᾽ αὐτὸς ΡΖ. ἢ ἱαυτῶ 5 Ζ. 1] ἐναντίος ζοττ 

24. τὸ κοῖχα.Ζ. ἴ53.-τὰ ὑπαὶ... 1}. τὰ] καὶ τὰ 5). 1.33 οἱ ὁ 4. χαύμπᾶνσε ΡΧΖ. ἃ 24.: εἐμαρέσθωι. δῦ. 
6. πλιγίως Ζ. ᾿ κάμπτυσι ῬΖ. [1 8. δὲ πάντων τύτων Ζ, δὲ ἁπάντων τύτων ζ), δὴ τύτων πάντων ΤΊ, τύτων δὴ ἁπάντων 5.1 9. 

ὅ, δ 0Ζ. ᾿.42. -προθεμένοις͵ δῦ. Ἰ ὡς ΘΟ. ἢ 13. τὰ πὶ Ζ, 4 14. τόξων 2. {5 δὴ ΖΦ Ἔ Ὁ] ἐ- 5. ἃ μέν ιοπὰ Ζ ἰἰ ἐν αὶ 

δύ. δ ὐδἂὰν ἃ φύσις Τ΄ ἃ μάτην ποιεῖ δ. ἃ 16. ἐκ. τῶν ἐνδεχομένων} τὺ. ἐγδὲχ όρνενον Ζ,. ἢ 17, ἀξρισον 8. ἢ περοτὰ Ζ. ἢ ἐὶ στὰ Ἐδ 

Ο;υΟὈἹ5Ἁ ν ὠδὴὶ Ῥι5, δὴ οοττ ὥι 1] χατὰ] σὰ κατὰ Ζ. [{- 18.. ἔτι] ἔτί΄ δὲ δ, ἔπειτα 'Ζ. ἡ ποῖαι οτὰ δΖ. || 19. μὲν ομι. δ), 1 20. πὶ 

δοΐε κάτω οτχὰ ΡΥ͂. {[ΡΩ1. τὸ πα ὅπ. οπὶ δΟΎΖ, αηϊα ἃ. εἰ ἄρ. οσὰ δ. ἢ 28. σεις καὶ ἕλξεις Ζ. ἣ κατὰ ταύτας Ζ, ἢ εὖν οὔ 
δύ 34. ὑπ᾽ -- 105, 2. φερόμενον οτχ Ζ εἰ με ὕ'. 



ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΙΑΣ ΖΩΩΝ. 

γὰρ αὐτὸ δοκεῖ κινεῖν αὐτό, ὠλλ' ὑπ᾽ ἄλλου κινεῖσθαι τὸ 

ὑπό τινος φερόμενον, 
ὃ Ὑτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν τὼ τότων ἐφεξῆς. τῶν 
δὴ ζῴων ὅσα μεταβάλλει κατὼ τόπον, τὰ μὲν ἀθρόῳ 

108 

ἔσχατον αὕτη περαίνει, τῦτο κατω. τὸ μὲν γὰρ ἀρχή τις, 
τὸ δὲ πέρας" ἀρχὴ δὲ τὸ ἄνω. καίτοι δόξειεν ὧν τοῖς φυ- 
“δια, ἢ νι 2 “οὐ ΕΠ. Ψ. ν 

τοῖς οἰκεῖον εἰγαι τὸ κώτω μαλλον" υχ, ὑμοίως γὙαρ ἔχει 

τῇ θέσει τὸ ἄνω καὶ κάτω τότοις καὶ τοῖς ζῴοις. ἔχει δὲ 
χαντὶ τῷ σώματι μεταβάλλει, καθάπερ τὼ ἁλλόμενα, κα πρὸς μὲν τὸ ὅλον οὐχ ὁμοίως, κατὼ δὲ τὸ ἔργον ὁμοίως. 
ΝῚ ’, , φον. μ, » ε ν, ε ΓΒ ΤΥ ΝΣ ὁ «, ον δ, ,χῇ. ν, κ τὰ δὲ μορίοις, καθώπκερ ζῶν πορευομένων ἔκαςον. ἐν ὠμ- αἱ γὰρ ῥίζαι εἰσὶ τὸ ἄνω τοῖς φυτοῖς" ἐκεῖθεν γὼρ ἡ τρο- 

φοτέραις δὲ ταῖς μεταβολαῖς ταύταις ἀεὶ μεταβάλλει τὸ φὴ διαδίδυται τοῖς φνομένοις, καὶ λαμβάνει ταύταις αὐ- 
,ὕ ᾽ ΄ἷ Ἀ ᾿ τ ’, »,. ΄ ΄, ΄ Ν »“ »», ΄, μη Ν ΄ 

κρόμενον ὠποςηριζόμενον πρὸς τὸ ὑποκείμενον αὐτῷ. διόπερ τήν, καθώπερ τὰ ζῷω τοῖς ςόμασιν. ὅσω δὲ μὴ μόνον ζῇ 
ἐών τε ὑποφέρηται τῦτο θᾶττον ἢ ὥς ἔχειν ὠπερείσασθαι ἀλλὰ καὶ ζῷα ἐςι, τοῖς. τοιούτοις ὑπάρχει τό τε᾿ ἔμιπρο- 

τὸ ποιόμενον ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν κίνησιν, ἐάν θ᾽ ὅλως μηδεμίαν 10 σθεν καὶ τὸ ὄπισθεν. αἴσθησιν γὰρ ἔχει ταῦτα πάντα, 
ἔχῃ τοῖς κινεμένοις ἀντέρεισιν, ὀθὲν ἐπ᾿ αὐτῷ δύναται κινεῖν 
ἑαυτό. καὶ γὰρ τὸ ὡλλόμενον καὶ πρὸς αὑτὸ ὠπερειδόμε- 
γὸν τὸ ἄγω καὶ πρὸς τὸ ὑπὸ τὸς πόδας ποιεῖται τὴν ἅλ- 

σιν" ἔχει γάρ τινα ἀντέρεισιν πρὸς ἄλληλα τὰ μόρια ἐν 

Ἁ ’ ’ὔ λ ΝΎ ὁρίζεται δὲ κατὼ ταύτην τό τε ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὄπισθεν" 
κ᾽» ἃ Ν ᾿ν - 4 , Υ ἊΝ ες» 
ἐφ ὃ μὲν γὙὰρ ἡ αἴσθησις πέφυκε καὶ ὅθεν ἐςξὶν ἐκάςοις, 
“ »“»»». Ν »γ ’’ ω Υ . ἔμπροσθεν ταῦτ᾽ ἐςί, τὰ δ᾽ ἀντικείμενα, τότοις ὄπισθεν. ὅσω 

,ὔ δὲ τῶν ζῴων μὴ μένον αἰσθήσεως κοινωνεῖ, ἀλλὰ δύναται 
Ἁ Ἁ 

ταῖς καμπαῖς, καὶ ὅλως τὸ πιέζον πρὸς τὸ πιεζόμενον. 15 ποιεῖσθαι τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν αὐτὼ δὲ αὑτῶν, ἐν 
διὸ καὶ οἱ πόταθλοι ἄλλονται πλεῖον ἔχοντες τὸς ὡλτῆ- 

Ἀ Ν ε »-" ΄ ρας ἥ μὴ ἔχοντες, καὶ οἱ θέοντες θῶττον θώσι παρασείον- 

τες τὰς χεῖρας" Ὑύεται γάρ τις ἀπέρεισις ἐν τῇ διατάσει 
ἈΝ ᾿Ὶ “ Ἁ ,ὔ ᾽ Ν ’ὔ πρὸς τὰς χεῖρας καὶ τὸς καρπός. ἀεὶ δὲ τὸ κινόμενον δὺ- 

τότοις δὲ διώρις αι πρὸς τοῖς λεχθεῖσι τό τ᾽ ἀριστερὸν καὶ 
ΝῚ ,ὔ ε ’ὔ »-», ’, ᾽ " ᾿ νλ» τὸ δεξιόν, ὁμοίως τοῖς πρότερον εἰρημένοις ἔργῳ τινὶ καὶ ὑ 

θέσει διωρισμένον ἑκάτερον αὐτῶν" ὅθεν μὲν γάρ ἐςι τῇ σώ- 

ματος ἡ τὴς κατὰ τόπον μεταβολῆς ἀρχὴ φύσει, τοῦτο 

σὶν ἐλαχίςοις χρώμενον ὀργανικοῖς μέρεσι ποιεῖται τὴν με- 20 μὲν δεξιὸν ἑκάς ῳ, τὸ δ᾽ ἀντικείμενον καὶ τούτῳ πεφυκὸς 
ταβολήν, τῷ μὲν ὡσπερανεὶ ὀλίβοντι, τῷ δὲ θλιβομένῳ. 
τὸ μὲν γὰρ μένον θλίβεται διὰ τὸ φέρειν, τὸ δ᾽ αἰρόμενον 
τεΐνεται τῷ φέροντι τὸ φορτίον. διόπερ ὠμερὲς ὑδὲν οὕτω 
κινηθῆναι δυνατέν" ὁ γὰρ ἔχει τὴν τῇ πεισομώου καὶ τοῦ 

ποιήσοντος ἐν αὐτῷ διάληψιν. 

ἀ Ἐπὲ δ᾽ εἰσὶν αἱ διας σεις τὸν ἀριθμὸν ἔξ, αἷς ὁρί 
ἴισθαι πέφυκε τὰ ζῶντα, τό τε ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ 
ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν, ἔτι δὲ δεξιὸν καὶ ἀριςερόν, τὸ μὲν 
ἄγω καὶ κάτω μόριον πάντ ̓ ἔχει τὰ ζῶντα. ἡ μόνον γὰρ 

ἀκολυθεῖν ὠριςερόν. τῦτο δὲ διήρθρωται μᾶλλον ἑτέροις ἑτέ- 
ρων. ὅσα μὲν γὰρ ὀργανικοῖς μέρεσι χρώμενα (λέγω δ᾽ 
οἷον. ποσὶν ἢ πτέρυξιν ἥ τινι ἄλλῳ τοιούτῳ) τὴν εἰρημένην 
μεταβολὴν ποιεῖται, περὶ μὲν τὰ τοιαῦτα μᾶλλον διήρ- 

25 θρωται τὸ λεχθέν" ὅσα δὲ μὲὴ τοιότοις μορίοις, αὐτῷ δὲ 
τῷ σωματι διαλήψεις ποιόμενα προέρχεται, καθάπερ ἔνια 
»“ ,» Ψ Φ ᾿ Υ ΑῚ »“ »"» 27 τῶν ἀπόδων, οἷον οἷ τε ὄφεις καὶ τὸ τῶν καμπῶν γόος, 

Ὰ » “ « καὶ πρὸς τότοις ἃ καλῦσι γῆς ἔντερα, ὑπάρχει μὲν καὶ 
Ν ΠῚ 

ἐν τότοις τὸ λεχθέν, ὁ μὴν ,διασεσάφηνταί γ᾽ ὁμοίως. ὅτι 
ἐν τοῖς ζῴοις ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Ὁ δ᾽ ἐκ τῶν δεξιῶν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεώς ἐς!, σημεῖον καὶ 

φυτοῖς. διείληπται δ᾽ ἕι ἔργῳ, καὶ ὁ θέσει μόνον τῇ πρός τε 

τὴν γὴν καὶ τὸν ὑρανόν. ὅθεν μὲν γὰρ ἡ τῆς τροφῆς διά- 
δυσις καὶ ἡ αὔξησις ἑκάστοις, ἄνω τοῦτ᾽ ἐς" πρὸς ὃ δ᾽ 

τὸ φέρειν τὰ φορτία πάντας ἐπὶ τοῖς ἀριςεροῖς" ὕτως γὰρ 

ἐνδέχεται κινεῖσθαι τὸ φέρον, λελυμένου τοῦ κινήσοντος. 

διὸ καὶ ἀσκωλιάζουσι ῥᾷον ἐπὶ τοῖς ἀριςεροῖς" κινεῖν γὼρ 

1. ἑαυτὸ 8. ἡ 2. φερόμενον ὑπὸ τινος Υ. ἢ 3. δὲ οτχ (8.7). 1] λέγομεν ῬΖ. [ 5. καθάπερ τὰ ἀλλόμδα οταὰ Ζ. ἢ 6. μέρει 3, κατὰ 
μέρος Ζ. ᾿ 8. ἀπορηριζ μενον οἵὰ Ζ. ἢ 9. ἄν τε ῬΖ, ἰάν τυ 8. Π 10. ἄν Ζ. 11. ὑπ’ Ζ. 1 αὐτὸ Ῥ. 1 12. αὐτὸ] ἑαυτὸ Ζ. ἢ 

413. τῷ ἄνω 3, πρὸς τὸ ἄνω Υ. ἃ ἔλξιν Υ͂. ἢ 14, τὴν ὅυ, 1 15. πιζῦν Ζ. ἡ 16. πλοῖον οἱ ἔχοντες Ζ. || 17. ἢ οἱ μὴ Ζ. 118. δια- 
φάσει ΟΖ. ἢ 19. καμπύς Ῥ. }] ἐλαχίςοις δυσὶν δ᾽ δ᾽, Π 20. ποιεῖ 5. ὅ᾽. 1] μετα. ὡσπερανὰὴ τῶ μὲν φέροντι τῶ δὲ φερομένω. τὸ Ζ, 
21. ὥσπῳ εἰ 5. 1 22. τὸ γὰρ μένον Ῥ᾽ τὸ μένον γὰρ Υ͂, τὸ γὰρ μὲν 5. {Π φαίνεται Ζ. ᾿ 23. γίεται Ζ. 1] τὸοτα Ζ.  ἀμελὶς Ριδῦ. ἃ 

24. δύναται Υ͂. ἢ τὴν τε τῷ ῬΥΤ. ἢ πησομών 5. 11 καὶ τὴν τῷ 77. 11 25. ποιήσαντος 8 ΟἹΥ͂, πείσοντος Ῥ. |Ϊ ἐν οπὶ 5.7). ἰ 21. ζῶα Υ,. ; 
28. καὶ τὸ ὄπισθεν ῬΥ͂. ἵ δὲ] δὲ καὶ τὸ δ), δὲ τὸ Ζ, οπι Ῥ. [Ϊ3καὶ τὸ ἀριςερὲν 5.0Ζ. ᾿ 29. μόρια Ζ. 1] 31. τε πρὸς Υ͂. Ι 33. 
διαῖο καὶ 8, οπὶ ῬΥ͂. [|αὔξησίς ἐςιν ἐκ. ΡΥ. 1 τῦτ᾽ ἄνω Υ. 

4. αὐτὴ ΘΟΥ͂. ᾿ τῶτο δὲ κάτω 5.0. 1 τὸ] κἡὶ Ζ. [ϊ γὰρ οτὰ ὅ). Π 2. ἀν] γ᾽ ἂν 7. 1 5. κατὰ] πρὸς Υ͂, κατὰ --- ὁμοίως οτα Ζ. ἢ 
ἽἼ. ταύτηι Ζ. ᾿ 10. πάντα ταῦτα ΡΖ. ἰἰ 11. δὲ] γὰρ ΟΖ. 1 ὄπισϑεν καὶ τὸ ἔμπροσθεν 5. ὕΧΖ. ᾿ἱ 12. ὃ] ὦ ..} 16. δὴ ΤΥ οπι Ρ. 

17. τιὴ] δέ τοῖ Ῥ͵.. Ἱ 18. αὐτῶν]. αὐτῶν ἰςή Υ͂. ἢ 20. ἑκάφων δ΄). 1] 24. μᾶλλον οπχ Ζ. 1 26. ςόματι Κ΄, ἢ 27. οἵ τε οπχ δ, ἢ 

28. ὄντερα γῆς ΟΖ, ἔπερα τῆς γῆς δ. 1 31. πώτα Ῥϑδῦ. ἢ} 32. κινεῖσθαι οτὰ (δ. ᾿ φερόμενον Ῥ.Υ͂,. ᾿] 33. ἀσκωλίζουσι Ζ, ἀσκωλιά- 
ζονται Ρ. 

ὕυυαυ 



06 : ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΙΑ͂Σ ΖΏΩΝ, 

πέφυκε τὸ δεξιόν, κινεῖσθαυ δὲ τὸ ἀριστερόν' ὥςε καὶ τὸ τὸ ὀπίσθιον, οἷκκ τά τε μαλάκια καὶ τὰ ςρομβώδη τῶν 

φορτίον οὐκ ἐπὶ τῷ κινήσοντι ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρησομέψῳ δεῖ ὑςρακοδέρμων" εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν πρότερον ἐν ἑτέροις, 

ἐπικεῖσθαι" ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τῷ κοῦντι καὶ τῇ ἀρχῇ τῆς κινήο - τριῶν δ᾽ ὄντων τόπων, τῷ ἄνω καὶ μέσου καὶ κάτω, τὰ 
σεως ἐπιτεθῇ, ἤτοι ὅλως οὐ κινήσεται ἢ χαλεπώτερον. σης μὲν δίποδα τὸ ἄνω πρὸς τὸ τῷ ὅλυ. ἄγω ἔχει, τὰ δὲ τι- 
μεῖον δ᾽ ὅτι ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἡ ἀρχὴ τῆς κνήσεως καὶ αἱ 45 λύποδα ἢ ἄποδα πρὸς τὸ μέσον, τὰ “δὲ φυτὰ πρὸς τὶ 
προβολαΐ' πάντες γὰρ τὰ ἀριστερὼ προβάλλονται, καὶ κάτω. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὰ μὲν ἀκίνητα, πρὸς τὴν τροφὴν δὲ 
ἑστῶτες προβεβήκασι τὼ ὠριστερὼὰ μᾶλλον, ἂν μὴ ἀπὸ τὸ ἄνω, ἡ δὲ τροφὴ ἐκ τῆς γῆς. τὼ δὲ τετράποδα ἐπὶ 
τύχης συμβῇ. ὁ γὰρ τῷ προβεβηκότι κινόνται,. ἀλλὼ τῷ τὸ μέσον, καὶ τὼ πολύποδα καὶ ἄποδα, διὰ τὸ μὴ ὑρβὰ 

ὠποβεβηκότι" καὶ ὠμύνονται τοῖς δεξιοῖς, διὰ ταύτην δὲ εἶναι. τὼ δὲ δίποδα πρὸς τὸ ἄνω διὰ. τὸ ὀρθὰ εἶναι, μά 
τὴν αἰτίαν καὶ τὰ δεξιὰ ταὐτά ἐς πάντων. ὅθεν μὲν γὰρ το λίζα δ᾽ ὁ ἀνθρωπος" μάλιςα γὰρ κατὰ φύσιν ἐςὶ δίτα, 
ἡ ἀρχὴ τὴς κινήσεως, τὸ αὐτὸ πῶσι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τὴν εὐλόγως δὲ καὶ αἱ ἀρχαί εἰσιν ἀπὸ τούτων τῶν μορία' 
θέσιν ἔχει κατὰ φύσιν" δεξιὸν δ᾽ ἐστὶν ὅθεν ἡ ἀρχὴ τὴς ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ τίμιον, τὸ δ᾽ ἄνω τῇ κάτω καὶ τὸ τρί- 
κινήσεώς ἐςιν. καὶ διὰ τῦτο τὼ ςρομβώδη τῶν ὀςρακοδέρ-χ σθεν τοῦ ὄπισθεν καὶ τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ τιμιώτερν. 
μὼν δεξιὼ πάντ᾽ ἐςύ. ὁ γὰρ ἐπὶ τὴν ἑλίκην κινεῖται, ἀλλ καλῶς δ᾽ ἔχει καὶ τὸ ἀνάπαλιν λέγειν περὶ αὐτῶν, ὡς 

ἐπὶ τὸ καταντικρὺ πάντα προέρχεται, οἷον πορφύραι καὶ .5 διὰ τὸ τὼς ἀρχὼς ἐν τούτοις εἶναι ταῦτα “τιμιώτερα τῶι 
κήρυκες. κινουμένων οὖν πάντων ἀπὸ τῶν δεξιῶν, κἀκεύων ἀντικειμένων μορίων ἐς ν. 
ἐπὶ ταὐτὼ κινουμένων ἑαυτοῖς, ἀνώγκη πάντα ᾿δεζιὰ εἶναι “Ὅτι μὲν ὅν ἐκ τῶν δεξιῶν ἡ τῆς κινήσεώς ἐξιν ἀρχήν 

ὁμοίως. ἀπολελυμένα δ᾽ ἔχασι τὰ ὠριςερὼ τῶν ζῴων μώ- φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημῴων. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη παντὸς συτεχὰδ, 
λιςα ἀνθρωποι διὰ τὸ κατὰ φύσιν ἔχειν μάλιςα τῶν οὗ τὸ μὲν κινεῖται τὸ δ᾽ ἠρεριεῖ, ὅλου δυναμίον κιπῖσθαι 
ζῴων: φύτει δὲ βέλτιόν τε τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριςεροῦ καὶ Ὁ ἑςῶτος θατέρου, ἢ ἄμφω κινεῖται ἐναντίας κινήσεις, ἐκί 
κεχωρισμένον. διὸ καὶ τὼ δεξιὰ ἐν τοῖς ἀνθρώποις μάλιςξα τι κοινὸν καθ᾽ ὃ συνεχῆ ταῦτ᾽ ἐςὶν ἀλλήλοις, κἀνταῦν 

διξζιά ἐςιν. διωρισμώων δὲ τῶν δεξιῶν εὐλόγως τὰ ἀρι- ὑπάρχειν τὴν ἀρχὴν τῆς ἑκατέρου τῶν μερῶν κινήσεις, 
ςερὼ ἀκινητότερά ἐςι, καὶ ἀπολελυμένα μάλις.α ἐν τού- ὁμοίως δὰ καὶ τῆς ςάσεως δηλονότι, καθ᾿ ὅσας τῶι λε 
τοις. καὶ αἱ ἄλλαι δ᾽ ἀρχαὶ μάλιςα κατὰ φύσιν διω- χβεισῶν ἀντιθέσεων ἰδία κίνησις ὑποίρχει τῶν ἀντιχειμέιν 

ρισμέναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχουσι, τό τ᾽ ἄνω καὶ τὸ 25 μερῶν ἑκατέρῳ, πάντα ταῦτα κοινὴν ἀρχὴν ἔχει τὴν τῷ 
Βὄἔμπροσθεν. οἷς μὲν ἵν τὸ ἄνω καὶ τὸ ἔμπροσθεν διώρις αι, εἰρημένων μερῶν σύμφυσιν, λέγω δὲ τῶν τε διζιῶν χὰ 
καθάπερ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἔρνισι, ταῦτα μὲν δίποδα. ἀριξερῶν καὶ τῶν ἄνω καὶ κάτω καὶ τῶν ἔμπροσθε καὶ 
(τῶν δὲ τεττάρων τὰ δύο σημεῖα τοῖς μὲν πτέρυγες τοῖς τῶν ὄπισθεν. κατὰ μὲν οὖν τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὑπιτόν 
δὲ χεῖρες καὶ βραχίονές εἰσινγ, ὅσα δ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ διάληψις ὑκ ἔςι τοιαύτη περὶ τὸ κινῶν ἑαυτά, διὰ τὸ μα 
πρόσθεν ἔχει καὶ τὸ ἄνω, τετράποδα καὶ πολύποδα καὶ 3) θενὶ φυσικὴν ὑπάρχειν κίνησιν εἰς τὸ ὄπισθεν, μηδὲ ἣν 

ἄποδα. καλῶ γῶρ, πόδα μέρος ἐπὶ σημείῳ πεζῷ κινητικῷ σμὸν ἔχειν τὸ πρήμεενον καϑ᾽ ὃν τὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῖτιν 

κατὼ τόπον" καὶ γὰρ τὸ ὄνομα ἐοίκασιν εἰληφέναι ὠπὸ τῷ μεταβολὴν ποιεῖται" κατὰ δὲ τὸ δεξιόν γε καὶ ἀριστερὶ 
πέδου οἱ πόδες. ἔνια δ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔχει τὸ πρόσθιον καὶ καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κώτω ἐς. διὸ τῶν ζῴων ὅσα μέ 

8. ἂν δ. "] 7. προβεβλήκασι Ῥϑῦ. ἢ ἰὰν ΤΥ, εἰ ΟΖ, δ᾽ εἰ 5. ἢ συμβῆ ἀπὸ τύχης Τ΄. ἵ 10. τὰ αὐτά Ῥ, 11 11. τῶτο πᾶσι κὰ ἐν 

ταὐτῶ Υ͂. ἢ 1ἅ.. νἱκην δ. 1 κινεῖ Ζ. ἡ 15. τὸ] τοῖς δ). 1} πάντα προέρχονται 8.0), πᾶν τὸ προίχον ΚΖ. ἵ Ί6. ὧν οι 5... ᾿ 17. τὸ 

αὐτὰ ΡΥ͂. 1 20. δὲ ζώων φύσει 5Ζ. ἢ βελτίονα Ὁ), τὰ βελτίονα Ζ. ᾿ τε οτὰ ϑ'Ζ. || καὶ ογὰ Ζ, καὶ κεχωρισμένον οὐχ δ. ἢ 31. 

ἐν οπὰ 5). ἢ 23. ἀκνητότατα Ζ. ἢ αὐτοῖς Υ, ἢ 34, αἱ ογτὰ δ). ᾿Π ἄλλαι] ἄνω 5. 11 δ᾽ οπὰ Ζ, ᾿ φύσιν καὶ διωρ. ΡΥΖ. ᾿ 26. ᾧ- 
πρόσθεν. οἷς μὲν ἦν τὸ ογαὰ .Ζ. || ὅσοις ΟἽ. ᾿] πρόσθεν 5.0. 11 28. τετραπόδων ρτ Υ͂. ἢ 29. τὸ πρ.] τό τε πρ. «δ᾽. ἢ 30. πρόσθιον Ρ̓ 
Υ. 11 32. κατὰ τόπον οτὰ Ζ. ᾿ 33. καὶ τὸ ὀπίσθιον οτὰα ΡΖ. ' 

1. καὶ τὰ] τά τε Ζ. ἢ 3. κάώτω καὶ μέσν ΚΖ. ᾿ 4. τὸ ἄνω] τοῦ ἄνω Ζ, ἄνω 50. 1 ὅλν] ὀμφαλῦ Ζ. Π᾿Ἤ ἔχει ἄνω Ρ. ἴ ὅ. εἶτα 

«-Ἴοα 14. κίνησίς ἐςξὶιν οὐαὶ Σ΄, || 8. καὶ τὰ ἄποδα Ζ. | 9. τὰ .-- εναι οὐχὰ Ζ. ἢ 10. δίχουν Ζ. ἃ 1ἀ. τὸ οχα «50 Ζ. ἢ ὡς οα Ῥοὺ 

Ζ. 11 18: ἐκ τῶν εἰρημένων ογα Ζ, ἢ 19. ἕλν] ἀλλ᾽ ὁ δ. 1{20.. 5] εἰ Ζ. 1 21. τι τὸ δ, τι τὸ ὕ. ἢ 25. ἑκατέραι Ζ, ἑκατέρων δ. ἷ 
ταῦτα πάντα δ), ὡς πώτα ταῦτα Ζ. Ἷ τὴν] κατὰ τὴν Ῥι 1] 26. τε οπι Ζ. || καὶ τῶν ἀρ. 5.0). ᾿' 27. ἄνωθεν καὶ κάτωθιν δύ] 

ὄπισθεν καὶ τῶν ἔμπροσθεν Ῥ. 11 28. κατὰ --- ὕπισθεν οἵα Ζ, κατὰ -- διάληψις οτχὰ .δ' εἰ ὑν 2. {Π 29. ἕςαι Ζ. ἢ 30. διωμισμόοι ὅ 

5. 11 31. καθὸ Ζ, κατὰ Ῥϑῦ. ᾿ 32. μεταβολὴ .5. ἢ ποιεῖται οἵα Ῥιδ). ἢ δὲ οπι Ζ. ΠΠ τὸ οχὰ «5. ἢ τε Ὁ, οἵα δῦ. ᾿ὶ 33. ἰρ. 

διὸ] διὼ Ζ. 
’ 



᾿ ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΙΑΣ ΖΏΩΝ, ἸΟἿ 

ὀργανικοῖς χρώμενα προέρχεται, τῇ μὲν τῇ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὄπισθεν μέρος ἐπὶ ταὐτὸ ποιεῖται τὴν πορείαν τῷ ἔμ- 
ὄπισθεν διαφορᾷ ὡς ἔχει διωρισμένα ταῦτα, ταῖς δὲ λοι- προσθεν. αἴτιον δὲ τῷ διαιρέμενα ζῶν ὅτι, καθώπερ ἀν εἴ 
ταῖς, ἀμφοτέραις μέν, προτέρᾳ δὲ τῇ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τι συνεχὲς ἐκ πολλῶν εἴη ζῴων συγκείμενον, ὅτως ἔκαςξον 
ἀριστερὸν διοριζύσῃ, διὰ τὸ τὴν μὲν ἐν τοῖς δυσὶν εὐθέως αὐτῶν συνέςηκεν. φανερὸν δὲ τῦτο ἐκ τῶν πρότερον εἰρημέ- 
ἀναγκαῖον εἶναι ὑπάρχειν, τὴν δ᾽ ἐν τοῖς τέτταρσι πρώτοις. 5 νων, διότι τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. δυσὶ γὰρ ἢ τέτταρσι ση- 

ἐπεὶ ἦν τό τε ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸ μείοις πέφυκε κινεῖσθαι τὰ μάλιςα συνεςηκότα κατὰ φύ- 
τῇ αὐτῇ ἀρχῇ καὶ κοινῇ συνήρτηται πρὸς αὑτά (λέγω δὲ σιν, ὁμοίως δὲ καὶ ὅσα τῶν ἐναίμων ἄποδά ἐςιν. καὶ γὰρ 

ταύτην τὴν τῆς κινήσεως κυρίαν), δεῖ δ᾽ ἐν ἅπαντι τῷ μέλ- ταῦτα κινεῖται τέτταρσι σημείοις, δὶ᾿ ὧν τὴν κίνησιν ποιεῖς 

λοντὶ κατὰ τρόπον ποιεῖσθαι τὴν ἀφ᾽ ἑκώςε κίνησιν ὡρίσθαι ται. δυσὶ γὰρ χρώμενα προέρχεται καμπαῖς τὸ γὰρ δὲ- 
πως καὶ τετάχθαι ταῖς ὠποςάσεσι ταῖς πρὸς τὼς ῥηθείσας 10 ξιὸν καὶ ἀριςερὸν καὶ τὸ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον ἐν τῷ πλά- 
ἀρχάς, τάς τε ἀντιςοίχες καὶ τὼς συςοίχους τῶν ἐν τοῖς ἢ 
μέρεσι τότοις, τὸ τῶν λεχθεισῶν κινήσεων ὡπασῶν αἴτιον, 

4 γ»» Δ »),. Ὁ Η “ “ »“ 2 “ , “ αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἀφ᾽ ἧς ὠρχῆς κοινῆς τῶν ἐν τῷ ζῴῳ ἥ τε 
Ὁ“ “ Η μὴ , ἃ - ’ ΔΙ εν Υ͂ τῷ διξιίῷ καὶ ἀριςερᾷ κίνησίς ἐς ιν, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ τῷ ἄνω 

τει ἐςὶν ἐν ἑκατέρῳ τῇ καμπῇ αὐτοῖς, ἐν μὲν τῷ πρὸς τὴν 
κεφαλὴν μέρει τὸ πρόσθιον σημεῖον δεξιόν τε καὶ ὠρις ερόν, 
ἐν δὲ τῷ πρὸς τὴν ὑρὰν τὰ ὀπίσθια σημεῖα. δοκεῖ δὲ δυοῖν 
σημείοιν κινεῖσθαι, τῇ τ᾽ ἔμπροσθεν ἁφῇ καὶ τῇ ὕστερον. 

.Ἅ . 

καὶ κάτω, ταύτην ἔχειν ἑκάστῳ ἢ παραπλησίως πρὸς 15 αἴτιον δ᾽ ὅτι στενὸν κατὼ πλάτος ἐςΐν, ἐπεὶ καὶ ἐν τύτοις 

Ἴἑκάςην τῶν ἐν τοῖς ῥηθεῖσι μέρεσιν ἀρχῶν, δῆλον ὄν ὡς ἢ 
μόνοις ἢ μάλιςα τότοις ὑπάρχει τῶν ζῴων ἡ κατὰ τόπον 
κίνησις, ἃ δυσὶν ἢ τέτταρσι ποιεῖται σημείοις τὴν κατὼ 
τόπον μεταβολήν, ὥς" ἐπεὶ σχεδὸν τοῖς ἐναίμοις τῦτο μά- 

τὸ δεζιὸν ἡγεῖται, καὶ ἀνταποδίδωσι κατὰ τὸ ὄπισθεν, ὥσ- 
περ ἐν τοῖς τετράποσιν. τῶν δὲ κάμνψεων αἴτιον τὸ μῆκος" 
ὥσπερ γὰρ οἱ μακροὶ τῶν ἀνθρώπων λορδοὶ βαδίζουσι, καὶ 
“ὖ δεξί ὦμν εἰς τὸ πρόσθεν ἡγεμών τὸ ἀριςερὸν ἰσχίων εἰς 

λιςα συμβέβηκε, φανερὸν ὅτι πλείοσί τε σημείοις τεττά- τ τοὔπισθεν μᾶλλον ὠποκλύει, καὶ τὸ μέσον κοῖλον γύεται 
᾽ φ ν᾿ »"» » ΄ Ψ ρὼν οὐθὲν οἷόν τε κινεῖσθαι τῶν ἐναίμων ζῴων, καὶ εἴ τι 

’ -“ ,ὔὕ ᾽ -Ὁ “» τέτταρσι σημείοις κινεῖσθαι πέφυκε μόνον, ἀναγκαῖον τῦτ 
εἶναι ἔναιμον. ὁμολογεῖ δὲ τοῖς λεχθεῖσι καὶ τὰ συμβαΐί- 

}Ὶ ἊΝ -“ Ν 3 ᾽ν ΦᾺ ; ’ὔ 
γοντα περὶ τὰ ζῷα. τῶν μὲν γὰρ ἐναίμων ὑδὲν εἰς πλείω 

καὶ λορδόν, ὕτω δεῖ νοεῖν καὶ τὺς ὄφεις κινουμένους ἐπὶ τῇ 
-“ ΄, » » Ψ « ’ .᾿ - ,, ἢ λορδούς, σημεῖον δ᾽ ὅτι ὁμοίως κινένται τοῖς τετράποσιν 

ἐν μέρει γὼρ μεταβάλλουσι τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν. ὅταν 
Ν᾽ Λ Ν,»γ Ν “ , :- 7 2 - ΄ 

γὰρ πάλιν τὸ ἀριςερὸν τῶν προσθίων ἡγήσηται, ἐξ ἐναντίας 
“ ΄ὔ “ Ἀ 

διαιρόμενον δύναται ζῆν ὑϑέγα χρόνον ὡς εἰπεῖν, τῆς τε κατὰ 25 πάλιν τὸ κοῖλον γύεται" τὸ γὼρ δεξιὸν ἐντὸς πάλιν γίνεται. 
, ΄, Γ δ .2 -, Ἶ ὲ Ἀ ) Ν δὶ τόπον κηήσεως, καθ᾽ ἣν ᾿ἐκιρεῖτο συνεχὰς ὃν καὶ μὴ διηρη- 

᾽ , “ »“ ,»ν» “ μένον, ὁ δύναται κοινωνεῖν" τῶν δ᾽ ἀναίμων τε καὶ πολυ- 
πόδων ἔνια διαιρόμενα δύναται ζῆν πολὺν χρόνον ἑκάστῳ 

τῶν μερῶν, καὶ κινεῖσθαι τὴν αὐτὴν ἥνπερ καὶ πρὶν διαι- 

σημεῖον δεξιὸν πρόσθιον ἐφ᾽ Ὁ Α, ἀριςερὸν ἐφ᾽ Ὁ Β, ὀπίσθιον 
δεξιὸν ἐφ᾽ Ὁ Τ', ἀριςερὸν ἐφ᾽ Ὦ Δ. ἕτω δὲ κινῆνται τῶν μὲν 
χερσαίων οἱ ὄφεις, τῶν δ᾽ ἐνύδρων αἱ ἐγχέλεις καὶ οἱ γόγ- 
γροι καὶ αἱ σμύρμαιναι, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἔχει τὴν μορ- 

ρεθῆναι κίνησιν, οἷον αἴ τε καλούμεναι σκολόπενδραι καὶ 30 φὴν ὀφιωδὲς ραν. πλὴν ἔνια μὲν τῶν ἐνύδρων τῶν τοιούτων 
Γ΄ »“ ἂς -ἕΚ “ς ,ὕ ᾿Ὶ , ᾽ ᾽ὔ Φ.- ε ,ὔ ᾽ Ν “ »“ 

ἄλλᾳ τῶν ἐντόμων καὶ προμηκῶν' πάντων γὰρ τότων καὶ οὐδὲν ἔχει πτερύγιον, οἷον αἱ μύραιναι, ἀλλὰ χρῆται τῇ 

4. προσέρχεται δ: Ζ. 1 ταῖς Ζ. ἢ τῷ οτα (8.7. 1 καὶ ὄπισθεν οτι 5.77. 12. διαφοραῖς ὑκ ἔςι διωρ. Ζ. 5. ὑπάρχειν] πρῶτον 
ὑχάρχειν δ), ὑπάρχειν πρῶτον Ῥ. ᾿ 5. ςἱ 22. τέτρασι .δ. ᾿] 6. καὶ τὸ κι ϑΖ. ᾿ τὸ οτὰ ἢ. ἢ 8. τ᾽ δ). ἡ 10. ταῖς ἀμὶρ πρὸς οἵα 
δῦ0Ζ. 1 14. ἀντιςοιχίσας (δ. ᾿ὶ 13. ἀρχη Ζ, οταίδβο κοινῆς. ἢ 15. καὶ] τε καὶ δ, || ἔχει γε ὕ᾽, ἔχει ἐν Υ, ἔχειν οουτ Ζ. ἢ χὶ 

τρὸς} ἐν Κ΄. ἢ 16. ὅν οτὰ .Ρ, || 17. τύτοις] τότοις τοῖς ζώοις ,5. 1 18. τέτρασι δ Ζ. ᾿ 19. τοῖς οτα Ζ. ἢ 20. τε οτὰ δ). ἱ 21. καὶ] 

κἂν ῬΌΤ. ᾿ὶ εἴ τῇ ἐπὰ Ζ, εἴ τι ἱπὴ δ. ἢ 23. εἶναι] ἡν εἶαι Ζ, εἶναι καὶ 7. 11 25, ζῆν --- 27. δύναται ογὰ 8. ἢ 26. κινεῖ τὸ συνεχὲς 
ὃν ὕ), κινεῖ τὸ συνίχιον . |] 28. χρόνον ἐν ἑκάςω Υ͂. ἢ 31. γὰρ οπὰ Ζ. ΄ ; 

4. ἐπὶ] καὶ Ζ. 1 τὸ αὐτὸ ποιεῖ δ.7.Ζ. ποιέται ροβὶ πορείαν Υ. 1 τῷ ἔμπροσθεν) τονπροσϑεν Ζ. ἢ 3. εἴ οτὰ Ῥϑῦ. || ἔκαςο»] 
καὶ ἕχαςον Υ͂, αν ἑκαςον Ζ. Ἷ 5 εἰ 8, τέτρασι .8, τέσσαρσι ΥΓ. [ΠΆ5. πέφυκε κινεῖσθαι σημείοις Ῥ Υ͂, κινεῖσθαι πέφνκς σημείοις 8. ). ἢ 6. τὰ 
οτα Ῥ. ἢ 7. δὲ οπλ Ζ. ᾿ τῶν ἱναίμων ὅσα ), τῶν ἱντόμων (οπιῖδ5ο ὅσα) .8. ΠΟ 8. ποιεῖται τὴν κίνησιν δ). ἢ 9. γὰρ οτχ Ζ. ΠΤ προσέρ.-. 
χεῖται Ζ. ἢ καμπαῖς κατὰ τὸ πλεῖςον. τὸ Υ. ἢ“ Ί10, τὸ οὰ ΘΟΣΥ. ἢ καὶ τὸ ὑπ. ῬΖ. Ἰὶ πλατεῖ 7. Π 11. αὐτοῖς ογα Ζ. [] τὴν οχη 8 

ὕΖ. ᾿ὶ 12. δεξιῶν Ζ. [ τε οτὰ ΡΥ͂. 13. δυεῖν Ζ, δυσὶ ῬΥ͂. ᾿ 1ᾷ. σημείοις ῬΥΖ. ᾿ὶ τ' ὄπισθεν ἁφὴ καὶ τῇ ἔμπροσθεν. αἴτιον Ζ. ἱ 15. 
κατὰ] τὸ Ζ. ἵ 16. ὀπίσθιον ῬΥ͂, " 19. τὸ γὰρ ἀρ. Υ͂. 11 20. τὸ ἐμπροσθεν Ζ. || ἀποκλίνεται .5.Ζ. || καὶ τὸ] τὸ δὲ δ... }} 21. δεῖ] δὲ 
δεῖ Ζ. 1 22. λορδοῖς σημείοις. τὸ δ᾽ ὅτι Ῥιϑ Ὁ οἱ σοτ Ζ, .8 οπιΐββο τὸ, ϊ 24. τὸ ἀρις. πάλν δῦΖ. ᾿] 25. ἱντὸς] ἐν τοῖς ὀπισθίοις -Ζ, ἢ 

“ἵεται χάλιν 5. 1 26. πρόσθιον ροδὶ Α ΖΧΖ. || ἐπ. ἀριςερὸν ἐφ᾽ ὦ 7. ὑπίσθιον δεξιὸν ἐφ᾽ ὦ ὃ. ΥΖ. ἢ 29, μύραιναι ῬΎΥ͂. ἢ καὶ τῶν -- 
31. μύραιναι ογχ 7. ἢ 30. τῶν τοιύτων} τούτων ὅδ, τοιῶτον Ῥ τοῶτο ΤΥ. ἃ 81. πτερύγια 75. ΠΠ χρῶνται Ζ. 

σαπι2 



708 ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΙΑΣ ΖΩΩΝ. 

θαλάττῃ ὥσπερ οἱ ἔφεις τῇ γὙὴ καὶ τῇ θαλάττῃ (νέυσι μὲν ὑθὲν ἀθενὶ χρώμενον βαδίζειν οἷόν τε τὸ μὲν γὰρ ἐδ 
.“, ,«“ “ ,ὔ -“ 

γὰρ οἱ ὄφεις ὁμοίως καὶ ὅταν κινῶνται ἐπὶ τῆς γῆς)" ὕλως ὑπόζςημα ἔχει ἐφ᾽ ᾧ τὸ τοῦ σώματος ἔξει βάρος, 
τὰ δὲ δύ᾽ ἔχει πτερύγια μόνον, οἷον οἷ τε γόγγροι καὶ τὸ δὲ κατὰ τὴν ἑτέραν ἀντίθεσιν μόνην, ὥστ᾽ ἀναγκαῶν 

«» Ὶ ’ , γ ’ 2 οἷ. ,ὔ ᾽Ν δ΄ ᾽ “Ὁ σθ ,ὔ μή ͵ , αἱ ἐγχέλεις καὶ γένος τι κεςρέων, οἱ γίνονται ἐν τῇ λίμνῃ αὐτὸ ὅτως ἐπιχειρῶν κινεῖσθαι πίπτειν. ὅσα δὲ πολύποδά 
τῇ ἐν Σιφαῖς. καὶ διὰ τῦτο ταῖς καμπαῖς ἐλάττοσι κινῖν- 5 ἐςιν, οἷον αἱ σκολόπενδραι, τούτοις δυνατὸν μὲν καὶ ἀτὶ 
ται ἐν τῷ ὑγρῷ ἢ ἐν τῇ γὴ τὰ ζῆν εἰωθότα ἐν τῇ Ὑἢ» κα περιττῶν ποδῶν πορείαν γίνεσθαι, καθάπερ φαδεται, πιι- 

»“᾿ ,ὔ . .-“ -“ “" -« 

θάπερ τὸ τῶν ἐγχέλεων γένος. οἱ δὲ δύο πτερύγια ἔχοντες μενα καὶ νῦν, ὧν τις αὐτῶν ἔνα πηρώσῃ τῶν ποδῶν, ἐὶὰ 
»“᾿ “ “ "7 ᾽ “- -“ Ν 2 ΝῚ Ἀ “ Σ , “ , »»" » » 

τῶν κεςρέων τῇ καμπῇ ἀνισαζεσιν ἐν τῷ ὑγρῷ τὼ τέτταρα τὸ τὴν τῶν ὠντιςοίχων ποδῶν κολόβωσιν ἰὥσθαι τῷ λοιπῷ 
8 σημεῖα. τοῖς δ᾽ ὄφεσιν αἴτιον τῆς ἀποδίας τό τε τὴν φύσιν πλήθει τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα ποδῶν" γύεται γὰρ τούτοις εἶν 
μηθὲν ποιεῖν μάτην, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ ἄριςον ἀποβλέ- 0 ἔφελξις τῷ πεπηρωμένε μορίν τοῖς ἄλλοις, ἀλλ ὁ βάδιεις, 
αύσαν ἑκάς ῳ τῶν ἐνδεχομένων, διασώζασαν ἑκάςτ τὴν ἰδίαν ὁ μὴν ὠλλὰὼ φανερὸν ὅτι βέλτιον ὧν καὶ ταῦτα ποιοῖτο τὴν 
ἀσίων καὶ τὸ τί ἦν αὐτῷ εἶναι" ἔτι δὲ καὶ τὸ πρότερον ἡμῖν μεταβολὴν ὠρτίες ἔχοντα τὸς πόδας, καὶ μηθενὸς ἐλλετιν 

» νυ Δ Σ 7 «ΠΝ ἀχὸ δ » γὰ Ἃ} , “, ΑΝ , “ ν κι εἰρημένον, τὸ τῶν ἐναίμων μηθὲν οἷόν τ᾽ εἶναι πλείοσι κινεῖ: τος, ἀλλ᾽ ἀντιςοίχους ἔχοντα τοὺς πόδας" οὕτω γὼ αὐ- 
σθαι σημείοις ἢ τέτταρσιν. ἐκ τότων γὰρ φανερὸν ὅτι τῶν τῶν ἀνισάζειν τε δύναται τὸ βάρος καὶ μὴ ταλαπεύ- 

᾿ »»,ὔ “ ν ΝΟ Ν Ἂν ᾽ν. 9 ,» ᾿ ν, Υ ᾽ ΄ “« ΦΕῚ ».., » ᾿ ἐναίμων ὅσα κατὰ τὸ μῆκος ἀσύμμετρώ ἐςι πρὸς τὴν ἄλ- 15 εἰν ἐπὶ θάτερα μᾶλλον, εἰ ἀντίςοιχα. ἐρείσματ᾽ ἔχοι καὶ 
“ ’ , 7 τυ » ΔᾺ »» Δ, ,κ Ν ἣν ν ε ΄ ν “ ᾽ λὴν τῇ σώματος φύσιν, καθώπερ οἱ ὄφεις, ἐθὲν αὐτῶν οἷόν μὴ κενὴν τὴν ἑτέραν χώραν τὴν τῶν ἀντικειμέόων. τρὸ- 

θ᾽ ὑπόπων εἶναι. πλείες μὲν γὰρ τεττάρων ὄχ, οἷόν τε αὐτὰ βαίνει δ᾽ ἀφ᾽ ἑκατέρου τῶν μερῶν ἐναλλὰξ τὸ πορωΐμε: 
΄, Υ ν, ἂν : Δ Δ , λ “, ἌΞ) ΒΥ ΨΟΙ ,ὕ , ͵ “ὅδας ἔχειν (ἄναιμα γὼρ ὧν ἥν), ἔχοντα δὲ δύο πόδας ἢ νον" ὕτω γὰρ εἰς ταὐτὸ τῷ ἐξ ἀρχῆς σχήματι γϑεται ἡ 

ΝΟ Ψ»ἤ μι »»ἤὔ σ΄ ν ,ὔ 
τέτταρας σχεδὸν ἣν ἂν ἀκύητα πάμπαν' οὕτω βραδεῖαν κατάςασις. 
ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἀνωφελῆ τὴν κύησιν. Ὁ  ὉὍΟτι μὲν οὖν ἀρτίους ἔχει τὸς πόδας πάντα, καὶ δὸ 

᾽ » . “Απαν δὲ τὸ ὑπόπεν ἐξ ἀνάγκης ἀρτίες ἔχει τὸς πό- τίν᾽ αἰτίαν, εἴρηται" ὅτι δ᾽ εἰ μηθὲν ἦν ἠρεμοῦν, οὐκ ἂν {9 

᾿δας" ὅσα μὲν γὰρ ἄλσει. χρώμενα μόνον ποιεῖται τὴν κατὰ κώμψις οὐδ᾽ εὔθυνσις, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἔςι γὰρ κάμψέ 
τόπον μεταβολήν, ἀθὲν ποδῶν πρός γε τὴν τοιαύτην δεῖται μὲν ἡ ἐξ εὐθέος ἢ εἰς περιφερὲς ἢ εἰς γωνίαν μεταβιλή, 
κύησιν" ὅσα δὲ χρῆται μὲν ἄλσει, μή ἐςι δ᾽ αὐτοῖς αὐ- εὔθυνσις δ᾽ ἡ ἐκ θατέρα τότων εἰς εὐθύ. ἐν ὡπάτσαις δὲ τοῦ 

,ὔ σ΄ : ἴ ᾽ Ν Ὶ ἤ δέ δ᾿ 3 Ὡ “,  ;» λ΄ ἃ -« Ἁ χά )σ τάρκης αὕτη ἡ κίνησις ἀλλὰ καὶ πορείας προσδέονται, δῇ- 15 εἰρημέναις μεταβολαῖς ἀνάγκη πρὸς Ἐν σημεῖον τὴν κάμ 
“- “ 

λον ὡς τοῖς μὲν βέλτιον τοῖς δ᾽ ὅλως ὠδύνατον πορεύεσθαι. ἢ τὴν εὔθυνσιν γύεσθαι. ὠλλὰ μὴν καμψεώς γε μὴ εὗδε 
ἀνα νος, πο Αἱ Α ἊΝ 

διότι. πᾶν ζῶον ἀναγκαῖον ἀρτίς ἔχειν τοὺς πόδας. οὔσης ὅτ᾽ ὧν πορεία ὅτε νεῦσις ὅτε πτῆσις ἦν. τὰ μὲν γὰρ ὑτιν 
γὰρ τῆς τοιαύτης μεταβολῆς κατὰ μέρος, ὠλλ' ἀκ ὠθρόῳ ποδα ἐπειδὴ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἀντικειμένων σκελῶν ἐν μέρει 

) -“ ΄ θά; ,“ μὰ ᾽ “7 κα Ὶ ᾿] , Υ ᾽ “ έ , Ἷ παντὶ τῷ σώματι καθώπερ τῆς ἄλσεως, ἀναγκαῖόν ἐστι ἴςαται καὶ τὸ βώρος ἴσχει, ἀναγκαῖον θατέρε προβαύοπις 
τοῖς μὲν μένειν μεταβαλλόντων τῶν ποδῶν τοῖς δὲ κινεῖσθαι, 80 θατέρε ποιεῖσθαι κάμψιν. ἴσα τε γὰρ πέφυκεν ἔχεν τῷ 

᾽ ᾽ “ Ω “ὦ Ν 

καὶ τοῖς ἀντικειμένοις τύτων ποιεῖν ἑκάτερον, μεταβάλλον μήκει τὰ ἀντίςοιχα κῶλα, καὶ ὀρθὸν δεῖ εἶναι τὸ ὑφεζς 
ὠπὸ τῶν κινουμένων ἐπὶ τὰ μένοντα τὸ βάρος. διόπερ τρισὶ τῷ βάρει, οἷον κάθετον πρὸς τὴν γῆν. ὅταν δὲ προβαδν 

1. νέυσ!] δὲ νέωσι Υ, μόνσι δ΄, βαίνσι Ζ. 12. οἵ καὶ οἱ ΚΖ, καὶ Ῥ. ᾿Π καὶ οἵὰ Ῥϑ. [ἱ 8. πτερύγια ἔχει 5. ἽΞ οἷον οἵΆ ΡῚ 

καὶ «αἱ ἐγχέλεις οπὶ ,Ρὶ αἱ οπὶ ,8), φαΐ ἐγχέλνες. ΠΠ 5. σίφναις Ζ. ἵ 6. τῷ ὑγρῷ ἢ ἵν οἷα Ζ, ἢ οπι Υ, ἐν οπὶ .5. 1} εἰώθοτα ζῇν ΓΙ 
τῇ Ὑ] τῷ ὑγρῶ Ζ. ἢ 17. ἔγχελύνν Ῥ. ἢ πτέρυγας ῬδῦΖ. 1 11. νὰ. καὶ διασ. ῬῚ, 11 ἑκάςυ ῬΖ. ἢ ἴδιον 5. ἢ 13. οἷον οαν Ζ. ἴ 
44, τίταρσιν Ζ, τέτρασιν .5. υ 17. 8 καϑ' .5. 18. ἄν οαι δῦ, ἢ δὲ] γὰρ ΤΊ 1 19. τέσσαρας Υ.. ἂν δαϊς ἥν δ), ογ γιὸ 

αγκαῖογ οτὰ Ῥ. ἢ 21. εἶναι] φαναι Ζ. Π[ 22. μόνον οπι ΡΥ͂Ζ. ΠῚ 25. αὕτη ἡ] τοιαύτη (δ, ἡ τοιαύτη Τ᾽ ἢ] δέονται 7Ζ, προσδεῖται δ. ἢ 
26. ὡς] ὅτι Ζ, ὡς ἔςι ΟΣ, ὡς εἰ Ῥ, ἢ 27. διότι --- πόδας οτα Ῥιδῦν. [ὶ 28. ἀθρόας Ῥ. ᾿' 80. μένειν τὸ μετ. ΣΞ ἢ μεταβ. τῶν τιδῶν 
οἷα Ρι5ῦ. ᾿ 31. καὶ οπὶ Ζ΄ |[.32. τὸ] ἐπὶ τὸ Ζ. [Π διόπερ] διόπερ ἀδὲ ιϑ'). {τισι 8, τρεῖς Ζ. 

1. ὅλως ἐδὲν Υ. Ἱ 2. φ᾽ ὃ ῬΟΥ͂, ἀφ᾽ ἵ Ζ, οπι (5. Π] 3. μόνην] πόνον 5 7. ἢ 5. αἱ οπι .5. ΠΠ καὶ οτι Ζ, ἢ 6. ποδῶν καὶ τορι 
δ Ζ. Ἰὶ Ἴ. ἰάν δ. 1} τι 5. ῃ[ 9. τότων Ζ. 1] ἔφελξις οἷον ῬΖ. 10. τῷ τε πε. ὅν. 11. φανερὸν] καὶ φανερὸν ζ), φανερόν Ὑε 28. 
12. καὶ -- 13. πόδας οὐχ Χ΄ ἢ 13. γὰρ] ἄρα Ζ), οπι .5. 1] αὐτῶν] αὐτῶν μᾶλλον ΚΖ. || 14. τε οπὰ Ζ. ἢ δύναιντο ΟΥ̓͂. Π 15. ἔχα , 
16. τὴν δῃῖο τῶν ΟΡ ΘΟ. ἢ 17. ἀφ᾽ οπι 5, {}Π ἑτέρου Ζ. 11 τὸ πορ.} πορευόμενα «5... 1 20. ἔχει τὸς πόδας πόδας ἔχει δ), ἔχε Ζὶ 
22. κάμψις ἐδὲ νεῦσις ὑδ᾽ Υ. ΠΠ δὲ δῆλον οπὶ .δ ἴῃ ἰδουπα. 23. ἢ ροβί εὐθέος οπι Ῥ. 24. ἐκ θατέρου] ἑκατέρου ῬιδΌ,. Ι 21. γι 

πτῆσις δηῖο ὅτε γεῦσις 5, οπιὶ 77Ζ. |] 28. ἐπειδὴ οτη Ζ, [[ 29. ἔχει δι). 1] μεταβαύοντος Ζ. | 30. γώρ τε ῬΖ. [ ἔχεν οἵα {1 3}. 

τὰ] καὶ Ῥιδῦ. ἢ 32. κάθετος δ. 
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γὔεται ἡ ὑποτείνουσα καὶ δυναμέη τὸ μένον μέγεθος καὶ κινεῖσθαι τὰ κυμαίνοντα τῶν ζῴων. ἐκταθείσης γὰρ τῆς καμ- 
τὴν μεταξύ. ἐκεὶ δ᾽ ἴσα τὰ κῶλα, ἀνώγκη κάμψαι τὸ πῆς, εἰ ἴσην κατεῖχεν, ὑθὲν ἂν προήεσαν" γῦν δ᾽ ὑπερβάλλει 

Ἀν» “,᾿᾿.Ψἢἷ Ἄ.. »“ , - ᾽ν δ “ἡ ᾽ - ᾽ ΄ ΄ », Ψ Ἀ 5 ΄, μέον, ἢ ἐν τῷ γόνατι ἢ ἐν τῇ κάμψει, οἷον εἴ τι ὠγόνω- ἐκταθεῖσα, καὶ ἠρεμήσαντος τότε ἐπάγει τὸ λοιπόν. ἐν πά- 
τὸν εἴη τῶν βαδιζόντων. σημεῖον δ᾽ ὅτι ὕτως ἔχει" εἰ γάρ σαις δὲ ταῖς λεχθείσαις μεταβολαῖς τὸ κινούμενον ὁτὲ μὲν 
τις ἐν γῇ βαδίζοι παρὰ τοῖχον, ἡ γραφομέη ἔξιαι οὐκ 5 ἐκτεινόμενον εἰς εὐθὺ προέρχεται, ὁτὲ δὲ συγκαμπτόμενον, 
εὐθεῖα ἀλλὼ σκολιαί, διὰ τὸ ἐλάττω μὲν καμπτοντος γί- 
γεσῆθαι τὴν γραφομώην, μείζω δ᾽ ἱςαμένου καὶ ἐζαίροντος. 
ἐνδέχεται μέντοι κινεῖσθαι καὶ μὴ ἔχοντος καμπὴν τῷ σκέ- 

λυς, ὥσπερ τὰ παιδία ἔρπυσιν. καὶ περὶ τῶν ἐλεφάντων ὁ 
χαλαιὸς ἤν λόγος τοῖΐτος, ἐκ ἀληθὴς ὧν. κινεῖται δὲ καὶ 10 
τὰ τοιαῦτα καμιψεως γινομώης ἐν ταῖς ὠμοπλάταις ἢ τοῖς 
ἰσχίοις. ἀλλ᾽ ὀρθὸν δὲν δύναιτ᾽ ὧν πορευθῆναι συνεχῶς καὶ 
ἀσφαλῶς, κινηθείη δ᾽ ὧν οἷον. ἐν ταῖς παλαίςραις οἱ διὰ 
τὸς κόνεως προϊόντες ἐπὶ τῶν γονάτων. πολὺ γὼρ τὸ ἄνω 
μέρος, ὥςε δεῖ μακρὸν εἶναι τὸ κῶλον" εἰ δὲ τῦτο, καμ- 15 
ψιν ἀναγκαῖον εἶναι.. ἔπεὶ γὼρ ἔξηκε πρὸς ὀρθήν, ἢ κατα- 
πεσεῖται ἐλάττονος τῆς ὀρθῆς γινομένης, ἢ οὐ προβήσεται. 

εἶ γὰρ ὀρθῷ ὄντος θατέρα σκέλες θάτερον ἔςιαι προβεβηκός, 
μεῖζον ἕςξαι, ἴσον ὄν" δυνήσεται γὰρ τῦτο τό τ᾽ ἠρεμῶν καὶ 

Ἁ . ἢ , γ , Ἁ .“᾽᾿ ὼ 
ΤῊΥ ὑποτείνουσαν. ἀνάγκη ἄρ κάμπτεσθαι Τὸ Ἄροιον, καὶ 20 

καάμψαν ἅμα ἐκτείειν θάτερον, ἐκελίνειν τε καὶ διαβεβη- 
κώαι καὶ ἐπὶ τῆς καθέτου μένειν' ἰσοσκελὲς γὰρ γίνεται 
τρίγωνον τὰ κῶλα, καὶ ἡ κεφαλὴ γύεται κατώτερον, ὅταν 
καθετος ἢ ἐφ᾽ ἧς βέβηκεν. τὼ δ᾽ ἄποδα τὰ τὰ κυμαίνοντα 

τοῖς μὲν ἡγυμένοις μέρεσιν εὐθὺ γινόμενον, τοῖς δ᾽ ἑπομένοις 
Ξ ᾿ “ . ε ΄ ’ ,ὕ 7 συγκαμπτόν. ποιεῖται δὲ καὶ τὰ ἁλλόμενα πάντα κάμψιν 

ἐν τῷ ὑποκειμέψφῳ μέρει τῷ σώματος, καὶ τῦτον τὸν τρόπον 

ἔχοντα ἄλλεται. καὶ τὰ πετόμενα δὲ καὶ τὼ νέοντα, τὼ 

μὲν τὼς πτέρυγας εὐθύνοντα καὶ κάμπτοντα πέταται, τὼ 

δὲ τοῖς πτερυγίοις, καὶ τότων τὰ μὲν τέτταρσι τὰ δὲ δυ- 

σίν, ὅσα προμηκέςερω τὴν μορφήν, ὥσπερ τὸ τῶν ἐγχελέων 

γόος" τὴν δὲ λοιπὴν κίνησιν ἀντὶ τῶν δύο πτερυγίων τῷ λοι- 

πῷ τοῦ σώματος καμπτόμενα νεῖ, καθάπερ εἴρηται πρό- 

τερον. οἱ δὲ πλατεῖς τῶν ἰχθύων τῇ μὲν τῷ πλάτει χρῶν- 

ται τῷ σώματος ἀντὶ πτερυγίων, τῇ δὲ πτερυγίοις δυσίν. τὼ 

δὲ κώμπαν πλατέα, καωθαπερ ὁ βάτος, αὐτοῖς τοῖς πτερυ- 
᾿ -. » ’ φν ὔ ,ὔ’ γΔ 
ίοις καὶ ταῖς ἐσχάταις τοῦ σώματος περιφερείαις εὐθύνον- 

τὰ καὶ καμυπτοντα, ποιεῖται τὴν νεῦσιν. 

᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις ἴσως πῶς κιΐνται τέτταρσι ση- 10 
, εγ Ἄ ,ὔ 4 ὔ ς ὕ μείοις οἱ ὄρνιθες, ἢ πετόμενοι ἢ πορευόμενοι, ὡς εἰρημένου 

ὅτι πάντα τὼ ἔναιμα κινεῖται τέτταρσιν. οὐκ εἴρηται δέ, 
ἀλλ᾽ ὅτι οὐ πλείοσιν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ὧν πέτεσθαι δύναιντο 
ὠφαιρεθέντων τῶν κώλων οὗτε πορεύεσθαι τῶν πτερύγων 

προέρχεται (τοῦτο δὲ διττῶς συμ βαινιι τὼ μὲν γὰρ ἐπὶ 15 ἀφαιρεθεισῶν, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἄνθρωπος βαδίζει μὴ κινῶν τὸς ὦ- 
τῆς Υῆρ; καθάπερ οἱ ὄφεις, τὰς καμπὰς ποιεῖται, τὰ δ᾽ 
εἰς τὸ ἄνω, ὥσπερ αἱ κώμπα)), ἡ δὲ κύμανσις καμπή ἐς ιν" 
τὰ δ᾽ ἰλυσπάσει χρώμενα, καθώπερ τὼ καλύμενα γὴς ἔν- 

μους, ἀλλὰ παντὰ γε, καθάπερ εἴρηται, κάμψει καὶ ἐκ- 
τάσει ποιεῖται τὴν μεταβολήν' ὥπαντα γὰρ εἰς τὸ ὑποκεῖ- 
μένον μέχρι τινὸς καὶ οἷον. εἰς ὑπεῖκον προέρχεται, ὥς" ὠ- 

τερα καὶ βδέλλαι. ταῦτα γὰρ τῷ μὲν ἡγουμένῳ προέρχε- ναγκαῖον, εἰ μὴ καὶ κατ᾽ ἄλλο μόριον γίνεται ἡ κάμψις, 
Ὶ Ν ἧς »» “ Ἁ “ ᾽ὔ ν᾿ » ᾽ 2 εἰ -ὖ ΝΥ -“Ἥ5Ξ ε » -“ »" τῶι, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα “τᾶν πρὸς τῦτο συνάγυσι, καὶ τῦ- 30 ἀλλ᾽ ὅθεν γε ἡ ἀρχὴ τοῖς μὲν ὁλοπτέροις τῷ πτερὰ, τοῖς δ᾽ 

τὸν τὸν τρόπον εἰς τόπον ἐκ τόπου μεταβάλλουσιν. φανερὸν ὄρνισι τῆς πτέρυγος, τοῖς δ᾽ ἄλλοις τῇ ἀνάλογον μορίε, κα- 
δ᾽ ὅτι εἰ μὴ αἱ δύο τῆς μιῶς. μείζος ἦσαν, ὥς ὧν ἐδύγαντο θάπερ τοῖς ἰχθύσιν. τοῖς δ᾽, ὥσπερ οἱ ὄφεις, ἐν ταῖς καμν- 

. ι 

4. ἡ οὶ .. ΠΠ 8. ἐν αῃῖθ τῇ οἱ 7. {Ϊ εἴ τι] εἰσὶν .5. ΠΠ 5. ἐν ἢ σοῦγ Ζ, ἴοοο ρΙυτίυπι. {{ βαδίζει ΣΕΥ ὑκ ἔςαι Σ, εὗραι ἐκ δ. 1} 
6. μὲν οτὰ ὅ). ἰἰ 7. τὸ ἡραφόμενον Ζ. 1 καὶ] καὶ ὑκ ΟΖ. ἐξαιρῦντος ΤΟ 8. μὴ] ὑκ ΟΖ. 1 9. ὁ οτὰ ΣΖ ᾿ὶ 10. γγεται Ζ. 1 11. 3 
ὅδ ιν Ζ. ᾿ἱ 12. δύναιτ᾽ ἀν] δύναται ῬΥ͂. 14. κωνώσεως Ζ, ᾿Π γάρ ἐςξι τὸ Ζ. ἢ 15. δεῖ] δὲ Ζ. || κάμψει Ζ. { 16. ροβὲ ὀρθήν Ζ κα ἄκαμ- 
ατον ἕςαι τὸ κιίμενον, Υ εἰ ἄκαμπτον ἔξαι. τὸ κινόμενον εἰς τὸ πρόσθεν. ἢ ἣ οπὶ δ᾽). 1] καταπεσεῖται --- 17. γινομένης οτα Ζ. ᾿ 17. τῆς 

ὀρθῆς ἐλάττονος γινομένης Β, ἰχτὸς τῆς καθέτα γινόμενον Χ΄ ᾿Π ἢ οταὰ Ζ. ἢ 19. ὅν" ὑλδυνήσεται Ζ, [ 20. ἄρα] ἔξαι Κ΄, ἢ τὸ] τό τε δ. ἢ καὶ 

οἷα Ζ. ἵ 21. κάμψαντα ΒΥ͂, κάμψαντα δ᾽ Ζ. || ἐκκλύειν -- 22, μένειν]. τὸν πόδα ἐπὶ τῆς καθέτυ μεύσης »», οτὰ (δ ὕ.. τε γροβὶ διαβεβηκέναι 

Ῥοηϊξ Ζ. 1! 22. γδεται οπὰ Τ,, ἅ 23. κῶλκ τῷ ζών. καὶ Ῥ. 1! 24, εἴη Ζ. Ἱ| 21. τὰ Ῥ, ἢ δ] δ᾽ αὖ δῦ. 11 28. εἰλήσει Σ΄, δινήσει Ζ, ἢ 
καθάπερ τὰ καλύμενα οπὶ Ζ. 29. προέρχονται ῬΖ. Π 830. πρὸς] εἰς Ζ, ᾿ἰ 32. μὴ] μήτε Ζ. 

2. δ] 8 Ὁ. "ἡ 8. ἁπάσαις ΒΥΖ. || 5. συγκαπτόμενον ΟΣἹὨ. ᾿ὶ Ἴ. συγκάμπτον , συγκάπτον 5.7), συγκαπτόμενον Κ΄, 9, τὼ ἀῃῷ 
γέοντα οι ΣΤ΄ || 10. τὼς οι ῬΖ,. | 11ε120. τέτρασι, 22. τέτρασιν Σ΄ ΠΟ 12. ἐγχελύων Ῥ. 1! 1ζΔ. κινεῖ 8. Π 17. πάντα Ζ. ᾿ἱ 19. τὴν νεῦ- 

σιν ποιεῖται δ. ἢ 21. οἱ οπι δ). ἢ ἢ οτα ὅ). ἢ πορευόμενοι ἢ πετόμενοι ῬῊ, [ 22. κινεῖται τὰ δαιμα Ζ. ἢ δέ ογὰ Ζ. ᾿ὶ 23. οὐ μὴν 
οσὰ ῬΥ͂. [ ὃδύνκιτο ῬϑΌΖ. ᾿ 24. πτερυγίων ἀφαιρεθέντων Ζ. ἱ 25. βαδίζειν ΚΖ. 11 τὰς ὠμνυςοἿ τι τὸς ὥμυς δ, τι τὸ σώματος ὥζΖ. " 
26. γε οτὰ δ. ἢ εἴρηται -- 27. τὸ οτὰ Ζ. ᾿ 28. καὶ οπι ῬΘΟΝ. ἢ οἱονὰ συνυπεῖκον προέρχονται Ζ, ἢ 29. καὶ οτχ ΣΧ, [Ϊ ἡ οι δ, ἢ 
80. γε οτχ ΡΖ. ᾿ἱ ἡ οτὰ Ζ. ΠΤ πιλυ Ζ. ἰὶ 31. τῆς οτὰ ὅν, 11 ἀναλόγυ ζ7. 1 832. περ τοῖς --- ὄφεις οἵα Ζ. 
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παῖς τῇ σώματός ἐςὶν καὶ ἀρχὴ τῆς κάμψεως. τὸ δ᾽ ὑροπύ- δύνηται τὸν προσπίχτοντα ἀέρα καὶ τοῦτο- ῥᾳδίως καὶ μὴ 
γιόν ἐς! τοῖς πτηνοῖς πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν, καθώά- μετὰ πόνου. τὰ δ᾽ ὄπισθεν κοῦφα καὶ συνήκοντα πάλιν εἰς 
περ τὰ πηδάλια τοῖς πλοίοις, ἀναγκαῖον δὲ καὶ ταῦτα ἐν φενόν, ἵν ἐπακολουθῇ τοῖς ἔμνπροσθεν, μὲ σύροντα τὸν ἀέρα 
τὴ τροσφύσει κάμπτειν, διόπερ τά τε ὁλόπτερα καὶ τῶν διὰ τὸ πλάτος. 
σχιζοπτέρων οἷς τὸ ὑροπύγιον ὠφνῶς ἔχει πρὸς τὴν εἰρημέ- ς Καὶ περὶ μὲν τότων διωρίσθω τὸν τρόπον ττον, τὸ δὲ1 
γὴν χρῆσιν, οἷον τοῖς τε ταῷς καὶ τοῖς ἀλεκτουόσι καὶ ὅλως μέλλον ζῷον ὀρθὸν βαδὶεῖσθαι διότι δίπουν τε ἀναγκαῖόν ἐς 
τοῖς μὴ πτητιχοῖς, ἐκ εὐθυπορθσιν" τῶν μὲν γὼρ ὁλοπτέρων εἶναι, καὶ τὰ μὲν ἄνω τῇ σώματος μέρη κυφύτερα ἔχειν 
ἁπλῶς ὑθὲν ἔχει ὑροπύγιον, ὥςε καθάπερ ἀπήδαλον πλοῖον τὼ δ᾽ ὑφεςῶτα τότοις βαρύτερα, δῆλον" μόνως γὰρ ὧν οὖ- 
φέρεται, καὶ ὅπου ὧν τύχῃ ἕκαςον αὐτῶν προσπίπτει, ὁς τως ἔχον οἷόν τ᾽ εἴη φέρειν ἑαυτὸ ῥφδίως, διόπερ ἄνθρωπος 

᾿μοίως τά τε κολεόπτερω, οἷον κάνθαροι καὶ μηλολόνθαι, 10 μόνον ὀρθὸν τῶν ζῴων ὧν τὰ σκέλη κατὰ λόγον ἔχει πρὸς 
καὶ τὰ ἀνέλυτρω, οἷον μέλιτται καὶ σφῆκες. καὶ τοῖς μὴ τὰ ἄνω τῷ σώματος μέγιςα τῶν ὑποπόδων καὶ ἰσχυρότατα. 
«πτητικοῖς ἀχρεῖον τὸ οὐροπύγιόν ἐςιν, οἷον τοῖς τε πορφυ- δῆλον δὲ ποιεῖ τῦτο καὶ τὸ συμβαῦον τοῖς παιδίοις" ᾧ γὰρ 
ρίωσι καὶ ἐρωδιοῖς καὶ πᾶσι τοῖς πλωτοῖς". ἀλλ᾽ ὠντὶ τοῦ δύνανται βαδίζειν ὀρθὰ διὰ τὸ πάντα ναγώδη εἶαι καὶ 
ἐροπυγίε πέτανται τὸς πόδας ἀποτείνοντω, καὶ χρῶντωι ἀντ μείζω καὶ ἰσχυρότερα ἔχειν τὼ ἄνω μέρη τῇ σώματος τῶν 
ὀροπυγίν τοῖς σκέλεσι πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν. βρω- 15 κάτωθεν, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας αὔξησιν λαμβάνει τὰ 
δεῖα δ᾽ ἡ πτῆσις τῶν ὁλοπτέρων ἐστὶ καὶ ἀσθενὴς διὰ τὸ 
μὴ κατὰ λόγον ἔχειν τὴν τῶν πτερῶν φύφιν πρὸς τὸ τοῦ 
σώματος βάρος, ἀλλὰ τὸ μὲν πολύ, τὼ δὲ μοιρὼ καὶ ἀ- 
σθενῆ. ὥσπερ ἂν ἦν εἰ ὁλκαδικὸν πλοῖον ἐπιχειροίη κώπαις 

κατω μᾶλλον, μέχρι περ ἄν λάβωσι, τὸ προσῆκον μέγε- 
θος, καὶ ποιῶνται τότε τοῖς σώμασι τὴν βάδισιν ὀρθήν. οἱ 

δ᾽ ὄρνιθες κῦφοι ὄντες δίποδές εἰσι διὰ τὸ ὄπισθεν αὐτοῖς τὸ 
βάρος εἶναι, καθάπερ ἐργάζονται τοὺς ἵππους τὸς χαλυᾶς 

ποιεῖσθαι τὸν πλοῦν, οὕτω ταῦτα πῇ πτήςει. χρῆται. καὶ ἡ τὸς τὰ πρόσθια ἡρκότας τῶν. σκελῶν. αἴτιον δὲ μάλιςα ΟῚ 

ἀσθώεια δὲ αὐτῶν τε τῶν πτερῶν καὶ ἡ τὴς ἐχφύσεως 
συμβάλλεταί τι πρὸς τὸ λεχθέν,. τῶν δ᾽ ὀρνίθων τῷ μὲν 
'ταῷ τὸ ἀρόπύγιον ὁτὲ μὲν διὰ τὸ μέγεθος ἄχρηςον, ὁτὲ δὴ 
διὰ τὸ ἀποβάλλενν οὐθὲν ὠφελεῖ, ὑπεναντίως δ᾽ ἔχουσιν οἱ 

δίποδας ὄντας δύνασθαι ἐς ναι τὸ ἔχειν τὸ ἰσχίον ὅμοιον 
»Ὰ »“" - - Ψ, ᾿ ,ὔ »» 

μηρῷ καὶ τηλικῦτον ὥςε δοκεῖν δύο μηρὲς ἔχειν, τόν τ᾽ ὃν 

τῷ σκέλει πρὸ τῆς καμπῆς καὶ τὸν πρὸς τοῦτο τὸ μέρος 
»Ν »ν Φ γ ᾿ Ν ᾽ ν»5 Η Ἁ δ ἀπὸ τῆς ἐδρας᾽ ἔςι δ᾽ ὁ μηρὸς ἀλλ᾽ ἰσχίον. εἰ γὼρ μὴ τὴ 

ὄρνιθες τοῖς ὁλοκτέροις τὴν τῶν πτερῶν φύσιν, μαλέςω δ᾽ οἷς λικῦτον ἦν, ἀκ ὧν ἦν ὄρνις δίπους. ὥσπερ γὰρ τοῖς ἀνθρώ- 
τάχιςα αὐτῶν πετόμενοι. τοίξτοι δ᾽ οἱ γαμλψώνωιχας". τοῦ: ποις καὶ τοῖς τετρώποσι ζῴοις, εὐθὺς ἂν ἣν ἀπὸ βραχέος 

Ἁ - Α “« ΄ ΄ Α ᾿ , Υ Ὁ“ ν᾽ , Η Ν Ὶ νγ΄ ἕλ " ᾽7ὔ ψν τοῖς γὰρ ἡ ταχυτὴς τὴς πτήσεως χρήσιμος πρὸς τὸν βίον, ὄντος τῷ ἰσχίου ὁ μηρὸς καὶ τὸ ἄλλο σκέλος" λίαν ἔν ἦν 
γ 4. θ δ᾽ »..Δ ἔι ᾽ν ) Ν Ν ,ὔ »“ ΄ ἃ Ν »“ -“ ὲ » (« -“ ν ἃ ἀκόλυθα δ᾽ αὐτῶν ἔοικεν εἶναι καὶ τὰ λοιπὼ μόρια τῷ σώς ἀν τὸ σῶμα πᾶν προπετὲς αὐτῶν. νῦν δὲ μακρὸν ὃν μέχρι 
βατος πρὸς τὴν οἰκείαν κίνησιν, κεφαλὴ μὲν ὡπαγτων μι’ ὑπὸ μέσην παρατείνει τὴν γαςέρα, ὥς᾽ ἐντεῦθεν τὰ σκέλη 
κρὼ καὶ αὐχὴν οὐ παχύς, ςῆθος δ᾽ ἰσχυρὸν καὶ ὀξύ, ὀξιὴ 30 ὑπερηρεισμένα φέρει τὸ σῶμα πᾶν. φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτων 
- ἌΆΨΈΕ; » , Ἀ ». ἢ , ἡ ὅτι ἐοδὲν ἐκ ὁ ν᾽ » “ νι 
μὲν πρὸς τὸ εὔτονον εἶαι, καθάπερ ἀν εἰ πλοίν πρώρα λεμ- καὶ ὅτ, ὀρθὸν ὧς ἐνδέχεται τὸν ὄρνιθα εἶναι ὥσπερ τὸν ὧν»- 
βώδους, ἰσχυρὸν δὲ τῇ περιφύσει τῆς σαρκός, ἦ᾽ ὠπωθεῖν θρωπον. ἡ γὼρ τῶν πτερῶν φύσις ὡς ἔχοσι τὸ σῶμα νἷν 

Ἂ 

4. ὀρροπύγιον (ΚΛ, ὡροσύγιον --- ὥ. πτηνοῖς ογὰ Ζ. ἢ 3. τοῖς] ἐπὶ τοῖς Ζ. ἢ ἃ. διότιπερ δ), ΠΠὁλόποδα .5. Π τὰ σχιζόπτερα Σ΄, τοῖς 
σχιζοκτέροις 5.17 δὲ οοὐτ Ζ. ἢ 5. οἷς] τισὶ Ῥ, οπὴ ΘΟ. [ 5. 8. 12. ὀρροπύγιον 5.2. Π 5. ἀφυὶς Κ΄ || 6. ταοῖς ῬΖ, ταῦσι Κ᾽, τέτος 
5. ἢ 7. μὴν] τε Υ. 1 κολεσπτέρων 8. 0.Ζ. 1! 8. ὀρροπύγιον ἔχει ζ). ἢ ἀπηδάλιον πλοῖον δ, πλοῖον ἀπήδαλον Ῥ, ᾿Ϊ 9. καὶ οχι .8.  προο- 

πίπτει δ. Π᾿ 10. κυλεόπτερα ῬΥ͂. Π οἷον οἱ κ. ῬΥ͂Ζ, ᾿ὶ καὶ αἱ μ. ΡΥ͂. ἃ 44. μέλιττα ζ.. ἢ 18. ἀλλ᾽ οτα  Π 14. ἀποτείναντα δ. ἢ 
16. κυλεσπτέρων Ζ. Ι 19. ολκαδον Ζ. ἢ κώπαις ἐπιχειροίη 7. "ἢ 21. δὲ ὁπ «5... ἢ ἡ οι Ζ. ἢ 23. ταῷ τὸ οτκ Ζ. [ ὁτὶ μὲν οαι δ... ὃ 
διὰ μέγεθος ἄχρηςον ῬΥ͂, ἄχρηςον διὰ τὸ μέγεθος δ. 1 25. κολερπτέροις 8.01Ζ. ᾿ἱ 27. πτήσεως ὡς χρ. Ζ, 29. ταχεῖαν ΥΖ. ΠΠ μὴ] μὲν 
ὗν Ῥ. Ἰ 30. ἰσχυρὸν καὶ ὀξύ οτλ ϑζΖ. ἢ 831. ὥτολμον Ζ. Π εἶνω!] καὶ . ἡ πρώρα πλοίς Ῥ. 1 32. δὲ] τε Ζ. φύσει ΤΟΥ͂ εἱ 
οοὺτ Ζ. || ἀπωθεῖν τε ὃ. Υ͂Ζ. 

1. τὸν] καὶ τὸν Ζ. ᾿ὶ ῥᾳδίως] δρῶ ῥαδίως ῬΥ͂Ζ. ΠΟ μὴ οπι «5.0. ἢ 2. τόνου 7, ὄπισθε Ζ, ἐπίσθια, ῬΥ͂. Ἰ] 7. μέρη τῷ σώματος δ 

ΟΖ. Ἰ 8. ἂν ροβὲ οὕτως ΚΖ, οπι Ῥ. {[ 10. τῶν ζῴων) ζῶον Ζ. ᾿ ὃν ῬΥ͂Ζ. ἢ ἔχει κατὰ λόγον Υ. ἢ 13. δύναται δῦΖ. 14. ἔχειν ̓ὶ 
κατὰ λόγον τὰ δῦζΖ. ἢ 15. κάτω Ζ, ᾿ 16. περ ὧν] ὕπερ ἂν 75, ὕπερ δι πὸρ ὧν ἢ ῬΥ͂. 1} 11. τοῖς σώμασι τότε σχΖ. || βάσιν 5. 11 ὁρ- 
δ) τὴν ὀρῶν δύΖ. ἢ 18. κυφοι Ζ. 19. σαλχκὺς Χ. ἢ 22. τό ΚΖ. ᾿ὶ 23. τὸ ΥΖ. [1 τὸ ογαὰ ῬΥΖ. ἢ 217. ἂν ἦν δ). ἃ 28. μακρὸς 

ὧν ῬΘΌΥΖ. || 29. τὴν γαςέρα παρατείπι 5, ἵ 80. ὙΈΔΕΡΕΝ ῬΥ͂Ζ. ᾿ 81. εἶναι τὸν ὄρνιθα δ), 1 832. ἔχνυσα «δ. ἢ νῦν -- Τ11α 1. αὖ- 
τοῖς οἵὰ Ζ. 
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ὕτως αὐτοῖς χρήσιμός ἐςιν, ὀρθοῖς δ᾽ ὅσιν ἄχρηςος ὧν ἦν, ταῖς, καὶ τῆς μὲν εἰς τὸ ὄπισθεν τῆς δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθεν". 
ὥσπερ γράφυσι τὸς ἔρωτας ἔχοντας πτέρυγας. ἅμω γὰρ ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῇ συγκάμψει τῷ σκέλους τῷ μὲν μηρῶ 
τοῖς εἰρημένοις δῆλον ὅτι ὑδ᾿ ἄνθρωπον ἐδ᾽ ἄλλο τι τοίῦτόν τὸ ἔσχατον εἰς τοὔπισθεν προάγειν, τὴν δὲ κνήμην ἀπὸ τῆς 
ἐςι τὴν μορφὴν δυνατὸν εἶναι “πτερωτόν, ὁ μόνον ὅτι πλεῖ: καμπῆς εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸν κόδα κινεῖν, εἰς τὸ ἔμπροσθεν 

,ὔ ᾿ ΕῚ ἈΞ ΚΟΥ Ϊ᾽ .- “τ γλ» ς ͵7 ,ὕ -“ -“ » ὁσι σημείοις κινήσεται ἢ τέτταρσιν ἔναιμον ὄν, ἀλλ᾽ ὅτι ἄ- ς δὲ τῆς καμπῆς ἴσης, ὅθ᾽ ὑπενωτίαις κινήσεσι μιᾷ τε τῇ εἰς 
ρηςος αὐτοῖς ἡ τῶν πτερύγων ἕξις κατὰ φύσιν κιρομέ- τὸ ἔμπροσθεν ἡ λεχθεῖσα πορεία συμβήσεται. ὁ μὲν οὖν 
τοῖς" ἡ δὲ φύσις ὑδὲν ποιεῖ καρὰ φύσιν. ἄνθρωπος δίπους ὧν καὶ τὴν κατὰ τόχον μεταβᾳλὴν κατὰ 

12 ὍΟτι μὲν ἶν εἰ μὴ κάμψις ἦν ἐν τοῖς σκέλεειν ἢ ἐν ταῖς φύσιν τοῖς σκέλεσι ποιόμενος διὰ τὴν εἰρημένην αἰγίαν κρίμο 
ὠμοπλάταις καὶ ἰσχίοις, οὐθὲν. οἷόν τ᾽ ἣν ὧν τῶν ἐναίμων πτει εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὰ σκέλη, τὸς δὲ βραχίονας ἐπὶ τὸ 
καὶ ὑποπόδων προβαύειν, εἴρηται πρότερον, καὶ ὅτι καμ 10 κοῖλον εὐλόγως" ἄχρηςοι γὰρ ὧν ἦσαν καμπτόμενοι τοὐ- 
Ψις ὑκ ὧν ἦν μηθενὸς ἡρεμῖντος, ὅτι τε ἐναντίως οἵ τε ὧν- ναντίον πρός τε τὴν τῶν χειρῶν χρῆσιν καὶ πρὸς τὴν τῆς τρο- 
θρωπαι δίποδες ὄντες καὶ οἱ ὄρνιθες τὴν τῶν σκελῶν ποιῶν. . φῆς λῆψιν. τὰ δὲ τετράποδα καὶ ζῳοτόκα τὰ μὲν ἔμπρο- 
ται κάμψιν, ἔτι δὲ τὰ τετρώποδα ὑπεναντίως καὶ αὑτοῖς σθεν σκέλη, ἐπειδὴ ἡγεῖταί τε τῆς “πορείας αὐτῶν καὶ ἔς! 
καὶ τοῖς ἀνθρώποις. οἱ μὲν γὰρ ἀνθρώπαι τὲς μὲν βραχιό- ταῦτ᾽ ἐν τῷ μέρει τῷ ἔμπροσθεν τῷ σώματος, ἀνάγκη κάμ- 
νας κάμπτασιν ἐπὶ τὰ κοῖλα, τὼ δὲ σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτόν, 15 πτεῖν ἐπὶ τὴν περιφέρειαν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥνπερ καὶ 
τὰ δὲ τετράποδα τὰ μὲν πρόσθια σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτόν, τὰ οἱ ἄνθρωποι" κατὰ γὼρ τῶτο ὁμοίως ἔχωσιν. διόπερ καὶ τὰ 

δ᾽ ὀπίσϑια ἐπὶ τὸ κοῖλον" ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ὄρνιθος. αἴτιον τετράποδα κάμπτουσιν εἰς τὸ πρόσθεν τὸν εἰρημένον τρόπον. 

δ᾽ ὅτι ἡ φύσις ὑδὲν δημινργεὶ μώτην, ὥσπερ εἴρηται πρότε- καὶ γὰρ ὕτως μὲν τῆς κάμψεως αὐτῶν γιομέης ἐπὶ πολὺ 
Η ν , Ἀ Ἁ Η “ » “ Ν ἣν Η ,ὔ ΄ ρὸν, ἀλλὰ πώῶντα πρὸς τὸ βέλτιστον ἐκ τῶν ἐνδεχρομιόων. δυνήσονται τοὺς πόδας μετεωρίζειν" ἐγαντίως δὲ κάμπτωντες 

ὥς᾽ ἐπὲ πᾶσιν ὅσοις ὑπάρχει κατὼ φύσιν ἡ κατὰ τόπον μικρὸν ὠπὸ τῆς γῆς ὧν αὐτοὺς ἐμετεώριζον διὰ τὸ τόν τε 
ΕἾ .. - ε» ἐν Ν᾿ ,ὔὕ 3 ,ὕ ν σ΄ ) ν ,ὔὕ ΝΥ, τ , .«» 

μεταβολὴ τοῖν σκελοῖν, ἔςώωτος μὲν ἐχάςυ τὸ βάρος ἐν τό: μηρὸν ὁλὸν καὶ τὴν καμπὴν, ἀφ ἧς ἡ κνήμη πέφυκεν, ὑπὸ 

τῳ ἐςί, κιυυμένοις δ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν δεὶ τὸν πόδα τὸν ἡγού- τῇ γαςρὶ γίγνεσθαι προϊόντος αὐτῇ. τῶν δ᾽ ὄπισθεν σκελῶν εἰ 
μένον τῇ θέσει κῶφον εἶναι, συνεχῶς δὲ τὰς πορείας. γιομέ- μὲν ἦν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἡ κώμψις, τῶν ποδῶν ὁ μετεωρι- 

ἦό 2 μ“ ΑΙ « ; ὧν ΞΡ; Ἀν.) Ἀ »,.»,,.ν ΟΝ, -»Ὄ, ,ὔ Η ) ΔῊΝ νης αὖθις ἐν τότῳ τὸ βάρος ἀπολαμβάνειν, δῆλον ὡς ἀγαγ- σμὸς ὁμοίως ὧν αὐτοῖς εἶχε τοῖς προσθίοις (ἐπὶ βραχὺ γὼρ 

καὶον ἐκ τοῦ κεκάμφθαι τὸ σκέλος αὖθίς τε εὐθὺ γύεσθαι 25 ἂν ἐγίγνετο καὶ τούτοις κατὰ τὴν ἄρσιν τῶν σκελῶν, τῷ τε 
βιένοντος τῇ τε κατὰ τὸν προωσθέτα, πόδα σημείου καὶ τῆς μηρῶ καὶ τὴς καμπῆς ἀμφοτέρων ὑπὸ τὸν τῆς γαςρὸς τό- 
κνήμης. τοῦτο δὲ συμβαίνειν ἅμα καὶ προϊέναι τὸ ζῷον εἰς πον ὑποπιπτόντωρ), εἰ δ᾽ εἰς τὸ ὄπισθεν, καθάπερ καὶ νῦν 

Υ͂ ὲ ἕ Ἂ Ἁ “΄ς ,ὔ ᾽ Σ ὔ 2 τ , Ἁ ΑΙ τύμκπροσθεν μὲν ἔχοντος τὴν καμπὴν τῷ ἡγουμέου σκέλους καμπνέσαν, ὀθὲν ἐμπόδιον αὐτοῖς γίγνεται πρὸς τὴν πορείαν 
δυνατόν, εἰς τύπισθεν δ᾽ ἀδύνατον. ὕτω μὲν γὰρ προενεχθέν- ἐν τῇ τοιαύτῃ κινήσει τῶν ποδῶν. ἔτι τοῖς γε θηλαζομέγοιᾳ 
τος τῇ σώματος ἡ ἔκτασις τῷ σκέλους ἔς αι, ἐκείως δ᾽ ἀν- 30 αὐτῶν καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην λειτυργίαν ἀναγκαῖον ἢ βέλτιόν 
σεχθώντος. ἔτι δ᾽ εἰς τὸ ὄπισθεν μὲν τῆς καμπῆς οὔσης διὰ γ οὕτω κεκάμφθαι τὰ σκέλη" οὐ γὼρ ῥᾷδιον τὴν κάμψιν 
δύο κινήσεων ἐγίγνετ᾽ ἂν ἡ τῷ ποδὸς θέσις ὑπεναντίως τε αὐ- ποινμέων ἐγτὸς ὑφ᾽ αὐτὰ ἔχαιν τὰ τέτνω καὶ σκεκαζειν. 

4. αὐτοῖς) εὐθὺς αὐτοῖς Ῥ, ἔχνσι Υ͂, {ἂν οπι ΘΚ. 3. ἐδ᾽ ὑδὲ τὸν Σ᾿ [1 δ᾽ ἐδ’ ἂν δ), ἐδ᾽ εἰ ῬΥ͂. [ἰ τι ἀιῖα ἄλλο ΚΣ, οπι Ζ. " 
ἃ, τὴν μορφὴν δυνατόν ἰςιν Τ΄. 11 5, κινήσεται ροβῖ τέτταρσιν 5. ὕναιμον ὃ ὃν ἢ τέτρασιν Τ΄ τίτρασιν οἰἰᾶτα 7Ζ. ᾿ὶ 8. ταῖς] τοῖς ῬΙ͂ ἢ 9. 
ὧν οπὶ 8.0). 1 10. κάμψις] αἱ κάμψεις Υ΄ 1 14. ὑκ ὦ] ἐθὲν Ζ. ἢ ἦσαν Υ΄. ἢ ὅτι τι] ἔτι δ᾽ }Ζ, δῆλον ὅτι Υ,, ἢ τε οτὰ δ), ἢ 43. δ] 
τε δ. ἢ 41Δ. καὶ οπι Ζ. 16. τετράποδα --- τὰ δ᾽ ογχὰ Ζ. 1] 17. ὀπίσϑια, σκέλη ἐπὶ Ζ. 18. δ᾽ ὅτι οαχ Ζ. ἢ ἐδὲν γὰρ ὃ. Ζ. αὶ 20. [πὶ 

Ζ. οἷς Ῥ΄ 1 25. τε οπὰὶ ΥΖ. ᾿ 26. τε τὰ Ζ, οπι .8. ] προσθέντα .5 οἱ ργ ὅ᾽, προτεθέντα Υ Π 27. συμβαίνειν ἅμα οτα Ζ. ἢ προσιέ- 
γκι Ζ. ἴ 28. τὸ ἵμπροσθεν Ῥ)ΉΘΥΖ. ἢ 29. μὲν οπι Σ΄ ἢ προσενεχθέντος Ζ. αὶ 31. ξ] ἐπὲὴ 8. 1 δ᾽ οπκ ΟΖ. μὲν οἱ δ0Ζ. [ 32. κιν. 
ἴσων ἐγυγνετ᾽ Ζ. ᾿" τὴ] δὲ ὕΖ. 

1 εἰ 27. ὄπισθε Ῥ. Π τῆς δὲ εἰς τὸ ἔμπ, οτὰ Ζ. ἢ 2. συγκάψει 75, ᾿ 3. τὸ ὄπισθεν ῬΥ͂Ζ. ἢ Δ. κ. τὸν πόδα 7. ἢ 5. ὑπιναντίως 

ταῖς κινήσεσι ῬΥ͂Ζ. ᾿ Ἴ. κατὰ φύσιν οτα Ζ. ΠΤ 9. εἰς τὰ δ. ΠΠ 10. ὧν οχὰ .5. ἢ εἴησαν Ζ. 12. καὶ τὰ ζωστόκα τὰ ἔμπροσθεν δῦ. ἢ 
15. ἰκὶ] διὰ Ζ. 1} δια] καὶ διὰ Ζ. 1} 17. κάμπτει ὅν. ἢ εἰς τὸ οχα Ζ. ἢ τὸν εἰρημένον πρόσθε Ζ. ἢ 18. αὐτῶν τῆς κάμψεως 50Ζ. ἢ ἐπὶ 
τὸ πολὺ »α 1 19. δυνήσεται Ζ. ' 20. τε οἷα Ζ. [24. γίγηεσθαι ὑπὸ τῇ γαςρὶ Τ΄. αὶ 22. εἰ --- 23. ποδῶν οτὰ Ζ. ἢ 23. μὴ] μὴ Ρ. 
πρόσθεν Ὁ). 1} Ὁ] ὁ 5, ὧν . Ἀ 21. ὧν οτὰ δ), ἢ 25. ὑγύγνοντο 5. ἢ καὶ] τύώτων καὶ 7, οχὰ Ζ. } τῶ τε] τῷ γε (δι, καὶ τῷ Ζ. 26. καὶ 
ὁπὶ Ζ. ᾿ἱ 28. γίγνεται αὐτοῖς ὥ,. ἡ 29. τῶν οτὰ Ζ. [ἔτι ἂλ τοῖς Υ, ἢ 84. γ᾽ οὰ δῦ, ἢ τούτωι Ζ. 



112 ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΊΑΣ ΖΩΏΩΝ. 

18 Ὄντων δὲ τεττάρων τρόπων τῆς κάμψεως κατὰ τοὺς σϑεν διὰ ταῦτα οὐ ποιῶνται τὴν κίνησιν" εἰ δὲ τοῖς δεξιοῖς 
συνδέσμες (ἀνάγκη γὼρ κάμπτειν ἢ ἐπὶ τὸ κοῖλον καὶ τὰ ἀμφοτέροις πρώτοις, ἔξω ὧν ἐγίγνοντο τῶν ἐρεισμάτων καὶ 

ὰ 
πρόσθια καὶ, τὼ ὀπίσθια, καθάπερ ἐφ᾽ οἷς Α,, ἢ ἐπὶ τὐναν- 

γνῷ ἃ : 
τίον ἐπὶ τὸ κυρτόν, καθάπερ ἐφ᾽ οἷς Β, ἢ ἀντεςραμμένως 

ν» Ἁ , , 2 Ἁ Ἁ ε ,ὔ νΑ » 
καὶ μη ἐπὶ τὰ αὐτά, ἀλλὰ τὰ μὲν πρόσθια ἐπὶ τὸ κυρ- 

τόν, τὼ δ᾽ ὀπίσθια ἐπὶ τὸ κοῖλον, καθάπερ ἐφ᾽ οἷς τὸ Τ΄, 
ν᾿, 

ἢ τὐναντίον τότοις τὼ μὲν κυρτὼ πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ κοῖ- ἊΣ 
λα ἐκτόφ,. καθώπερ ἔχει ἐφ᾽ οἷς τὸ Δ), ὡς μὲν ἔχει ἐφ᾽ 

Ἁ Υ “ Υ 
οἷς τὸ Α ἢ τὸ Β, ὑθὲν κάμπτεται ὅτε τῶν διπόδων ὅτε τῶν 

ἕ ᾿ » ΠΣ ΕΣ ἢ Ἁ ’ "“Ὡ“ ,ὔ - πιπτον ὧν. εἰ δὴ ἀνάγκη μὲν ἥ τότων τῶν τρόπων ὅποτε- 
»“ » Ἷ Ν ,ὔ Ἀ Χ ΄ ΠῚ ρονῶν ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν ἢ κατὼ διάμετρον, μὴ ἐνδέχεται 

5 δ᾽ ἐκείνων μηδέτερον, ἀνάγκη κινεῖσθαι κατὰ διάμετρον" οὖ- 
Ν ΄ὔ [2 ν 827 ΄ ς᾽ ’ὔ τῶ γὼρ κινόμενα ὥσπερ εἴρηται οὐδέτερα τύτων οἷόν τε πά- 

Ἀ “ ϑαι 

σχεῖν. καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἵπποι καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἴςαται 
’, Ν ,ὔ 

προβεβηκότα κατὼ διάμετρον, καὶ οὐ τοῖς δεξιοῖς ἢ τοῖς 
7 ἈΝ ἀριςεροῖς ἀμφοτέροις ἅμα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅσα 

τετραπόδων, ὡς δὲ τὸ Τ', τὼ τετράποδα, ὡς δὲ τὸ Δ, τῶν 10 πλείους ἔχει πόδας τεττάρων ποιεῖται τὴν κύησιν" ἀεὶ γὰρ 

μὲν τετραπόδων ἀθὲν πλὴν ἐλέφας, ὁ δ᾽ ἀνέρωπος τὸς βρα- 
χίνας καὶ τὰ σκέλη" τὸς μὲν γὼρ ἐπὶ τὸ κοῖλον κάμπτει, 
τὰ δὲ σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτόν. ἀεὶ δ᾽ ἐναλλὰξ ἐναντίως ἔχει 

Ἀ χῖ } 77 “ ΄ ᾿ ν τὼ κῶλα τὰς κάμψεις τοῖς ἀνθρώποις, οἷον τὸ ὠλέκρανον 

ἐν τοῖς τέτταρσι τοῖς ἐφεξῆς τὼ ὀπίσθια πρὸς τὼ ἔμπροσθεν 
κινεῖται κατὼ διώμετρον. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τοῖς βραδέως κινου- 
μένοις. καὶ οἱ καρκίνοι γὼρ τὸν αὐτὸν τρόπον κινοῦνται" τῶν 

΄, 7 ε » λ - Χ ,ὕ πολυπόδων γάρ εἰσιν. ἀεὶ γὼρ καὶ οὗτοι κατὰ διαίμιετρον 

ἐπὶ τὸ κοῖλον, ὁ δὲ καρπὸς τῆς χειρὸς ἐπὶ τὸ κυρτόν, καὶ ι5 κινῶνται, ἐφ᾽ ὅπερ ἀν ποιῶνται τὴν πορείαν. ἰδίως γὰρ τῦτο 
χάλιν ὁ ὦμος ἐπὶ τὸ κυρτόν' ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν σκε- 
λῶν ὁ μῆρος ἐπὶ τὸ κοῖλον, τὸ δὲ γόνυ ἐπὶ τὸ κυρτόν, ὁ 
δὲ ποὺς τὐναντίον ἐπὶ τὸ κοῖλον. καὶ τὰ κάτω δὴ πρὸς τὰ 
ἄνω φανερὸν ὅτι ἐναντίως" ἡ γὼρ ἀρχὴ ὑπεναντίως, ὁ μὲν 

τὸ ζῷον ποιεῖται τὴν κίνησιν" μόνον γὰρ οὐ κινεῖται ἐπὶ τὸ 
πρόσθεν τῶν ζῴων, ὠλλ᾽ ἐπὶ τὸ πλάγιον. ὠλλ᾽ ἐκεὶ τοῖς 
ὄμμασι διώριςαι τὸ πρόσθιον, ἡ φύσις πεποίηκεν ἀκολνθεῖν 
δυναμόνς τὸς ὀφθαλμὸς τοῖς κώλοις" κρῖνται γὰρ εἰς τὸ 

ὦμος ἐπὶ τὸ κυρτόν, ὁ δὲ μηρὸς ἐπὶ τὸ κοῖλον" διὸ καὶ 20 πλάγιον αὐτοῖς, ὥςε τρόπον τινὰ καὶ τὸς καρχήες κινεῖσθαι 

ὁ μὲν ποὺς ἐπὶ τὸ κοῖλον, ὁ δὲ καρπὸς τῆς χειρὸς ἐπὶ τὸ διὰ τῦτ᾽ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν. 
Υ κυρτόν. : Οἱ δ᾽ ὄρνιθες τὰ σκέλη καθώπερ τὼ τετρώποδα κάμ- 15 

Αἱ μὲν οὖν κάμψεις τῶν σκελῶν τοῦτόν τε τὸν τρόπον πτύσιν. τρόπον γάρ τινα παραπλησίως ἡ φύσις αὐτῶν ἔχει" 
44 ἔχουσι καὶ διὰ τὰς αἰτίας τὼς εἰρημένας, κινεῖται δὲ τὰ τοῖς γὰρ ὄρνισιν αἱ πτέρυγες ἀντὶ τῶν προσθίων σκελῶν εἶ- 

ὀπίσθια πρὸς τὼ ἔμπροσθεν κατὰ διάμετρον" μετὰ γὼρ τὸ 25 σίν. διὸ καὶ κεκαμμέώναι τὸν αὐτὸν εἰσὶ τρόπον ὥσπερ ἐκεῖ- 
δεξιὸν τῶν ἔμπροσθεν τὸ ἀριςερὸν τῶν ὄπισθεν κινέσιν, εἶτα νοις τὰ πρόσθια σκέλη, ἐπεὶ τῆς ἐν τῇ πορείᾳ κινήσεως τό- 

Ν 0 οὗ Ν “  Ψ, ᾿Ὶ .“ Ἀ »" -“ .Ν »“ ’, « Ἀ ’ Η ν»»ν 
τὸ ἀριςερὸν τῶν ἔμπροσθεν, μετὼ δὲ τοῦτο τὸ δεξιὸν τῶν τοῖς ἀπὸ τῶν πτερύγων ἡ κατὰ φύσιν ἀρχὴ τῆς μεταβο- 
Ε [2 " « , ννγ μ᾿ Γ΄ - “, ,,..., “ “» ς ΄, ».. “ 2 ’,ὕ 
ὄπισθεν. αἴτιον δ᾽ ὅτι εἰ μὲν τὰ ἔμπροσθεν ἅμα καὶ πρῶ- λῆς ἐξίν" πτῆσις γάρ ἐςιν ἡ τούτων οἰκεία κίνησις, διόπερ 

τον, διεσπᾶτο ἂν ἢ καὶ προπετὴς ἂν ἐγύετο ἡ βάδισις ἀφαιρεθεισῶν τότων ὅθ᾽ ἐς ἄγαι ἦτε προϊέναι δύναιτ᾽ ὧν ὀθεὶς 

οἷον ἐφελκομένοις τοῖς ὄπισθεν. ἔτι δ᾽ ἃ πορεία, ἀλλὰ ἄλε 30 ὄρνις. ἔτι δίποδος ὄντος καὶ οὐκ ὀρθοῦ, καὶ τὼ ἔμπροσθεν 
σις τὸ τοῦτον" χαλεπὸν δὲ συνεχῆ ποιεῖσθαι τὴν μεταβο- μέρη τοῦ σώματος κεφόπερα ἔχοντος; ἢ ἀναγκαῖον ἃ βέλ- 

Ἀ΄ς. τρροαν τ "ν , νι Ν ͵ ν Νὴ ἢ 2 , , . : ᾿ λὴν ὡλλόμενα. σημεῖον δέ' ταχὺ γὰρ ὠπαγορεύουσι καὶ τιον πρὸς τὸ ἑςάναι δύνασθαι τὸν μηρὸν οὕτως ὑποκείμενον 
. »ν 2 [2 ν ’, » “ Ἂ Ἷ ε “, κ᾽ 2 » τ , γῦν τῶν ἵππων ὅσοι τὸν τρόπον τῦτον ποιοῦνται τὴν κύησιν, ἔχειν ὡς γῦν ἔχει, Ἀέγω δ᾽ ὅτι εἰς τὸ ὄπισθεν πεφυκότα. 
οἷον οἱ πομπεύοντες, χωρὶς μὲν ὅν τοῖς ἔμπροσθεν καὶ ὅπι. ἀλλὼ μὴν εἰ ἔδει τῦτον ἔχειν τὸν τρόπον, ἀνάγκη τὴν καάμυ- 

2. συδυασμὶς Ζ. 3. τὰ ογὰ ὅ). ᾿ καθάπερ] οἷον 8, οὐὰ ὅ5. ΠΑ -- ἀ, ἐφ᾽ οἷς ογαὰ ΤΊ, 1] ἀ. καθάπερ] οἷον Ῥ. ἢ 5. καὶ ουλ ἢ, 
καὶ μὴ οἵα «δ. [ΠΟ 6. τὸ δῖα Τ' οτὰ Ζ. ᾿ 8. ἐκτός οἵὰ Ῥιϑ).. 1 καθάπερ --- Δ φὴι Χ' ἢ μὲν ὅν ἔχει ΣΙ || 9. ἢ τὸ Β οι ΖΖ. ἢ ὑδὲ 

τῶν διπόδων ἐδ Ρ. ὅτε τῶν τετραπόδων οτὰ Ζ. ᾿ὼΟ10. τὸ οπι ζ.. ἢ 12. τὸς μὲν -- 18. σκέλη οἷα }. ἢ͵ 13. ἔχυσι ΡΥ͂Ζ. ἢ 44. ἐλέ- 
κρανον δ ΥΖ. ἱ 15. κυρτόν Ζ. || τὸ δὲ καρπὸν Υ͂. ὃ -- κυρτόν ογα Ῥιϑ), τῆς χειρὸς. ογχ Ζ. ἢ κοῖλον Ζ. ᾿ 16. ὁ οπι ὕ.. [ ἐπὶ ροεῖ 
καὶ οτὰ 8). ᾿Ϊ 49. ἐναντίως} ἐναντίον Ζ. 1] μὲν] δὲ ΣΙ. 11 20. διὸ καὶ ὁ μὲν πσὺς ἐπὶ τὸ κοῖλον ογαὰ 5 0. {Π| 27. τοῦτο οτὰ Ῥ. 28. πρῶ- 
τοῦ] ὄπισθεν Υ. ἢ 29. διέσκαςο δύ. " ἣ οτὰ ΣΖ. ἢ ὧν οὐχ Τ΄ [1 30. ἀλλὰ καὶ ἄλσις 8. || 32. ἁλλόμενον Υ͂. 

1. οὐ οπι ΘΥ͂ εἰ ρυ Ζ. [{2. πρῶτον ΚΖ, ({ ἐγίγνετο τὸ τῶν Υ΄, 1 καὶ ἀνέπιπτον. εἰ δ). Π 3. τῶτον τὸν τρόπον 5.77. ἢ 5. ἐκείως 
ΟΖ. ᾿᾿ὶ κατὰ] τὰ κατὰ Ζ. 1] 9. ἀμφότερα Κ΄. Π[ 10. πόδας ἀπο ἔχει .δ' 7, οπι Ζ. ἢ ἀὰὲ] δεῖ ΧΖ. ᾿ϊ 11. τέτρασι Υ. Π πρὸς] καὶ ». ἢ 
12. κινεῖσθαι ΚΖ. 1 13, γὰρ] δὲ }. ᾿ 14. καὶ οτὰ Σ΄, ᾿ 15. ποιῶνται] ποιῶνται Σ΄. |[ 16. κινεῖτα!) κυθῶνται Κ΄, 18. 1] καὶ ἡ ». ἴ 19. 
αὐτοὶ εἰς τὸ πλάγιον Υ͂. || 22. τὰ αῃῖδ τετρ. οἵα Ζ. [[ 24. γὰρ ὄρνισιν] τετράποσιν ΥΖ. ἢ αἰ αἱ γὰρ Ζ, ογα 77. ᾿] τῶν σκελῶν τῶν προ- 
σθίων ΤΌ ἢ 25, καὶ οτὰ δ). ἵ 26. ἐπὶ ῬΖ, ἔτι Υ, 11 τῇ ογὰ Υ.. 1 27. πτερνγίων 5. Ζ. ἢ 33. ὡς νῦν ἔχει οἵὰ δῦ, ἵ 34, δεῖ Ζ. 



ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΙΑΣ ΖΩΩΝ. 

ψιν ἐπὶ τὸ κοῖλον γύεσθαι τῷ σκέλος, καθώπερ τοῖς τετρα- 
τοσιν ἐπὶ τῶν ὀπισθίων, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥνπερ εἴπομεν 

ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ ζῳοτόκων. ὅλως δὲ οἷ τε ὄρνιθες 
καὶ τὼ ὁλόπτερα τῶν πετομένων καὶ τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ νευ- 

113 

ἔδει αὐτὼ καὶ εἰς τὸ ἔμπροσθεν καὶ εἰς τὸ ὕπισθεν τὴν καμ»- 
πὴν ἔχειν, διὰ μὲν τὸ ἡγεῖσθαι εἰς τὸ ἔμπροσθεν, διὰ δὲ 
τὸ ἀκολουθεῖν εἰς τὸ ὄπισθεν. ἐπεὶ δ᾽ ὠμφότερα συμβαΐνειν 

᾽ » πὴ Ν “Ἢ 7 ΄ ; Ἁ 
ἀναγκαῖον αὐτοῖς, διὰ τοῦτο βεβλαίσωταί τε καὶ εἰς τὸ 

ςικα, ὅσα αὐτῶν δὶ᾽ ὀργάνων τὴν ἐπὶ τῷ ὑγρῦ ποιεῖται πο- 5 πλάγιον ἔχει τὰς καμπάς, πλὴν τῶν ἐσχάτων" ταῦτα δ᾽ 
βείαν, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν ὅτι βέλτιον ἐκ πλωγίν. τὴν τῶν εἰ- 

ρημένων μερῶν πρόσφυσιν ἔχειν, καθάπερ καὶ φαύεται νῦν 
ὑπάρχειν αὐτοῖς ἐπί τε τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ὁλοπτέρων. ταὐ- 
τὸ δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων" τοῖς μὲν γὰρ ὄρνισιν αἱ 

ὥσπερ πέφυκε μᾶλλον, τὰ μὲν ὡς ἑπόμενα τὼ δ᾽ ὡς ἡγό- 
μενα. ἔτι δὲ κέιαμπται τὸν τρόπον τῦτον καὶ διὰ τὸ πλῆ- 
θοὸς τῶν σκελῶν" ἧττον γὰρ ἂν ὅτως ἐν τῇ πορείᾳ ἐμπόδιώ 

νὰ ΟΝ ν ) ΄ 4 δ, ᾽ τε αὐτὼ αὑτοῖς εἴη καὶ προσκόπτοι. ἥ τε βλαισότης αὖ- 
πτέρυγες, τοῖς δ᾽ ἐνύδροις τὰ πτερύγια. τὰ δὲ πτίλα τοῖς 0 τῶν ἐςὶ διὼ τὸ τρωγλοδυτικὰ εἶναι πάντα ἢ τὰ πλεῖςα" οὐ 

-“ 4 
ὁλοπτέροις ἐκ τῇ πλαγίου προσπέφυκεν. ἕτω γὰρ ἂν τά- 
χιςα καὶ ἰσχυρότατα διαςέλλοντα τὼ μὲν τὸν ἀέρα τὰ δὲ 
νὰν . νὼ 2 ἘΣ ΥΜ ἀὐ τὸ τὸ ὑγρὸν ποιοῖτο τὴν κύησιν" εἰς γὼρ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ 

Ψ δ , ν ΄ 3 ἃ κπ, 0,2 ὕπισθεν τὼ μόρια τοῦ σώματος ἐπακολουθοΐη ἂν ὑπείκοντι 

ΝῚ φ, Ἁ ᾿ «ἢ Ἁ “ 

γὼρ οἷόν τε ὑψηλὰ εἶναι τὸν τρόπον τοῦτον. οἱ δὲ καρκίνοι 
»“ ΄, ᾿ ΄ ὰ ᾿ ἊΝ ᾽ ΑΣ τῶν πολυπόδων περιττότατα πεφύκασιν" οὗτε γὰρ εἰς τὸ 

΄ »" ἣ. ’ὔ Ν δ“ ν ,ὔ πρῦσθεν ποίζνται τὴν πορείαν πλὴν ὥσπερ εἴρηται πρότερον, 
πολλύς τε τὸς ἡγομένως ἔχουσι μόνοι τῶν ζῴων. τούτου δ᾽ 

φερόμενα τὰ μὲν ἐν τῷ ὑγρῷ τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἀέρι, τὰ δὲ ι5 αἴτιον ἡ σκληρότης τῶν ποδῶν, καὶ ὅτι χρῶνται ὁ νεύσεως 
τρωγλοδυτικὰ τῶν τετραπόδων καὶ φοτόκων, οἷον οἷ τε κρο" 

7 »“ »Ὃ΄ δ 

πόδειλοι καὶ σαῦροι καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ ἑμύδες τε καὶ 
χελῶναι, πάντα ἐκ τοῦ πλαγίου: προσπεφυκέτα τὰ σκέλη 
Γ᾽ ᾽ “» ᾿» , γι, ἶνας ἔχει καὶ ἐπὶ τῇ γῇ κατατεταμένα, καὶ κάμπτει εἰς τὸ 

“ ΄ . “ι,- 
χάριν αὐτοῖς ἀλλὰ πορείας" πεζεύοντα γὼρ διατελοῦσιν, 

’ νι ΨΦ »“ , , Ἁ , ε 
πάντων μὲν ὧν τῶν πολυπόδων εἰς τὸ πλάγιον αἱ καμπαΐ, 

-“᾿ Ζ2“᾿ 

ὥσπερ καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα τρωγλοδυτικά" τοιαῦτα δ᾽ 
" ΝῚ » 

ἐστὶν οἷον σαῦραι καὶ κροκόδειλοι καὶ τὰ πολλὼ τῶν ᾧο- 

«λάγιον, διὰ τὸ οὕτω χρήσιμα εἶναι πρὸς τὴν τῆς ὑποδύ- 20 τοκούγτων. αἴτιον δ᾽ ὅτι τρωγλοδυτεῖ τὰ μὲν τοῖς τόκοις, 
ς , Ἁ Ἁ 3." ων » Δκω Σ ’ σεως ῥᾳςώνην καὶ πρὸς τὴν ἐπὶ τοῖς φοῖς ἐφεδρείαν καὶ 

φυλακήν. ἔξω δ᾽ ὄντων αὐτῶν, ἀνωγκαῖον τὰς μηροὺς προς 
φέλλοντα καὶ ὑποτιθέμενω ὑφ᾽ αὑτὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ 
ὅλου σώματος ποιεῖσθαι, τέτα δὲ γῶν κάμπτειν αὐτὰ 
ἐχ οἷόν τε ἄλλως ἢ ἔξω. 

16 τὰ δ᾽ ἄναιμα τῶν ὑποκόδων ὅτι μὲν πολύποδα ἐς! 

καὶ οὐθὲν αὐτῶν τετράπουν, πρότερον ἡμῖν εἴρηται" διότι δ᾽ 
Ψϑ »“ν Η » Γ᾿ ᾿Ὶ σχῶ Ν »“» Η ᾽ 

αὐτῶν ἀναγκαῖον ἦν τὰ σκέλη πλὴν τῶν ἐσχάτων ἔκ τε 
τῷὋ πλαγίου προσπεφυκέναι καὶ εἰς τὸ ἄνω τὰς καμπὰς 

τὼ δὲ καὶ τῷ βίῳ παντί, ἀλλὰ τῶν μὲν ὄλλων βλαισῖ- 11 
ται τὰ κῶλα διὰ τὸ μαλακὼ εἶναι, τῶν δὲ καράβων ὅν- 
τῶν σκληροδέρμων οἱ πόδες εἰσὶν ἐπὶ τῷ νεῖν καὶ οὐ τοῦ 
βαδίζειν χάριν: τῶν δὲ καρκύων ἡ κάμψις εἰς τὸ πλά- 

25 γιον, καὶ οὐ βεβλαίσωται ὥσπερ τοῖς φοτόκοις τῶν Τετρας 
πόδων καὶ τοῖς ἀναίμοις καὶ πολύποσι; διὰ τὸ σκληρό- 
δερμα εἶναι τὰ κῶλα καὶ ὑφρακώδη ὗ ὄντι οὐ νευςικῷ καὶ 
τρωγλοδύτῃ" πρὸς τῇ Ὑὴῇ γὰρ ὁ βίος. καὶ ςρογγύλος δὲ 
τὴν μορφήν, καὶ οὐκ ἔχων οὐροπύγιον ὥσπερ ὁ κάραβος" 

μὴ ἔχειν, καὶ αὐτὰ ὑπόβλωισα εἶναι εἰς τὸ ἔπισθεν, φανερόν. 3) πρὸς τὴν νεῦσιν γὰρ τοῖς καράβοις χρήσιμον, ὁ δ᾽ ὁ γευ- 
ῥ δ , ᾿ εν - »“Υ̓ 

ὡπάντων γὰῤ τῶν τοιότων ἀναγκαῖῆν ἐςι τὰ μέσα τῶν σκε- στικός, καὶ ὅμοιον δὲ τῷ ὄπισθεν τὸ πλάγιον ἔχει μόνος, 
͵ὕ . ς- ἡ] Ἁ ᾿Ὶ 

λῶν καὶ ἡγόμενα εἶναι καὶ ἑπόμενα, εἰ οὖν ὑπ᾽ αὐτοῖς ἦν, διὰ τὸ πολλὺς ἔχειν τὸς ἡγεμόνας πόδας. τότυ δ᾽ αἴτιον ᾿ς : 

3. δὲ τε .,8, Π 4. κολεόπτερα ΥΖ. ἢ τος] ἰθυντικά Ζ, καὶ δ, ἢ 7. Φ. νῦν] νῦν δύναται Ζ, ἢ 8. κολεσπτέρων Ζ. ἢ 10. πτ΄ τ. ὁλ.} 
κολεα τοῖς κολεοπτέροις Ζ, ᾿ 12. διαςέλλοντα οοττ Ζ ἴοοο ραυείοτυτα. 13. ὑγρὸν δι’ ὧν ποιοῖντο 2. Π γὰρ οπι 5.72. ἢ τὰ Ψ΄ 1] τὰ γ᾽, 

οἵα Ζ. ἃ 14. τὼ οπι ΚΖ. || ἱἐπακολνθοῖεν Ζ, ἐπακολυθεῖεν Υ. 1 ἄν οἵα ῬιΌΥΖ. || 15. μὰ] δ᾽ 7. 16. τρωγλόδυτα δ. ἢ καὶ] ἢ 

Ζ. 1 17. σαῦροι] αἱ σαῦραι ῬΥ͂. ᾿] καὶ ροδὶ ἀσκ, ογαὰ δῦ). ἢ ἑμῦδις ῬΖ, αἱ μῦδις ΟΥ̓, || 19. καὶ οτχα ΚΖ. ἢ κατεταγμέα δ Ζ. ἢ 20. 

τὸ -- πρὸς οτὰ δ), οὕτω οτὰ Υ΄. 1 ὑποδέσεως .8. 21. ἐπὶ] ἐν Ζ. {[|ἰφεδρίαν ΤΊ, ὑφεδρίαν δ᾽). Π 22. αὐτῶν τῷ σώματος ἀναγκαῖον ΥΥΧΖ. ἢ 
“ροστίλλοντα Κ. Ἰ 23. ὑφ᾽ ἑαυτὰ .8, ὑπ᾽ αὐτὼ ΤΖ. ὶ 24. ὅλυ οτὰ 8). ] κιυνμένν Υ΄ 1 217. τετράποδον ὕΧΖ. 1 28. 3] ἐςι ΚΖ. [1 τὰ σκέ- 

λη οἵἷαὰ .5). ἢ τε οπὶ Ζ. 29. καὶ] καὶ ἄλλοτε Σ΄ [ ἄνω] πλάγιον , ἄνω τε δ. ἢ 81. ἐς] ἐπὶ .,8. ἢ 32. ὑπ᾽] τοῦτ᾽ ῬΑΟῪΥ͂. 

4. αὐτὼ μοὶ ἔμπροσθεν .δ, οπλ Ζ. ἢ 2. πρόσθεν Υ [] δὲ τὸ ἀκόλνθον .δ, τὲ ἀκολεθεῖν δὲ }Ρ. 1} ἀ. βεβλαισῶσθαι 5. 11 τε οτὰ (δ᾽). ἢ 

5. ἔχειν .5Ζ. 1] 6. περ οπι Κ, ᾿ἢ 7. καὶ οτὰ ΖΚ. 1 9. ἦ τε] ἡ δὲ Ζ. ἢ αὐτοῖς Ῥιδῦ. ᾿' 10. ἐςὶ] ἐςὶν αὐτοῖς καὶ Κ΄, Π πάντα] ἅπαντα Ζ, 
ἃ κάντα ζ). ᾿ 11. εἶναι} εἶναι τὼ ζῶα Υ, ἐναι τὰ ζῶντα ΡΖ. 1] 12. περιττότατοι Υ͂, 13. περ οτὰ Ζ. [[ 15. ἢ οτὰ Σ΄ [[ὐ χρῶνται Ζ. ἢ 
41. τὸ οὐὰ 7. Π 18. τρωγλόδυτα δῦ). ἢ 19. εἰσὶν ῬΥΙ͂. ἡ σαῦροι Ζ. 1] τὰ οπι ὥζΖ. ᾿ λοιπὰ Τ΄. ΠΠ ζωοτοκύντων 72. [[ 20. τρωγλόδυτα 

8:5, τρωγλοδυτικὰ ῬΊΥ͂. αὶ 21. βλαισῦνται 8. ἢ 23. τῷ! τὸ ΡΑΌΤ. 25. οὐκ ἰκβλαισοῦται Υ͂ εἰ ργ Ζ, ὅτι βειβλαίσωται Ῥδζ) ἢ 

26. ἱναίμοις Σ΄. ἢ 21. ὄντι] ὅτι δν. Π 28. φρογγύλος δὲ] ὅτι ςρογγύλος ΡΥ͂Ζ. ἢ 29. ὑρροκύγιον Ὀι5 Ζ. ἵ 30. χρήσιμος Ζ, χρήσιμα 5. 
831. δὴ ῬΥ͂. ᾿ἰ τὸ ὄπισθεν καὶ τὸ πλάγιον ἔχοι Ζ. ἢ μόνο.] μέρος ὅν. 1 32. τὸς οπι 

Χχχχ 



14 ΠΕΡῚ ΠΟΡΕΙΑΣ ΖΏΩΝ. 

ὅτι ὁὶ κάμπτει εἰς τὸ πρόσθεν ἐδὲ βιβλαίσωται, τῇ δὲ μὴ τὸν ἀέρα, τὰ μὲν οὖν πτερύγια χρήσιμα πρὸς τὸ κε, κα 
βεβλαισῶσθαι τὸ αἴτιον πρότερον εἴρηται, ἡ σκληρότης καὶ δὲ πόδες ἄχρηστοι. εἰ δ᾽ ἄμφω εἶχον, ἄναιμοι ἂν ἤσω. 
τὸ ὀςρακῶδες τοῦ δέρματος. ἀνώγκη δὴ διὰ ταῦτω πᾶσί ὁμοίως δ᾽ ἔχοσιν οἱ ὄρνιθες τρόπον τινὰ τοῖς ἰχβύσιν. τοῖς 
τε προηγεῖσθαι καὶ εἰς τὸ πλάγιον, εἰς μὲν τὸ πλάγιον μὲν γὼρ ὄρνισιν ἄνω αἱ "πτέρυγές εἰσι, τοῖς δὲ πτερύγα 
ὅτι εἰς τὸ πλάγιον ἡ κάμψις, πᾶσι δ᾽ ὅτι ἐνεπόδιζον ὧν 5 δύο ἐν τῷ πρανεῖ᾽ καὶ τοῖς μὲν ἐν τοῖς ὑπτίοις οἱ πέδις, 
οἱ ἠρεμᾶντες πόδες τοῖς κινουμένοις. οἱ δὲ ψηττοειδεῖς τῶν τοῖς δὲ ἔν τε τοῖς ὑπτίοις καὶ ἐγγὺς τῶν πρανῶν πτερύγα 
ἰχθύων, ὥσπερ οἱ ἑτερόφθαλμοι βαδίζουσιν, ὕτω νέουσιν’ τοῖς πλείςοις" καὶ οἱ μὲν ὑροπύγιον ἔχασιν, οἱ δ᾽ ὑραῖον, 
διέστραπται γὼρ αὐτῶν ἡ φύσις. οἱ δὲ στεγανόποδες τῶν - Περὶ δὲ τῶν ὀστρακοδέρμων ἀπορήσειεν ἄν τις τίς 419 
ὀρνίθων νέωσι τοῖς ποσίν, καὶ διὼ μὲν τὸ τὸν ὠέρα δέχεσθαι κύησις, καὶ εἰ μὴ ἔχμσι δεξιὸν καὶ ὠριςερόν, πόθεν κιῆν 
καὶ ἀναπνεῖν δίποδές εἰσι, διὰ δὲ τὸ ἐν ὑγρῷ τὸν βίον τὸ ται" φαίνονται δὲ κινόμενα. ἢ ὥσπερ ἀναζπηρον δεῖ τιῤῥαι 
ἔχειν ςεγανόποδες" ὠντὶ πτερυγίων γὰρ χρήσιμοι οἱ πόδες πᾶν τὸ τοίῶτον. γένος, καὶ κινεῖσθαι ὁμοῶς οἷον εἴ τὶς ἀπο 

αὐτοῖς τοῖτοι ὄντες. ἔχωσι δὲ τὼ σκέλη ὑχ, ὥσπερ οἱ ἄλλοι. κόψειει τῶν ὑποπόδων τὰ σκέλη, ὥσπερ ἡ ἡ φώα καὶ ἡ 
κατὰ μέσον, ὠλλ᾽ ὄπισθεν μᾶλλον" βραχυσκελῶν γὰρ αὐ- γωκτερίς". καὶ “γὰρ ταῦτα τετράποδα, κακῶς δὶ ἐστύ, τὰ 
τῶν ὄντων ὄπισθεν ὄντα πρὸς τὴν νεῦσιν χρήσιμα, βραχν- δ᾽ ὀςρακόδερμα. κινεῖτωι μέν, κινεῖται δὲ παρὰ φύσι" ὦ 

σκελεῖς δ᾽ εἰσὶν οἱ τοῦτοι διὰ τὸ ἀπὸ τῷ μήκες τῶν σκε- 15 γάρ ἐς! κινητικα, ἀλλ᾽ ὡς μὲν μόνιμα καὶ προστεφυκχίτα 
λῶν ἀφελοῦσαν τὴν φύσιν προσθεῖναι εἰς τοὺς πόδας, καὶ κινητικαί, ὡς δὲ: πορευτικὰ μόνιμα. ἔχασι δὲ φαύλως καὶ 

ἀντὶ τῷ μήκυς πάχος ἀποδοῦναι τοῖς σκέλεσι καὶ πλάτος οἱ. καρκῤοι τὰ δεξιά, ἐπεὶ ἔχουσί γε. δηλοῖ δ᾽ ἡ “δ᾽ 

τοῖς ποσίν" χρήσιμοι γὰρ παχεῖς ὄντες μᾶλλον ἢ δῦ μείζων' γὰρ καὶ" ἐσχρυροτέρα, ἡ. δεξιά, ὡς βϑμον ἐν 

ᾳρὸς τὸ ἀποβιάζεσθαι τὸ ὑγρόν, ὅταν νέωσιν. ρίσθάι τῶν δεξεῶν καὶ͵ τῶν» ἀριφρῶν, 
Εὐλόγως δὲ καὶ τὼ μὲν πτηνὰ πόδας ἔχει, οἱ δ᾽ 90 Τὼ μὲν οὖν περὶ τῶν μορίων, τῶν τ᾽ ἄλλων καὶ τῶ 

ἰχθύες ἄποδες" τοῖς μὲν γὰρ ὁ βίος ἐν τῷ ξηρῷ, μετέω:- περὶ τὴν πορείαν τῶν ζῴων καὶ περὶ πῶσαν τὴν κατὼ τῷ 
ρον δ᾽ ὠεὶ μένειν ὠδύνωτον, ὥς ἀνώγκη πόδας ἔχειν". τοῖς πον. μεταβολήν, τὔτον ἔχει τὸν τρόπον" τάτων δὲ διωρισμέ' 

δ᾽ ἰχθύσιν ἐν τῷ ὑγρῷ ὁ βίος, καὶ τὸ ὕδωρ δέχονται, ὁ ὕὼν ἐχόμενόν ἐςξι ἐεωρῆσωι περὶ ψυχῆς. ᾿ 

4. ὅτι οἱ εἰς τὸ πρόσθεν ὁ βεβλαίσωνται Ζ, ἢ μὴ οπι Ῥιϑῦ). ΠΤ. εἴρηται πρότερον ῬΥ͂. Π 3. δὴ οτὰ ζ70Ζ. ΠΠ ἀ. πρσηγεῖσθαί τι . Ι 

5, εἷς οπὶ Κ΄. ἵ τὸ οτχλ ΥΖ. ᾿ χάμψις] κάμψις ἐςί , κάμψις πλεῖον Ζ: ἢ πᾶσι] πλείοσιν αἴτιον Υ. 1 9. καὶ οπι δ. ἢ ἐἐὴ μίπα 
͵50Ζ. ᾿ 410. τὸν βίον οτὰ Ζ. 11. ἔχεν] εἶναι Ῥ. οπιὶ δι Ζ. Ἱ πτερύγων Ῥ͵. ἢ αὐτῶν Υ, 11 1ἀ. σύννενσιν ΘΖ. ἢ 16. ἐς τὸς τό- 

δας} τοῖς ποσὶ 5.) δἰ φογτ Ζ, τὸς πόδας Υ' εἰ ρυ Ζ. ἢ 11. τῷ οπι Ζ. {[18. πλατεῖς Ζ. Ἱ 20. τὰ} τὸ τὸ (8. ἢ ἔχειν 8. 
4. πτερύγια καὶ χρήσιμα Ῥ. ἢ} 3. ὅμως δῦ. ᾿ ἀ. γὰρ οι .5. ἢ εἰσι δύο ΨΖ. Ἱ 5. ἐν τοῖς ὑπτίοις Ἰγοβὲ᾽ πόδες ζ), οπὶ Π:: 

6. τοῖς δὲ οπι 7Ζ. 1 καὶ οπι ΖΦ΄. ἢ ἐγγύς, τοῖς δὲ τὰ πτερύγια ἐγγὺς τῶν Ζ. ἢ πτερυγίων ΤΥ τ οτα’ Ζι ἢ Ἴ, ὀρροπύγων ῬΟῦΖ. 110. 

κυύμεοι 2. ἵ 11. οἷον] ὡς Ζ. 1] ἀποκόψει 5. 11 13, δ’ οπχ Ζ. 1! 14, παρὰ φύσιν δέ, οιῖδϑο κικεῖγαφ, ΤΊ. [1 15. μὲν οἷα δ. τε 
φυκότα δῦζ, 1 11. γε οτα δ). Π 19. δριξερῶν καὶ τῶν δεξιῶν δ Ζ. ᾿ 20. ἰωόρνς «ἄλλων αὐτῶν »ϑῦ. 1 καὶ τῶν οτὰ ἴ. 3. 
ψυχῆς] Ἰασυπαπι Ζ, ἴπ πηλγρίης ζωῆς. 
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“κ 

ΠΕΡῚ ΖΩΙΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Α. 
-πἰριεσεατα ἡλς ὁ) 

Τὸ κὰὶ δὶ “χερὶ τῶν ἄλλων μορίων. εἴρηται. τῶν ἐν τοῖς ζῴοις 
καὶ κοινῇ καὶ καθ᾽ ἕκαστον γένος περὶ τῶν ἰδίων χωρίς, 
τόσ τρόπον διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν ἐςὶν ἕκαςον, λέγω δὲ 
ταύτην τὴν ἕνεκα τα ὑπόκεινται γὰρ αἰτίαι τέτταρες, τό 

τε ὦ ὦκα ὡς τέλος, καὶ ὁ λόγος τῆς ὑσίας. ταῦτα μὲν 
ἦν ὡς ἦν τι σχεδὸν ὑπολωβεῖν δεῖ, τρίτον. δὲ καὶ τέταρτον 

αὶ ὕλη καὶ ὅθεν ἡ ἀρχ τῆς κινήσεως, περὶ μὲν οὖν τῶν 
ἄλλων εἴρηται (ὃ τε γὰρ λόγος καὶ τὸ ὃ ἕνεκα ὡς τέλος 
ταὐτόν, καὶ ὕλη τοῖς ζῴοις τὰ μέρη, παντὶ μὲν τῷ ὕλῳ 

τὸ γένος, οἷον τοῖς μαλακίοις καὶ τοῖς μαλαποςράκοις" ἐν 
δὲ τῷ τῶν ἐντόμων γώει τὼ πλεῖζα. τότων δ᾽ αὐτῶν ὅσα 
μὲν ἐκ συνδυασμᾷ γίνεται τῶν συγγενῶν ζῴων, καὶ αὐτὰ 
γεννᾷ κατὰ τὴν συγγένειαν" ὅσα δὲ μὴ ἐκ ζῴων ἀλλ᾽ ἐκ 

5 σηπομένης τὰς ὕλης, ταῦτα δὲ γεννᾷ μὲν ἕτερον δὲ γένος, 
καὶ τὸ γιγνόμενον οὔτε θὴλύ ἐςιν οὗτε ἄρρεν. τοιαῦτα δ᾽ 
ἐςὶν ἔνια τῶν ἐντόμων, καὶ τῦτο συμβέβηκεν εὐλόγως" εἰ 

Ὑᾷὰρ ὅσα μὴ γίγνεται ἐκ ζῴων, ἐκ τούτων ἐγύετο ζῷα 
συνδυαζομένων, εἰ μὲν ὁμοιογενῆ, καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοι- 

τὰ ἀνομοιομερῆ; τοῖς δ᾽ ἀνομοιομερέσι, τὰ ὁμσαιομερῆ, τό- 10 αὐτὴν ἔδει τῶν τεκνωσάντων εἶναι γένεσιν. τῦτο δ᾽ εὐλόγως 
τοῖς δὲ τὰ καλούμενα στοιχεῖα. τῶν σωμάτων), λοιπὸν δὲ 
τῶν μὲν μορίων τὰ πρὸς τὴν γέίεσιν συντελῖγτα τοῖς ζῴοις, 
περὶ ὧν ὑθὲν διώριςαι πρότερον, περὶ αἰτίας δὲ τῆς κινό- 

σης, τίς αὕτη. τὸ δὲ περὶ ταύτης σκοπεῖν καὶ τὸ περὶ τῆς 

ἀξιοῦμεν" φαίνεται γὰρ συμβαῖνον οὕτως ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ζῴων. εἰ δ᾽ ἀνόμοια μὲν δυνώμενα δὲ συνδυάζεσϑαι, πά- 
λιν ἐκ τότων ἑτέρα τις ὧν ἐγύετο φύσις, καὶ πάλιν ἀλλη 

2 , “.}» 2 “,) Ἂ ν᾿ Υ - ἤ 
τις ἐκ τότων, καὶ τῦτ᾽ ἐπορεύετ᾽ ὧν εἰς ἄπειρον. ἡ δὲ φύ: 

γιέσεως τῆς ἑκάςε τρόπον τινὰ ταὐτόν ἐςιν᾽ διόπερ ὁ Ἀό- 15 σις φεύγει τὸ ἄπειρον" τὸ μὲν γὰρ ἄπειρον ἀτελές, ἡ δὲ 
γος εἰς ἣν συνήγαγε, τῶν μὲν περὶ τὰ μόρια τελευταῖα φύσις ἀεὶ ζητεῖ τέλος. ὅσα δὲ μι πορεντικά, καθάπερ τὰ 
ταῦτα, τῶν δὲ περὶ γενέσεως τὴν ἀρχὴν ἐχομένην τούτων ὑςρακόδερμα τῶν ζῴων καὶ τὰ ζῶντα τῷ προσπεφυκῴαι, 
τάξας. τῶν δὴ ζῴων τὰ μὲν ἐκ συνδυασμᾷ γύεται θήλεος διὰ τὸ παραπλησίαν αὐτῶν εἶναι τὴν οὐσίαν τοῖς φυτοῖς, 
καὶ ἄρρενος, ἐν ὅσοις γώεσι τῶν ζῴων ἐςὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ὥσπερ. ἐδ᾽ ἐν ἐκείνοις, οὐδ᾽ ἐν τούτοις ἐςὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ 
ἄρρεν. ὁ γὼρ ἐν πᾶσίν ἐςιν, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἐναίμοις ἔξω 20 ἄρρεν, ἀλλ᾽ ἤδη καθ᾽ ὁμοιότητα καὶ κατ᾽ ἀναλογίαν λέγε- 
ὀλίγων ἅπασι τὰ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ τελειωθέν ἐξι, τῶν ται" μικρὼν γάρ τινα τοιαύτην ἔχει διαφοράν. καὶ γὰρ ἐν 
δ᾽ ἀναίμων τὰ μὲν ἔχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ὥστε τὰ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει. τὰ μὲν καρποφόρα δέώῤρα τῷ αὐτοῦ 
ὁμογενῆ γεννᾶν, τὰ δὲ γεννᾷ μέ, οὐ μότοι τά γε ὁμο- 
ὙΦ᾽ τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα γύεται μὴ ἐκ ζῴων συνδυαζο- 

γώνς, τὼ δ᾽ αὐτὰ μὲν ὁ φέρει καρπόν, συμβάλλεται δὲ 
τοῖς φέρουτι πρὸς φὸ πέττειν, οἷον συμβαύει περὶ τὴν σν- 

μέώων, ἀλλ ἐκ γὴς σηπομόώης καὶ περιττωμάτων. ὡς δὲ 25 κῆν καὶ τὸν ἐρινεόν. ἔςι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν τὸν αὐτὸν 
κατὰ παντὸς εἰπεῖν, ὅσα μὲν κατὰ τόπον μεταβλητικὼ 

τῶν ἴων ὄντα τὰ μὲν νευστικὰ τὼ δὲ πτηνὼ τὰ δὲ πε- 
ζευτικὼ τοῖς σώμασιν, ἐν ἐνίοις μὲν τότων ὦπαν τὸ γένος 
ἔχει τὸ θῆλυ καὶ τὰ ἄρρεν, ὁ μόνον ἐν τοῖς ἐναίμοις, ἀλλὰ 

τρόπον" τὼ μὲν γὰρ ἐκ σπέρματος γίνεται, τὼ δ᾽ ὥσπερ 
αὐτοματιζόσης τῆς φύσεως. γίνεται γὼρ ἢ τῆς γῆς σηπο- 
μέης ἢ μορίων τινῶν ἐν τοῖς φυτοῖς. ἔνια γὼρ αὐτὰ μὲν ᾧ 
συνίσταται καθ᾽ αὑτὰ χωρίς, ἐν ἑτέροις δ᾽ ἐγγύεται δέν- 

καὶ τῶν ἀναίμων ἔν τισιν. καὶ τούτων τοῖς μὲν καθ᾽ ὅλον 30 ὄρεσιν, οἷον ὁ ἰζός. 

Οοὐϊοεα Ῥ6ΥΖ. : 
8. ἐκὶν ομλ .5.7. ἢ ἅ. τὴν οἵα 7. [τέσσαρες .5.. }} 5. ὡς] ὡς τὸ Υ. ἢ 7. ὁ τε ὕλη ΘΥ.. 11 9. καὶ ἡ ὕλη ΦΥ͂. [ΠΤ παπὴ --- ἀνομοιο- 

μερῆ οτὰ «5. εἰ ργ Ζ. [10. τοῖς -- ὁμοιομερῆ ογὰ Υ. ἢ 12. μὴν οἵα Υ. || 43. δὲ] τε ῬΥ͂. ἢ 14. αὔτη} ἀρχὴ Ζ. || ταύτης τι εκοπεῖν 

57. 22. τὸ μὲν 8. 1 23. γε ὁπι Υ͂. ἢ 9ἡ. μὴ ἐκ ζῴων γέεται Υ͂, ἢ 25. σαπομένης ιδ. 1} 27. γευφρικὶ 8, ἢ 28, ἐν -- 29, ἔχει] 
πᾶσι τύτοις ἐςι Ζ, ἢ 29. ν οἵα .5Ζ. [[ 30, καὶ τῶν ἀναίμων] ἐνίοις καὶ ἀναίμοις ΡΖ. ἢ ἔν τισι] ἔνεςι .δ, οτὰ Ζ. ἵ τοῖς] γὼρ τοῖς δ. 
καθόλον Ζ. 

ἅ, τοῖς ροδὲ καὶ οσὰ 2. ἢ 5. τ. δὴ Υ. ἢ 9. ὁμογοῆ Ζ. ἢ 11. ὅτων συμβαῖνον 8. ἢ 13. ἔγύετο ὧν Ῥὶ ἢ 20. ἀλλ᾽ ὅδ] ἄλλη 8. ἅ 

27. σηπομένης τῆς γῖς ῬΖ. |ἰ 29. χωρίς] χωβς ἐκ γῆς Ζ. ὃ δὲ γίνεται 57. 

ΧΧΧΧ 
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Περὶ μὲν ἦν φυτῶν, αὐτὰ καθ᾿ αὑτὰ χωρὶς ἐπισκε- 
2 πτέον' περὶ δὲ τῶν ἄλλων ζῴων τῆς γενέσεως Ἀεκτέον κατὰ 
τὸν ἐπιβάλλοντα λόγον καθ᾽ ἕκαςον αὐτῶν, ἀπὸ τῶν εἰρη- 

μένων συνείροντας. καθώπερ γὼρ εἴπομεν, τῆς γενέσεως ἀρ- 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Α. 

ἄρρενος καὶ ἐγ τοῖς ὠναίμοις, ὅσα αὐτῶν ἔχει ταύτην τὴν 
ἐναντίωσιν. διαφέρει δ᾽ ἐν τοῖς ἐναίμοις τὰ μέρη τὼ πρὸς 
τὴν μίξιν τοῖς σχήμασιν. δεῖ δὲ νοεῖν ὅτι μικρῶς ἀρχῆς 
μετακινουμένης πολλᾷ αυμμεταβάλλειν εἴωθε τῶν μετὰ 

χὰς ἄν τις οὐχ ἥκιςα θείη τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, τὸ μὲν 5 τὴν ἀρχήν. δῆλον δὲ τῦτο ἐπὶ τῶν ἐκτεμνομένων" τοῦ γεν- 
ἄρρεν ὡς τῆς κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως ἔχον τὴν ἀρχήν, τὸ νητικοῦ γὰρ μορίου διαφθειρομένου μόνον ὅλη σχεδὸν ἡ 
δὲ θῆλυ ὡς ὕλης. τῦτο δὲ μάλις᾽ ἄν τις πιςεύσειε θεωρῶν μορφὴ συμμεταβάλλει τοσῦτον ὥςε ἢ θῆλυ δοκεῖν εἶναι ἢ 

τῶς γίνεται τὰ σπέρμα, καὶ πόθεν. ἐκ τότου μὲν γὼρ τὸ μικχρὸν ὠπολείπειν, ὡς ἃ κατὰ τὸ τυχὸν μόριον ὁδὲ κατὼ 
, , ’, » “ΣΝ, Δ Ν “, ΄ “ Ὰ Υ Ν Ἂν: δ φύσει γινόμενα συνίξαται, τῦτο δὲ πῶς ὠπὸ τῷ θήλεος καὶ τὴν τυχᾶσαν δύναμιν θῆλυ ὃν καὶ ἄρρεν τὸ ζῷον. φανερὸν 

τῷ ἄρρενος συμβαύει γίγνεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. τῷ γὰρ 1 ὧν ὅτι ἀρχή τις ἦσα φαΐνται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν" πολ- 
ἀποκρίνεσθαι τὸ τοίῶτον μόριον ὠπὸ τῷ θήλεος καὶ τῷ ἀρρε- 
γος, καὶ ἐν τότοις τὴν ὠπόκρισιν εἶναι καὶ ἐκ τότων, διὰ 
ἴῦτο τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. ἀρχαὶ τῆς γενέσεώς εἶσιν. ἄρρεν 
μὲν γὰρ λέγομεν ζῷον τὸ εἰς ἄλλο γεννῶν, θῆλυ δὲ τὸ εἰς 

λὰ γῆν συμμεταβάλλει μεταβαλλόντων ἢ θῆλυ καὶ ἄρρεν, 
ὡς ἀρχῆς μδαπιπτόσης. 

Ἔχει δὲ τὰ περὶ τοὺς ὄρχεις καὶ τὰς ὑστέρας οὐχ 
ὁμοίως πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζῴοις, καὶ πρῶτον τὰ περὶ τὸς 

ὑτό" διὸ καὶ ἐν τῷ ὅλῳ τὴν τῆς γὴς φύσιν ὡς θῆλυ καὶ 15 ὄρχεις τοῖς ἄρρεσιν. τὰ μὲν γὰρ ὅλως ὄρχεις ὑκ ἔχει τῶ! 
μητέρα νομίζασιν, ὁρανὸν δὲ καὶ ἥλιον ἥ τι τῶν ἄλλων τῶν 

τοιότων ὡς γεννῶντας καὶ πατέρας προσαγορεύουσιν. τὸ δ᾽ 
ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ διαφέρει κατὰ μὲν τὸν λόγὸν τῷ δύνα. 
σθαι ἕτερον ἑκάτερον, κατὰ δὲ τὴν αἰσθησιν μορίοις τισίν, 

τοιούτων ζῴων, οἷον τό τε τῶν ἰχθύων γένος καὶ τὸ τῶν ὅ- 
φεων, ἀλλὰ πόρος μόνον δύο σπερματικές" τὰ δ᾽ ἔχει μὲν 
Ύ , Ν ᾿γΚΨ' ’ὔ δ. ἅν ΤΟΣ Ἁ Ἁ “ ὄρχεις, ἐντὸς ἃ᾽ ἔχει τάτες πρὸς τῇ ὀσφύϊ κατὰ τὴν τῶν 

“᾿ ’ ΒΕ δὲ , « έ ,ὕ ν ᾽ ., γεφρῶν χώραν, ἀπὸ δὲ τότων ἑκατέρα πόρον, ὥσπερ ἐν τοῖς 
»ὭΞ΄»νῷ γ , ,’ 

κατὰ μὲν τὸν λόγον τῷ ἄρρεν μὲν εἶναι τὸ δυνάμενον γεν- 20 μὴ ἔχουσιν ὄρχεις, συνάπτοντας εἰς ἕν, καθάτερ καὶ ἐπ 
γῶν εἰς ἕτερον, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, τὸ δὲ θῆλυ τὸ εἰς 
αὑτό, καὶ ἐξ Ὁ γύεται ἐνυπάρχον ἐν τῷ γεννῶντι τὸ γεν 
γώμενον. ἐπεὶ δὲ δυνάμει διώρις αι καὶ ἔργῳ τιν, δεῖται δὰ 

πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν. ὀργάνων, ὄργανα δὲ ταῖς δυνάμεσι 

᾿ φ ΄ Ἅ ,ὔ ν.» “ , 
ἐκείνων, οἷον οἵ τε ὄρνιθες πάντες καὶ τὰ ῳοτοκῦντα, τετρά- 

»“» ᾿ς 

ποδὰ τῶν δεχομένων τὸν ἀέρα καὶ πλεύμονα ἐχόντων. καὶ 
᾿ “ ,ὔ 2. Ν᾿ Ἁ “2 Α. Ἁ γ γὰρ ταῦτα πάντα τὸς ἔχει πρὸς τῇ ὑσφυϊ τοὺς ὄρχεις, 

“ ’ὔ τς ΟΝ ’ ε 7ὔ “ι,κ φ “ καὶ δύο πόρους ἀπὸ τότων ὁμοίως τοῖς ὄφεσιν, οἷον σαῦροι 
τὼ μέρη τῇ σώματος, ἀναγκαῖον εἶναι καὶ πρὸς τὴν τέκνω- 25 καὶ χελῶναι καὶ τὰ φολιδωτὼ πάντα. τὰ δὲ ζῳοτόκα 
σιν καὶ τὸν συνδυασμὸν μόρια, καὶ ταῦτα διαφέροντ᾽ ἀλ- 

λήλων, καθὸ τὰ ἄρρεν διοίσει τῇ θήλεος. εἰ γὰρ καὶ καθ᾿ 
ὅλε λέγεται τῷ ζῴου τῷ μὲν τὸ θῆλυ τῷ δὲ τὸ ἄρρεν, ὠλλ' 

ΝΑῚ ΝΑῚ ᾽ Ν ὔὕ 

ὁ κατὼ πᾶν γε τὸ αὐτὸ θῆλυ καὶ ἄρρεν ἰςΐ, ἀλλὰ κατά 

χάντω μὲν ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔχει τὸς ὄρχεις, ἀλλ᾽ ἔνια αὐ" 

τῶν ἔσω πρὸς τῷ τέλει τῆς γαςρός, οἷον ὁ δελφίς, καὶ οὐ 
πόρες ἀλλ᾽ αἰδοῖον ἀπὸ τότων περαῖνον εἰς τὸ ἔξω, καθάπερ 
οἱ βόες, τὰ δ᾽ ἔξω, καὶ τότων τὰ μὲν ὠπηρτημένους, ὧσ- 

τινα δύναμιν καὶ κατά τι μόριον, ὥσπερ καὶ τὸ ὁρατικὸν 30 περ ἄνθρωπος, τὰ δὲ πρὸς τῇ ἔδρᾳ, καθάπερ οἱ ὗες. διώρε- 
καὶ πορευτικόν, ὅπερ καὶ φαύεται κατὰ τὴν αἴσθησιν. τοῖ- 

αὗτα δὲ τυγχρίνει μόρια ὄντα τῷ μὲν θήλεος αἱ καλόμε- 

γαι ὑςέραι, τὰ δ᾽ ἄρρενος τὼ περὶ τὸς ὄρχεις καὶ τὸς περι- 
γέες ἐν πᾶσι τοῖς ἐναίμοις" τὼ μὲν γὼρ ὄρχεις ἔχει αὐτῶν, 

σται δὲ περὶ αὐτῶν ἀκριβέςερον ἐν ταῖς ἱςορίαις ταῖς περὶ 
τῶν ζῴων. αἱ δ᾽ ὑςέραι πᾶσαι μέν εἰσι διμερεῖς, καθώπερ 

Ὶ .«νΝ “Ὁ ΄ ὩΡΡῚ , »Ψ ΝῚ καὶ οἱ ὄρχεις τοῖς ἄρρεσι δύο πᾶσιν' ταύτας δ᾽ ἔχουσι τὰ 
Ἀ .,Υ ΄ ᾿ -" ,, μὲν πρὸς τοῖς ἄρθροις, καθώπερ αἴ τε γυναῖκες καὶ πάντα 

τὰ δὲ τὸς τοιύτους πόρους. εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τῷ θήλεος καὶ 35 τὰ ζῳοτοκῦντα μὴ μόνον θύραζε ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς, καὶ 

5. τὸ μὲ] καὶ τὸ μὲν 8. τὸ μὲν ἄρρεν οπι Ζ. ἢ 8. τὸ σπέρμα οπὶ γν Ζ. ἢ 9 εἰ 11. τῆς θήλεος Υ͂. ἢ 11. τοιῖῦτο Ζ. ἢ 415, τῆς 
οτὰ Θ΄. 16. ὀνομάζυσιν Ζ. 1] τῶν ροβὶ ἄλλων οτχι Ζ. 20. τῷ] τὸ ,52Ζ. Π 21. πρότερον] τὸ πρότερον .δ. 1 23. ἐπειδὴ δυν. Ζ. ἢ 
24, τὰ μέρη ταῖς δυνάμεσι Ῥ. {26. καὶ πρὸς τὸν 8,ΡΖ. ἢ 21. καὶ ογταὰ .δ. ἢ 28. τῷ -- τὴῇ τὸ -- τὸ 5Ζ. 1] τὸ αἰτυαπιχα οα Ζ. ἢ 
29. θῆλν τὸ αὐτὸ Υ. ἢ 30. τι οτὰ 0. {|τὸ οἵαὰ }Ζ. ἢ 31. καὶ τὸ πορευτικὸν ΡΖ. 1] 3833. περιναίους 5. 1 85. ἄρρενος καὶ τοῦ δ8- 

λεὸς Υ. 
4. ἱναίμοις Ὁ. ἢ 2. διαφέρει δ᾽] ἕξι ὃὲ διαφέροντ᾽ ῬΖ. ἢ Δ. συμβάλλειν .5. ΠΠ 6. μόνου 8. ἢ 1. 5] τὸ Ζ, ἢ τὸ 8. ἢ δικεῖ (δ. 

ἢ οἵὰ Ζ. ἢ 9. φανερὸν ὅν ὅτι οπχ Ζ. ᾿ϊΟ 10. τις οτχ Ζ. [Πυφαίνετκι οοτν Ζ. ἢ 12. ὡς] ὡς ὧν Υ. ἢ μετ. μεταπιπτόώσης ὦν Ζ. ἢ 44. 
πρῶτόν γε τὰ Υ͂. 15. γὰρ ὄρχ. ὅλως 7. ΠΤ 1Ἱ. δύο μόνυς Υ͂. Π 19, πόρυς Υ͂. 1 21. ὠοτόκα Υ͂. || 28. πνεύμονα, ῬΊΥ͂, πιεύμονας 8. ἢ 

233. ἔχει ροδῖ ὄρχεις δ. ἢ 24, σαῦραι Υ΄. ἢ 26. ἐν τῷ οπι Ζ. [πρόσθω ῬΥ͂. ᾿ 29. ἀπηρτυμένους 5. ἢ 80. εἰϑα ΤΟ. οἷ] καὶ 
ΧΟ ἢ 835. ἑαυτοῖς Ῥὅ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Α. 

οἱ ἰχθύες ὅσοι φοτοκοῦσιν εἰς τοὐμφανές, τὰ δὲ πρὸς τῷ 
ὑποζώματι, καθάπερ οἵ τ᾽ ὄρνιθες πάντες καὶ τῶν ἰχθύων 

οἱ Ἰῳοτοκῦντες. ἔχουσι δὲ δικρόας καὶ τὼ μαλακόστρακα 
τὼς ὑστέρας καὶ τὰ μωλάκια" τὰ γὰρ καλόμενα τούτων 
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γὰρ αὐτῶν ἀνασκῶνται οἱ πόροι ἐντός, ὥς ὦ δύνανται γεν- 
νῶν τὰ ἐκτεμνόμενα, ἐπεὶ εἰ μὴ ἀνεσπῶντο, ἐδύναντο ἄν, 
καὶ ἤδη ταῦρός τις μετὰ τὴν ἐκτομὴν εὐθέως ὀχεύσας 
᾽ ,ὔ ν »ω»Δ 7 Ν , ᾽ ΄ -“ »Υ͂ ἐπλήρωσε διὰ τὸ μήπω τὸς πόρος ἀνεσπάσθαι. τοῖς δ᾽ ὑρ- 

φὼ τὸς περιέχοντας ὑμέας ὑς ερικὸς ἔχει. μώλιστα δὲ ἀ- 5 γισι καὶ τοῖς φοτόκοις τῶν τετραπόδων δέχονται τὴν σπερ5 
διόριςον ἐπὶ τῶν πολυπόδων ἐστίν, ὥστε δοκεῖν μίαν εἶναι" 

΄ δ᾽ [, . ,᾿«» , Υ ,ὕ μι Υ̓ δὲ φότου δ᾽ αἴτιον ὁ τῷ σώματος ὄγκος πάντη ὅμοιος ὧν, δὲ- 
ὔ Ν᾿ ᾿ « ,“ ᾽ ’ὔ ἊΝ 2 “-“ Ἷ δ κρόαι δὲ καὶ αἱ τῶν ἐντόμων εἰσὶν ἐν τοῖς μέγεθος ἔχου- 

σιν" ἐν δὲ τοῖς ἐλάττοσιν ἄδηλοι διὼ τὴν μικρότητα τοῦ 

σώματος. 
Δ Ψ 3 ὔ αν 7 » Υ ΝΥ , τὼ μὲν ἕν εἰρημέα μόρια τοῖς ζῴοις τοῦτον ἔχει τὸν 

ἀ τρόπον περὶ δὲ τῆς ἐν τοῖς ἄρρεσι διαφορᾶς τῶν σπερματι- 
κῶν ὀργάνων, εἴ τις μέλλει θεωρήσειν τὰς αἰτίας δὶ ὡς εἰ- 

» 42, “ Ἂν , μά « “᾿Υ̓ ᾿ » σιν, ἀνάγκη λαβεῖν πρῶτον τίνος ἔγεκεν ἡ τῶν ὀρχεών ἐς! 

ματυκὴν περίττωσιν, ὥςε βραδυτέραν εἶναι τὴν ἔξοδον ἢ τοῖς 
ἰχθύσιν. φανερὸν δ᾽ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων" περὶ γὰρ τὼς ὀχείας 
πολὺ μείζους ἴσχουσι τὸς ὄρχεις, καὶ ὅσα γε τῶν ὀρνέων 
καθ᾽ ὥραν μίαν ὀχεύει, ὅταν ὁ χρόνος ὅτος παρέλθῃ, ὕτω 

40 μικρὸς ἔχυσιν ὥςε σχεδὸν ἀδήλες εἶναι, περὶ δὲ τὴν ὀχείαν 

σφόδρα μεγάλυς. ϑῶττον μὲν ἦν ὀχεύουσι τὰ ἐντὸς ἔχοντα" 
καὶ γὰρ τὰ ἐκτὸς ἔχοντα οὐ πρότερον τὸ σπώμα ἀφίησι 
πρὶν ἀνασπάσαι τοὺς ὄρχεις. 

Ἔτι δὲ τὸ ὄργανον τὸ πρὸς τὸν συνδυασμὸν τὼ μὲν ὅ 
σύςασις, εἰ δὴ πῶν ἡ φύσις ἢ διὰ τὸ ἀναγκαῖον ποιεῖ ἢ 15 τετράποδα ἔχει" ἐνδέχεται γὰρ αὐτοῖς ἔχαιν" τοῖς δ᾽ ὄρνισι 
διὼ τὸ βέλτιον, κῶν τοῦτο τὸ μόριον εἴη διὰ τότων θάτερον. 

ὅτι μὲν τούυν ὑκ ἀναγκαῖον πρὸς τὴν γένεσιν, φανερόν" πᾶσι 
ν, Ἄς,» » »-“ “ »Υ24) εΥὖ 4 

γὼρ ὧν ὑπῆρχε τοῖς γεννῶσι, γῦν δ᾽ ὅθ᾽ οἱ ὄφεις ἔχεσιν ὕὑρ- 

χεις οὔθ᾽ οἱ ἰχθύες" ὠμμώοι γάρ εἰσι συνδυαζόμενοι καὶ 

καὶ τοῖς ἄποσιν οὐκ ἐγδέχεται διὰ. τὸ τῶν μὲν τὰ σκέλη 
ὑπὸ μέσην εἶναι τὴν γαςέρα, τὼ δ᾽ ὅλως ἀσκελῇ εἶναι, τὴν 
δὲ τῷ αἰδοίου φύσιν. ἠρτῆσθαι ἐντεῦθεν καὶ τῇ ϑέσει κεῖσθαι 
ἐνταῦθα. διὸ καὶ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἡ σύντασις γίνεται τῶν σκϑ- 

, “ “ὡ ,ὕ 4 , “2 » , ν, ΄ “ ῃ ἤ ε » » 
πλήρεις ἔχοντες θορᾷ τὸς πόρους. λείπεται τοίγυν βελτίονός 2 λῶν᾽ τό τε γὰρ ὄργανον νευρῶδες καὶ ἡ φύσις τῶν σκελῶν 

τινος χαίριν. ἔστι δὲ τῶν μὲν πλείστων ζῴων ἔργον σχεδὸν γευρώδης. ὥστ᾽ ἐπεὶ τῦτ᾽ ὑκ ἐνδέχεται ἔχειν, ἀνάγκη καὶ 
οὐθὲν ἄλλο πλὴν ὥσπερ τῶν φυτῶν σπέμα καὶ καρπός. ὄρχεις ἢ μὴ ἔχειν ἢ μὴ ἐνταῦθ᾽ ἔχειν" τοῖς γὰρ ἔχουσιν ἡ 
ὥσπερ δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τὴν τροφὴν τὰ εὐθυέντεραᾳ λαβρότερα αὐτὴ θέσις ἀμφοτέρων αὐτῶν. ἔτι δὲ τοῖς γε τὸς ὄρχεις ἔχεσιν 

ΝΥ ν » ,ὔ ᾿ .-“᾿ . Ψ δ ννΨ Υ ν. » ,ὔ .“ 9 2 ΡῚ «ρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τὴν τῆς τροφῆς, ὕὅτω καὶ τὰ μὴ ἔχοντα ἔξω διὼ τῆς κινήσεως θερμαινομένε τῷ αἰδοίς προέρχεται τὸ 
ὄρχεις πόρους δὲ μόνον, ἢ ἔχοντα μὲν ἐντὸς δ᾽ ἔχοντα, 25 σπέρμα συναθροισθέν, ἀλλ᾽ ἐχ, ὡς ἕτοιμον ὃν εὐθὺς θυγῆσι, 

’, ΄, Ν ν,» .- »“ ἃ - .- ἢ ’ , »κΚὶ ᾿Ν ’ ΝΥ πώντα ταχύτερα πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῶν συνδυασμῶν. ἃ δὲ ὥσπερ τοῖς ἰχθύσιν. πάντα δ᾽ ἔχει τὰ ζῳοτόκα τὸς ὄρχεις 
δεῖ σωφρονέςερα εἶναι, ὥσπερ ἐκεῖ ὑκ εὐθυέντερα, καὶ ἐν- ἐν τῷ πρόσθεν ἢ ἔξω, πλὴν ἐχύκ" ἧτος δὲ πρὸς τῇ ὀσφύϊ 
ταῦθ᾽ ἔλικας ἔχμσιν οἱ πόροι πρὸς τὸ μὴ λαίβρον μηδὲ τῶτ μόνος, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὶ᾿ ἥνπερ καὶ οἱ ὄρνιθες. ταχὺν 
χεῖαν εἶναι τὴν ἐπιθυμίαν. οἱ δ᾽ ὄρχεις εἰσὶ πρὸς τῦτο με- γὼρ ἀναγκαῖόν γίεσθαι τὸν συνδυασμὸν αὐτῶν" οὐ γὰρ 
μηχανημένοι" τῷ γὰρ σπερματικᾷ περιττώματος ςασιμω- 80 ὥσπερ τὰ τετράποδα ἐπὶ τὰ πρανὴ ἐπιβαίνει, ἀλλ᾽ ὀρθοὶ 
τέραν ποίῶσι τὴν κίνησιν, ἐν μὲν τοῖς Ἰῳοτόκοις, οἷον ἵπποις μίγνυνται διὰ τὰς ἀκάνθας. δὲ ἣν μὲν ὅν αἰτίαν ἔχουσι τὰ 
τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιύτοις, καὶ ἐν ἀνθρώποις σώζοντες ἔχοντα ὄρχεις, εἴρηται, καὶ δι᾿ ἣν αἰτίαν τὰ μὲν ἔξω τὰ 
τὴν ἐπαναδίπλωσιν. ὃν δὲ τρόπον ἔχει αὕτη, ἐκ τῶν ἱστο- δ᾽ ἐντός. ὅσα δὲ μὴ ἔχει, καθάπερ εἴρηται, διά τε τὸ μὴ δ 

ριῶν τῶν περὶ τὰ ζῷα δεῖ θεωρεῖν. οὐθὲν γάρ εἶσι μόριον εὖ ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον μόνον οὐκ ἔχει τοῦτο τὸ μόριον, 
»“ ΄’ὔ «ὕ ᾽ Ἂν ,ὔ ’ ΝὟ Ἁ Ἂς ᾽ -“ ΝΗ “ ᾽ , ᾿ γ τῶν πόρων οἱ ὄρχεις, ἀλλὰ πρόσκεινται, καθάπερ τὼς λαι- 35 καὶ διὰ τὸ ἀναγκαῖον εἶναι ταχεῖαν γύεσθαι τὴν ὀχείαν" 

ὡς προσάπτουσιν αἱ ὑφαύουσαι τοῖς ἱςοῖς' ὠφαιρουμέων τοιαύτη δ᾽ ἐςὶν ἡ τῶν ἰχθύων φύσις καὶ ἡ τῶν ὄφεων, οἱ 

4. τὰ γὰρ] καὶ τὰ Ζ. 15. ὠὰ καὶ τὸς Ῥ. ἢ ἔχνσι Υ͂. ἢ 9. τὴν οπι ῬιΖ. ἢ σμοιρότητα Ῥ, Η 414. ἀναγκαῖον Υ͂, ἢ δέκα ΤΊ 
46. καὶ τῦτο τὸ μ. εἴη ὧν δ. 5. Π 419. ὠμμένοι] ὧν οἱ μὶν Ζ. ἢ 20. τοίνυν] δὴ ι5. ΠΠ 22. περ τῶν φντῶν οἵὰ ργ Ζ. ἢ καὶ καρκός οτὰ 5. ἢ 
38. λάβρην Σ΄ [τραχεῖαν δ. ἢ 30. γὰρ] δὲ Σ΄ Μ᾿ 81. οἷον οαχ 9.5. ᾿ 32. καὶ ἰν ἀνθρώποις οαι Σ΄. ἢ 834, ἰςι », ἢ μόρια Υ, ἢ 35. 
λαῖας Υ͂. || 36. τὺς ἰςύίς 5Ζ. 

4. δύναται ΖΞ ἡ 2. ἠδύναντο 5. ἢ 6. διέξοδον ΡΖ. ᾿ 1. γὰρ οἵα (8. Π 8. πολὺ οπι Ζ. [[|ἔχυσι ῬΘῪ, καὶ οὶ .δ. ἢ γε οχὰ 
ΟΥ͂. ἢ ὀρνίθων 5.7. 1 9. ὁ] δ᾽ ὁ ῬΘΥ. ἃ 12. καὶ --- ἔχοντα οἵὰ ρὺ Ζ. ᾿ 48. ἀφιῶσι Υ. [ ἀνασκάσει Υ͂, ἂν σπᾶσαι 5, ἂν σπάσηι Ζ. ἢ 
45. δὲ] δὲ καὶ }Ζ, ᾿ἰ 20. σύςασις 5Ζ. 22. ὑκ ἰνδίχεται τῶτ᾽ ΣΧ, "ἡ 27. ἔχει δὲ τάντα δὶ Π ζωοτοκῦντα ΘΔΥ͂. [Π28. ἔμπροσθεν 8. ἢ 
πλὴν τῷ ἰχῆα ΔΥ͂, ἢ 29. οἱ οπὰ δ. 1] ταχὺ 7. [ 80. αὐτοῖς δ. δ 381, τὰ τετρ.} τὰ ἄλλα τετρ, Ζ, ᾿ ἐχιβαίνει ὁπ Ζ. ! 836. ἡ γοξὲ 
καὶ οτὰ (δ, 



18 ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Α. 

μὲν γὰρ ἰχθύες ὀχεύουσι παραπίπτοντες καὶ ἀπολύονται τὼ δὲ σελείχη ζῳοτοκῦντα ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι, ὅτε 
ταχέως. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντων τῶν τὼ φοτοκῦντα, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἰχθύες κάτω καθάπερ ἄνθρω- 
τοιύτων ἀνάγκη κατασχόντας τὸ πνεῦμα προΐεσθαι τὴν γο- πος καὶ τὰ ζῳοτοκῦντα τῶν τετραπόδων, οἱ δ᾽ ὄρνιθες ἄγω, 
γήν᾽ τῦτο δ᾽ ἐκεύοις συμβαίνει μὴ δεχομένοις τὴν θάλατ- καὶ ὅσα οτοκεῖ τῶν τετραπόδων. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔχυσι καὶ 
ταν, εἰσὶ δὲ εὔφθαρτοι τοῦτο μὴ ποιοῦντες. ὕκεν δεῖ ἐν τῷ 5 αὗται αἱ ὑπεναντιώσεις κατὰ λόγον. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ 
συνδυασμῷ τὸ σπώμα πέττειν αὐτός, ὥσπερ τὰ πεζὰ καὶ ὠοτοκῦντα ῳοτοκεῖ διαφερόντως. τὰ μὲν γὼρ ἀτελῆ προΐε-» 
ζῳοτόκα, ὠλλ' ὑπὸ τῆς ὥρας τὸ σπέρμα πεπεμμένον ὧ- ται τὰ ᾧά, οἷον οἱ ἰχθύες. ἔξω γὰρ ἐπιτελεῖται καὶ λαμ- 
βρόον ἔχουσιν, ὥστε μὴ ἐν τῷ θιγγάνειν ἀλλήλων ποιεῖν, βάνει αὔξησιν τὰ τῶν ἰχθύων. αἴτιον δ᾽ ὅτι πολύγονα ταῦ- 
ἀλλὰ προΐεσθαι πεπεμμένον. διὸ ὄρχεις ὧκ ἔχουσιν, ἀλλ τα, καὶ τὔῦτ᾽ ἔργον αὐτῶν ὥσπερ τῶν φυτῶν. εἰ ὄν ἐν αὖ- 
εὐθεῖς καὶ ἁπλᾶς τὸς πόρες, οἷον μικρὸν μόριον τοῖς τετρα- τ0 τοῖς ἐτελεσιέργουν, ἀναγκαῖον ὀλίγα τῷ πλήθει εἶναι" νῦν 
πόσιν ὑπάρχει περὶ τὲς ὄρχεις. τῆς γὰρ ἐπαναδιπλώσεως δὲ τοσαῦτα ἴσχεσὶν ὥςε δοκεῖν φὸν εἶναι τὴν ὑςέραν ἕκα- 
τῷ πόρε τὸ μὲν ἔναιμον μέρος ἐςὶ τὸ δ᾽ ἄναιμον, ὃ δέχε- τέραν ἔν γε τοῖς μικροῖς ἰχθυδίοις. ταῦτα γὰρ πολυγονώ- 
ται καὶ δὶ Ὁ ἤδη σπέρμα ὃν πορεύεται, ὥσθ᾽ ὅταν ἐνταῦθα τατά ἐςιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀνάλογον τύτεις 
ἔλθη ἡ γονή, ταχεῖα καὶ τότοις γύεται ἡ ἀπόλυσις. τοῖς ἐχόντων τὴν φύσιν, καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν ζῴοις" ἡ γὰρ τὸ 
δ᾽ ἰχθύσι τοίστος ὁ πόρος πᾶς ἐςὶν οἷος ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ι5 μεγέθες αὔξησις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα τύτοις. οἱ δ᾽ ἔρνι- 
καὶ τῶν τοιούτων ἴῴων κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τῆς ἐπανωδὶι- θὲς καὶ τὰ τετράποδα τῶν ῳοτόκων τέλεια ὠὰ τῦετεουσιν, 

Ἴ πλώσεως, οἱ δὲ ὄφεις ὀχεύονται περιελιττόμενοι ἀλλήλοις, ἃ δεῖ πρὸς τὸ σώζεσθαι σκληρόδερμα εἶναι" μαλακόδερμα 
ὑκ ἔχεσι δ᾽ ὄρχεις ἀδ᾽ αἰδοῖον, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, α΄. γάρ, ἕως ὧν αὔξησιν ἔχῃ, ἐς ν. τὸ δ᾽ ὄςρακον γύεται ὑτὸ 
δυῖον μὲν ὅτι ἀδὲ σκέλη, ὄρχεις δὲ διὰ τὸ μῆκος, ἀλλὰ θερμότητος ἐξικμαζέσης τὸ ὑγρὸν ἐκ τῷ γεώδοες. ἀναγκαῖον 
πόρες, ὥφαιρ οἱ ἰχθύες" διὰ γὰρ τὸ εἶναι αὐτῶν προμήκη 20 ὧν θερμὸν εἶναι τὸν τόπον ἐν ᾧ τῦτο συμβήσεται. τοίξτος δ᾽ 
τὴν φύσιν, εἰ ἔτι ἐπίξασις ἐγίγνετο περὶ τὸς ὄρχεις, ἐψύ- ὁ πρὶ τὸ ὑπόζωμα" καὶ γὰρ τὴν τροφὴν πέττει τος, εἰ Ὁ 
χετ᾽ ἀν ἡὶ γονὴ διὰ τὴν βραδυτῆτα. ὅπερ συμβαύει καὶ ἐὶ τὰ ὠὰ ἀνάγκη ἐν τῇ ὑςέρᾳ εἶναι, καὶ τὴν ὑςέραν ἀναΐγχη 

τῶν μέγα τὸ αἰδοῖον ἐχόντων" ἀγονώτεροι γάρ εἰσι τῶν “πρὸς τῷ ὑποζώματι εἶναι τοῖς τέλεια τὰ φὰ τίκτυσι, τοῖς 
μετριαζόντων διὰ τὸ μὴ γόνιμον εἶναι τὸ σπέρμα τὸ ψυ- δ᾽ ἀτελῆ κάτω" πρὸ ὁδοῦ γὰρ ἕτως ἔςαι. καὶ πέφυκε δὲ 
χρόν, ψύχεσθαι δὲ τὸ φερόμενον λίαν μακράν. δὶ ἣν μὲν 25 μᾶλλον ἡ ὑςέρα κάτω εἶναι ἢ ἄνω, ὅπου μή τι ἐμποδίζει 

ἴν αἰτίαν τὰ μὲν ὄρχεις ἔχει τὰ δ᾽ ἐκ ἔχει τῶν ζῴων, εἴ- ἕτερον ἔργον τῆς φύσεως" κάτω γὰρ αὐτῆς καὶ τὸ πέρας 
ρηται" περιπλέκονται δ᾽ ἀλλήλοις οἱ ὄφεις διὰ τὴν ἀφυΐαν ἐς," ὅπε δὲ τὸ πέρας, τὸ ἔργον" αὐτὴ δ᾽ ἵ τὸ ἔργον. ἔχει9 
τῆς παραπτώσεως. μικρῷ γὼρ προσαρμόττοντες μορίῳ λίαν δὲ καὶ τὼ ζῳοτοκῦντα πρὸς ἄλληλα διαφοράν. τὰ μὲν γὰρ 
μακροὶ ὄντες οὐκ εὐσυνώρμος οἵ εἰσιν᾽ ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔχουσι ὦ μόνον θύραζε ζῳοτοκεῖ ἀλλὰ καὶ ἐν αὑτοῖς, οἷον ἄνθρω- 
μόρια οἷς περιλήψονται, ἀντὶ τούτων τῇ ὑγρότητι χρῶν- 30 ποί τε καὶ ἵπποι καὶ κύνες καὶ πάντα τὰ τρίχας ἔχοντα, 
ται τοῦ σώματος, περιελιττόμενοι ἀλλήλοις, διὸ καὶ δυ- καὶ τῶν ἐνύδρων δελφνές τε καὶ φάλαιναι καὶ τὰ τοιαῦτα, 
κοῦσι βραδύτερον ἀπολύεσθαι τῶν ἰχθύων, οὐ μόνον διὰ κήτη. τὰ δὲ σελάχη καὶ οἱ ἔχεις θύραζε μὲν ζῳοτονῶσιν, 1ῦ 
τὸ μῆκος τῶν πόρων ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν περὶ ταῦτα σκευ- ἐν αὑτοῖς δ᾽ ὠοτοκᾶσι͵ πρῶτον. φοτοκᾶσι δὲ τέλειον ᾧόν" ἕτως 
ωρίαν. γὰρ γεννῶται ἐκ τῷ ὡν τὸ ζῷον, ἐξ ἀτελῦς δὲ ἐθέῴ. θύραζε 

8 Τοῖς δὲ θήλεσι τὰ περὶ τὼς ὑςέρας ἀπορήσειεν ἄν τις 35 δὲ ὧς ὠοτοκῦσι διὰ τὸ ψυχρὰ τὴν φύσιν εἶναι καὶ ὑχ, ὥς 
ὃν τρόπον ἔχει" πολλαὶ γὰρ ὑπεναντιώσεις ὑπάρχυσιν αὐ- τινές φασι θερμά. μαλακόδερμα γῦν τὰ φὰ γενῶσιν" διὰ 11 

τοῖς, οὔτε γὰρ τὰ Ἰῳοτοκῶῦντα ὁμοίως ἔχει πάντα, ἀλλ᾽ γὰρ τὸ εἶναι ὀλιγόθερμα οὐ ζηραύει αὐτῶν ἡ φύσις τὸ 
ἄνθρωποι μὲν καὶ τὼ πεζὰ πάντα κάτω πρὸς τοῖς ἄρθροις, ἔσχατον. διὰ μὲν οὖν τὸ ψυχρὼ εἶναι μαλακόδερμα γγεν- 

4. ὀχεύονται Ζ. ἢ ἀπολύοντες 57. ἢ 2. γἀ}] γὰρ καὶ ΘῈ, ΠΠ[6. πέττειν τὸ σπέρμα Υ͂, τὲ στέρμα πέμπειν 5. Παὐτῷ δ΄. 1. τετ- 
τόμενον δ, {11. γὰρ] δὲ ΣΧ 112. μέρος οτλ «δ. ἢ 413. σπέρμα ἤδη 5.Ζ.. 1 ὃν ογὰ .8. ἢ 15. σπόρος Ῥ. ἢ 17. περιπλεκόμενοι δΥ͂. 
21. ἱπίτασις Ῥ. ἢ 25. τὸ οἵα Σ΄. Ἐ 26. ἔχει ὄρχεις Υ. ἔ 28. γὰρ] μὲν γὰρ ,δ. 11 830, τὸτν ΡΖ. ἢ 36. αὐταῖς Ζ. 

ἅ. ζωοτοκεῖ μΥ Ζ [ 5. αἱ οτὰι .53Ζ. ἢ 7. οἱ οαα ΤΌ ἢ 9. τῶν οἵα Ζ. ἢ 10. ὀλίγα ομὰ .8. ἢ 12. τε Ζ. ̓  114. νν τοῖς 4. καὶ ἐν 
τοῖς ζ. Ζ. ἢ 20. συμβαίνει 8 7. 1] 28. πρὸς] ἰν 3. }} 24. ἴςι Ῥὶ οτχ Ζ. ἢ 25. ἦπν μηκέτι Υ, ὅπν δὲ μηκέτι (δι Π ἐμποδίζη Υ. Π 27. ἐς] 
αὐτῆς Τ΄ ἢ πέρας καὶ τὸ Ζ. ἡ αὕτη δ... ἢ" 28. δὲ οτ .5. ἢ 381. ἐνύδρων δὲ δι Ζ, ἐνύδρων οἷον δι ΟΣ, ἢ 833. πρῶτον --- 85. ὠστοκῶσι ἐπ 
5.2. ἢ 35. ψυχρὰν ῬΤῚ 1 836. θερμήν ῬΥ͂. 1 ἵν, ΡΖ, ἢ 38. ψυχρὰν Σ΄ 
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νῶσι, διὰ δὲ τὸ μαλακόδερμα ὦ θύραζε" διεφθείρετο γὰρ δεῖσθαι καὶ τούτους σκέπης καὶ καλύμματος πρός τε σω- 
Υ ζ δὲ -“ Η “ γὉ , . 5.Ν ΄, Ἁ ζ ) " Ν " έ . ,) δύ Ἁ ἄν. ὅταν δὲ ζῷον ἐκ τῷ ὡδ γίγνηται, τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ τυρίαν καὶ πρὸς τὴν τοῦ σπέρματος πέψιν" ἀδύνατον γὰρ 
τλεῖςα γίγνεται ὅνπερ ἐν τοῖς ὄρνισιν" καταβαίνει γὰρ κά- ἐψυγμένους καὶ πεπηγότας ἀνασπκᾶσθαι καὶ προΐεσθαι τὴν 

) , -“ Ἁ -»ἭΥ̓ 6 6 ,ὔ ) .» ,ὕ δὶ ́ υ ᾽ “᾿ » Ὶ εΥ ν σκέ- τω, καὶ γίγνεται ζῷα πρὸς τοῖς ἄρθροις, καθάπερ καὶ τοῖς γονήν. διόπερ ὅσοις ἐν φανερῷ εἰσὶν οἱ ὄρχεις, ἔχμσι 
ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς Ἰῳοτοκῦσιν. διὸ καὶ τὴν ὑςέραν τὰ τοιαῦτα 5 πὴν δερματικὴν τὴν καλουμένην ὀσιχέαν. ὅσοις δ᾽ ἡ τῷ δέρ- 
ἔχει ἀνομοίαν καὶ τοῖς ζῳοτόκοις καὶ τοῖς φοτόκοις, διὰ τὸ ματος φύσις ἐναντῶται διὰ σκληρότητα πρὸς τὸ μὴ περι- 
ἀμφοτέρων μετέχειν τῶν εἰδῶν" καὶ γὰρ πρὸς τῷ ὑποζώ- ληπτικὴν εἶαι μηδὲ μαλϑακὴν καὶ δερματικήν, οἷόν τοῖς 
ματι ἔχεσι καὶ κάτω πάρηκυσαν πάντα τὼ σελαχώδη. δεῖ τ᾽ ἰχθυῶδες ἔχουσι τὸ δέρμα καὶ τοῖς φολιδωτόν, τούτοις 
δὲ καὶ περὶ ταύτης καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὑςερῶν, ὃν τρόπον δ᾽ ἀνωγκαῖον ἐντὸς ἔχειν. διόπερ οἵ τε δελφῖνες καὶ ὅσα 
ἔχεσιν, ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν τεθεωρηκέναι καὶ τῶν ἱς οριῶν. 10 τῶν κητωδῶν ὄρχεις ἔχουσιν, ἐντὸς ἔχουσι, καὶ τὰ ᾧο- 
ὥςε διὰ μὲν τὸ φοτόκα εἶναι τελείων ὠῶν ἄνω ἔχει, διὰ τόκα καὶ τετρώποδα τῶν φολιδωτῶν. καὶ τὸ τῶν ὀρνίθων δὲ 
δὲ τὸ ζῳοτοκεῖν κάτω, καὶ ὠμφοτέρων μετειλήφᾳσιν. τὰ δέρμα σκληρόν, ὥςε κατὼ μέγεθος ὠσύμμετρον εἶναι περι- 

δ᾽ εὐθὺς Ἰῳοτοκοῦντα πάντα κάτω" οὐ γὼρ ἐμποδίζει τὴς λαβεῖν, καὶ ταύτην αἰτίαν εἶναι πᾶσι τότοις πρὸς ταῖς εἰ- 
΄, ΔΚ ᾿ »"ν Ν ΄ δ ΄ ΄, ᾽ .“ Ν ᾽ ΄ ᾿ φύσεως ἀδὲν ἔργον, ἀδὲ διττογονεῖ; πρὸς δὲ τότοις ἀδύνατον ρημέναις πρότερον. ἐκ τῶν περὶ τὰς ὀχείας συμβαινόντων 

ζῷα γίγνεσθαι πρὸς τοῖς ὑποζώμωσιν" τὰ μὲν γὼρ ἔμβρυα 15 ἀναγκαίων. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ ὁ ἐλέφας καὶ ὁ 
βάρος ἔχειν ἀναγκαῖον καὶ κίνησιν, ὁ δὲ τόπος ἐπίκαιρος ἐχῖνος ἔχουσιν ἐντὸς τὸς ὄρχεις" ὑδὲ γὰρ τότοις εὐφυὲς τὸ 
.} “ο΄ » Ἁ ΄ “Δ᾽ ει -» Γἦ ,,» 7 Ν Ν ν Ψ Ν Ν ΄ . ὧν τῷ Ὧν ὑκ ἂν δύναιτο ταῦθ᾽ ὑπενεγκεῖν. ἔτι δ᾽ ἀνάγκη δέρμα πρὸς τὸ χωριςὸν ἔχειν τὸ σκεπαςικὸν μόριον. κεῖν- 
δυστοκίαν εἶαι διὰ τὸ μῆκος τὴς φορᾶς, ἐπεὶ καὶ γῦν ἐτὶ ται δὲ καὶ τῇ θέσει ὑπεναντίως αἱ ὑςέραι τοῖς τε ἴῳοτο- 

τῶν γυναικῶν, ἐὰν περὶ τὸν τόκον ἀνασπάσωσι χασμησά- κῦσιν ἐν αὑτοῖς καὶ τοῖς φοτοκῦσι θύραζε, καὶ τότων τοῖς 
μέναι ἥ τι τοίστον ποιήσασαι, δυστοκῶσιν. καὶ κεναὶ δ᾽ ἦ- 2 τε τὼς ὑςέρας ἔχυσι κάτω καὶ τοῖς πρὸς τῷ ὑποζώματι, 

σαι αἱ ὑςέραι ἄνω προσις μεναι πνίγεσιν' καὶ γὰρ ὠνώγ- οἷον τοῖς ἰχθύσι πρός τε τὸς ὄρνιθας καὶ τὰ φοτόκα τῶν 

κη τὼς μελλύσας ζῷον ἕξειν ἰσχυροτέρας εἶναι, διὸ σαρ- τετραπόδων, καὶ τοῖς κατ᾽ ὠμφοτέρως τὸς τρόπες γεννῶσιν, 
΄, μ᾿" ε .-“ "» ε Ν «, 7 5. ες - Ν ᾽ »“ ῃ Ν Ν »“» κώδεις εἰσὶν αἱ τοιαῦται πᾶσαι, αἱ δὲ πρὸς τοῖς ὑποζώ- ἐν ἑαυτοῖς μὲν φοτοκῶσιν, εἰς δὲ τὸ φανερὸν Τῳοτοκῦσιν. 

ἡμενώδεις. καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν δυγονί ὶ μὲν γὰ ὄντα κἀὶ ἐν αὑτοῖς καὶ ἐκτὸς ἐπὶ τῇ μασιν ὑμενώδεις. καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν δυγονίαν ποιεμέων τὰ μὲν γὰρ ζῳοτοκῦντα καὶ ἐν αὑτοῖς καὶ ἐκτὸς ἐπὶ τῆς 
͵ Ν “« β ν ΝΜ ᾿Ὶ ὲ ᾿ »}ὰΔ γ Ά 3 Ψν Ν ὑςέ φ. Υγό, ᾿Ὶ “ ) ΄ ζῴων φανερὸν τῦτο συμβαῖνον" τὰ μὲν γὰρ φὰὼ ἄνω καὶ 25 γαςρὸς ἔχει τὼς ὑςέρας, οἷον ἄνθρωπος καὶ βὲς καὶ κύων 

» .ο ΄᾿,Ά» ΑῚ »“" ᾿ »-“ ,ὔ “ Ἵν» Ν “ Ν Ν Ν »᾿ ΄ ἐν τῷ πλαγίῳ ἴσχουσι, τὰ δὲ ζῷα ἐν τῷ κάτω μέρει τῆς καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα" πρὸς γὰρ τὴν τῶν ἐμβρύων σωτη- 
ὑςέρας. ρίαν καὶ αὔξησιν συμφέρει μηθὲν ἐπεῖναι βάρος ἐπὶ ταῖς 

Δι᾽ ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ὑπεναντίως ἔχουσι τὰ περὶ τὼς ὑςέραις. ᾿ ' 
ὑςέρας ἔνια τῶν ζῴων, καὶ ὅλως διὼ τί τοῖς μὲν κάτω τοῖς Ἔςι δὲ καὶ ἕτερος ὁ πόρος δὲ Ὦ ἥ τε ξηρὰ περίττωσις 12 

12 δὲ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματί εἰσιν, εἴρηται. διότι δὲ τὰς μὲν 30 ἐξέρχεται καὶ δὶ Ἶ καὶ ὑγρὰ τύτοις πᾶσιν. διὸ ἔχασιν αἰἷ- ρὸς τῷ ὑποζώμ. ῥητ ῤχ ΎΡ χε 
ὑςέρας ἔχοσι πάντα ἐντός, τὸς δ᾽ ὄρχεις τὰ μὲν ἐκτὸς τὰ δοῖα τὼ τοιαῦτα πάντα καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα, καθ᾽ 

δ᾽ ἐντός, αἴτιον τῷ μὲν τὰς ὑςέρας ἐντὸς εἶναι πᾶσιν, ὅτι ἐν ὃ ἐκκρίεται τὸ περίττωμα τὸ ὑγρὸν καὶ τοῖς μὲν ἄρρεσι τὸ 
ταύταις ἐςὶ τὸ γινόμενον, ὃ δεῖται φυλακῆς καὶ σκέχης σπέρμα, τοῖς δὲ θήλεσι τὸ κύημω. ἧὅτος δ᾽ ἐπάγω καὶ ἐν 

καὶ πέψεως, ὁ δ᾽ ἐκτὸς τῇ σώματος τόπος εὔβλαπτος καὶ τοῖς προσθίοις ὑπάρχει ὁ πόρος τῆς ξηρᾶς τροφῆς. ὅσα δ᾽ 
ψυχρός. οἱ δ᾽ ὄρχεις τοῖς μὲν ἐντὸς τοῖς δ᾽ ἐκτὸς διὰ τὸ 35 φοτοκεῖ μὲν ὠτελὲς δ᾽ ᾧόν, οἷον ὅσοι τῶν ἰχθύων ῳοτοκῦσιν, 

2. δὲ τὸ ζῷον (ΘΥ͂.. ᾿ 3. γίγνεται γργόμενον Ῥ, 1 ὥσπερ (5. 11 ὀρνιϑίοις 5 ΥΖ. Π| καταβ. γὰρ] καὶ καταβ. Ζ, καταβ. Ῥ. 1} ἃ. καὶ τοῖς} ἐν 
τοῖς Υ, καὶ ἰν τοῖς Ζ, ᾿Ϊ 6. καὶ οτῃ «5. [Πζωοτοκῦσι καὶ τοῖς ὠοτοκῦσι ΒΥ 11 8. παρήκυσαν συγήκνσαν πάντω Ζ. ᾿ἱ 9. περὶ δεῖς τῶν οπῃ .5Ζ. ἢ} 
40. τε οπὶ ΥΥ. [ 413. κάτω πάντα Ζ,. 1 τῆς φ. ὑδὲν ἔντερον .δ, ἀδὲν ἔργον τῆς φ. Υ. 17. δύναιτο) δύναται τὸ Ῥ. ἢ] ταῦθ᾽} τοῖσϑ᾽ .δ. ἢ 
48. νῦν ἐπὶ οπαὰ Ζ. || 19. ἂν ῬΖ. ᾿ ἀνασχ.} ἀέρα σπάσωσι τοῦτο Ῥ. ᾿ 21. αἱ ὑστέραι οτα Ζ. ἢ προιστάμεναι Ῥ. ἢ 22. ἔχειν Ζ. 
33. τῷ ὑπεζώματι ΡΖ. αὶ 25. συμβαϑει ῬΥ͂. ἢ 28. τὸ Ῥ. 1 29. ἐνίοις Ζ. ἰ] 31. ἐντὸς τὰ δ᾽ ἐκτὸς ΤΊ 1] 32. αἴτια (8, αἰτία, Υ͂. ἢ τὼς 
μὲν 7. ὃ 33. καὶ σκέπης οἵα ῬΖ. [ 34. εὔβλαπτος τόπος ῬΖ. ᾿ 35. ἰχτὸς τοῖς δ᾽ ἐντὸς 8.Ζ. 

4. γε Ζ. ὃ 2. πρόσπεψιν ῬΘΥ͂. ἢ 3. ἀνισπᾶσθαι 52. ἢ 5. ἰσχέαν .δ. ἢ 6. ὑπεναντιῦται Ζ. [[{περιληπτικὴ Ζ, λεπτικὴν (5. Ε 7. μαλ- 
θακὴ καὶ διρματικὴ Ζ. [[ 8, τ᾽ οτὰ .8. ἢ ἰχθυοδὲς Ῥι 1 9. δ᾽ οπι Σ΄, ὶ 411. καὶ τὰ τετρ. ,5Ζ, 12. ἀξύμμετρον ῬΖ. ἢ εἶναι τὴν περι- 
λαβην Ζ, ἵ 13. τότοις πᾶσι Ζ. ᾿ 4ἀλ. ἐσχέας μ᾽ Ῥ. ἢ 45. ἀναγκαῖον δῦ. ἢ δ᾽ οτὰ Ζ. || 18. τι δὲ Υ ΠΠ 419. ἐν --- ὠστοκῦσε ΟἿ. 
Ῥν Ζ 23. αὐτοῖς ῬΖ. ᾿ 24. ἑαντοῖς Υ͂. 25. καὶ βὺς οπι Ζ. ἢ 26. γὰρ] τε Ζ. 27. καὶ] τε καὶ Ζ. ἢ 29. καὶ εἰ ὁ πόρος οτα, 
Ζ 1 τε απο καὶ Ὁ, οχὰ .. [ 32. τό τε π. ἢ. ἢ 33. δ᾽] τ᾿ (δ. Π 34. ἐμπροσθίοις Ἰ, πρόσθεν Ζ, 
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3 τς Ν»» Η ΝΣ ΝΕ ΟΝ ΑΔ. ν δ 
ἔτοι δ᾽ ὑχ ὑπὸ τῇ γαςρὶ ὠλλὰ πρὸς τῇ ὀσφύϊ ἔχουσι τὰς 
ὑςέρας. ὅτε γὰρ ἐμποδίζει ἡ τὸ ᾧὡν αὔξησις, διὼ τὸ ἔξω 

“ “9, Ἁ ᾽ , -Ψ ΄ ε ᾿ τελεΐσθαι καὶ προϊέναι τὸ αὐξανόμενον" ὅ τε πόρος ὁ αὐὖ- 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Α. 

τελῦντα πρὸς τὴν γόεσιν, καὶ διὰ τίνας αἰτίας, εἴρηται" 
τῶν δ᾽ ἄλλων ζῴων τῶν ἀναίμων ἀχ ὁ αὐτὸς τρόπος τῶν (ἡ 
μορίων τῶν πρὸς τὴν γώεσιν συντελόγτων ὅτε τοῖς ἐναίμοις 

τός ἔςι καὶ ἐν τοῖς μὴ ἔχοσι γεννητικὸν αἰδοῖον, ὁ τῆς ζη- ὅθ᾽ ἑαυτοῖς. ἔς: δὲ γόη τέτταρα τὰ λοιπά, ἣν μὲν τὸ τῶν 
»“ »“, - - ,ὔ ) “ὦν ν,),.,»Ψ ’ , δι ’ δὶ 4 -“ 7 ᾽ὔ ἃ 

ρᾶς τροφῆς πᾶσι τοῖς φοτόκοις καὶ τοῖς ἔχουσιν αὐτῶν κύ- 5 μαλακοςράκων, δεύτερον δὲ τὸ τῶν μαλακίων, τρέτον 
ςιν, οἷον ταῖς χελώναις. τῆς γειέσεως γὼρ ἕνεκεν, ὦ τῆς τὸ τὸ τῶν ἐντόμων, καὶ τέταρτον τὸ τῶν ὀςρακοδέρμων. τύ- 

διὰ δὲ των δὲ περὶ μὲν πάντων ἄδηλον, τὼ δὲ πλεῖςξα ὅτι ὦ συν» 

τὸ ὑγρὰν εἶναι τὴν φύσιν τῷ σπέρματος καὶ ἡ τῆς ὑγρᾶς δυαζεται φανερόν" τύα δὲ συνίςαται τρόπον, ὕςερον λε- 
τροφῆς περίττωσις κεκοινώνηκε τῷ αὐτῷ πόρου. δῆλον δὲ κτέον. τὰ δὲ μαλακόςρακα συνδυάζεται μὲν ὥσπερ τὰ 
τῦτο ἐκ τῷ σπώμα μὲν πάντα φέριν τὼ ζῷα, περίττωμα 10 ὀπισθερητικαί, ὅταν τὸ μὲν ὕπτιον τὸ δὲ πρανὲς ἐκαλλαζῃ 
δὲ μὴ πᾶσι γίνεσθαι ὑγρόν. ἐπεὶ ἕν δεῖ καὶ τὸς τῶν ἀρ- 
ρένων πόρους τὸς σπερματικὸς ἐρηρεῖσθαι καὶ μὴ πλανῶ- 

σθαι, καὶ τοῖς θήλεσι τὰς ὑςέρας, τοῦτο δ᾽ ἀναγκαῖον ἢ ρυγίων. ἔχουσι δ᾽ οἱ μὲν ἄρρενες λεπτὰς πόρες θοριτύς, αἱ 
«ρὸς τὼ πρόσθια τῷ σώματος ἢ πρὸς τὰ πρανῇ συμβαξ δὲ θήλειαι ὑςέρας ὑμενώδεις παρὰ τὸ ἕτερον, ἔνθεν καὶ 
τειν, τοῖς μὲν ζῳοτόκοις διὰ τὼ ἔμβρυα ἐν τοῖς προσθίοις 15 ἔγθεν ἐσιχισμένας" ἐν αἷς ἐγγίεται τὸ ὠόν, τὰ δὲ μαλά- 15 
αἱ ὑςέραι, τοῖς δ᾽ φοτόκοις πρὸς τῇ ὀσφύϊ καὶ τοῖς πρα- χιᾶ συμπλέκεται μὲν κατὰ τὸ ςόμα, ἀντερείδοντα καὶ 
γέσιν. ὅσα δ᾽ φοτοκήσαντα ἐν αὑτοῖς ζῳοτοκεῖ ἐκτός, ταῦ- διαπτύττοντα τὰς πλεκτάνας, συμπλέκεται δὲ τὸν τρότον 
τὰ δ᾽ ἀμφοτέρως ἔχει διὰ τὸ μετειληφέναι ὠμφοτέρων τοῦτον ἐξ ἀνάγκη" ἡ γὰρ φύσις παρὰ τὸ ςόμα, τὴν τε- 
καὶ εἶναι καὶ ζῳοτόκα καὶ φοτόκα. τὼ μὲν γὰρ ἄνω τὴς λευτὴν τοῦ περιττώματος συνήγαγε κάμψασα, καθάτῳ 
ὑςέρας, καὶ ἢ γίγνεται τὰ ῴφά, ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα πρὸς τῇ 20 εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ τῶν μορίων λόγοις. ἔχει δ᾽ ἡ 
Ω Α.» - “75 ᾿ 3 . Λ Ν « . ΄ .«“ ΑΝ ὍΣΣ κα ΄ .᾿ 
ἀσφύϊ ἐςὶ καὶ τοῖς πρανέσι, προϊσης δὲ κάτω ἐπὶ τῇ γα- θήλεια μὲν ὑςερικὸν μόριον φανερῶς ἐν ἑκάςῳ τότων τῶ! 
ςρί. ταύτῃ γὼρ ζῳοτοκεῖ ἤδη. ὁ δὲ πόρος εἷς καὶ τότοις ζῴων" φὸν γὰρ ἴσχει τὸ μὲν πρῶτον ἀδιόριςον, ἔπειτα, δια- 
τῆς τε ζυρᾶς περιττώσεως καὶ τῆς ὀχείας" ἀθὲν γὰρ ἔχει κρινόμενον γύεται πολλά, καὶ ἀποτίκτει ἕκαςον τότων ὠτε- 

τότων αἰδοῖον, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὠπηρτημένον. ὁ- λές, καθάπερ καὶ οἱ φοτοκῶντες τῶν ἰχθύων. ὁ δὲ πόρος 
ε »ὝἪ } ΄ὔ΄ »" ,» »ὕὔ « ».Ν “» ͵ »ν ε .- 7 - 

μοίως δ᾽ ἔχουσι καὶ οἱ τῶν ἀρρένων πόροι, καὶ τῶν ἐχόν- 25 ὁ αὐτὸς τὰ περιττώματος καὶ τῷ ὑςερικᾷ μορίᾳ καὶ τοῖς 
.-“ ν,» 2 Υ͂ -»"Σὦ» -“ ᾽ ὔ Π ’ὔὕ , 3 ν « Ἁ ᾿ γε τῶν καὶ τῶν μὴ ἐχόντων ὄρχεις, ταῖς τῶν ῳοτόκων ὑςξές μαλακοςράκοις καὶ τότοις. ἐςὶ γὰρ ἢ τὸν θορὸν ἀφόιι 

ες: .“« ’, ᾽ ’ ᾽ Ὶ δι Ὶ « ’,ὔ ᾿ 
ὑγρᾷ περιττώματος ἐκκρίσεως εἰσὶ διττοὶ οἱ πόροι 

Ν τὰ ὁραῖα" τοῖς γὰρ ὑπτίοις πρὸς τὰ πρανῆ ἐπιβαίνειν ἐμ» 
Ἁ “ 

ποδίζει τὰ ὑραῖα μακρὰν ἔχοντα τὴν ἀπάρτησιν τῶν πτε- 

ραις. πᾶσι γὰρ πρὸς τοῖς πρανέσι προσπεφύκασι καὶ κα- 
Ἁ Ὶ , 2 .«», -ν δ Ν -“ 

«ὰ τὸν τόπον τῆς ῥάχεως. δεῖ μὲν γὰρ μὴ πλανῶσθαι 

ἀλλ᾽ ἑδραΐίες εἶναι, τοιστος δ᾽ ὁ ὄπισθεν τόπος" ἧτος γὰρ τὸ 

διὰ τὸ πόρα. ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἐν τοῖς ὑπτίοις τῷ σώματος, 
ἧ τὸ κέλυφος ἀφέςηκε καὶ ἡ θάλαττα εἰσέρχεται. διὸ ὁ 
συνδυασμὸς κατὰ τῦτο γύεται τῷ ἄρρενι πρὸς τὴν θήλειαν" 

συνεχὲς παρέχει καὶ τὴν ςάσιν. τοῖς μὲν ἦν ἐντὸς ἔχουσι 30 ἀναγκαῖον γάρ, εἴπερ ἀφύσιν ὁ ἄρρην εἴτε σπέρμα εἶτε 
τὸς ὄρχεις εὐθὺς ἐρηρεισμένοι εἰσὶν ὦμα τοῖς πόροις, καὶ 
τοῖς ἐκτὸς δ᾽ ὁμοίως" εἶτ᾽ ὠπαντῶσιν εἰς ὃν πρὸς τὸν τοῦ 
αἰδοίν τόπον. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς δελφῖσιν οἱ πόροι ἔχουσιν" 

μόριον εἶτε ἄλλην τινὰ δύναμιν, κατὼ τὸν ὑςερικὸν πόρον 
πλησιάζειν. ἡ δὲ τῆς πλεκτάνης τῇ ἄρρενος διὰ τῷ αὐλὲ 

δίεσις ἐπὶ τῶν πολυπόδων, ἢ φασὶν ὀχεύειν πλεκτάνῃ οἱ 
ἀλλὰ τὸς ὄρχεις ἔχεσι κεκρυμμέυς ὑπὸ τὸ περὶ τὴν γα- ἁλιεῖς, συμπλοκῆς χαριν ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ὀργάνα χρη- 
ςέρα κύτος. 85 σίμα πρὸς τὴν γένεσιν" ἔξω γάρ ἐς τῷ πόρε καὶ τῷ σώ 

Πῶς μὲν ὄν ἔχουσι τῇ θέσει περὶ τὰ μόριω τὼ συν. ματος. ἐνίοτε δὲ συνδυάζονται καὶ “ἐπὶ τὰ πρανῇ τὰ μα- 

4. 8 τοὶ δοῦν Ζ, οἱ Ὁ. Π 3. προσΐεσθαι Υ, ἢ ὃ οτὰ Ζ. ἢ ἀ. ἐν οπι .5. ἢ ὁ] τῶ Ζ. ὃ 5. πᾶσιν ὠοτόκοις τοῖς ἔχουσιν Ζ. ἵ 

6. τῷ 5..}} 1. οἱ εἰ δὲ οι «5. Π 8. τῶ σπέρματος φύσιν Υ͂. ἢ 15. μὺ] μὲν ὅν .53Ζ. ἴ 19. ὠοτόκα, καὶ ζωοτόκα Κ΄, ἢ 422. καὶ οἵα Ζ. ἵ 
25. καὶ τῶν] καὶ οἱ τῶν Ζ. ἢ ἐχόντων] ἰδίων ῬΘΎ,. || 26. καὶ] καὶ οἱ Ζ, οτι .5. ἢ μὴ οπι 5. ἢ ὠστοκύντων Υ΄, ἢ 28. τῆς] τὸν τῆς ». ἢ 

29. ὄπισθε Ῥ. [1 31. ἱκηρεισμένοι Υ, ἃ 82. ντὸς Υ΄, ἢ 84. ἀλλὰ] τὰ δ᾽ ἄλλα Ζ. ἀλλὰ --- ἔχυσι οτὰ Σ΄ ἵ τὸ] τῇ Ζ. ἢ 35. κύτυς 5Ζ. ἴ 
86. τῇ θέσει ἔχχει τὰ περὶ τὰ Ζ. 

6. καὶ --- ἐςρακοδέρμων οτα Ζ. [ϊ Ἴ. ὁ οπὶ ῬΥ͂ ἢ 10. ὅταν δὲ τὸ .δ. ἢ ὑπαλλάξη Ζ. ἢ 41. τοῖς --- 12. ὑραῖα οἵα Ζ. ἢ 18. ττε- 
ρύγων ΘΥ͂. ἢ 16. τὸ οἵα Ζ. ἱ| ἀντερείδοντα καὶ ἱμπλέκοντα καὶ .8. Π 17. διαπτύτοντα .δ, διαπτύσσοντα Ὁ, διαπλέκοντα Ζ. ἢ 20. πρότερον 

οἵα Ζ. ἰ ἰν -- λόγοις οὐχ 9Ζ. ἢ 22. ἔχει 5.7ΣΖ. ἢ 25. ὑςέρν Σ΄, 28. ἡ οπι 57. ἢ ὁ οτὰ Ζ. |ὶ 30. εἴπερ] εἶτι δ. δ ὁ] τι ὁ »Ζ. ἴ 
εἴτε στέρμα εἴτε μόριφη οἵα ι5. ἢ 34. ἱςορικὸν δ, ἢ 33. διαίρεσις Ζ, || πολύπων ἧς Ῥ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩ͂Σ Α. 

λαΐκια" πότερον δὲ γενέσεως χάριν ἃ ἢ δι ἄλλην αἰτίαν, ὑ- 
46 ϑν ὦπταί πω. τῶν δ᾽ ἐντόμων τὰ μὲν συνδυάζεται, καὶ ἡ 

γένεσις αὐτῶν ἐςὶν ἐκ ζῴων συνωνύμων, καθάπερ ἐπὶ τῶν 
ἐναίμων, οἷον αἴ τε ἀκρίδες καὶ οἱ τέττιγες καὶ τὰ φαλάγο- 
για, καὶ οἱ σφῆκες καὶ οἱ μύρμηκες, τὰ δὲ συνδυάζεται 
μὲν καὶ γεννῶσιν, ὄχ ὁμογενῆ δ᾽ αὑτοῖς ἀλλὰ σκώληκας 
μόνον, ἀδὲ γίγνονται ἐκ ζῴων ἀλλ᾽ ἐκ σηπομένων ὑγρῶν, 

φὼ δὲ ξηρῶν, οἷον αἴ τε ψύλλαι καὶ αἱ μυῖαι καὶ αἱ καν- 

θαρίδες" τὼ δ᾽ ὅτ ἐς ζῴων γίνονται ὅτε συνδυαάζονται, κα- 
θάπερ ἐμπίδες τε καὶ κώνωπες καὶ πολλὰ τοιαῦτα γένη. 
χῶν δὲ συνδυαζομένων ἐν τοῖς πλείςοις τὰ θήλεα μείζω τῶν 
ὠρρένων ἐςύ. πόρος δὲ τὼ ἄρρενα θορικὰς ὁ φαίνεται ἔχοντα. 
ὠφίησι δὲ ὡς ἐκὶ τὸ πλεῖςον εἰπεῖν τὸ ἄρρεν εἰς τὸ θῆλυ 

δὲν μόριον, ἀλλὰ τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν κάτωθεν ἄνω. τε- 

θεώρηται δὲ τῦτο ἐπὶ πολλῶν, καὶ περὶ τῷ ἀναβαίνειν ὡσ- 
αὕτως, τἀναντίον δ᾽ ἐπ᾿ ὀλίγων. ὥςε δὲ γένει διελεῖν, ἔπω 
συνεώρωται, σχεδὸν δὲ τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν φοτόκων ἰχθύων 
φῶν πλείςων ἐς, καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ φοτόκων" τὼ 

γὰρ θήλεα μείζω τῶν ἀρρένων ἐςὶ διὰ τὸ συμφέρον πρὸς 
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καὶ εἰ μὴ σπέρμα, πότερον ἀδ᾽ ἄλλο ὑθέν, ἢ συμβάλλεται ᾿ 
μώ τι, ἡ σπέρμα δέ, ἔτι δὲ καὶ τὼ προϊέμενα σπέρμα τί 
συμβάλλεται διὰ τῷ σπέρματος πρὸς τὴν γένεσιν, σκεπτέον, 

λσ 7, ) τ νι ’, - »" 

καὶ ὕλως τίς ἐςὶν ἡ τῷ σπέρματος φύσις καὶ ἡ τῶν καλυ- 
’ -΄ ’, ν ε ΄ .", » 

5 μένων καταμηνίων, ὅσα ταύτην τὴν ὑγρότητα προΐεται τῶν 
, Δ , , Υ 

ζῴων. δοκεῖ δὲ πάντα γίεσθαι ἐκ σπέρματος, τὸ δὲ σπέρ- 
᾽ ο᾿ ͵ὕ Ν »“ » » ,ὔ 2 ’, 

μα ἐκ τῶν γεννώντων. διὸ τῷ αὐτῷ λόγε ἐς, πότερον καὶ 
ν δ ν Υ “ Υ̓́ Ἄ 

τὸ θῆλυ καὶ τὸ ὦρρεν προΐεται ἄμφω καὶ θάτερον μόνον, καὶ 
΄ Ν ἧς ’ πὴ 

“ύτερον ὠπὸ παντὸς ἀπέρχεται τῇ σώματος ἢ ὑκ ὠπὸ παν- 

40 τός" εὔλογον γάρ, εἰ μὴ ἀπὸ παντός, μηδ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοτέ. 
»“ ΤᾺ ,ὔ 5 

ρὼν τῶν γεννώντων. διόπερ ἐπισκεπτέον, ἐπειδὴ φασί τινες 
Ἁ Α .“ ’ - 

ἀπὸ παντὸς ὠπιέγωαι τῇ σώματος, περὶ τότε πῶς ἔχει πρῶ- 
ἔ δὲ διό, ι όδαν ἅ ΄ , .-, 2.1. τον. ἔςι δὲ σχεδόν, οἷς ἀν τις χρήσαιτο τεκμηρίοις ὡς ἀφ 

΄ “ ,ὕ ἄν » ἑκάςι τῶν μορίων ἀπιόντος τῷ σπέρματος, τέτταρα,, πρῶτον 
45 μὲν ἡ σφοδρότης τῆς ἡδονῆς" μᾶλλον γὰρ ἡδὺ πλέον ταὐτὰ 

Ὑνόμενον πάθος, πλέον δὲ τὸ πᾶσι τοῖς μορίοις ἢ τὸ ἑνὶ ἢ 
ὀλίγοις συμβαῖνον αὐτῶν. ἔτι τὸ ἐκ κολοβῶν κολοβὰ γίνε- 
σθαι" διὰ μὲν γῶὼρ τὸ τοῦ μορίου ἐνδεὲς εἶναι οὐ βαδίζειν 
σπέρμα ἐντεῦθέν φασιν, ὅθεν δ᾽ ἀν μὴ ἔλθῃ, τῦτο συμβαξ. 

᾿ ν ΠΗ »“ » » ἂν ᾿ ᾿ ΄ ε 
τὸν γιυόμενον αὐτοῖς ὑπὸ τῶν φῶν ὄγκον ἐν τῇ κυήσει. τοῖς 20 νειν μὴ γίνεσθαι. πρὸς δὲ τούτοις αἱ ὁμοιότητες πρὸς τοὺς 
δὲ θήλεσιν αὐτῶν τὸ ταῖς ὑςέραις. ἀνάλογον μόριον ἐσχι- 
σμένον ἐςὶ παρὰ τὸ ἔντερον, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις" ἐν ᾧ 
ἐγγίγνεται τὰ κυήματα. δῆλον δὲ τῦτο ἐπί τε τῶν ὠκρί- 

δὼν, καὶ ὅσα, μέγεθος αὐτῶν ἔχει, συνδυάζεσθαι πεφυκό- 
των' τὼ γὰρ πλεῖξα μικρὰ λίαν τῶν ἐντόμων ἐς ν. 

᾿ Τὰ μὲν ὧν περὶ τὴν γένεσιν ὄργανα τοῖς ζῴοις, περὶ 
ὧν οὐκ ἐλέχθη πρότερον, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" τῶν δ᾽ 
ὁμοιομερῶν ἀπελείφθη περὶ γονῆς καὶ γάλακτος, πεῤ ὧν 

,ὔ “ ,ὔ Ἁ 3 Ψ “ [2 Ἁ “ 

γεννήσαντας" γίνονται γὼρ ἐοικότες, ὥσπερ καὶ ὅλον τὸ σῶ- 
μα, καὶ μόρια μορίοις" εἴπερ οὖν καὶ τοῦ ὅλου αἴτιον τῆς 
ὁμοιότητος τὸ ἀφ᾽ ὅλε ἐλθεῖν τὸ σπέρμα, καὶ τοῖς μορίοις 
ν» Ἄ ν» ΝΣ». 7 Ἂν , » »ν κα αἴτιον ὧν εἴη τὸ ἀφ᾽ ἑκάςε τι τῶν μορίων ἐλθεῖν. ἔτι δὲ καὶ 
ψι. Δ " »“ 

25 εὔλογον ἀν εἶναι δόξειεν, ὥσπερ καὶ τῷ ὅλε ἐς τι ἐξ ἃ γίν 
» 4 ὶ “ ᾽ὔ ε« » ““»»»ν» “ 

γεταὶ πρωτον, ουτὼω καὶ Τῶν ἐβθρίον ἐκάςου., ὡς εἰ ἔκείγου 

Ψ; ᾿ “" ᾽ὔ Ἐν Ψ Υ̓͂ " 
σπερμα, καὶ τῶν ἐβορίων εκάςου Εἰ ὧν τι σπέρμα ἴδιον. 

Η Ἁ δὲ Ὶ Ἁ » ’ὔ ΄ »͵ , 
“ισανα, ΟΕ καὶ τὰ τοιαυτὰ μαρτυρία ταυταις ταῖς δύξαις" 

καιρός ἐςτν εἰπεῖν, περὶ μὲν γονῆς ἤδη, περὶ δὲ γώλακτος ὁ γὰρ μόνον τὰ σύμφυτα προσεοικότες γίνονται τοῖς γονεῦ- 
11 ἦν τοῖς ἐχομένοις, τὰ μὲν" γὰρ προΐεται φανερῶς σπέρμα 30 σὶν οἱ καῖδες, ἀλλὰ καὶ τὼ ἐπύιτητα" ὑλάς τε γὰρ ἐχόγ- 

,ὔ -“ Ρ 

τῶν ζῴων, οἷον ὅσα αὐτῶν ἔναιμα τὴν φύσιν ἐςί, τὰ δ᾽ 
᾿ Ν ,ὔ Υ “ 

ἔντομα καὶ τὼ μαλάκιω ποτέρως, ἄδηλον. ὥςε τῶτο θεω- 
,ὔ Υ Ἄ ρητέον, πότερον πάντα προΐεται σπέμα τὰ ἄρρενα ἢ οὐ 

" Ὶ εἰ μὲ πά διὰ τίν᾽ αἰεί δ μὲν τὰ δ᾽ ὕ" πάντα, καὶ εἰ μὴ πάντα, διὼ τό αἰτίαν τὰ μὲν τὰ δ᾽ 

τῶν τῶν γεννησάντων ἤδη τινὲς ἔσχον ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις 
τῶν ἐκγόνων τὸν τύπον τῆς ὑλῆς, καὶ ςίγμα ἔχοντος ἐν τῷ 

βραχίονι τοῦ πατρὸς ἐπεσήμηνεν ἐν Χαλκηδόνι τῷ τέκνῳ 
συγκεχυμένον μώτοι καὶ ἃ διηρθδρωμένον τὸ γρώμμα. ὅτι 

καὶ τὼ θήλεα δὲ πότερον συμβάλλεται σπέρμα τι ἢ. οὗ,35 μὲν ὃν ὠπὸ παντὸς ἔρχεται τὸ σπέρμα, σχεδὸν ἐκ τότων 

ἤ. καρίδες Ζ. 5. οἱ αἱτυησαθ οαλ ΡΖ. ἢ 7. γίγνονται μόνον ἐκ Κ΄. 1 8. ψύλλαι!] μύλλαι (8. Π]Π κανθίδες Κ΄ Π 9. γηνεται ῬΥ͂, ἢ 
10. ἔμπιδες Ῥ. || σκώληκες ῬΊΥ͂, ἢ καὶ πολλὰ καὶ τοιαῦτα Ῥι΄ ἴ 12. εἰσιν 8, οΥὰ .Ῥ. 1 φαίνονται; ῬΖ. || 13. τῶν πλείςων ῬΊΘΥ, 
16. γύυη Ῥ. ἢ 17. συνεωράκαμεν Ζ. ἢ ἰχθύων --- 18. ὠοτόκων οτῃ .8, 19. συμφέρειν ῬΖ. ᾿ὶ 20. ὑπὸ] ἐπὶ .δ. 1] 22. καὶ ἐν τοῖς 5Ζ. {{ 
ῶ3. γε δΥ, ᾿| 25. ἰξὶ τῶν ὑτόμων 7. 1 30. σπέρμα οπι ΡΖ. || 33. ἅπωτα ῬΖ, ᾿ 35. δὲ οπι- ὃ. 

6. τὰ δὲ σπέρματα ῬΖ. Ἰ! Ἰ. καὶ οἵη ,7. [ 8. ἄρρεν καὶ τὸ θδλν Σ΄. ᾿ προῖνται Ῥϑ. 1} 13. δὲ οπι Ζ. [[|υὡς -- 14. ἀὐξρας 

οσὰ 8Ζ. ἢ 15. μᾶλλον] πλέον 7. Π γἀ}} δὲ .δ. 1Π ταυτὸ πλέον 57. 16, ἢ τὸ] ἢ τῶ ΡΖ. || ] ἢ τὸ Υ. 11 11. ἔτι δὲ τὸ 5..} 18. 
μὲν οπχ Ζ. ἢ 19. ἔλθαι }. ἴ συμβαίνει Ῥι5Ζ. ἃ 21. γὼρ] δὲ δ. }Π ὥσπερ οπι .Ῥ. ΠΠ τὸ ὅλον Υ. 1 22. καὶ τὰ μόρια 57. } τῷ ὅλω Ζ. 

23. ὅλι)] ἢ ΘΓ ἢ ὅλθε 8. ἢ 24. ἀν αἴτιον Κ΄, ᾿ 25. ἂν οπὶ 5) 7. ἢ 26. ὥς --- 27. ἑδκάςυ ογὰ δ... ᾿[ 236. ἐκεῖνο !Ρ. || 29, τοῖς γονεῦσι 

πίνογτιμ Υ, 1 32. τὸν τύπον τῆς ὑλῆς οὔχ 7. ᾿ σίύγματα δ. ᾿ 83. ὃ] ἐν τῇ .5, 1] τῶν τέκνων (δ. 

ὙΥΥΥ 



Ἰ22 

18 μάλιςα πιςεύσυσι τοές. φαύεται δ᾽ ἐξεταζουσι τὸν Ἀόγον 
φὠναντίον μᾶλλον" τὰ τε γὰρ εἰρημένα λύειν οὐ χωλεπόν, 
καὶ πρὸς τύτοις ἄλλα συμβαίνει λέγειν ὠδύνατα. «πρῶτον 

μὲν ὖν ὅτι ὑθὲν σημεῖον ἡ ὁμοιότης τῷ ὠπιέαι ἀπὸ παντός, 
ὅτι καὶ φωνὴν καὶ ὄνυχας καὶ τρίχως ὅμοιοι γίγνονται καὶ ξὶ κρόν. καὶ τὰ τῶν αἰδοίων πῶς; 

τὴν κίνησιν, ὠφ᾽ ὧν ὑθὲν ἀπέρχεται. ἔνια δ᾽ ὑκ ἔχεσί κω 
» » ͵7ὔ »ν ἃ ᾿ ν Ν" 

ὕταν γεννῶσιν, οἷον τρίχωσιν πολιῶν ἢ γενεία. ἔτι τοῖς ἄτω- 
θεν γονεῦσιν ἐοίκασιν, ἀφ᾽ ὧν οὐθὲν ἀπῆλθεν" ὠποδιδόασι 

γὰρ διὰ πολλῶν γενεῶν αἱ ὁμοιότητες, οἷον καὶ ἐν "Ἤλιδι καὶ 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΈΩΣ Αἱ 

μυὴὲν ἄνευ γε ταύτης ὑκ ἂν εἴη ὅμοια. ταύτην. δ᾽ εἴ τι δὴν 
ων’ δ᾽ “,»» ἃ Γ νιν ς , ᾿ ἃς ἐν μινργεῖ ὕςερον, τῦτ᾽ ὧν εἴη τὸ τῆς ὁμοιότητος αἴτιον, ἀλλὰ 

ὑ τὸ ὠκελθεῖν ὠκὸ παντός. ἔτι εἰ μὲν διεσπασμόα τὰ μέρῃ 
ἐν τῷ σπέρματι, πῶς ζῇ; εἰ δὲ συνεχῆ, ζῷον ὧν ε μι 

ὑ γὰρ ὕμοιον τὸ ὠπιὸν ἀπὴ 
τῷ ἄρρενος καὶ τῷ θήλεος. ἔτι εἰ ἀμφοτέρων ὁμοίως ἀπὲ 

“ Ὁ ᾽ ἍΤ ΄ »“» ε Ψ Ν σ΄ στῶν ὠπέρχεται, δύο. γίγνεται ζῷα" ἑκατέρων γὼρ ἄ- 

παντὰ ἔξει. διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἔοικεν, εἴπερ οὕτω λε- 
,. ῃ ’ , “ ,ὔ 7 κτέον, μάλιςα λέγειν ὁμολογόμενω τότῳ τῷ λόγῳ, τό γε 

τῷ Αἰθίοπι συγγενομένη" ἃ γὰρ ἡ θυγάτηρ ἔγένετο, ἀλλ᾽ ὁ τὸ τοσῦτον, ἀλλ᾽ εἴπερ ἑτέρᾳ πῃ, ὁ καλῷς. φησὶ γὰρ ἐν τῷ 
ἐκ ταύτης Αἰθίοψ. καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν δὲ ὁ αὐτὸς λόγος" 
δῆλον γὼρ ὅτι καὶ τούτοις ἀπὸ πάντων ἀν τῶν μερῶν τὸ 
σπέρμα γίγνοιτο, πολλὰ δὲ τὰ μὲν οὐκ ἔχει, τὰ δὲ καὶ 
ἀφέλοι τις ἄν, τὰ δὲ προσφύεται. ἔτι ὑδ᾽ ὠπὸ τῶν περικ 

ἄρρενι καὶ τῷ θήλει οἷον σύμβολον ἐνεῖναι, ὅλον δ᾽ ἀκ' 
ἀδετέρε ἀπιέναι, " ὠλλιὰ διίσκαςαι μελέων φύσις, ἡ μὲν 
ἐν ἀνδρύς." διὰ τί γὰρ τὰ θήλεα ἀ γεινῷ ἐξ αὑτῶν. εἴπῳ. 
ὑπὸ παντός τε ἀπέρχεται καὶ ἔχει ὑποδοχήν; ἀᾺΔΛ ὡς 

ὺ ν ,ἷ ᾿ 2 ᾿ “ ΄ὔ Ν γΝ ἦ᾽ Δ» ᾽ γι ὔ λον Ψ ΕΟ 
χαρπίων ἀπέρχεται Χαϊτοὶ καὶ ταυταὰ γινεται ΤῊ αὐτὴν 15 ἔοιχεν ἢ Υκ ἀπέχεται ὥπτὸ παντὸς, ἢ στῶὼς ὠσχερ εχεῶφξ 

΄ ,ὔ »" » ,ὔ ; 

ἔχοντα μορφήν. ἔτι πότερον ὠπὸ τῶν ὁμοιομερῶν μόνον ἀπ. 
, διεγ ν ὑεῖ . ΟΝ Ν ν᾽ “Ὁ οἱ “ ἔρχεται ἀφ᾽ ἑκαίςε, οἷον ἀπὸ σαρκὸς καὶ ὑςῷ καὶ νεύρυ, 

»“ » Φ ΄ ’ὔ 

ἢ καὶ ὠπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν, οἷον προσώπε καὶ χειρός; εἰ 
: ΈΕΨΨΨΗΆΙ ν, -“ » » 

μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐκείνων μόνον, ἐοίκωσι δὲ μᾶλλον ταῦτα τοῖς 

λέγει, ὁ ταὐτὼ ἀφ᾽ ἑκιυτέρα, διὸ καὶ δέονται τὰς ἀλλή- 
λων συνουσίας. ὠλλὰ καὶ τῦγ᾿ ἀδύνατον. ὥσπερ γὰρ καὶ 

μεγάλα ὄντ᾽ ἀδύνατον διεσπασμένα σώζεσθαι καὶ ἔμψυ": 
χα εἶναι, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γεννᾷ, ἐπὶ τῆς φιλότητος 

γονεῦσι τὼ ὠνομοιομερῆ, οἷον πρόσωπον καὶ χεῖρας καὶ πό- ἢ λέγων “ἢ πολλαὶ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάςησαν." εἶδ 

δας εἴπερ οὖν μηδὲ ταῦτα τῷ ἀπὸ παντὸς ἀπελθεῖν, τί 

κωλύει μηδ᾽ ἐκεῖνα τῷ ἀπὸ παντὸς ἀπελθεῖν ὅμοια εἶναι, 

ἐλλιὶ δι’ ἄλλην αἰτίαν; εἰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν μωδνον, 

ἐκ ἄρα ἀπὸ πάντων. προσήκει δὲ μᾶλλον ὠπ᾽ ἐκείνων" πρός 

οὕτως συμφύεσθαί φησιν. τῶτο δὲ φανερὸν ὅτι ἀδύνατον" 
ὅτε γὰρ μὴ ψυχὴν ἔχοντα ἴτε μὴ ζωήν τινα δύναιτ᾽ ἂν 
σώζεσθαι, ὅτε ὥσπερ ζῷα ὄντα «λείω συμφύεσθαι ὥστ᾽ 
εἶναι παλιν ἦν. ἀλλὰ μὴν αὖτον τὸν τρόπον συμβαΐζνει λές 

τέρα γὰρ ἐκεῖνα, καὶ σύγκειται τὰ ἀνομοιομερὴ ἐξ ἐκεί. 25 γεῖν τοῖς ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι φάσκεσιν, ὥσπερ τότε ἐν τὴ 
᾿ ΄ὔ 

γῶν, καὶ ὥσπερ πρόσωπον καὶ χεῖρας γίγνοντωι ἐσικότες, 
΄ Ἀ ΄ Ὶ Υ τ 2 δ᾽ ἀν ὔ 7ὔ 

ὕτω «καὶ σάρκας καὶ ὄνυχώς. εἰ δ᾽ ὠπ᾿ ἀμφοτέρων, τίς ὑ 
Ἄ .« ,ὔ -“" 

τρόπος ἂν εἴη τῆς γενέσεως; σύγκειται γὰρ ἐκ τῶν ὁμοιο- 
»““ - ΝΥ 

μερῶν τῶ ἀνομοιομερῆ, ὥςε τὸ ἀπὸ τότων ὠπιέναι τὸ ὠπ᾿ 

γῇ ἐπὶ τῆς φιλότητος, ἔτω τότοις ἐν τῷ σώματι. ἀδύνα- 
Ἁ “ Ν 7 ᾽ ᾽ ᾽ σ΄ 

τον" γὰρ συνεχὴ τὰ μόρια γίγνεσθαι, καὶ ἀπιέναι εἰς δα 

τόπον συνιόγτα. εἶτα, πῶς καὶ διέσπασται τὼ ἄνω καὶ κατὼ 

καὶ δεξιὰ καὶ ἀριςερὰ καὶ πρόσθια καὶ ὀπίσθια; πάντα 
Δ ᾽ »" Ἄ “ ἐκείνων ὧν εἴη ἀπιέναι καὶ τῆς συνθέσεως, ὥσπερ κἀν εἰ 3 γὰρ ταῦτα ἀλογά ἐςιν. ἔτι τὰ μέρη τὰ μὲν δυνώμει τὰ 

ὠπὸ. τοῦ γεγραμμένου ὀνόματος" εἰ μὲν ὠκὸ πωντός, καν 
ἀπὸ τῶν συλλαβῶν ἑκάςης, εἰ δ᾽ ἀπὸ τούτων, ἀπὸ τῶν 

ςοιχείων. καὶ τῆς συνθέσεως. ὥς" εἴπερ ἐκ πυρὸς καὶ τῶν 
τοιότων σάρκες καὶ ὑςἃ συνες σιν, ὠπὸ τῶν ςοιχαίων ἂν 

δὲ χάθεσι διώριςαι, τὰ μὲν ἀνομοιομερᾷ τῷ δύνασθαί τι 
ποιεῖν, οἷον γλῶττα καὶ χείρ, τὰ δ᾽ ὁμοιομερὴ σκληρότητι 
καὶ μαλακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιότοις κάθεσια. 

πάντως ὄν ἔχον αἷμει δὲ σάρξ. δῆλον τοίυυν ὅτι ἀδύνα- 

εἴη μᾶλλον" ἀπὸ γὼρ τῆς συνθέσεως κῶς ἐνδέχεται; ὠλλιὰ 35 τον τὸ ἀπελθὸν εἶναι συνώνυμον τοῖς μέρεσιν, οἷον αἷμα ἀπὸ 

2. τά τε εἰρημέτα τέτταρα λύειν Κ τὼ τέτταρα δὲ τὰ εἰρημένα λύειν .δι ΠΠ 3, ἀδύνατον Ῥι8. Πϊ ἀ. ὅν οπι .5. ἡ ὁμοιότης] ὁμοιότητος 

. Κα, ἢ 9. νῶν ῬΘ ΤΥ, 1| 10. συγγινομένη Υ. ΠΟ 12. τότων (8, ᾿ 18. ἔχοι ΖΚ ἢ καὶ ὁπὶ δΥ, 16. ἔτι] ἔτι δὲ Υ. 19. μὲν οτα Κ΄ ἢ μό- 

γον Ὁ, ἢ ταῦτα μᾶλλον Σ΄, 1 20. πρόσωπα ῬΥ͂. ᾿ καὶ ἀπο χεῖρας οἵα Ζ. ἢ 21. τί --- 22. ἀπελθεῖν οαὶ 5. ἢ 22. μηδ᾽ ἐκεῖνα} μηδὲν 
ταῦτα Κ΄. ἢ 23. μότων ργ Ῥ. ΠΠ 24. ἄρα] ἂν ῬΥΖ. ᾿ 26. πρόσωπα ΥΖ. ἢ χεῖρες 82. ἢ ἰοικότα ΖΞ 27. καὶ ὄνυχας οπι .5. ἢ ἀσ᾽ 

οὐ Ζ. ᾿ 28. σύγκεινται μὲν γὰρ Ζ. | 29. τὸ ἀπ᾽] τῶι ἀπ’ Ζ. ἢ 31. ροδβὶ ὀνόματος Ῥ ἀπήει τι, Ζ ὠκίῃ τι, ἢ εἰ μὲν ἀπὸ παντό:} πάν»- 

τος Ζ. ἢ 33. ϑέσεως Υ͂. ἱ 35. μᾶλλον] μόνον Ζ. 

2. πὸ οἵα Τ', Ἱ 3. διεσπαρμένα ῬΘΥΖ. || 5. ἀπιὸν] αἴτιον Ζ. 6. καὶ ἀπὸ τῇ δ], [εἰ] εἰ ἀπ’ ῬΖ. ᾿ Υ. ἔρχεται Υ΄ 11 ἑκάτερα 

ὅ. ᾿ 11. τῷ οπι ΡΖ. ἢ εἶναι ῬΥ͂, 1:13. ἐν οτι Ζ. ἢ τῇ τύότν «8. Π γὰρ ἂν τὰ ῬΊΛΤ. ᾿ ἐκ ἐγώνα ῬΖ. Π 14. καὶ] κκὶ ὑκ 8. 4.5. 
δι ὐχ]. ἄλλη ἐκ Ζ. || 22. ζῶν τινα δύναται σώζεσθαι 5. Δ 24. ἕνα ΤΥ, ἢ 25. ἀφιέναι ΤΥ, 1 τότε] τὸ (Ῥ, {ΠΟ 27. καὶ οτχὰ 2. ᾿ συπόντα. τὸς 

ἔνα τόπον Κ΄. ἢ 28. καὶ τὰ κάτω ΡΖ. ᾿ 29. ἅπαντα Κ΄ ἢ 30. ἔτι] ἐπὴ δὲ ΦΥ͂, ἢ 32. σκληρότητα καὶ μαλακότητα δ. κῶ μελακό- 

τητι οἵα Ζ. || 33. τοῖς Ροϑὲ ἄλλοις οἵα Ζ. [ 84. σάρκα Ῥ. |Ϊ 35. ἀπελθεῖν δ, 



ΠΕΡῚ ΖΟΩΝ ΓΕΝΕΣΕΈΩΣ Α. 128 
ν Υ ς. . ἕὅ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων; εἰ γὰρ μηδ᾽ ἀπὸ τὴς ὑςέρας σπέᾳ-- 
, . ,Ν ,ὔ ἃ 5.0} » Υ̓͂. Ὰ Ψ Ἕ 

μα γίνετωι, ὃ αὐτὸς λύγος καί ἐπὶ τῶν ἄλλων ἂν εἴ μα- 
,ὔ .ν ἢ “ “΄ κνὺν ε "“κ "Ἕν ) 

ρίων. ἔτι ἔνια γίνεται τῶν ζῴων ὅτ᾽ ἐξ ὁμογενῶν ὅτε τῷ γά- 
’ὔ ιν ς -ν Χ ,΄ὕ΄ -“ 

γει διαφόρων, οἷον αἷ μυῖα καὶ τὰ γένη τῶν καλουμένωξ 
“ Η δὲ ΄ ,ὔ ὲ » ἄ ἔ δ᾽ . Ν 

ψυχῶν. ἐκ δὲ τύτων γίεται μὲν ζῷα, ὀκέτι δ᾽ ὅμοια τὴν' 

αἥμωτος ἢ σάρκα ἀπὸ σαρκός. ἀλλὰ μὴν εἴ γ᾽ ἐξ ἑτέρα 
γὰ» ἃ »-. - 

τινὸς ὄντος αἷμα γύεται, ἀδ᾽ ἀν τῆς ὁμοιότητος αἴτιον εἴη, 
2, ε , μ 2 Ἶ, εἢ ΟΥ ἐΥΒΒΕῚ , 

ὡς λέγουσιν οἱ φάσκοντες οὕτω, τὸ ὠπελθεῖν ὠπὸ πάντων 
» ͵ὕ ε Ν Ν ᾽ »«.«»"ν ᾿ ὔ Ψ Ν 

τῶν μορίων. ἱκανὸν γὰρ ἀφ ἑνὸς ἀπιέναι. μῶν, εἴπερ μῆ, 
2 ΄ . ΄ ΝΣ. ’ὔ ΝΣ ᾽ ἃ Ὶ ῳ 
ἐξ αἴκωτος αἷμα γίγνεται. διὼ τί γὼρ ὑκ ἂν καὶ ἅπαντα 5 

ἐξ ἑνὸς γίγνοιτο; ὁ αὐτὸς γὰρ Ἀόγος ἔοικεν εἶναι ὅτος τῷ 
᾿Αὐαξαγόρου, τῷ μηθὲν γίγνεσθαι «τῶν ὁμοιομερῶν" πλὴν 
ἐκεῖνος μὲν ἐπὶ “πάντων, ὅτοι δ᾽ ἐπὶ τῆς γενέσεως τῶν ζῴων 

»“ - Ν 

τοῦτο ποιοῦσιν. ἔπειτα τίνα τρόπον αὐξηθήσεται ταῦτα τὰ 

,ὔ Ν 
φύσιν, ὠλλὰ γένος τι σκωλήκων. δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἀπὰ 

παντὸς μέρες ἀπιόντος γίγνοντωι ὅσω ἑτερογενῆ ὅμοια, Ὑὰβ' 
ἂν “ Ν ᾿ 
ἂν ἥν, εἴπερ τῷ ἀπὸ παντὸς ὠπιένωι σημεῖόν ἐςιν ἡ ὁμοιᾷ-- 

4 ᾿ Ν »“ ὔ δ » Ἂ »"» 

τῆς. ἔτι ἀπὸ μιᾶς συνοσίας καὶ τῶν ζῴων ἔνια γεννᾷ παλ-- 

ἀπελθόντα ὠπὸ παντός: ᾿Αναξζαγόρας μὲν γὰρ εὐλόγως .ο λά, τὰ δὲ φυτὼ καὶ παντάπασιν" δῆλον γὰρ ὅτι ὠπὸ μιῶξ,᾿ 
φησὶ σάρκας ἐκ τῆς τροφὴς προσιέναι ταῖς σαρξίν" τοῖς 
δὲ ταῦτα μὲν μὴ λέγοσιν, ἀπὸ παντὸς δ᾽ ἀπιέναι φάσκυσι 

σῶς ἑτέρυ προσγιγνομένα ἔξαι μεῖζον, εἰ μόει τὸ προσ-- 

ελθόν; ὠλλὰ μὰν εἴ γε δύναται μεταβάλλειν τὸ προσελ- 

,ὔ ἂν [4 ’ὔ κινήσεως τὸν ἐπέτειον πάγτα φέρει καρπόν. καίτοι πῶς δὺυ-- 
΄ἦ Ν., μίαν γαᾷ, 

κ᾿ ὦ ἐν νῖ τα -“ ᾽ “»Ἢ ΄ ᾿ ᾿ μου ὠπόκρισιν᾿ὠπὸ μιᾶς ἀνωγκαῖὸν γύεσθαι συνυσίαφ καὶ μιᾶς 
Υ̓́ διακρίσεως. ἐν δὲ ταῖς ὑςέραις χωρίζεσθαι ἀδύνωτον" ἤδη 

΄ » ΚΝ ᾿Ν ᾽ δ Ν , 
γαώτον, εἰ ἀπὸ “αγτὸς αἰἸΈΧρΙ Το τὸ σπερμῶ 

ὅν, διὰ τί ὑκ εὐθὺς ἐξ ὠρχῆς τὸ σπέρμα τοίῶτόν ἐςιν ὥς᾽ τς γὼρ ὥσπερ ὠπὸ νέα φυτῷ ἢ ζῴο, ὁ σπέρματος εἴη ἡ δὲα,-- 

ἐξ αὐτῷ δυνατὸν εἶναι γίνεσθαι αἷμα καὶ σάρκας, ἀλλὰ μὴ 
» ΝΛ Ν ΜΟῚ λ Φ- ΄ » " ν»; »“" αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο καὶ αἷμα καὶ σάρκως; ὁ γὰρ δὴ ὑδὲ τῦτο, 

; ἢ " μὲ ὰστι Ολλ , κὰκ. κα “, ἐνῥέχεϊται λέγειν, ὡς τῇ κατακερασοι αὐξάνεται ὕφερον οἷον 
οἶνος ὕδατος προσεγχοθέτος. αὐτὸ γὰρ ἂν πρῶτον μάλιιςα 

χώρισις. ἔτι τὰ ἀποφυτευόμενα ἀπ᾽ αὐτῇ φέρει σπέρμα," 
δῆλον ὅν ὅτι καὶ πρὶν ἀποφυτευθῆναι ὠπὸ τὸ αὐτῷ μεγέθως 

ἔφερε τὸν καρπόν, καὶ ὧς ἀπὸ παντὸς τὸ φυτί ὠπήει τὰ. 
σπέρμα. μέγιξον δὲ τύτων τεκμήριον τεθεωρήκαμεν ἱκανῶς 

ἣν ἐν ἑκαςν ἄκρατον ὄν" νῦν δὲ ὕ ὑφαδὲν Ἡλλν καὶ σὰρξ καὶ Ὁ ἐπὶ τῶν ἐντόμων. καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐν Τοῦ, ἀλλ' ἐπὶ τῶν. 

ὀςῦν καὶ τῶν ἄλλων ἕκας ὅν ἐξι μορίων. τῷ δὲ σπέρματος 

φάναι τί γεῦρον εἶναι καὶ ὀςοῦν λίαν ἐςὶν ὑπὲρ ἡμᾶς τὸ 

λεγόμενα. πρὸς δὰ τότοις εἰ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ὦρρεν. ἐν τῇ 
κρήσει διαφέρει, καθάπερ ᾿Ἐμκπεδοκλῆς λέγει “ἐν δ᾽ ἐχύ-: 

πλείςων ἐν τῇ ὀχείᾳ τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν μέρος τι αὐτῷ, 
ὠποτείνει. διὸ καὶ τὴν ὀχείαν, καθάπερ εἴπομεν πρότεραν, 
Ψ »“ - Ἁ Ἁ ,ὔ 2 ν Υ͂ ’ , ὕτω ποίδνται" τὼ γὰρ κάτωθεν εἰς τὰ ἄνω φαΐεται ἐγαφι- 
ὦτα, ὑκ ἐν πῶσιν, ὠλλ᾽ ἐν τοῖς πλεΐςοις τῶν τεθεωρημένων, 

θη κῳθαροῖσι" τὰ μὲν τελέθεσι. γυναῖκες, ψύχεος ἀντια- 25 ὥςε φανερὸν ὧν εἴη ὅτι ὑδ᾽ ὅσα προΐεται. γονὴν τῶν ὠρρένωνν 

σανταν φαίνονται δ᾽ οὖν μεταβάλλυσαι γυναῖκες καὶ ἀγ- 
δμες, ὥσπερ ἐξ ὰ ὠγόνων γόνιμοι, ὕὅτω καὶ ἐκ ϑηλυτόκων Ὁ 

ιθοτκοις ὡς ἐκ. ἐν τῷ ἀπελθεῖν ἀπὸ παντὸς ἢ μὴ τῆς αἷ- 

τίως αὔσης, ἀλλ᾽ ἐν τῷ. σύμμετρον ἢ, ἀσύμμετρον εἶναι τὴ 

᾽ ᾿ς ν᾽ ; , μμς ,ὔ Ψ )ἦΟ ΟΣ» Η » 
ου τὸ ὠκὸ παντὸς ἀπιέναι τῆς Ὑενέφεῳς αἰτιὸν ἐςὶν, ὡλλ' 
κι ΝΣ ’, ὶκὶφ ΄ ν δ ᾿, Ψ 
ἄλλον τινώ τρόπον, περὶ αὶ σκεπτέον ὑςζερον. καὶ Ὑαρ εἴπεβ. 

δ. Ν τὸ ὠπὸ παντὸς ὠπιέναι συνέβαινεν, ὥσπερ φασίν, ἀὑθὲν ἔδες 
,ΌΝ ΄, ᾿Ψ ᾽ ΄ 2 ᾿, ,ὔ :- Ἂ' δὲ “« 
ὠπὸ πώνων ἀξιῶν ἀπιξαι, ἀλλὰ μόνον ὠπὸ τῷ δημιυργῦν-. 

ἀπὸ τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀπιόν, ἢ καὶ δὶ ἄλλην 30 τος, οἷον ἀπὸ τῷ τέκτονος ἀλλὰ μὴ ὠπὸ τῆς ὕλης. νῦν δ᾽͵ 

τινὰ τριαύτην αἰτίαν. δῆλον τοίρυνγ, εἰ τῦτα θήσομεν ὅτως, 

ὅτι ἁ τῷ ἀπελθεῖν ἀκά τινος τὸ θῆλυ, ὥς ὑδὲ τὸ μέρος ὃ 
ἔχει ἴδιον τό τε ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, εἴπερ τὸ αὐτὸ σπέρ- 
μὰ καὶ θῆλυ καὶ, ἄρρεν δύναται. γίγνεσθαι ὡς ἐκ ὄντος τῇ 

μαρί: ἐν τῷ σπέρματι. τί ὃν διαφέρει ἐπὶ τότε λέγειν ἢ 35 καὶ εἰ πολλώκις συμβαύει ἡ ἐβιδήν αὕτη, ἧττον Ὑπει 

σ΄ -“ Ἀ 2 νιν ν᾿ ες , " Ν 
ὅμοιον λέγασιν ὥσπερ κἄν εἰ ἀπὸ τῶν ὑποδημάτων" σχεδὸν. 

Ν . , ΓᾺῚ »“, λον -Ὁ“ -. . » ε ΝῊ 

γὰρ ὅμοιός τις υἱὸς τῷ πατρὶ ὅμοια φορεῖ. ὅτι δ᾽ ἡδονὴ 
. δ Ν ’ ᾽ » ες λί “ “ι Ὁ} δὶ 7 ᾽ Ν » 
σφοδρὰ γίνεται ἐν τῇ ὁμιλίῳ τὴ τῶν' ἀφροδισίων, κὁὶ τὸ ὠπὸ 

, ᾽ ν᾽ ᾽ ᾿ Ψ ΦΣ οδ Σ ᾿ ,  ο Ν 
παντὸς. ἀπιένωι αἴτιον, ἀλλ᾽ ὅτι κνησμός ἐςιν ἰσχυρός" διὰ 

᾿ 

38. ὡς] ὃ Ζ. ἢ 5. κἶμα γίγνετα ἐγγίγνεται Κ΄, ἐγγίγνεται αἷμα 8. 11 πάντα Ρ. 11 7. ἐξανηόρου δ. [τῷ] τὸ ΡΖ. ἢ 9. ἐπὰ Ζ. ἢ »: 

οἵὰ «6 Υ΄. Π 11. 450} φησὶ γὰρ Ζ. || σάρκα (8. ΠΟ 13. μένοι }, μὴ μεταβάλλει Ζ. 11 15. τί] τῦῶτο 5. τοῦτόν] καθαρόν . [{ 17. ἐκεῖνο 

εἶναυ αἷμα Κ. Ἰ 18. ὡς ἐν τῇ 8. {{10. προσεκχυθέντος }Ῥ. ᾿ αὐτὸ] ἣν Θ7. 1 20. ζ»] ἥν μὲν ,, μὲν δ͵, || ἔκαςον οτὴ 8. Ι 22. φαίνε- 

ται ρὺ Ζ. Π 24. ἐλύθη 5. 1} 25. τελέβθυσι γυναῖον 8, ἢ 26. γυναῖκεςἾ καὶ γυναῖκες ΡΊΥ͂. Ἱ 27. ἀγόνων] ἀτόκων τέκνων Ζ. [Ϊ 29. ἥ ἢ ἀσύμε 
μέτρον οτὰ Ζ. { 31.. κίἰτίαν τοιαύτην δ. "ἃ 32. ὦ τῷ] ὁ τὰ ,5Ζ, ὑκ ἐν τῷ ΤΣ, 11 38. τε ου δ... ἢ} 34... ἄρρεν καὶ θῆλυ δ 

1. εἰ --α 2. μορίων ογὰ Ζ. |[ 2. εἴη οπὶ (δ. 1 3. ἐξ] ἐκ ζώων γ᾽ Ζ, οπι Κ. || ἀ. τῶν τὰ τῶν δ. ἢ 5. ψνλῶν 5Ζ. ἰΪ 6. Ὁ] τοῖς; 
γοὸν δ. {ὅτι στὰ Ῥ. || 7. γίγνεται δ. ἢ ὅσα] ὅσα δὴ ΥΖ. ἵ 8. ἄν οτὰ ΨΚ. ἢ 10. καὶ οἱκ Ὑ, ΠΠ δῆλα δ. ΠΠ 12, τὸ σπέρμα οπὶ δ. 1 415. 

ἀπὸ ζῴν σπέρμα ποιεῖ ἡ Ζ. ἴ᾿ ἃ οπὰ Ῥ. κ᾿. διαχώρησις ῬΙΥ. ἢ 16. ἔτ] ἔτι δὲ ῊῪ, τὰ οἵα Ζ. || 20. ἅπασιν 5.  ἀλ, λ' καὶ ἐπὶ Ρ. ἢ 

Ὡ2ῷ, πρότερον] ἐν τοῖς προτέροις ῬΖ. ἃ 23. τὸ ἄνω ΡΖ. καὶ ἐναφιίντα, φαίνεται ιδ',᾿ φαίνεται ἀφιόαι Ζ. 26 εἱ 28. τῶι Ζ. ᾿ 80. ἀλ-- 

λὰ] καὶ Σ΄ ἢ 32. γὰρ ὁ ὅμοιος Ῥ. Ἷὶ τις οἵα ΙΖ, ᾿' δ᾽] δ᾽ ἡ 5Ζ. " ἡ γονὴ , 11 33. σφόδρα (δ᾽, σφοδροτέρα Σ΄. 1 8λ. ἀλλὰ διότι δ. ἥ. 
κυισμός Ζ. [| 35. καὶ ἐὼν πολλάκις συμβαίη ῬΖ. 
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Ἴ24. 

, - ᾽ Ἁ » ᾿ ., ἐς τὸ χαίρειν τοῖς πλησιάζασιν. ἔτι πρὸς τῷ τέλει ἡ χαρά 
»Ἢ Ἁ ἔδει δὲ ἐν ἑκάφῳ τῶν μορίων, καὶ μὴ ἅμα, ἀλλ᾽ ἐν μὲν 

τοῖς πρότερον ἐν δὲ τοῖς ὕςερον. τῷ δ᾽ ἐκ κολοβῶν γίνεσθαι 

κολοβὰ ἡ αὐτὴ αἰτία καὶ διὰ τί ὅμοια τοῖς γονεῦσιν. γί 
» . 2, 

γεται δὲ καὶ οὐ κολοβὰ ἐκ κολοβῶν, ὥσπερ καὶ ἀνόμοια 
. , ---σ ν .»., {ΨΚ τοῖς τεκνώσασιν' περὶ ὧν ὕςερον τὴν αἰτίαν θεωρητέον" τὸ 
Ν , ““ν»» Ἄν: » » ΩΝ δ᾿ Ν 

γάρ πρόβλημα τῦτ᾽ ἐκείνοις ταὐτόν ἐςτιν. ἔτι εἰ τὸ θῆλυ μὴ 
" “ » ὦ , ΤΟΝ Ν ᾽ προΐεται σπώμα, τῷ αὐτῷ λόγε μηδ᾽ ὠπὸ παντὸς ἀπιέναι. 

γ Ν 
κἀν εἰ μὴ ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται, ὀθὲν ἄλογον τὸ μηδ᾽ 

ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΔΑ. 

ἐςι τὸ γινόμενον. οὐ γὰρ δὴ ὡς τόδε μετὰ τόδε, οἷον ἐκ 
τῶν Παναθηναίων ὁ πλᾶς, ὑδ᾽ ὡς ἐξ ἐναντίου" φθειρομώου 
τε γὰρ γίγνεται τὸ ἐναντίον ἐκ τῷ ἐναντίου, καὶ ἕτερόν τι 
δεῖ ὑποκεῖσθαι ἐξ Ὁ ἔςαι πρώτε ἐνυπάρχοντος. τοῖν δυοῖν 

5 δὴ ληπτέον ἐν ποτέρῳ θετέον τὸ σπέρμα, πότερον ὡς ὕλην 
᾿ Ἑ ἌἍ ε ΄ »“ λ ᾿Ύ ῦ Ψ΄ καὶ πάσχον ἢ ὡς εἶδός τι καὶ ποιῶν, ἢ καὶ ἄμφω. ἅμα 
».ν “ » } ὔ ὔ ς- “ γὼρ ἴσως δῆλον ἔσται καὶ πῶς ἐξ ἐναντίων γένεσις ὑπάρ- 

χει πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ σπέρματος" φυσικὴ γὰρ καὶ ἡ ἐκ 
»“ ἐ ἊΝ Ν Ν ᾽ ᾽ , , τῶν ἐναντίων γένεσις" τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἐναντίων γέγνεται, 

ἀπὸ τῷ θήλεος, ἀλλ᾽ ἄλλον τινὰ τρόπον αἴτιον εἶναι τὸ θῆλυ 10 ἄρρενος καὶ θήλεος, τιὰ δ᾽ ἐξ ἑνὸς μόνου, οἷον τά τε φυτὰ 
“ τὰ», ,7 “2 ." ) » ΄ ν 4 ΄» ν, φ τῆς γενέσεως. περὶ Ὁ δὴ ἐχόμενόν ἐςὶν ἐπισκέψασθαι, ἐπει-. καὶ τῶν ζῴων ἔνια, ἐν ὅσοις μή ἐςι διωρισμένον τὸ ἄρριν 
ΝΣ ν, ὦ ᾽ ΞῚ ,ὕ Η ,ὔ Ἁ ΄ ΔΝ ὶ ΑΙ γν. ’ὔ ΝΣ νι Ψ ΣΝ. »ν -“ δὴ φανερὸν ὅτι ὑκ ἀπὸ παντων ἀποκρίνεται τὸ σπέρμα τῶν. καὶ τὸ θῆλυ χωρίς. γονὴ μὲν ὃν τὸ ἀπὸ τῷ γεννῶντος κα- 

μορίων. 
᾿Αρχὴ δὲ καὶ ταύτης τῆς σκέψεως καὶ τῶν ἑπομένων 

λεῖται αἴτιον, σα συνδυάζεσθαι πέφυκε, τὸ πρῶτον ἔχον 
ἀρχὴν γενέσεως, σπέρμα δὲ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τὰς ἀρχὰς 

Ἁ ν᾿ » ,ὔ ᾿ ’ὔ » » Ν 
πρῶτον λαβεῖν περὶ σπέρματος τί ἐςιν" ὅτω γὰρ καὶ περὶ 15 ἔχον τῶν συνδυασθέντων, οἷον ταῦ τε τῶν φυτῶν καὶ ἐνίων 

-“ » εἶ Ν . ὔ 

ἰῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ τῶν περὶ αὐτὸ συμβαινόντων ἔσται 
7 “᾿ Ν Ἁ 

μᾶλλον εὐθεώρητον. βέλεται δὲ τοίδτον τὴν φύσιν εἶναι τὸ 
’ὔ ᾽ »ν» Ἁ Ἁ ΄ ΓΑ 7 ΄ 

σπέρμα, ἐξ Ὁ τὰ κατὰ φύσιν συνις μενα γίνεται πρώτα, 
᾿ “΄Σ ᾽ ΄ “ Ἁ » ᾿ “ν᾽ ΄, Μ ͵7ὔ ἃ τῷ ἐξ ἐκείνε. τι εἶναι τὸ ποιῶν, οἷον τῷ ἀνθρώπε" γίγνε- 

ζῴων, ἐν οἷς μὴ κεχώριςαι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ὥξπερ 
τὸ γιγνόμενον ἐκ θήλεος καὶ ἄρρενος πρῶτον μῖγμα, οἷον 
κύημα τι ὃν ἢ ζῷον" καὶ γὰρ ταῦτα ἤδη ἔχει τὸ ἐξ ἀμ- 
φοῖ. σπέρμα δὲ καὶ καρπὸς διαφέρει τῷ ὕςερον καὶ πρό- 

ται γὰρ ἐκ τότε, ὅτι τῦτό ἐςι τὸ σπέρμα. ἐπεὶ δὲ πολ-- 20 τερον' καρπὸς μὲν γὰρ τῷ ἐξ ἄλλε εἶαι, σπέρμα δὲ τῷ 
λαχῶς γίγνεται ἄλλο ἐξ ἄλλε᾽ ἕτερον γὰρ τρόπον, ὡς ἐξ 
κ αλμι Α ᾿. ᾿ ιν Σ ᾿Ὶ 3. » ως ’ἤὕ 
ἡμέρας φαμὲν νὺξ γίγνεται καὶ ἐκ παιδὸς ἀνήρ, ὅτι: τόδε 

μετὰ τόδε" ἄλλον δὲ τρόπον, ὡς ἐκ χαλκῷ ἀνδριὰς καὶ 
ἐκ ζύλε κλύη, καὶ τἄλλα ὅσα ὡς ἐξ ὕλης γίγνεσθαι τὰ 

ἐκ τότε ἄλλο, ἐπεὶ ἄμφω γε ταὐτόν ἐςιν. ἡ δὲ τῷ Χεγο- 

μόου σπέρματος φύσις, ἡ πρώτη, πάλιν λεκτέα, εἰς ἐς ν. 
ἀνάγκη δὴ πᾶν, ὃ ἀν λαμβάνωμεν ἐν τῷ σώματι, καὶ μέ 

ρος εἶναι τῶν κατὰ φύσιν, καὶ τῦτο ἢ τῶν ἀνομοιομερῶν ἢ 
γιγνόμενα λέγομεν, ἔκ τινος ἐνυπάρχοντος καὶ σιχήματι- 25 τῶν ὁμοιομερῶν, ἢ τῶν παρὰ φύσιν, οἷον φῦμα, ἢ περίττω- 
σθέντος τὸ ὅλον ἐςΐν. ἕτερον δὲ τρόπον ὡς ἐκ μυσικᾷ ἄμν- μα ἢ σύντηγμα ἢ τροφήν. λέγω δὲ περίττωμα μὲν τὸ τῆς 

σὸς καὶ ὡς ἐξ ὑγιᾷς καίμινων, καὶ ὅλως ὡς τὸ ἐναντίον ἐκ τροφῆς ὑπόλειμμα, σύντηγμα δὲ τὸ ὠποκριθὲν ἐκ τῷ αὖ- 
’ εν » ἊΝ. ᾽, ᾽ ,’ Υ ᾿ » ξήματος ὑπὸ τῆς παρὼ φύσιν ἀναλύσεως. ὅτι μὲν ἦν ὑπ 

ἐποικοδόμησιν, ἐκ τῆς διαβολῆς ἡ λοιδορία, ἐκ δὲ ταύτης ἂν εἴη μέρος, φανερόν. ὁμοιομερὲς μὲν γάρ ἐςιν, ἐκ δὲ τό- 
ἐ , -“ δὲ , Νὕ δ ὦ Νν » Ἂ ὑδὲ ’ [ Η ΄ ’ 2 ᾽ 
ἡ μάχη, ταῦτα δὲ παντα ἔκ τινος ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, 30 του ὑθὲν σύγκειται, ὥσπερ ἐκ νεύρε καὶ σαρκός. ἔτι δὲ ὑδὶ 

κεχωρισμένον, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα μέρη. ὠλλὰ μον οὐδὲ 

Ἁ “ Ἁ ἘΝ ἐναντίᾳ, ἔτι δὲ παρὰ ταῦτα, ὡς ᾿Ἐπίχαρμος ποιεῖ τὴν 

. δ ΄, »“ ν.,, Σ», νυν αὶ εν» Ὁ δ 2... 
ΎΤων δὲ τοιουτων ἐνίων μὲν ἐν αὐτοῖς ἢ ἀρχῊ τῆς κιγησεως 

ἐςιν, οἷον καὶ ἐν τοῖς γῦν εἰρημώοις (μέρος γάρ τι ἡ δὶια- 
Ἁ “Ψ ΄ “ Ω »., ᾽ν »" Φ « βολὴ τῆς πάσης ταραχῆς ἐστίν), ἐνίων δ᾽ ἔξω, οἷον αἱ 

» ς ΄ “ 
τέχναι τῶν δημιουργουμένων καὶ ὁ λύχνος τῆς καιομένης 

παρὰ φύσιν, ἐδὲ πήρωμα" ἐν ἅπασί τε γὼρ ὑπάρχει, καὶ 
ἡ φύσις ἐκ τούτου γίγνεται. ἡ δὲ τροφὴ φανερῶς ἐπε 
σώκτον. ὥς" ἀνάγκη ἢ σύντηγμα ἢ περίττωμα εἶναι. οἱ μὲν 

ΟἿ ΚΝ ΟΝ οἰκίας. τὸ δὲ σπέρμα φανερὸν ὅτι δυοῖν τούτοιν ἐν θατέρῳ 45 ἕν ἀρχαῖοι ἐοίκασιν οἰομόοις εἶναι σύντηγμα" τὸ γαὴρ ἀπὸ 
[ Ἄ Ν ε Ὁ α΄ »ν ἃ ες » ,ὔ ΄, ,ὔ Ν ᾽ ,ὔ ΝΙΝ ,ὔ ᾿ ΔῚὋὮῚ;. “«ν 
ἐςίν' ἢ γὰρ ὡς ἐξ ὕλης αὐτῷ ἢ ὡς ἐκ πρώτε κινήσαντός παντὸς ὠπιέαι φάναι διὰ τὴν θερμότητα τὴν ἀπὸ τῆς κν 

2. τοῖς μὲν 52, αὑτοῖς Κ᾽, ΠΠἀ. καὶ διὰ τί ὅμοια οπν Ἦγ Ζ, ΠΠ τοῖς] γίνονται τοῖς Ὁ, Ἷ 5. δὲ οπὰ «δ. 7. τὸ αὐτό Ζ. ἢ μὴ] ὁ Ζ. ἃ 
9. παντὸς] παντὸς δ᾽ ΡΖ. “μὴ . ᾿ 11. δὴ οταὰ »,. ᾿ 16. αὐτῶν δ Υ. ἢ αὐτὰ Ῥιδ, αὐτὰς Υ͂. Ἱ 417. τοιῦτον τῇ φύσει Υ, τὴν φύσιν τοι- 

ὕτον Ζ. ἢ 20. τυτί . 1 24. ὡς απν Τ΄. ΠΟ 21. ὡς ροδὶ ὅλως οπι .Ρ. ἢ 28. τῇ οπι .5. ἢ ἔςι Ζ. ἃ 29... ἐπικοδόμησιν 8, Π 34. τῶν -- 

κυήσεως οἵα ργ Ζ. [[ 35. δὴ Ζ. || 36. ἐςίν οπὶ δ. ἢ αὐτῷ" ὅ; ὡς ἐξ αὐτῷ . 

8. τι οπὶ 5, Π ἀ. ἔφι δῪ. {{5. δὴ] τοίνυν .5. ἢ ὁποτέρυ ΘΎ. [| 7. πῶς καὶ ἐξ Ζ. ᾿ 13. ἀπιὸν ἢ ἢ 18. ταῦτα τὸ τῶν φυτῶν ἤδη ὅ. 

49, καὶ ὃ καρπὸς 5. 1 20. τὸ μιν Ζ. ᾿] τὸ ΚΥ͂ εἰ με Ζ. ἢ 21. ἄμφω γε7 δὴ ἄμφω δ}. 1] 22. σπέρματος ὡς γονῆς φύσις Ζ. ἢ λεκτία 
πάλιν Ῥ' ἢ 23. ἐὰν (Υ. ΠΠ ἐν οὨχ ». ἢ 24. ἢ τῶν ὁμοιομερῶν οπὶ «Ῥ, |] 25. οἷον] οἷον ἢ Τ΄ 217. ἰκ τῇ] ἑκάςν Ρ,5Ζ. ἢ 34. μέρη κε- 

χωρισμένα. ἀλλὰ Υ, || ὁ τῶν παρὰ φύσιν ἀλλὰ πήρωμα Ζ, 11 32. ἐν οπὶ .5, ΠΠ[Π 33. ἐκ τούτου] ἑκάςον Ζ. ἢ 35. ἀρχῶ Ῥ. ἢ οἰόμενω 
ΡΥΖ. ᾿ ; 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΔΑ. 72δ 

γήσεως συντήγματος ἔχαι δύναμιν. τὰ δὲ συντήγματα τῶν μασι πᾶσιν, οἷον τῆς τροφῆς τῆς ξηρᾶς ἡ κάτω κοιλία καὶ 
παρὰ φύσιν τι, ἐκ δὲ τῶν παρὰ φύσιν οὐθὲν γίεται τῶν τῆς ὑγρᾶς ἡ κύστις καὶ τῆς χρησίμης ἡ ἄνω κοιλία καὶ 
κατὰ φύσιν. ἀνάγκη ἄρα περίττωμα εἶναι. ἀλλὰ μὲν πε- τῆς σπερματικῆς ὑςέραι καὶ αἰδοῖα καὶ μαςοί". εἰς τότος 
βίττωμά γε πᾶν ἢ ὠχρήςε τροφῆς ἐςὶν ἢ χρησίμης. ἄχρη- γὰρ ἀθροίζεται καὶ συρρεῖ. καὶ μαρτύρια τὰ συμβαίνοντα, 
ξον μὲν ἵν λέγω ἀφ᾽ ἧς μηθὲν ἔτι συντελεῖται εἰς τὴν φύ- 5 ὅτι τὸ εἰρημένον σπέρμα ἐςΐν" ταῦτα δὲ συμβαίνει διὰ τὸ 
σιν, ἀλλ᾽ ἀναλισκομένου πλέονος μάλιςα κακῦται, τὴν δὲ 

χρησίμην τὴν ἐναντίαν. ὅτι μὲν δὴ τοιίῦτον περίττωμα ἐκ ὧν 
ψ ΑΝ » ν ΄ »ς κί Ἄ εἴη, φανερόν" τοῖς γὼρ κώκιςα διακειμένοις δὶ᾿ ἡλικίαν ἢ 

γόσον πλεῖςον ὑπάρχει τοῦτον, σπέρμα δὲ ἥκιςα" ἢ γὰρ 

Ν ω 2 “ Ὥ ’ Ψ νι ψ 4 
τὴν φύσιν εἰναι τὰ περιττώματος τοιαύτην. ἢ τε γὰρ ἐκλυ- 

ΕΣ ’ ᾽ , ω ’ὔ ) ε 
σις ἐλαχίςου ἀπελθόντος τύότου γίνεται ἐπίδηλος, ὡς ςερι-» 

Ις ᾿ Ἷ “» “ “ Δ 34 7 
σκόμενα τὰ σώματα τῷ ἐκ τῆς τροφῆς γινομένε τέλες. ὁλ 

Η “ ΄΄ Ν » - ’ γοις δέ τισιν ἐν μικρῷ χρόνῳ κατὰ τὰς ἡλικίας κουφίζει 

ὅλως ἐκ ἔχεσιν ἡ ὁ γόνιμον διὰ τὸ μίγνυσθαι ἄχρηςον πε- το τῦτ᾽ ὠπιόν, ὅταν πλεονάση, καθάπερ ἡ πρώτη τροφή, ἂν 
ρίττωμα, καὶ νασηματικόγ. χρησίμε ὥρα περιττώματος μέ- 
ρὸς τι ἐστὶ τὸ σπέρμα. χρησιμώτατον δὲ τὸ ἔσχατον καὶ 
ἐξ ἵ ἠδὴ γύεται ἕκαςον τῶν μορίων. ἔςι γὼρ τὸ μὲν πρό- 
τερον τὸ δ᾽ ὕςερον. τὴς μὲν ὄν πρώτης τροφῆς περίττωμα 

ὑπερβάλλῃ τῷ πλήθει" καὶ γὰρ ταύτης ἀπιόσης τὰ σώ- 
᾽ ᾿ -“" »"».ο: ν “ ͵ Υ ΄ 

μᾶατ ευήμερεῖ μᾶλλον. ἔτι ὁτὰν συναπίῃ ἄλλα περιττω- 
» Ν “ Ν ,ὔ ᾽ Ν 

ματα" οὐ γὰρ μόνον σπέρμα τὸ ἀπιόν, ἀλλὰ καὶ ἕτεραι 

μεμιγμέναι δυνάμεις τότοις συναπέρχονται, αὗται δὲ νο- 

φλέγμα καὶ εἴ τι ἄλλο τοίῶτον, καὶ γὰρ τὸ φλέγμα τῆς 15 σώδεις, διὸ ἐγίων γε καὶ ἄγονόν ποτε γύεται τὸ ἀποχωρῶν 
χρησίμε τροφῆς περίττωμά ἐςιν" σημεῖον δ᾽ ὅτι μιγνύμε- 

γον τροφῇ καθαρᾷ τρέφει καὶ πονοῦσι καταναλίσκεται. τὸ 

ΝῚ Ἁ ΙᾺ ὔ Ἁ ΄ 
διὰ τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ σπερματικόν. ἀλλὰ τοῖς πλείςοις 

᾿ Ὶ . 2. Δ Ν ..» »" ὔ Η Ἄε τ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν συμβαίνει ἐκ τῶν ἀφροδισια- 
δὲ τελευταῖον ἐκ πλείστης τροφῆς ὀλέγιςον. ἐννοεῖν δὲ δεῖ σμῶν ἔκλυσις καὶ ἀδυναμία μᾶλλον διὰ τὴν εἰρημένην αἷ- 

ὅτι μικρῷ αὐξάνεται τὼ ζῷα καὶ τὰ φυτὰ τὸ καθ᾽ ἡμέραν τίαν. ἔτι ὑκ ὀυπάρχει στόμα, ὅτ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ ἔτ᾽ 
ἄν" μικρᾷ γὰρ ἂν προστιθεμένου τὸ αὐτῷ ὑπερέβαλε τὸ 20 ἐν τῷ γήρῳ ὅτ᾽ ἐν ταῖς ἀρρωςίαις, ἐν δὰ τῷ κάμνειν διὼ 

μέγεθος. τοὐναντίον ἄρα ἢ οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον λεκτέον. οἱ 

μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ παντὸς ἀπιόν, ἡμεῖς δὲ τὸ πρὸς ἅπαν ἰέναι 
πεφυκὸς σπέρμα ἐρσῦμεν, καὶ οἱ μὲν σύντηγμώ, φαίνεται 
δὲ περίττωμα μᾶλλον. εὐλογώτερον γὰρ ὅμοιον εἶναι τὸ 

τὴν ἀδυναμίαν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ διὰ τὸ μὴ ἀντ: δὲ ἱκανὸν 

τὴν φύσιν, νέοις δ᾽ ἔσι διὰ τὴν αὔξησιν" φθάνει γὰρ ἀναωλε- 

σκόμενον πᾶν' ἐν ἔτεσι γὰρ πέντε σχεδὸν ἐπί γε τῶν ὧν- 

θρώπων ἥμισυ λαμβάνειν δυκεῖ τὸ σῶμα τῷ μεγέθας τῷ ἐν 
προσιὸν ἔσχατον καὶ τὸ περιττὸν γινόμενον τῇ τοιύτου, οἷον 25 τῷ ἄλλῳ χρόνῳ γιγνομένε ἅπαντος. πολλοῖς δὲ συμβαζνει 
τοῖς γραφεῦσι τῷ ἀνδρεικέλου πολλάκις περιγίνεται ὅμοιον 
τῷ ἀναλωθέντι. συντηκόμενον δὲ φθείρεται πῶν καὶ ἐξίς- 
ται τῆς φύσεως, τεκμήριον δὲ τὸ μιὴ σύντηγμα εἶναι, ὠλ- 

λὰ περίττωμα μᾶλλον, τὸ τὰ μεγάλα τῶν ζῴων ὑλιγο- 

καὶ ζῴοις καὶ φυτοῖς καὶ γώεσι πρὸς γόη διαφορὰ περὶ 

ταῦτα κἀν τῷ γόει τῷ αὐτῷ τοῖς ὁμοειδέσι πρὸς ἄλληλα, 
φ Ω ’ Ν Υ " " Υ̓͂ Ἶ οἷον ἀνθρώπῳ πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἀμπέλῳ πρὸς ἄμπελον, 
ΧΝ ν ’ , Ν» ῃ “» ν᾿ Υ̓ 

τά μὲν γὰρ πολύσπερμα τὰ δ᾽ ὀλιγόσπερμώ ἐςι, τὰ δ᾽ ἅ- 

“τόκα εἶναι, τὰ δὲ μυιρὰ πολύγονα, συντηγμα μὲν γὰρ 30 σπερμα πάμπαν, ἡ δὶ ἀσθώειαν, ἀλλ᾽ ἐνίοις γε τὐναντίον" 

πλέον ἀναγκαῖον εἶναι τοῖς μεγάλοις, περίττωμα δ᾽ ἔλατ- 
» Ἄ 

τον" εἰς γὰρ τὸ σῶμα μέγα ὃν ἀναλίσκεται τὸ πλεῖστον 
ον. ἰὰ “ 4 γς “ Ἁ 2 Ψν ’, τῆς τροφῆς, ὥστ᾽ ὀλίγον γίνεται τὸ περίττωμα. ἔτι τόπος 

ὔ Ἁ ) Ἁ »“ . φ »“ ᾽ ΄ »»,ἷ καταναλίσκεται γὰρ εἰς τὸ σῶμα, οἷον τῶν ἀνθρώπων ἐνίοις" 
Ἁ Υ ’ὔ ’ Ὶ 

εὐεκτικοὶ γὰρ ὄντες καὶ γινόμενοι πολύσαρκοι ἢ πιότεροι 
»-. - “ , λπ- Η »“ ω. μᾶλλον ἧττον προΐενται σπέρμα καὶ ἧττον ἐπιθυμῦσι τῷ 

ἀφροδισιάζειν. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ περὶ τὰς τρωγώσας ἀμπέ- φυντήγματι μὲν οὐθεὶς ἀποδέδοται κατὰ φύσιν, ἀλλὰ ῥεῖ 
Ὰ ᾽ “ ΟΝ κ , 

ὅπι ἄν εὐοδήσῃ τῇ σώματος, τοῖς δὲ κατὰ φύσιν περιττώ- 35 λους πάθος, αἱ διὰ τὴν τροφὴν ἐξυβρίζουσιν, ἐκεὶ καὶ οἱ 

4. τὸ δὲ σύντηγμα 5Ζ. Ἷ τῶν] εἶναι Ῥι Π Δ, πᾶν] πάλιν Υ, ΠΠ5. ὧν] ὃν δ. 1 συντελεῖ. Ζ. [1 .6. πλείονος .5. ἢ 7 εἰ 9. τοῦτο Ζ. ἢ 
9. νόσον] νέσον ἢ ἕξιν Ζ. ἢ ἰνυπάρχει ῬΖ. ἵ σπέρμα δὲ] τῆγμα Ζ. " 11. περίττωμα καὶ μέρος .5. Π 18. ὀλυγοςὸν δ, ὀλέγιξον γίγνεται Ῥι ἢ 
49. ὅτι) ὡς ΡΖ. ᾿ὶ σμικρῶ Ζ. ᾿ὶ τὸ] τῷ ῬΥ͂. ἢ 20. μυκρᾶ . 1| ὑπερέβαλλε ΡΥ. Π 22. ἀπιόν, ἡμεῖς δὲ ογὰ ργ Ζ. ἢ ἰέναι] τι εἶνε 

ῬΘΥ. ᾿ 25. περιττὸν] περὶ Ζ. ἢ 29. ὀλιγογόνα Ζ. ᾿ 31, πλεῖον Υ͂, ἢ 32. πλεῖον δῈῪ 33. τόπος τῶ συντήγματι Ῥ, συντήγματι ροσὶ 
84. ἀποδίδοται 5. Υ. 1} 35. ὅποι δ. 

4. πᾶσιν οαι ῬΖ. ἵ τροφῆς καὶ τῆς Ζ. ἢ 3. τοῖς σπερματικοῖς Ῥι5Ζ. [} ὑφέρα ΘΥ. 1 μασϑοί ΤΙ ἢ 4. συγαθροίζ εται Υ͂. ᾿ 5. τὸ]. τὸ 
μὲν Ῥ5Ζ. ᾿ἱ ταῦτα] τὰ Ζ. ἢ 9. ὃ] η εν Ζ. ἢ κατὰ τὰς] τῆς Ζ. |Π 10. τῦτ᾽ οπι Ζ. || 11. ὑπερβάλη. Υ. ΠΠ 12. συναξήει 8, δυναίρη 

ῬΧῚ 14. δὲ] δ᾽ εἰσὶ ΒΥ. "ἢ 15. γε οπὰ εἴ, χυΐ καὶ ἐνίων ἄγ., ,δ. {{.17.. ἀφροδισίων Ζ. 1 20. ἐδ δ... ἡ 21. τὴν οτιν Ῥ. ᾿Π 22. γὰρ 
οἴὰ ΡΖ. 24. ἥμισν λαμβάνειν δοκεῖ] ἢ δοκεῖ συλλαμβάνειν δ. }} 26. γ{5] γένει 5, 1} 217. καὶ Ζ. τῷ ροϑβὶ γένει οἵη ,5ΧΖ. [Ϊ 29, ἐςε 

τὰ δ᾽ ἄσπερμα οἵα Ζ. ᾿ϊ 30. γε γε διὰ ΡΖ. ᾿ 82. πιότεροι μᾶλλον] πρότερον «δ. 1 33. ἧττον χρ.} ἢ ἧττον πρ. Ζ. ᾿ 84. δὲ] γὰρ 5. ἢ 
τὸ δηῖς 35. πάθος (8. 



ἴ2δ 

ΟΕ ΘΥῚ Γ᾽ - τ, Κι, ΝΝ ᾿ τράγοι κίονες ὄντες: ἧττον ὀχίεύασιν' διὸ καὶ προλεπτύνουσιν 
᾽ Ν Η »" »Ν »ν , “ ͵ 

αὐτές, καὶ τὰς ἀμπέλες τραγᾶν ὠπὸ τῷ πάθες τῶν τρα-- 
“ « , δ Σ ΄ ’ » 

γῶν καλῆσιν. καὶ οἱ πώνες δὲ ἀγονώτεροι φαίνονται εἶναι 
»" Ν ,ὔ ᾿ ., Δ ΝΟ ΩΝ Ο ᾿ 

τῶν μὴ πιόνων, καὶ γυναῖκες καὶ ἀνδρες, διὼ τὸ τοῖς εὖ- 
᾿ ΠΩΣ 
τραφέσι πεττόμενον τὸ τερίττωμα γίνεσθαι πιμελήν" ἔς: 5 

ν ΝΕ: δ ὔ ΡΟ, ,ὔ « . ν γὰρ καὶ ἡ πιμελὴ περίττωμω, δι᾿ εὐβοσίαν ὑγιεινόν. ἔνια, 
᾿ » 

δ᾽ ὅλως ἀδὲ φέρει σπέρμα, οἷον ἰτέα καὶ αἴγειρος. εἰσὶ μὲν 
ο ,, ᾿ Ν ’ὔ 

ἦν καὶ ἕτερα; αἰτίαι τότε τῷ πώθες. καὶ γὰρ δι᾽ ἀδυναμίαν 

ὁ πέττυσι καὶ διὰ δύναμιν ἀναλίσκυσιν, ὥσπερ εἴρχται. ὁ-- 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩ͂Σ Α᾿ 

τῦτο πῶς καὶ τίνα τράπην, ὅτι μὰν ἦν ἐςὶν ἐσχάτη τροφὴ 
τὸ αἷμα τοῖς ἐναίμοις, τοῖς δ᾽ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον, εἴρη: 

ἌΨᾳὌᾳ.. ) ν ε ᾿ " ᾽» -ν ται πρότερον" ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ γονὴ περίττωμώ ἐς: τροφῆς καὶ 
“ Σ ΄ Υ̓́ .  Ψν Ἀν» Ἄ.» ΄ τῆς ἐσχάτης, ἤτοι αἷμα ὧν εἴη ἃ τὸ ἀνάλογον ἢ ἐκ τότων 

». » “ 2 
τι. ἐπεὶ δ᾽ ἐκ τῷ αἴματος πεττομέκα καὶ μερζομένε πως 

΄ »“, ,ὔ ΒΩ «Νὰ , Η: τ τ 
γύεται τῶν μορίων ἔκαςον,. τὸ δὲ σπέρμα πεφϑὲν μὲν ἀλ- 
λοιάτερον ὠποκρίνεται τῷ αἵματος, ἄπεπτον δ᾽ ὃν, καὶ ὅταν 
τις προσβιάζηται πλεονώκις χρώμενος τῷ ὠφροδισιάζεν, 
2.“ « “ Υ Λ νι “ ε ἐνίοις αἱμιατῶδες ἤδη προελήλυθεν, φανερὸν ὅτι τῆς αὗματε- 

μόίως δὲ καὶ πολύχοά ἐςι καὶ πολύσπεμμα τὼ μὲν διὰ 1 κῆς ἀν εἴη περίττωμα τροφῆς τὸ σπέρμα, τῆς εἰς τὼ μέρ 
δύναμιν τὰ δὲ δὲ ἀδυναμίαν. πολὺ γὰρ καὶ ἄχρηςον περίτ- 
τωμα συμμίγνυται, ὥς᾽ ἐνίοις γίγνεσθαι καὶ ἀρρώςἡμα, 
ὅταν αὐτῶν μὴ εὐοδήσῃ ἡ ἀποκώθαρσις. καὶ ἔνιοι μὲν' ὑγιά- 
ζονται, οἱ δὲ καὶ ἀναιρῶνται. συντήκονται γὼρ ταύτῃ ὥσπερ 

δια διδομιένης τελευταίας. καὶ διὰ τῶτο μεγάλην ἔχει δύ» 
γωμιν" καὶ γὰρ ἡ τῷ καθαρῖ καὶ ὑγιεινῷ αἵματος ἐἀποχρ- 

᾽ ,ὔ νλσ ’, νν - ρῆσις ἐκλυτρκόν" καὶ τὰ ὅμϑια γίγνεσθαι τὼ ἔκγονα τοῖς 
΄ Υ ν ἣν Ἁ ᾧ ἮΝ Ἀ ᾿, γεννήσασιν εὔλογον" ὅμοιον γὰρ τὸ πρόσελθὸν πρὸς τὰ μέη 

καὶ εἰς τὸ οὖρον" ἤδη γὰρ καὶ τῦτ᾽ ἀσθένημα, συνέβη τισίν. 1.5 τῷ ὑπολειφθέντι. ὥςε τὸ σπέρμα ἐςὶ τὸ τῆς χειρὰς ἃ τὸ 
ἔτι ὁ πόρος ὁ αὐτὸς τῷ περιττώματι καὶ τῷ σπέρματι" καὶ 
ὅσοις μὲν ἀμφοῖι γίγνεται περίττωμα, καὶ τῆς ὑγρὰς καὶ 

᾿»"» -“ 5 “ - ς στ » ΄ κ᾿ σι τνΝ Ψ. τῆς ζηρῶς τροφῆς, ἧπερ ἡ τῇ ὑγρῇ, ταύτῃ καὶ ἡὶ τῆς γονῆς 
γίγνεται ὠπόκρισις (ὑγρῦ. γὰρ περίττωμα ἐςιν' ἡ γὼρ τρατ 

» ΄ὔ λιν -“ ,ὕ ᾿ ͵ ν ἃ ͵ὔ 4 τὸ προσώπου ἢ ὅλου τῷ ζῴου ἀδιορίς ως χεὶρ ἢ πρόσωτπον καὶ 
ὅλ, ων ε λ ᾿ εν Σ ΄ ξ " 2 7 "-“" Ἁ ὅλον. ζῷον" καὶ οἷον ἐκαίίων ἔκας ον ἐνεργείαι, τοίξτον τὸ στέρ- 

Ἂν μὴ ἈΝ Ψ Ν »νἭ ἃ Ὁ μα δυνάμει. ἥ. κατὰ “τὸν ὄλρκον τὸν. ἑαυτῇ, ἢ ἔχει τινὰ δύ» 
« ε “ Ν Υ̓́ μ “- »“ 

γαμιν ἐν ἑαυτῷ. τῦτο. γὰρ πω δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν δίωριε: 
ο Ν ΗΝ τὸ »“᾿ »“ 

φὴ πάντων ὑγρὰ μᾶλλον), οἷς δὲ μή ἐςιν αὕτη, κατὰ τὴν ) σμένων, πότερον τὸ σῶμα τῷ σπέρματός ἐς τὸ αἴτιον τὰς 
»“" »“ - ,ὕ ᾽ ΄ Γ᾿, Ἐς τὸν ’ Η 

τῆς ξηρᾶς ὑποςάσεως. ἀποχώρησιν. ἔτι ἡ μὲν σύντηξις ἀεὶ 
γοσώδης, ἡ δὲ τὰ περιττώματος. ὠφαζεσις ὠφέλιμος: ἡ δὲ 
τοῦ σπέρματος ἀποχώρησις ὠμιφυτέρων διὼ “τὸ προσλαμι- 

.- ων Ἁ , “ αν ᾽γ.« ΄ Η ὶ 
βάγειν τῆς μὴ χρησίμων τροφῆς. εἰ δέ γ᾽ Ἦν σύγτχξις, ἀε 
ἔβλαπτεν ἀν' υῦν δ᾽ ὁ ποιεῖ τῦτο., 

“ νυ Υ ζ“ ," ν ΄ , Οτι μὲν Ἐν περίττωμά ἐςι τὸ σπέρμα χρησίμυ τρο-- 
φῇς καὶ τῆς ἐσχάτης, εἴτε πάντα προΐεται σπέρμα εἶτε 

49 μή, ἐν τοῖς προειρημένοις φανερόν. μετὼ δὲ ταῦτα δὶαρι-: 
ξέον περίττωμα τε ποίας τροφῆς, καὶ περὶ κατωμοινίων" 

γενέσεως, ἢ ἔχει τινὰ ἔξιν καὶ ὠρ;χὴν κινήσεως γεννητιρούν" 
ἐδὲ γὰρ ἣ χεὶρ ἀδ' ἀλλο τῶν. μερίων ἀδὲν ἄνευ ψυχᾶς κὶ 
ἄλλης τοὺς δυνάμεως ἐςι κεὶρ. δδὲ: ἡμιάριον ἀθέν, ἀλλὰ μόν 
ΨΌΥ ὁμιώυμων. φανερὸν. δὲ καὶ: ὅτι -ὅφρις σύττηξις γύτται 

2 σπερματική, καὶ τῦτο ἡχερίττωμά. ἐςξο. συμβαίνει δὲ τὰτε 

ὅταν ἀναλύηται εἰς τὸ προσελθάν, ὥσπερ ὅταν ἀποπέση τὲ 
ἐναλειφθὲν τῷ κογιάμασος εὐθύς" ταὐτὸν γάρ ἐς τὸ ἀπελ- 
βὸν τῷ πρώτῳ προστεθέντι. τὰν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ τελεὺν 

ταῖον περίττωμα. τῷ. πρώτῳ. αυντήχμιατι ταὐτόν ἐς». καὶ 
“" ,ὕ ᾿) -“ ᾽, ,. ἢ ᾿Ν λ " ,ὔ ν,ῳ ." ,ἷ " 3.5. οἷ ᾽ - 

γίγνεται “γάρ τισι καταμήνιυ τῶν ζῳοτόκων, διὼ τότων γὼρ 30 περὶ μὲν τύτων διωρίσθω “τὸν ἐρόπον τῶτον. ἐπεὶ δ᾽ ἀνωγκαῖπ 

φανερὸν ἔςαι καὶ περὶ τῷ θήλεος, πότερον προΐεται σπέρμος 
4 ν᾿ , ἂ . , ΄, 5 “ ὥστερ τὸ ὦρρεν καὶ ἔςιν. ἐν μῖγμα τὸ γινόμενον ἐκ δυοῖν 

φτερμάτοιν, ἢ οὐθὲν σπέρμα ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ θήλεος" 

καὶ εἰ μηθέν, πότερον ἀδὲ ἄλλο ἐθὲν συμβάλλεται εἰς τὴν 

καὶ τῷ ἀσβενεςἔρῳ. γίγνεσθαι περίττωμα πλεῖον καὶ ἧττοι 
πεπεμμένον, τοίζτον δ᾽ ὃν ἀναγκαῖον εἶναι αἱματώδυς ὑγρός 

τητος πλῆθος, ἀσθενές ρον δὲ. τὸ ἐλάττονος θερμότητος κονν 
- . κ. 2. ΝΟ Αν “΄ - Υν ΄ μωγὰν κωτοὶ φύσιν, τὸ. δὲ θῆλυ ὅτι τοῖτον εἴρηται πρότερον; 

γένεσιν ἀλλὰ μόνον παρέχει τόπον, ἢ συμβάλλεταί τι, καὶ 35 ἀναγκαῖον καὶ τὴν ἐν τῷ θήλει γινομόην. αἱματώδη ἀπόε: 

κᾶν ἔχασι Ζ. ἢ πρόαλεπτύνεσιν Κ΄. 1] 8... εἶκαι φαίνονται ιδ, ἢ ἀ. χαὶ οτὰ Ῥ. 1 καὶ] ἃ καὶ .5Ζ. ἢ 6. εὐοσίαν Ὁ, ἐσίαν δ... ἢ 17. οὐ 

ΔΊ, 1 8. αἰτίαι καὶ ἕτεραι Ὁ. {{|τῶ πάθες τύτυ (5.7. 10. παλυχρόνιά ῬΙΑΥ͂. [[ διὰ δύναμιν τὰ δὲ οπιὶ .5. 13. ὅτ᾽ »ι5, ' αὐτῶ ὁ, 
ταύτη. Ζ. ἢ εὐοδύση Ῥ. Π 15; καὶ] γὰρ καὶ Κ΄. 1 19. γὰρ] μὲν γὰρ 

πώματος. -- ἀμφοτέρω σπέρμασος ἀποχώρησις ΟΙΘῪ. ἱ 2... μὴ} ὁ Τ.. 
"ἢ περιττώματός Ζ. ᾿ 20. αὐτὴ «(δι Ἵ 22. γκοσῶδες Ζ. ἢ περ 

Ι 25. ἄν οπὰ δ Χ. ᾿ἱ 26.. χῶμα τῆς χρησίμν Ῥ. 11] 27. προΐο» 

ται Υ. 1 28. μή] μὴ ἀλλ᾽ ΚΖ.  προϊεμένοις Ζ. 1 29, τε τι Ζ. 1] 30. ΡΉΘΗ͂ΝΙ 57. Ι γὰρ οπιὶ Ζ. ἱ 38. ἔν οτὰ ΡΖ. ᾿ δύο ῬΖ. ρΖῖ 
33. ̓ σπερμάτων Ζ, 

4. ἐςξὶν ἡ ἰσχάτη. Ζ. ΤΠ. 5. ξϑο δὰ ΔΊ 7. ὁπόταν Ζ. Ἱ 9. προσελήλυθε . ῃ 11. δὴ ὁπ Ζ. Ἡ 13. λυτικόν 57. 1Ὸ 45. ὑπ. 

λεφθότι. ὥσπερ .δ. ||. 16.. ἀδιόριςος ΡΥ, ᾿ 11: ὅλον τὸ ζῶον Ρ. 11. 20. τὸ] δὲ τὸ Ζ. ἢ τὸ οπχ δ, 22. ἄνευ -- 233. ἀθέν ογὰ ργ Ζ. ἢ 
22. ψυχικῆς ΤΟΎ. Ἱ{ὺῸ 24. ὅτι οαχ Ζ. ἢ ὅση Ῥ. ᾿ 26. προελθόν Ζ. 1] 27. ἐναπολειφθὲν ΚΖ. [1 ὅτι «- 29. ἐς] ἐςὶ τὸ τελευταῖον περίτο 

τωμᾳ τῶ πράτω περιττώματι (5.7 δὲ Ομλῖβ50 τελευτάϊον Ὁ. ΠΠ 34. πλέον δ. Δ 32, τοιῦτο Υ. 1|. 84. τοιῆτο Ῥ.. 



᾿ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ ἃ. 

ἈΡΙΦῚΝ “περήτωμα εἶναι γύετάι δὲ τοιαύτη ἡ τῶν καλεμέ: 
γῶν καταμηνίων ἔκερισιςο, ὅήι μὲν ἦν ἰσὶ Σὰ καταμήνια κε- 
ρήτωμα, καὶ ὅτι ἀνάλογον ὡς τοῖς ἄρρεσιν ἡ, ὶ γονὴ ὕτω τοῖς 
ϑύλεσι τὰ καταμήνια, φανερόν. ὅτι δ᾽ ὀρθῶς εἴρηται, ση» 
μεῖα ΓῚ συμβαίνοντα περὶ. αὐτί. «κατὰ γὰρ τὸ ἀὐγὴν ἧλι- 

κπίαν τοῖς μὲν ἄρρεσιν ἄρχεται ἐγγίνατθαι γυνὴ καὶ ὠποκρί- 

νεται; τοῖς δὺ ϑήλεσι ῥήγνται τὲ καταμήνια καὶ φωνήν 
ἴε μεταβάλλυσι καὶ ἐπισημαίνει τα περὶ τὸς μαςύς. καὶ 

χαύεται τῆς ἡλικίας ληγόσης τοῖς μὸν τὸ δύνασθαι γεννῶν, 

121 

ἐνηλωμόνης τῆς περιττώσεως ἐλλείπει τὰ περὶ “τὴν γονήν, 
φ. “᾿; » ΝΥ ,ὔ Ἁ ν ΄ 

οἷον τῶν τὸ ἀναίμων τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόςρακεν 
ὶ "  .“,» Υ Ν ν Υ᾿ Α ᾿ καὶ περὶ τὴν εύησί, ἐςιν ἄριςα. διὰ τὸ ἄναιμω γὰρ εἶναι καὶ 

μὴ γίνεσθαι πιμελὴν ἐν αὐτοῖς, τὸ ἀγώλογον αὐτοῖς τῇ αι- 

ἢ Μελῇ ἀποκρύεται εἰς τὸ περίττωμα τὸ σπερματικόν.. σὴν 
μεῖον δ᾽ ὅτι ὁ τοῦτο σπέρμα προΐεται τὸ θῆλυ οἷον τὸ ἄρ» 
Ρεν" ἀδὲ μιγνυμένων ἀμφοῖν γύεται, ὥσπερ τινές φασιν, ὅζε 
πολλάκις τὸ θῆλυ συλλαμβάνει ὁ γενομένης αὐτῇ τῆς ἐν 

τῇ ὁμιλίῳ ἡδονῆς" καὶ γιγνομένης πάλιν κδὲν ἧττον, παὶ 

ταῖς δὲ τὰ καταμήνια. ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιώδε σημεῖα ὅτι 10 ἰσοδρομησάντων παρὼ τῷ ἄρρενος καὶ τῷ θήλεος, ὁ γίγνεται, 
περίντωμά ἐξὶν αὕτη ἡ ἡ ἔκκριθις. "τοῖς «θήλεσιν... ὡς γὰρ ἐπὶ 
τὸ πολὺ ὕϑ᾽ αἰμορρεῖδες᾽ γύϑιται, ταῖς γυναιξὶν ὅτ ὅτ᾽ ἐκ τῶν 
ῥνῶν. δόσις ἀΐμωτος τε τί ἄλλα μὴ τῶν καταμηνίων ίςα: 
ἐβένων" ἐάν τὲ συμβῇ τε νότων, χείρους γίγνονται αἱ 'καθρ- 

ἐὰν μυνὴ ἡ τῶν καλέμγων καταμηνίων ἰκμὰς ὑπάρχῃ σύμ» 
Βιείρος." διὸ ὅτε ὅλως μὴ γιγνομένων αὐτῶν γεννᾷ τὸ θῆλυς 
ἔτε γιγνομένων ὅταν ἐξιιμάϊζη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀλλὰ με» 
τὼ τὴν κάθαρσιν. ὁτὲ μὲν χὰὼρ ὑκ ἔχει τροφὴν νδ᾽ ὕλαν, ἐξ 
Ἂν» ὔ ᾿ “ Ν » ν,» ΓΚ » 7] 

σεις ὡς αγαλιξκοβ ὀντ: εἰς ταῦτα τῆς ἀποκρίσεως, ἔτι δὲ (5 ης δυνήφεται συζφησαι Τὸ ζῷον ἡ οἴὸ τὸ ἀρβένος ἈΟ ΘΙ 

ἕτε φλεβώδεις ἸμοΩν γλαφυρώτερα τε καὶ λειότεραι τὼ 

θήλεα. τῶν: ἰἀρρήων ἐ ἐςὶ ̓διὼ τὸ συνεκκβύεσθαι τὴν εἰς ταῦτα 
τοπτωπὺ ἐν τοῖς. πϑτα θοῷ, τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο δὲς νομίζειν 
αἴτεον εἶναι καὶ τῷ τὸς ὄγκυς ἐλάττες. εἶναι τῶν σωμαΐτων 

χόσα ἐν τῇ γονῇ δύναμις" ὁτὲ δὲ συνεκκλύζεται διὰ τὸ 
πλῆθος. ὅταν δὲ γεομέων ὠπέλθη, τὸ ὑπύλεθ εν γχυνίςα» 

ται. ὅσαι δὲ᾽ μὴ γιγνομένων τῶν Χοταμυηων σνλλαμβά; 
Ἄδιν ἢ μεταξὺ γηνομάμόνν ὕςερον δὲ μή, αἴτιον ὅτι ταῖς 

τοῖς θήλεσιν ἢ τοῖς ἄρρεσιν ἐν τοῖς Ἰῳοτοκῦσιν". ἐν τότοις γὰρ 20 μὲν τοσαύτη γίνεται ἰκμὰς ὅση μετὰ τὴν κάθαρσιν ὑπο» 

ἡ τῶν καταμηνίων γύεται ῥύσις θύραζε μόνοις, καὶ τότων 

ἐπιδηλότατα ἐν ταῖς γυναιξίν" πλείςην γὰρ ἀφίησιν ὠπό- 

κρισιν γυγὴ τῶν ζῴων. διόπερ ἐπιδηλοτάτως ἀεὶ ὠχρόν τέ 
ἐςι καὶ ἀδηλόφλεβον, καὶ τὴν ἔλλειψιν πρὸς τὸς ἄρρενας 

λείπεται ταῖς γονίμοις, πλείων δ᾽ ὁ γίγνεται περίττωσις ὥςε 
παὶ θύραζε ἀπελθεῖν, ταῖς δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν συμμύει 
τὸ ςόμα τῶν ὑςερῶν. ὅτων ἦν πολὺ μὲν τὸ ἀπεληλυθὸς ἧς 

ἔτι δὲ γίγνηται μὲν κάθαρσις, μὴ τοσαύτη δὲ ὥς ε ἐξικμιαίρ 
ἔχει τῷ σώματος φανεράν. ἐπεὶ. δὲ τῦτ᾽ ἐςὶν ὃ γίγνεται τοῖς 25 ζειν τὸ σπέρμω, τότε πλησιάζεσαι συχλαμβανοσι πάλιν, 
θήλεσιν ὡς κἡὶ γονὴ τοῖς ἄρρεσιν, δύο δ᾽ ὑκ ἐνδέχεται σπερ- 

Ἁ Ψ ἢ ὰ Σ ,΄ λἊ- ΜᾺ ᾽ ματικαὰς ἅμα γίνεσθαι ἀποκρίσεις, φανερὸν ὅτι τὸ θῆλυ ὁ 
συμβάλλεται σπέρμα εἰς τὴν γένεσιν. εἰ μὲν γὼρ σπέρμα 
ᾶὖ Ν , », Ἀν δγ δὲ διὰ τὸ ταῦ 7 ἦν, τὸ καταμήνια ὑκ ὧν ἦν" γῦν δὲ διὰ τὸ ταῦτα γίγνε-. 

ἐδὲν δὲ ἄτοπον τὸ συνειληφυίαις ἔτε γέγνεσθαι" καὶ γὼρ 
ὕςερον μέχρι τινὸς φοιτῷ τὰ καταμήνια, ὀλίγα δὲ καὶ ἢ 
δια παντός. ἀλλὼ τῦτο μὲν »σηματῶδες, διόπερ ὑλίγαις 

καὶ ὀλιγάκις συμβαίνει" τὰ δ᾽ ὡς ἐπὶ πὸ πολὺ Ὑνέμενρ 

σϑα: ἐκεῖνο ὑκ ἔςιν. διότι μὲν ὄν, στο τὸ σπίμα, καὶ 3) μάλιςα κατὰ φύσιν ἐς. 
τὼ καταμήνια, περίττωμιά ἐςιν,. εἴρηται" λαΐβοι δ᾽ ἄν τις 

εἰς τῶῦτο μαρτύρια ἔνια τῶν συμβαινόντων τοῖς ζῴοις, τὰ τε 

“Ὅτι μὲν ἶν συμβάλλεται τὸ βρυ εἰ εἰς τὴν γύνσιν δ 

ὕλην, τῦτο δ' ἐςὶν ἐν τῇ τῶν καταμηνίων συςάσει, τὰ δὲ 

γὰρ πίονα, ἧττόν ἐσὶ σπερματικὰ τῶν ἀπιμέλων, ὥσπερ εἷς καταμήνια περίττωμα, δῆλον. ὃ δ᾽ οἴονταί τίνες σκέρμα 20 
ρηται πρότερον. αἴτιον .δ᾽ ὅτι καὶ καὶ πιμελὴ περίττωμί ἐς: συμβάλλεσθαι ἐ ἐν τῇ συνυσίᾳ τὸ θῆλυ διὰ τὸ γίνεσθαι πα 
καθάπερ τὸ σπώμα, Χαὶ πεπεμμένον αἷμα, ἀλλ᾽ οὐ τὸν 35 Ῥαπλησίαν τε χαρὰν ἐνίοτε αὐταῖς τῇ τῶν ἀρρόων καὶ ἅμα 

αὐτὸν τρόπον τῷ ὁπέρματι, ὥς᾽ εὐλέγως εἰς τὴν πιμελὴν ὑγρὰν ὠπόκρισιν, ὑκ ἔςιν ἡ ὑγρασία αὕτη σπερμωτικὴ ἀλο 

Ν 

Ὡ. ἀπόκρισις 8. ἢ Ὁ] τοίυν ΡΖ. ἢ 3. ὕὅτω] τῦτο Ζ. ἢ 5. αὐτῷ] αὐτῶν Ζ. ἰ{ ὅδ. γονὴ] ἡ γονὴ «5. ἢ 8. σημαΐμει ΘῈ. ἢ 11. αὕτη ἡ] 

ἡ αὐτὴ δ. ὺῸ 12: ἐκ πὶ Ζ. ἢ 44. ἄν Υ. ἢ τοιοῦτον δ. ἢ γίγνονται χείρυς ῬΘΎ. ἢ 15. μεθιςαμένες ῬΖ. ἢ δὲ] τε Ζ. ᾿ 416. ἐδὲ 57. ἡ 
λαῷ. ἀτρικώτεριί Ζ. ᾿ 19... αἴτιον εἶναι οπὶ Κ΄. ἢ. τῶ -α 20. ἢ τοῖς ὁπὶ 25, 19. τοῖς θήλεσι τῶν σωμάτων Ζ. ἢ 22. γυνὴ ἀπόπρισιν.Ὀ. 

28. γὼρ οπα". "} 29... ἢ» τι ἣν Υ. ἢ τὰ οτὰ δὶ ἢ 81. τὸ ογχ . ἢ 82. αὐτὸ ῬΖ, ἢ μαρτυρίαν ΔΥ. 1 τοῖς ἄλλοις ζώοις Ῥά. 38. 

εἶσι Υ͂. ἱ 

νι. τ, ηονήν τῶν δ᾽ ἀναίμων οἷον τά, τε μαλάκια, Ζ., οἷδν ογὰ .δ. ἢ 3. εἶσιν Υ. ἢ ,. μὴ οπὰ 5. 1 6. τοιῶγον Ῥι5. 11 8. γινομένης 5. ἡ 10. 

ναρὰ] τὸ παρὰ Ζ. ἡ 11. ὧν ΡΥ. ἢ ὑπάρξη Ζ. ᾿. 12. μὴ γιγνομένων «μιγημένων δ. Π 14, ὅτι 5. Π 16. δύναμις ἐν τῇ γονῇ δι ΚΑ ὁτὲ δὲ 

τοτε ρτ Ζ. ἢ 17. γενόμενον Ὁ Ζ. ἢ 30. ὑπολέλειπται Κ. ἢ 23... δὲ Ζ, 1] δά. συνεξικμάζεν Ζ. |] 25. ξυλλαμβώνυσι Ζ. ἢ πάλιν οἵα 
}.5, Ἀν 28. πάντας δ. 1 31. τὸ θῆλυ συμβάλλεται Ζ. ἢ 38. περιττώματα Ῥᾷζι 
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λὰ τῷ τόπε ἴδιος ἑκάς αις. ἔςι γὼρ τῶν ὑς ρῶν ἔκκρισις, 

καὶ ταῖς μὲν γίγνεται ταῖς δ᾽ ὕ. γίγνεται μὲν ταῖς λευκο- 
χρόοις καὶ θηλυκαῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν, ὁ γίνεται δὲ 

ταῖς μελαύαις καὶ ὠρρενωποῖς. τὸ δὲ πλῆθος, αἷς γίγνε- 
ται, ἐνώτε ἀ κατὰ σπέρματος πρόεσίν ἐςιν, ἀλλὰ πολὺ 

ὑπερβάλλει. ἔτι δὲ καὶ ἐδέσματα ἕτερα ἑτέρων ποιεῖ πολ- 
λὴν διαφορὰν τῇ γίγνεσθαι τὴν ἔκκρισιν ἢ ἐλάττω ἢ πλείω 

τὴν τοιαύτην, οἷον ἔγια τῶν δριμέων ἐπίδηλον ποιεῖ εἰς πλῆ- 

θος τὴν ὠπύκρισιν, τὸ δὲ συμβαίνειν ἡδονὴν ἐν τῇ συνουσίᾳ 

ὦ μόνον τῷ σπέρματος προϊεμένε ἐςΐν, ἀλλὰ καὶ πνεύμα- 10 
τος, ἐξ ἵ συνιςαμένου ἀποσπερματἴζει. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν 
ααΐδων τῶν μήπω δυναμένων προΐεσθαι, ἐγγὺς δὲ τῆς ἡλι- 

κίας ὄντων, καὶ τῶν ἀγόνων ἀνδρῶν" γίνεται γὼρ πᾶσι τό- 

τοῖς ἡδονὴ ζυομένοις. καὶ τοῖς γε διεφθαρμένοις τὴν γένεσιν 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Α, 

ἔδὲ τοῖν αἷμα μὴ ἔχουσιν ὠλλὰ. τὸ ἀνάλογον; ὅπερ γὰρ 
ἐγίοις τὸ αἷμα, ἐν τότοις ἑτέρα ὑπάρχει σύγκρισις. τῷ δὲ 
μήτε τότοις γίγνεσθαι κάθαρσιν μήτε τῶν αἷμα ἐχόντων 
τοῖς εἰρημένοις, τοῖς κώτω ἔχωσι καὶ μὴ φοτοκῦσιν, αἰτία 
ἡ ζηρότης τῶν σωμάτων, ὀλίγον λείπυσα τὸ περίττωμα, 
καὶ τοσῶτον ὅσον εἰς τὴν γένεσιν ἱκανὸν μόνον, ἔξω δὲ μὰ 

“ Ψ ΄, ,΄ ᾽ν, ν “" ". προΐεσθαι. ὅσα δὲ ζῳοτόκα ἄνευ φοτοκίας (ταῦτα δ᾽ ἐςὶν 
" ᾿ » ,ὔ Υ͂ ΄ ν»,,»»»ν» Μ ἄνθρωπος καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα κώμπτει τὰ ὀπίσθια 

σκέλη ἐντός" ταῦτα μὲν γὰρ πάντα ζῳοτοκεῖ ἄνευ οτο- 
ὔ ͵ , ᾿ » Ν ν ΄ὔ΄ κίας) τότοις δὲ γίγνεται μὲν πᾶσιν, πλὴν εἴ τι πεπήρωται 

ἐν τῇ γενέσει, οἷον ὀρεύς, ἀ- μὴν ἐπιπολάζεσί γε αἱ καδάρ- 
σεις ὥσπερ ἀνθρώποις. δὴ᾽ ἀκριβείας δέ, πῶς συμβαῦει 
ταῦτα περὶ ἕκαςον τῶν ζῴων, γέγραπται ἐν ταῖς περὶ τὰ 

»“ ς ’ὔ 7 , ΄, ϑ, ,“ ’ - ζῷα ἱςορίαις. πλείςη δὲ γύεται κάθαρσις τῶν ζῴων ταὶ 
ἔςιν ὅτε ἀναλύονται αἱ κοιλίαι διὰ τὸ ὠποκρίνεσθαι περίτ- 15 γυναιξί, καὶ τοῖς ἄρρεσι πλείςη τοῦ σπέρμωτος πρόεσις 

τωμα εἰς τὴν κοιλίαν ὁ δυνάμενον πεφθῆναι καὶ γενέσθαι 

σπέρμα. ἔοικε δὲ καὶ τὴν μορφὴν γυνὴ καὶ παῖς, καὶ ἔςιν 
ΓΣ ν σ΄ μ᾿ Υ͂ ᾽ ,ὔ , ΝΣ. ΓῚ Ἄ, ἡ γυνὴ ὥσπερ ἄρρεν ἄγονον. ὠδυναμίᾳ γάρ τινι τὸ θηλύ 
ἐςι, τῷ μὴ δύνασθαι πέττειν ἐκ τῆς τροφῆς σπέρμα τὴς 

κατὰ λόγον τῷ μεγέθες. αἴτιον δ᾽ ἡ τῷ σώματος σύςασις 

ὑγρὰ καὶ θερμὴ ἴσα" ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῷ τοιέτῳ γύε- 
σθαι πλείςην περίττωσιν. ἔτι δὲ ἐδὲ τὰ τοιαῦτ᾽ ἔχει ἐν τῷ 

΄ », ἃ ἐπ : , ’ Η «, σώματι μέρη, εἰς ἃ τρέπεται ἡ περίττωσις, ὥσπερ ἐν τοῖς 
ὑςάτης. τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἢ αἷμα ἢ τὸ ἀνάλογον ἐν τοῖς ἀναΐ- 2 ἄλλοις" οὐ γὼρ ἔχει ὅτε τριχῶν πλῆθος κατὰ τὸ σῶμα, 
μοὶς διὰ ψυχρότητα τῆς φύσεως. ὥσπερ ὃν ἐν ταῖς κοι- 
λίαις διὰ τὴν ἀπεψίαν γίνεται διάρροια,, ὕτως ἐν ταῖς φλε- 

ὅτε ὑςῶν καὶ κεράτων καὶ ὀδόντων ἐκκρίσεις. σημεῖον δ᾽ ὅτι 
ἐν τοῖς καταμηνίοις τὸ σπέρμα ἐςΐν" ἅμα γώρ, ὥσπερ ε΄ 

᾿  ΥΥ̓͂ « “". ἌἍ « »“» Ῥ)  ὰ ) ᾽,ὔ -., 1 ’ὔ Ν 2 »“ 
ψὶν αἱ τ ἀλλαι αἱμορροῖδες καὶ αἱ τῶν καταμηνίων" καὶ ρητάι πρότερον, τοῖς ἄρρεσι γίνεται τὸ περίττωμα, τοῦτον 

᾿ ὃς [2 « -" ᾽ γ»ν “ὅν }Ὶ ν. ψ, ΄ ᾿ - Ζ. ᾿Ὶ 7 Σ ’ὔ ᾽ “- » αν Ὁ 
γαρ' αὑτὴ αἱμορροῖς ἐςιγ, ἀλλ, ἐκεῖαι μὲν διὰ νόσον, αὕτη καὶ τοῖς θήλεσι τὰ καταμήνια ἐπισημαίνει εν τῇ αὐτὴ ἌλΡ 

δὲ φυσική, ὥς ε φανερὸν ὅτι εὐλόγως γύεται ἐκ τούτου ἡ 25 κίᾳ, ὡς καὶ ἅμα διις μένων τῶν τόπων τῶν δεκτωκῶν ἑκα- 
γύεσις. ἔςι γὰρ τὰ καταμήνιω σπέρμα ἃ καθαρὸν ἀλλὰ 
δεόμενον ἐργασίας, ὥσπερ ἐν τῇ περὶ τὸς καρπὸς γενέσει, 
ὅταν ἤ μήπω διητημώη, ἕἔνεςι μὲν ἡ τροφή, δεῖται δ᾽ ἐρ-.. 

ψασίας πρὸς τὴν κάθαρσιν. διὸ καὶ μιγνυμώη ἐκείνη μὲν τῇ 

τέρα τὸ περιττώματος" καὶ ἀραιεμένων ἑκατέρων τῶν πλη- 
σίον τόπων ἐξανθεῖ ἡ τῆς ἥβης τρίχωσις. μελλόντων δὲ ὃμ- 
ςασθαι οἱ τόποι ἀναιδῶσιν ὑπὸ τῷ πνεύματος, τοῖς μὲν ἄρ- 
ρᾶσιν ἐπιδηλότερον περὶ τὰς ὄρχεις, ἐπισημαίνει δὲ καὶ περὶ 

γονῇ, αὕτη δὲ καθαρᾷ τροφῇ, ἡ μὲν γεννᾷ, ἡ δὲ τρέφει. 30 τὸς μαςύς, τοῖς δὲ θήλεσι περὶ τὸς μαςὺς μᾶλλον" ὅταν 
᾽ . »“ δ αν Ἁ . 

σημεῖον δὲ τῷ τὸ θήλυ μὴ προΐεσθαι σπέρμα καὶ τὸ γίνε- 
) » « , τ». ᾿ “ειὦνὉ ΝΌΟΝ Ἶ ἊΝ , 

σθαι ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τὴν ἡδονὴν τῇ ἁφῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τό- 
,ὔ ,ὔ 

πον τοῖς ἄρρεσιν᾽ καίτοι ὁ προΐενται τὴν ἰκμάδα ταύτην ἐν» 
φεῦθεν. ἔτι δ᾽ ὁ πᾶσι γίνεται τοῖς θήλεσιν αὕτη ἡ ἔκκρισις, 

γὰρ δύο δακτύλες ἀρθῶσι, τότε γύεται τὰ καταμήνια ταῖς 

πλείςαις. ἐν ὅσοις μὲν ὃν τῶν ζωὴν ἐχόντων μὴ κεχώρις αι 
Ν ΌΝ νι ,ὔ Ν φ ͵ ’ 

τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, τότοις μὲν τὸ σπῴμα οἷον κύημά 

ἐςιν. λέγω δὲ κύημα τὸ πρῶτον μῖγμα θήλεος καὶ ἄρρενος. 

ὠλλὰ τοῖς αἱματικοῖς, καὶ ἐδὲ τότοις πᾶσιν, ἀλλ᾽ ὅσων αἱ τς διὸ καὶ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἣν σῶμα γώεται, οἷον ἑνὸς πυρῶ 

ὑςέραι μὴ πρὸς τῷ ὑποζώματί εἰσι μηδ᾽ φοτοκῶσιν, ἔτι δ᾽ εἷς πυθμήν, ὥσπερ εξ ἑνὸς ᾧῦ ἣν ζῷον' τὼ γὰρ δίδυμα. τῶν 

2. Ὁ ὁ γίγνεται Ζ. || μὲ] μὲν γὼρ 5Ζ. [| 3. δὲ οτὰ 8. [Π 7. τὴν ἔκκρισιν οαι Ζ. ἢ 9. ἐν οχ ῬΘΥ. ἢ 10, τῷ οπι Ζ. ἢ 14. ἀπο- 
σπερματίζει. δῆλον] γίνεται τὸ σπέρμα. δηλοῖ Ζ. [] 12. πω] τε Υ, {Π 13, γὰρ] δὲ Υ, ἢ 1Δ.. δυομένοις ρν Ζ. ᾿ 17. γυνὴ καὶ] γυναμρὰ Ζ. ἢ 
18. τιν] τις ποὴ Ζ. 20. ἤ ροβὲ ἐξὶν οπι ἢ. || 21, ἐνῇ αἱ 8, οπὶ Ζ. || 23. αἱ τῶν κι καὶ] ἡ τῶν κ᾿ ῥύσις" καὶ Υ. | 24. αὗται δὲ 
φυσικαί, Ῥ. 1 28. ὅταν --- τροφή οὶ Υ, 1 5] ἕν }. ἢ διηττημένη Ζ. 29. ἀποκάθαρσιν᾽ Ζ. ἢ 31. τὸ γ.] τὸ μὴ γ. Κ. 1 82. τῇ ἀφῆ] ὃ 

τῇ ἀφῆ ΘΓ 1 34. ἔτι] ὅτι ργ Ζ. ᾿Π 3.5. τύτοις τοῖς 5, 1Π πᾶσιν οπὶ Ζ. ἢ ὅσον Υ. 
4. γὰρ] γὰρ ἐν 5, 1 ὦ. τοῖς κάτω --- ὠοτοκῦσιν οαχ Ζ, ΠΤ. δὲ οπι .δ. ἢ] ζῳοτοκεῖ Υ. ἢ 9. ἱκτίς ᾿ν Ζ, τὰ διτός Υ. ἵ μὲν οἵὰ 

"5. 1} 13. πεὴ τὸ ζῷα) περὶ ζώων Ῥ. ἃ 1΄.. κάθαρσι; γίνεται Ῥιδ, || ζῴων ϑηλειων Ζ. ἢ 15. τοῦ] ἡ τοῦ Ζ. ᾿ 18, τὰ οὗ Ζ. ἢ 19.}ϑν 

οτλ Ζ. 26, ἑκατέρα Υ, οτὰ Ζ. [[ 29. καὶ περὶ τὸς μαςὺς τοῖς δὲ] καὶ τοῖς Υ, ἢ 30. τοῖς -α μαςὺς οτχ Ζ. ἢ 31. δακτύλοις 5 ΚΥΚ.. 1 
ταῖς οἵα ῬΘΥ͂. || 34. θήλεος] ἐκ θήλεος ῬΞΤ. || 35. οἷον] οἷον ιξ Ζ. 



ΠΕΡΕῈ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Α. 

φῶν δύο φά ἐςιν. ἐν ὅσοις δὲ τῶν γενῶν διώριξαι τὸ θῆλυ 
καὶ τὸ ἄρρεν, ἐν δὲ τότοις ἀφ᾽ ἑνὸς σπέρματος ἐνδέχεται 
πολλὼ γύεσθαι ζῷα, ὡς διαφέροντος τῇ φύσει τῷ σπέρ- 
ματος ἐν τοῖς φυτοῖς τε καὶ ζῴοις. σημεῖον δέ, ἀπὸ μιᾶς 
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πῶς ποτὲ συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν τὸ ἄρρεν, καὶ πῶς 
ν΄" »“ Ὶ ΝΥΝ» ΄, αἴτιόν ἐςιὶ τὰ γινομέν τὸ σπέμα τὸ ἀπὸ τῷ ἄρρενος, πό- 

τερον ὡς ἐγυπάρχον καὶ μόριον ὃν εὐθὺς τῇ γοομένου σώ- 

ματος, μιγνύμενον τῇ ὕλῃ τῇ παρὼ τῷ θήλεος, ἢ τὸ μὲν 
γὰρ ὀχείας πλείω γύεται ἐν τοῖς πλείω δυναμένοις γεννῶν 5 σῶμα ἀθὲν κοινωνεῖ τὸ σπέρματος, ἡ δ᾽ ἐν αὐτῷ δύναμας 
ἑνός. ἢ καὶ δῆλον ὅτι ὑκ ἀπὸ παντὸς ἔρχεται ἡ γονή" ὅτε 
γὰρ ὧν κεχωρισμένα ἀπὸ τῷ αὐτῇ μέρους εὐθὺς ἀπεκρί- 

γ Υ ᾽ ,ὔ ᾿ ᾿ « 2 »ν . γετο, ὕτε ἅμα ἐλθόντα εἰς τὼς ὑςέρας ἐκεῖ διεχωρίζετο 

ἀλλὰ συμβαίνει ὥσπερ εὔλογον, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἄρρεν παρ- 

καὶ κύησις αὕτη μὲν γάρ ἐφιν ἡ ποίῶσα, τὸ δὲ συνις ἀ- 
μενον καὶ λαμβάνον τὴν μορφὴν τὸ τοῦ ἐν τῷ θήλει πε- 
ριττώματος λοιπόν. κατά τε δὴ τὸν λόγον οὕτω φαίνεται 
καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων. καθόλε τε γὰρ ἐπισκοπῆσιν ἃ φαΐεται 

ἔχεται τό τε εἶδος καὶ τὴν ἀρχὴν τὴς κινήσεως, τὸ δὲ θῆλυ 10 γιγνόμενον ἣν ἐκ τῷ παθητικῦ καὶ τῷ ποίῶντος ὡς ἐνυπάρ- 
τὸ σῶμα καὶ τὴν ὕλην, οἷον ἐν τῇ τῷ γάλακτος πήξει τὸ 

" “ Ν ,. ᾽ .ΝΝῪ)ν» Ζ : »᾿ Ἀ Ν ᾽ 
μὲν σῶμα τὸ γάλα ἐςΐν, ὁ δὲ ὁπός, ἡ πυτία, τὸ τὴν ἀρ- 

χὴν ἔχον τὴν συνιςᾶσαν, οὕτω τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ 
θήλει μεριζὄμιενον. δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν μερίζεται ἔνθα μὲν εἰς 

χοντος ἐν τῷ γινομένῳ τῇ ποιζντος, ὑδ᾽ ὅλως δὴ ἐκ τῦ κι- 
γομένα καὶ κιδντος. ἀλλὰ μὴν τό γε θήλυ, ἢ θῆλυ, κα- 

θητικόν, τὸ δ᾽ ἄρρεν, ἢ ἡ ἀρχὴ 
τῆς κνήσεως. ὥςε ἂν ληφθῇ τὰ ἄκρα ἑκατέρων, ἧ τὸ μὲν 

Υ Ν Υ ἄρρεν, ποιητικὸν καὶ ὅθεν 

“πλείω ἔνθα δ᾽ εἰς ἐλώττω ἔνθα δὲ ψιοναχῶς, ἕτερος 'σαὶ 45 ποιητικὸν καὶ κυῆν, τὸ δὲ παθητικὸν καὶ καήμενον, ὑκ ἔςιν 
λόγος. ἀλλὼ διὰ τὸ  μηθό γε διαφέρειν τῷ εἴδει, ἀλλ' 
ἐὰν μόνον σύμμετρον ἢ τὸ διαιράμενον πρὸς τὴν ὕλην, καὶ 
μήτε ἔλαττον ὥςε μὴ πέττειν μηδὲ συνιςάναι, μήτε πλεῖον 

ὥςε ξηρᾶναι, πλείω οὕτω γεννᾶται. ἐκ δὲ τοῦ συνις ἄντος 

ἐκ τύτων τὸ γηρόμενον ὦν, ἀλλ᾽ ἢ ὕτως ὡς ἐκ τῷ τέκτονος 
καὶ ξύλν ἡ κλύη, ἢ ὡς ἐκ τῷ κηρὰ καὶ τῷ εἶδες ἡ σφαῖ- 

ρα. δῆλον ἄρα ὅτι ὅτ᾽ ἀνάγκη ἀπιώαι τι ἀπὸ τῷ ἄρρενος, 
ὅτ᾽ εἴ τι ἀπέρχεται, διὰ τῦτο ἐκ τύότυ ὡς ἐνυπάρχοντος τὸ 

πρώτου, ἐξ ἑνὸς ἤδη ἣν γίεται μόνον. ὅτι μὲν ἦν τὸ θῆλυ 20 γιγνόμενόν ἐςξιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ κινήσαντος καὶ τῷ εἴδους, ὡς 
εἰς τὴν γένεσιν γονὴν μὲν οὐ συμβάλλεται, συμβάλλεται 

δέ τι, καὶ τῦτ᾽ ἐςὶν ἡ τῶν καταμηνίων σύςασις καὶ τὸ ἀνα- 
λογον ἐν τοῖς ἀναίμοις, ἔκ τε τῶν εἰρημένων δῆλον καὶ κα- 
τὼ τὸν λόγον καθόλου σκοπουμένοις. ἀνάγκη γὰρ εἶναι τὸ 

καὶ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς ὁ ὑγιασθείς, συμβαίνει δ᾽ ὁμολογῴ- 

μένα τῷ λόγῳ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων. διὰ τῶτο γὼρ ἔνια τῶν 
ἀρρένων καὶ συνδυαϊζομένων τοῖς θήλεσιν οὐδὲ μόριον οὐθὲν 
φαύεται προϊέμενα εἰς τὸ θῆλυ, ἀλλὼ τὐναντίον τὸ θῆλυ 

γεννῶν καὶ ἐξ Ὦ, καὶ τῦτ᾽ ἂν καὶ ἣν ἥ, τῷ γε εἴδει δια- 25 εἰς τὸ ἄρρεν, ο συμβαύει ἐνίοις τῶν ἐντόμων. ὃ γὰρ ἐν τοῖς 

φέρειν καὶ τῷ τὸν λόγον αὐτῶν εἶναι ἕτερον, ἐν δὲ τοῖς κε- 
χωρισμένας ἔχεςι τὰς δυνάμεις καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν 

φύσιν ἑτέραν εἶναι τῷ τε ποίδντος καὶ τῷ τάσχοντος. εἰ ἦν 
τὸ ἄρρεν ἐςὶν ὡς κινῶν καὶ ποιῶν, τὸ δὲ θῆλυ, ἢ θῆλυ, ὡς 

προϊεμένοις ἀπεργάζεται τὸ σπέρμα ἐν τῷ θήλει, τῦτο ἡ 
ἐν τῷ ζῴῳ αὐτῷ ὑγρότης καὶ δύναμις ἀπεργάζεται, εἶσι- 

φέροντος τοῦ θήλεος τὸ δεκτικὸν τοῦ περιττώματος μόριον. 
καὶ διὰ τῦτο τὰ τοιαῦτα τῶν ἴῴων συμπλέκεται μὲν πο- 

ααθητικόν, εἰς τὴν τὰ ἄρρενος τγονὴν τὸ θῆλυ ἂν συμβάλ- 30 λὺν χρόνον, διαλυθέντα. δὲ γεννᾷ ταχέως. συνδεδύας αι μὲν 
Ἅοιτο οὐ γονὴν ἀλλ᾽ ὕλην. ὅπερ καὶ φαύεται συμβαῖ- ὅν μέχρι ἂν συςήσῃ, ὥσπερ ἡ γονή' διαλυθέντα δὲ προ- 

γον" κατὰ γὰρ τὴν πρώτην ὕλην ἐςὶν ἡ τῶν καταμηνίων ἵεται τὸ κύημα ταχέως. γεννᾷ γὰὼρ ἀτελές" σκωληκοτοκεῖ 
σις. γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα, μέγιςον δὲ σημεῖον τὸ συμβαῖνον 

“1 Ἑαὶ περὶ μὲν τύτων διωρίσθω τὸν τρόπον τῦτον.. ἅμα περὶ τὸς ὄρνιθας καὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος τῶν φοτόκων τῷ 
δ᾽ ἐκ τότων φανερόν, περὶ ὧν ἐχόμενόν ἐςιν ἐπισκέψασθαι, 35 μήτε ὠπὸ πάντως εἶναι τὸ σπέρμα τῶν μορίων, μήτε προν 

4. φῶ» ζώων Υ7Ζ. {Π{ κεχώριςαι Υ΄, Ἱ 2. δὴ Υ͂, οτα Ζ. ἢ ἰνδέχεται σπέρματος 8. ΠΠ 5. γίνεται] δύναται Ῥ. 1} 6. ἄρχεται Υ. ἢ 1. ἂν 

στὰ ῬΟΤΡ. |ἰ ἀπεκρίεται Ῥ Ἰ 9. παραδέχεται 8. 1] 10. τε οαπ Ζ, Π 12. ἡ πιτνα Ζ. ἰὶ 48. συνιςῶσαν Ῥ. || 16. διὰ οταὰ Ζ. ἢ 4] δὲ 
Ῥ. καὶ 18. ἔλαττον -- μηδὲ οτὰ Ζ. ||: πλείων }, πλείω Υ͂, ἃ 19. οὕτω ογα Ζ. ἢ 20. ὅτε .5. ἢ 22. τὸ] ἡὶ τὸ ῬΑ͂ΖΤ. 1] 24. λόγον καὶ καα 
δόλου .5.7. ἢ τὸ] τε τὸ Ζ. ᾿ 25. γε εἴδει) γένει τῶ τε εἴδει Ζ. [] διαφέρει 5Ζ. ἢ 29. ἢ .5. 1] 30. εἰ τηι τ. ἄ, γογηι ρει Ζ. ἂν οἵα ῬΦΎ. ἡ 

αυμβάλοιτο Ζ. ἰὶ 31. συμβαίνειν ῬΑΥ͂. 11 32. κατὰ γὰρ τὴν πρώτην ὕλη} ἡ γὰρ πρώτη ὕλη Ζ. 

: Ὡ. ἰςι οπι Ζ. ᾿| 5. κύησις καὶ δύναμις ῬΘΤ, || 6. αὐτὴ 57. 1 17. καὶ] κατὰ 8. 1 8. γε ῬΔΥ. ἢ τῶτο Ζ. ᾿ 10. ἣν οι δ. ἢ 

ἐκ οσὐὰ .»Ῥ. {᾿ τὸ ροβὶ καὶ οτὰ Ζ. [| ὡς -- 11. ποιῶγτος ογη .5 7. 11. γενομένω Ζ. δὰ .8., ογταὰ Ζ. [|| 18. ἐκ ἀνάγκη ἐκοχρδεσθαί ῬΦΥ͂. Ι 
49. τι ἀπέρχεται) παρέχεται 5, παρέχεται ἀπὸ τύτυ ΥΥ, 1 διὰ οαὰ δ. ἢ ἐκ τότυ οἵὰ Ζ' [[ 20. γενόμενέν }, γεπώμενόν Ζ. ᾿ ὡς γοδὶ 

εἴδους οἦα Ῥδῦ. ᾿ὶ 24. προϊίμενον Ῥι5Ζ. ἢ 25. οἷον συμβαίνει ἐν ἐνίοις Ζ, [Π ἂν οχὰ Ζ. || 26. τύτοις Ζ. "} ἡ οτα ,5 7. 1] 27. θερμότης Ζ. 
28. περιττώματος μόριον] σπέρματος ῬΘΎΥ͂. || 29. καὶ] ὅθεν καὶ 5.05. 1] συνέχονται Ζ. ἢ 30. μὲν ζη] γὰρ Ζ. ἢ] 31. μέχρις ΙΖ. ἢ ὅταν 

«5, Ὁ “ΡΖ. 1! τροΐνται Ῥ. 11 34, τὸ οτὰ 4Ρ. Ἰ ὠοτοκύντων (δ. 

Ζεετι 
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ἔξσθαι τὸ ἄρρεν τοῖστόν τι μόριον ὃ ἔςαι ἐνυπάρχον τῷ γιν- 
γηθέντι, ἀλλὰ μόνον τῇ δυνώμει τῇ ἐν τὴ γονῇ ζῳοποιεῖν, 
φ γ ᾽ .“ ,. “] 3 . Ν ΔΟ ἡ 
ὥσπερ εἴχομεν ἐπὶ τῶν ἐντόμων, ἐν οἷς τὸ θῆλυ προΐεται 

᾽ ν,΄|υ "7 Ν ς ΄ , εκ εἰς τὸ ἄρρεν. ἐκν τε γὰρ ὑπηνέμια τύχῃ κύνσα ἡ ὄρνις, 

ἐὰν μετὼ ταῦτα ὀχεύητω, μήτω μεταβεβληκότος τῷ ὡδ 

ἐκ τῷ ὠχρὸν ὅλον εἶναι εἰς τὸ Χευκαύεσθαι, γόνιμα γίνει 
ταὶ ἀντὶ ὑπηνεμίων" ἐαν τε ὑφ᾽ ἑτέρου ὠχευμένη καὶ ἔτι 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΚΝ ΤΕΝΕΣΕΩΣ Α. 

γνόμενον, διὰ τὸ ἐν τῷ θήλει εἶνωι τὴν ὕλην, ἐξ ἧς ἐςὶ τὸ 
δημαργέμενον. καὶ εὐθὺς τὴν μὲν ἀθρόον ὑπάρχειν ἀναγ- 

-" με ΄ Ν ,΄ Ν “ Ν » καὶον ἔξ ἧς συγίξαται τὸ κύημα τὸ πρῶτον, τὰν δ᾽ ἐπεγί 
φεσθαι δεῖ τὰς ὕλης, ἦ᾽ «αὐξανηται τὸ χυόμενον. ὥς ἀνάγκη 

ὃ ἐν τῷ θάλει ὑπάρχειν τὸν τύκον᾽ καὶ γὰρ πρὸς τῷ ξύλῳ 
ὁ τέκτων καὶ πρὸς τῷ πηλῷ ὁ κεραμεύς, καὶ ὅλως πᾶσα 
ς Η ΄ - ’ ε» [4 Ἁ ““ Υ φΦ ᾿ 
ἡ ἐργασία καὶ ἡ κῥησις ἡ ἐσχάτη πρὸς τῇ ὕλῃ, οἷον ἡ 

ὠχροῦ ἕντος,. κατὰ τὸν ὕςερον ὑχεύσαντα τὸ γένος ἀπο- οἰκοδύμωσις ἐν τοῖς οἰκοδυμυμένοις. λάβοι δ᾽ ἂν τις ἐκ τό- 

βαίνει πῶν τὸ τῶν νεοττῶν διὸ ἔνιοι τῦτον τὸν τρόπον τῶν τῶν καὶ τὸ ἄρρεν πῶς συμβάλλεται πρὸς τὴν γένεσιν" δὲ 
περὶ τὰς ὄρνιθας τὰς γενναίας σπυδαϊζόντων ποίζσι, μετω- τὸ γὰρ τὸ ἄρρεν ἅπαν προΐεται σπέρμα, ὅσα τε προΐεται τῶν 
βάλλοντες τὰ πρῶτω ὀχαεῖα καὶ τὰ ὕςερα, ὡς ὁ συμμῇα ἀξρένων, ὑθὲν μόριεν τὰτ᾽ ἐςὶ τῷ γιγνομών κυήματος, ὧσ- 
ἡνύμενον καὶ ἐγυπαάρχον, ὁδ᾽ ὠπὸ καντὰς ἐλθὸν τὸ σπέρμα. περ δ᾽ ἀπὸ τῷ τέιτονος πρὸς τὴν τῶν ξύλων ὕλην ὅτ᾽ ἀπ- 
ἀπ᾿ ἀμφοῖν γὰρ ὧν ἦλθεν, ὥς εἶχεν ἂν δὶς ταὐτὰ μέρη. ἔρχεται οὐθέν, οὔτε μόριον ἐθέν ἐξιν ἐν τῷ γιγνομένῳ τῆς 
Δ ,Ν ΄ ,- ἊΝ Ψ Σ,, ΑΔ »ν, 9. λ) Ν ν ὌΙ ἄν ΟΡ ἀλλὰ τῇ δυνάμει Ὁ τ θρῦθοε σπέρμα τὰν ἐν τῷ ϑῖλει Ττικτονκκῆς, ἐλλ ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος ὠπ ἐκειν ΕὙγϑαῖνι 

ὕλαν καὶ τροφὴν ποιάν τυ κατασχευάζει. τῶτο γὼρ ἐγ- 16 διὰ τῆς κρήσεως ἐν τῇ ὕλῃ, καὶ ἡ μὲν ψυχρὶ ἐν ἦ τὸ εἰ 
ν- . 2 ν “ “ εν» ΄, “ ΣΝ -" Γ᾽ ᾿ φ 

δέχεται ποιεῖν τὸ ὕςερον ἐπεισελθὸν ἐκ τοῦ θερμᾶναι καὶ δὸς καὶ ἡὶ ἐπιςήμη κρῖσι τὰς χεῖρας. ἦ τι μόριον ἕτερον 
πέψαι" λαμβάνει γὼρ τροφὴν τὸ ὠὸν ἕως ἂν αὐξάνηται, ποιάν τινα αὐησιν, ἑτέραν μὲν ἀφ᾽ ὧν τὸ γιγνόμενον ἔξε- 
τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβαίνει καὶ περὶ τὴν τῶν ἰχθύων γένεσιν τῶν μον, τὴν αὐτὴν δὲ ὠφ᾽ ὧν τὸ αὐτό, αἱ δὲ χεῖρες καὶ τὼ 
φοτοκυμένων. ὅταν γὰρ ὠποτέκῃ τὰ ὠὰ ἡ θήλεικ, ὁ ἀρ- ὄργανα τὴν ὕλην, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ φύσις ἡ ἐν τῷ ἄρρειι 
»» ἐπιρραίνει τὸν θυρόν" καὶ ὧν μὲν ἂν ἐφάψηται, γόνε τὸ τῶν σπέρμα προϊεμένων χρῆται τῷ σπέρματι ὡς ὀργάῳ 

“ ᾿» ἔα Ὁ ἡ 5 ᾽ ᾿ ΕᾺ 4 ᾽ Ψ ἣ ᾽ -» Ν 
μα ταῦτα γύεται τὼ φαΐ, ὧν δ᾽ ἂν μή, ἄγονα, ὡς ὧκ εἰς καὶ ἔχοντι κόησιν ἐνεργείῳ, ὥσπερ ἐν τοῖς κατὰ τέχνην ὙΕ 
τὸ ποσὸν συμβαλλομώου τοῖς ζῴοις τῇ ἄρρενος, ἀλλ᾽ εἰς νομώοις τὰ ὄργανα κινεῖται" ἐν ἐκείνοις γάρ κως ἡ κδησκ 
τὸ ποιόν. «τῆς τέχνης. ὅσα μὲν οὖν προΐεται σπέρμα, συμβάλλεται 

“Ὅτι μὲν ἦν ὅτ᾽ ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται. τὸ σπέρμα τῆτον τὸν τρόπον εἰς τὴν γένεσιν" ὅσα δὲ μὴ προΐεται στέρ- 
τοῖς προεμένοις σπέρμα τῶν ζῴων, ὅτε τὸ θῆλυ πρὸς τὴν 25 μα, ἀλλ᾽ δαφήσι τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν τῶν αὐτῷ τι μο- 
γέμεσιν ὕτω συμβάλλεται τοῖς συνιςτμιόοις ὡς τὸ ἄρρεν, 
ὠλλὰ τὸ μὲν ἄρρεν ἀρχὴν κινήσεως, τὸ δὲ θῆλυ τὰν ὕλην, 

δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. διὼ γὰρ τῶτο ὅτ᾽ αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ 

βίων, ὅμοιον ἔοικε ποιοῦντι ὥσπερ ἂν εἰ τὴν ὕλην κομίσεί 

τις πρὸς τὸν δημικργόν. δὲ ἀσθένειαν γὰρ τῶν τοιέτων ἀρ- 

ρέων οὐθὲν δὲ ἑτέρων αἷα τε ποιεῖν ἡ φύσις, ἀλλὰ μόλις 
“Δ δύ -ο Χ ᾽ “Ὁ “ , » ὦ ’ ᾽ ᾿ ς ’ Υ͂ “ν, γονᾷ τὸ θῆλυ" δεῆται γὰρ ὠρχὴς καὶ τοῦ κινήσοντος καὶ αὐτῆς προσεδρευάσης ἰσχύεσιν αἱ κινήσεις, καὶ ἔοικε τεῖ 

διορῶντος. ἀλλ᾽ ἐνίοις γε τῶν ζῴων, οἷον τοῖς ὄρνισι, μέχρι 30 πλιίττασιν, ὁ τοῖς τεκταινοριώοις" ὁ γὰρ δι᾿ ἑτέρε θιγγώ- 
᾿ ν, αὶ ’ ΄ “ - δ “ -.,ἮἜ.«Ἄ ΄ὕ Ἧς 0. »ἊΝ - “Ὁ τινὸς ἡ φύσις δύναται γεννᾶν" αὗτωι γαρ συνιςῶσι μέν, νουσω δημιουργεῖ τὸ συνις μενον, ἀλλ᾽ αὐτὴ τοῖς αὐτῆς 
22 ἀτελῆ δὲ συνιςᾶσι τὼ καλέμενα ὑπηνέμμα εὐά. ἥ τε γές μορίοις. 

γεσις ἐν τῷ θήλει συμβαίνει τῶν γσομένων, ἀλλ᾽ ὑκ εἰς τὸ Ἔν μὲν ὅν τοῖς ζῴοις πᾶσι τοῖς πορευτικοῖς κεχιώρε. 2}. 
ἄρρεν᾽ οὔτ᾽ αὖ τὸ ἄρρεν προΐετωι τὴν γονὴν οὔτε τὸ θῆλυ, καὶ τὸ ϑῆλυ τῷ ἄρρενος, καὶ ἔςιν ἕτερον ζῷον θῆλυ καὶ 
ἀλλ᾽ ἄμφω εἰς τὸ δῆλυ συμβάλλονται τὸ παρ᾽ αὐτῶν γι- ὅδ ἕτερον ἄρρτι, τῷ δὲ εἴδει ταὐτόν, οἷον ἄνθρωπος ἀμφότε- 

1. τὰ μύριον τοιίῶτον Ῥι || ἃ, ὡς οτὰ δ. [ ἂν Ζ. ἢ 5. ἄντε Ζ. ἢ μήπω οτα ῬΔΥ͂. ἢ 6.. ἑδαι ὅλον ῬΥ͂. ἢ 1. ὠχευμία ῬΥ͂Ζ, ἐχοΐ- 
μυα 8. 11. ὕςξερον Ζ. ἢ συμμυγυμίνε καὶ ἐνυπάρχοντος ῬΘΥ, 12. ἀδ᾽} ἀλλ᾽ δ. {Π|Ἰλθόντος σπέρματος. ἐπ᾿ Υ καὶ 13. ὡς Ζ. ἵ ταῦτα 
τὸ 42Ζ.} 14. τὸ οἵα 7. [Π|σπέρμα] ἡ σπερμα Ζ. ἢ “ν Ζ, οἵα .5. 1 τηῖ θηλεικι Ζ. ἢ 415. κατασκευάζον Ζ. ἢ 16. τὺ ὕςερον} πρότφω 

ῬΔΥ͂. ἢ ἰκ τοῦ καὶ 2. ἢ 20. ἀπερραίνει δ. 1 ὧν διϊα μὲν δ, οἵα , [γόνιμα καὶ ταῦτα δ. 11 3ή, ὑτ᾽] ἐκ Ζ. αὶ 27. τὴν οκ Κὶ ἢ 
80. τε Ζ. 1] 834. οὔτ᾽ αὖ καὶ ἐκ αὐτὸ Ζ. ἢ 35. συμβάλλοντα δ, ξυμβάλλονται Ῥ, {Π πεὶ Ῥ. 

2, εὐθὺ ῬΑΤ. 1 3. ὑγγύεσθαι ἀὰ τῆς ΘῪΥ οἱ οοττ Ζ. ἢ ἅ. ἵν᾽ κὐξανηται] εἴπερ δύναται δ. εἰ οοχτ Ζ. {[πκχυύμενον ,δΖ. ἢ 5. ἐν» 

πάρχειν Ῥ)ΊΤ. γὰρ Ῥοεὶ ξ. οἠμῖϑθα καὶ, Ζ, [τὸ ξύλον Ῥ. ᾿Π 1. ἡ τογίϊατα οχὰ .8Ζ, φυαηίυπι οαὶ Ζ. ᾿| 13.. ὅτε μόριον ὑϑέν οἵα ὁ. 1 
48. καὶ τὰ ὄργανα] τὰ δργη, τιὶ δ᾽ ὄργ. ἅΖ, ἢ 49. ἡ απίο ἐν οπλ Ζ. ἢ 20. σπερμάτων προϊυμένων Ῥὶ προϊεμέναν σπέρμα Ζ. ἢ 24. κανόσως 

ἱνεργεία, ῬΘῚ, ἢ κθησιν ἢ ἐνερηείας. Ζ. ἢ 2λ. σπέρμα οτὰ Ῥ. ἢ 2.5. εἰς] πρὸς Ὁ. 11 αὐτῶν ῬΟ [ἢ τι οἵα ΣΙ ἢ! 26. ποιοῦντι] τοιοῦτόν τι ἅζ. ἢ 
28. οὐδὲ ,δ. ᾿ὶ 81. αὐτοῖς 5. ἢ 3,5. ταυτὸ δ. ΠΠ| ἄνθρωπος ἢ ἵππος ἀμῴ. Ζ. 
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ρα" ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς μεμιγμέναι αὗται αἱ δυνώμεις εἰσί, 
καὶ ὁ κεχώριςαι τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος. διὸ καὶ γωνᾷ αὐτὰ 
ἐξ αὐτῶν, καὶ προΐεται ὁ γονὴν ἀλλὰ κύημα τὰ καλύ» 

μενα σπέρματα. καὶ τῦτο καλῶς λέγει ᾿Εμιπεδοκλῆς πορής 

σας “ὅ 
“γὼρ φὸν κύημά ἐςι, καὶ ἔκ τινος αὐτῷ γίγνεται τὸ ζῷον, 
τὸ δὲ λοιπὸν τροφή, καὶ ἐκ τῷ σπέρματος καὶ ἐκ μέρες 
γίγνεται τὸ φυόμενον, τὸ δὲ λοιπὸν τροφὴ γίγνεται τῷ 
βλαςῷ καὶ τῇ ῥίζῃ τῇ πρώτῃ. τρόπον δέ τινα ταῦτα συμ- 
βαίει καὶ ἐν 
τὸ ἄρρεν. ὅταν γὰρ δεήσῃ γεννᾶν, γύεται ὠχιριςον, ὥσ- 
ἀἐρ ἐν τοῖς φυτοῖς, καὶ βύλεται κα ἡ φύσις αὐτῶν ἕν γίνε- 

σθαι" ὕπερ ἐμφαίνεται κατὰ τὴν ὄψιν μιγνυμένων καὶ συν- 
δυαζομένων, ἔν τι Ἰῷον γίγνεσθαι ἔξ ἀμφοΐ. καὶ τὼ μὲν 
μὴ προϊέμενα σπέρμα πολὺν χρόνον συμπεπλέχθαι πέφυ- 15 
κεν, ἕως ἂν συςήσῃ τὸ κύημα, οἷον τὰ συνδυαζόμενα τῶν 
2. “ λῶν Ψ ΓΕῚ »Ἥν» ,ὔ 2 
ἐντόμων" τὰ δ᾽, ἕως ὧν ἀποπέμψη τι τῶν ἐπεισάκτων αὖ- 

τῇ μορίων, ὃ συςξήσει τὸ κύημα ἐν πλείονι χρόνῳ, οἷον ἐπὶ 
“« ᾽ ΄ Ἁ Ν" ΠῚ ΄ὔ « τῶι ᾿ἀρβίμδν, πὰ μὲν γὰρ ἡμέρας τι μόριον συνέχεται, ἡ 

δὲ γονὴ ἐγ 
τον ὠπολύεται. καὶ ἀτεχνῶς ἔοικε τὰ ζῷα ὥσπερ φυτὰ 
εἶναι διαιρετά, οἷον εἴ τις κάκενα, ὅτε σπέρμα ἐξενέγε 
πειεν, διαλύσειε καὶ χωρίσειεν εἰς τὸ ὀυπάρχον θῆλυ καὶ 

ἄρρεν. καὶ ταῦτα πάντα εὐλόγως ἡ φύσις δημιυργεῖ: τῆς 

5 

μὲν γὰρ τὰ φρονεῖν ὥσπερ ἐδὲν εἶνα; δυκεῖ τὸ κοινωνεῖν ἁφῆς 
καὶ γεύσεως μόνον, πρὸς δὲ ἀναισθησίαν βέλτιςον" ὠγαπη» 
τὸν γὰρ ἂν δόξειε καὶ ταύτης τυχεῖν τῆς γνώσεως, ἀλλὰ 
μὴ κεῖσθαι τεθνεὺς καὶ μὴ ὄν. διαφέρει δ᾽ αἰσθήσει τὰ ὶ ζῷα 

ὅτω δ᾽ φοτοκεῖ μακρὰ δένδρεα πρῶτον ἐλαίας." τό τε 4 τῶν Ἰώντων μόνον. ἐπεὶ δ᾽ ἀ ᾿ἀνάγκη καὶ Ὧῶν, ἐὼν ἢ ζῷον, ὅ» 
τὰν δεήσῃ ἀποτελεῖν τὸ τὰ ζῶντος ἔργον, τότε συνδυαζεται 
καὶ μίγνυται καὶ γίγνεται ὡσπερανεὶ φυτόν, καθάπερ εἷ- 
πομεν. τὰ δ᾽ ὀςρακόδερμα τῶν ζῴων μεταξὺ ὄντα τῶν ζῴων 
καὶ τῶν φυτῶν, ὡς ἐν ὠἀμφοτέροις ὄντα τοῖς γένεσιν, ἀδετέ- 

τοῖς κεχωρισμένον ἔχωσι ζῴοις τὸ θήλυ καὶ 10 ρων ποιεῖ τὸ ἔργον" ὡς μὴ γὰρ φυτὸν ὃν ὑκ ἔχει τὸ θῆλυ 
καὶ τὸ ἄρρεν καὶ ὁ γενᾷ εἰς ἕτερον, ὡς δὲ ζῷον ὁ φέρει ἐξ 
αὑτῷ καρπὸν ὥσπερ τὰ φυταΐί, ἀλλὰ συνίξαται καὶ γεννῶν 
ται ἔκ τινος συς σεως γεοδιδὲς καὶ ὑγρᾶς. ἀλλὼ περὶ μὲν 
τῆς τότων γενέσεως ὕςερον λεκτέον, 

Β. 
Τὸ δὲ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ὅτι μόν εἰσιν ἀρχαὶ γενέ- 

σεως ἦρπται πρότερον. καὶ τίς ἡ δίναμις, καὶ ὁ λόγον, τὴς 
ἐγ ἡμέραις συνίςησι πλείοσιν" τρί μεὰ δὲ τὸ τοί - οὐσίας αὐτῶν" διὰ τί δὲ γύεται καὶ ἔς! τὸ μὲν λυ τὸ δ᾽ 

ἄρρεν, ὡς μὲν ἐξ ἀνάγκης χαὶ τῷ πρώτα κινῆντος καὶ ὁποίως 
ὕλης, προϊόντα πειρᾶσθαι δεῖ φράζειν τὸν λόγον, ὡς δὲ διὰ 
τὸ βέλτιον καὶ τὴν αἰτίαν τὴν ἕνεκα τινος, ἄνωθεν ἔχει τὴν 

ἀρχήν. ἐπεὶ γάρ ἐςι τὰ μὲν ἀϊδια καὶ θεῖα τῶν ὄντων, τὰ 
μὸν γὰρ τῶν φυτῶν ὑσίας ὑθέν ἐςὶν ἄλλο ἔργον ὁδὲ πρᾶξις 25 δ᾽ ἐνδεχόμενα καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ 
ἀδεμία πλὴν ἡ τῷ σπέρματος γώεσις, ὥς ἐπεὶ τῦτο διὼ 
«τῷ θήλεος γίνεται καὶ τῷ ἄρρενοξ συνδεδυασμένων, μίξασα 

ταῦτα, διέθηκε μετ᾽ ἀλλήλων’ διὸ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀχώρις ον 
τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. ἀλλὰ περὶ μὲν φυτῶν ἐν ἑτέροις 

θέον αἴτιον ἀεὶ κατὰ τὴν αὑτῷ φύσιν τῷ βελτίονος ἐν τοῖς 

ἐνδεχομένοις, τὸ δὲ μὴ ἀΐδιον ἐνδεχόμενόν ἐς τ καὶ εἶκι καὶ 

μεταλαμβάνειν καὶ τῷ χείρονος καὶ τῷ βελτίονος, βέλτιον 

δὲ ψυχὴ μὲν σώματος, τὸ δ᾽ ἔμψυχον τῷ ὠψύχιε διὰ τὴν 
ἐπέσκεπται, τῷ δὲ Ἰῴν ὁ μόνον τὸ γεννῆσαι ἔργον (τῦτο μὲν30 ψυχήν, καὶ τὸ εἶναι τὰ μὴ εἶναι καὶ τὸ Ὧν τῷ μὴ Ὧν, 

γὰρ κοινὸν τῶν ζώντων πάντων), ἀλλὰ καὶ γνώσεως τινος διὰ ταύτας τὰς αἰτίας γέεσις ζῴων ἐς. ἐπεὶ γὰρ ἀδύνω- 

᾿ πάντα μετέχεσι, τὼ μὲν πλείονος, τὰ δ᾽ ἐλάττονος, τὰ δὲ σος ἡ φύσις τῷ τοιότε γύνς ἀΐδιος εἶναι, καθ᾽ ὃν ἐνδέχεται 

πάμπαν μικρᾶς. αἴσθησιν γὼρ ἔχεσιν, ἡ δ᾽ αἴσθησις γνῶ- τρόπον, κατὰ τῦτόν ἐςῖιν ἀΐδιον τὸ γινόμενον. ἀριϑμῷ μὰν ἦν 

σίς τις. ταύτης δὲ τὸ τίμιον καὶ ἄτιμον πολὺ διαφέρει σκο- ἀδύνατον (ἡ γὰρ ὑσία τῶν ὄντων ἐν τῷ καθ᾽ ἔκαςον" τοιῶτον 
πῦσι πρὸς φρόνησιν καὶ πρὸς τὸ τῶν ὠψύχων γος. πρὸς 85 δ᾽ εἴπερ ἦν, ἀΐδιον ἂν ἤν), εἶδει δ᾽ ἐνδέχεται, διὸ γένος «ἰεὶ 

8. ἑαυτῶν 1.5. 11 ὦ προΐσται ῬΑΥ. 5. μικρὰ ῬΘΥ. ἢ δένδρα Κ΄, ἢ 7. καὶ ἰκ τῦῦ τῦ »Φ. ἢ ἱκ μέρυς] μέρνς Ζ. ἢ 8. λοιπὸν ἐν 
αὐτῷ τροφὴ Ζ. ᾿ὶ 9. ταντὰ Υ͂. "ἢ 41. δεήσῃ γονᾶν! ἣν γένηται καὶ γονᾷ, ῬΔΥ͂. ᾿ 13. φαδεται Ζ, [1 συνδναζόγτων Ζ. ἢ 15. μὴ οἴὰ δ. ἢ 
συμπεκλέχϑαι πίφυκεν συμπκίφυκεν Ζ, [ 47. αὐτὰ Υ, Π.,48. οἷον ὑπὶ τῶν ἐναίμων] τῶν ἀναίμων ῬΘΥ. 1] 20. σννίξαται Υ΄. 11 22. διηρημόνα 

ΤΥ. Ἱ ὅταν ΘΚ... ἢ ἰξενέγκη ῬΘΥ͂. 24. ἃ φύσις εὐλόγως Ῥ. ἢ 29. φυτῶν τύτων ῬΔῪ. ἡ 80. ἕσκεπται Ζ. || 81. ζώων ΡΣ ἢ ὡ- 
πάντων Ῥ. Ἰ| 3834. καὶ τὸ ἄτιμον 8. ξ 

1. τὸ φρονεῖν} φρόνησιν 57. ἢ 2. δὲ οχὰ .5. 1} ἀναισθησίαν] φντὸν ἢ λίθον Ζ. ἢ 8. ὧν οτὰ 3. ἢ δόίξη ῬΥ͂. 1 κα ταύτης] τὸ ταύτης 

ΡΣ, τοσαύτης 8. 1] 7. καὶ γίγνεται ογὰ Τ΄., Π ὡσπερὰ ῬΥ͂. 10. ποιεῖ νεται μόνων ΔΚ. ἢ τὸ ὁπ Υ. ἢ δι οπὲ Ζ. "ὶ 11. εἰς τὸ. ἕτεραν 

ῬΘΦΥ. 20. δὲ οταὰ Ζ. ἢ 21. τ] τὸ τὸ Ζ. ἢ ποίας .5. 22. πειρᾶσβαι οἵα Υ. ἢ 23. κἰτίαν τῶν εκά δ. ἢ ἄννθεν ἀπὸ τὸ πιωτὸφ ὕχει 

Ῥ. ἡ 8ά. ἀϊδιότατα δ. ἢ καὶ οἵα Ζ. ἢ θειότερα Υ΄, θειότατα Ῥδ. Ἐ 80. καὶ ροϑὲ εἶναι ογα Ζ. } 31. ΝΕ τῶν ζώων Κι, Ἰ ἐπειδὴ 5. ἢ 
833. ὅν οἵα Ζ. ἢ 34. ὄντων] πάντων Ῥ. 1 35. ἀνθρώπων ἀὴὲ Ζ. 

Ζ:::2 
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ἀνθρώπων καὶ ζῴων ἐςὶ καὶ φυτῶν. ἐπεὶ δὲ τέτων ἀρχὴ τον ὕτω ζῳοτοκεῖ θύραζε, οἷον τὰ σελάχὴ καλύμπα. τῶν 
τὸ θῆλυ “καὶ τὸ ἄρρεν, ἕνεκα τῆς γενέσεως ὧν εἴη τὸ θῆλυ δ᾽ φοτοκόντων τὰ μὲν τέλειον προΐεται τὸ φέν, οἶον ὄρηδες 
καὶ τὸ ὦρρεν ἐν τοῖς ἔσιν. βελτίονος δὲ καὶ θειοτέρας τὴν φύ- καὶ ὅσα τετρώποδα φοτοκεῖ καὶ ὅσα ἄποδα, οἷον ταῦραι 
σιν ὕσης τῆς αἰτίας τῆς κινόσης πρώτης, ἣ ὁ λόγος ὑπάρχει καὶ χελῶναι καὶ τῶν ὄφεων τὸ πλεῖςξον γόος (τὰ γὰρ τύ. 

καὶ τὸ εἶδος τῆς ὕλης, βέλτιον καὶ τὸ κεχωρίσθαι τὸ κρεῖτ-. 5 των ὰ ὅταν ἐξέλθῃ, ὑκέτι λαμβάνει αὔξησιν), τὰ δ ἀτι- 
τὸν τῇ χείρονος. διὼ τῶτ᾽ ἐν ὅσοις ἐνδέχεται καὶ καθ᾽ ὅσον λῆ, οἷον οἵ τ᾿ ἰχθύες καὶ τὰ μαλακόςρακα καὶ τὰ μαλώ. 

ἐνδέχεται, κεχώριςαι τῷ θήλεος τὸ ἄρρεν. βέλτιον γὰρ καὶ κια καλύμενα" τότων γὰρ τὰ φὰ αὐξάνεται ἐζελθέτε, 
θειότερον ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἢ ἀρρεν ὑπάρχει τοῖς γιο- πάντα δὲ τὰ ζῳοτοκῶντα ἢ ὠοτοκῶντα ἔναιμά ἐςιν, καὶ τὸ 

μένοις" ὕλη δὲ τὸ ἢ θῆλυ. συνέρχεται δὲ καὶ μίγνυται ἔναιμα ἣ ζῳοτοκεῖ ἢ ὠοτοκεῖ, ὅσα μὴ ὅλως ἀγονά ἐςπ, 
πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς γενέσεως τῷ θήλει τὸ ἄρρεν" αὕτη τὺ τῶν δ᾽ ἀναίμων τὰ ἔντομα σκωληκοτοκεῖ, ὅσα ἢ ἐκ συν 
γὰρ κοινὴ ἀμφοτέροις. κατὰ μὲν ἔν τὸ μετέχειν τὸ θήλεος δυασμὰ γύεται ἢ αὐτὰ συνδυάζεται. ἔςι γὰρ ἔνια τοιαῦτα 
καὶ τῷ ἄρρενος ζῇ, διὸ καὶ τὰ φυτὰ μετέχει ζωῆς" κατὰ τῶν ἐντόμων; ἃ γίεται μὲν αὐτόματα,, ἔςι δὲ θήλεα καὶ 
δὲ τὴν αἰσθησιν τὸ τῶν ζῴων ἐςὶ γένος. τότων δὲ σχεδὸν ἐν ἄρρενα, καὶ ἐκ συνδυαζομένων γίνεταί τι αὐτῶν, ἀτοὶς 
πἄσι τοῖς πορευτικοῖς κεχώριςαι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν διὰ μέντοι τὸ γιγνόμενον" ἡ δ᾽ αἰτία εἴρηται πρότερον ἐν ἑτέρι, 
τὼς εἰρημένας αἰτίας" καὶ τότων τὰ μέν, ὥσπερ ἐλέχθη, 15 συμβαίνει δὲ πολλὴ ἐπάλλαξις τοῖς γόεσιν. ὕτε γὰ τὲ 
«προΐεται σπέρμα, τὰ δ᾽ ὁ προΐεται ἐν τῷ συνδυασμῷ. τότε δίποδα πάντα ζῳοτοκεῖ (οἱ γὰρ ὄρνιθες φοτοκῦσιν) ὑπ᾽ φν- 
δ᾽ αἴτιον ὅτι τὰ τιμιώτερα καὶ αὐταρκέςερα τὴν φύσιν ἐςίν, τοκεῖ πάντα (ὁ γὰρ ἄνθρωπος ζῳοτοκεῖ), ὅτε τὰ τιρέτιδα 
ὥςε μεγέθες μετειληφέναι. τῦτο δ᾽ ἀκ ἄνευ θερμότητὸς ψυ- πάντα φοτοκεῖ (ἴππος γὰρ καὶ βὲς καὶ ἄλλα μυρία ζω» 
χικῆς" ἀνάγκη γὰρ τὸ μεῖζον ὑπὸ πλείονος κινεῖσθαι δυ- τοκεῖ) ὅτε ζῳοτοκεῖ πάντα (σαῦραι γὰρ καὶ κροκόδειλοι 
νάμεως, τὸ δὲ θερμὸν κιητικόν. διόπερ, ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν βλέ- Ὁ καὶ ἄλλα πολλὼ φοτοκῶσιν), δ᾽ ἐν τῷ πόδας ἔχειν ὶ μὲ 
ψαντας εἰπεῖν, τὰ ἔναιμα μείζω τῶν ἀναίμων καὶ τὰ πο- ἔχειν διαφέρει" καὶ γὰρ ἄποδα ζῳοτοκεῖ, οἷον οἱ ἔχεις καὶ 

ρευτικὰ τῶν μονίμων ζῴων" ἅπερ προΐεται σπέρμα διὰ τὴν τὰ σελάχη, τὰ δ᾽ φοτοκεῖ, οἷον τὸ τῶν ἰχθύων γόος καὶ τὶ 
θερμότητα καὶ τὸ μεγεθος. τῶν ἄλλων ὄφεων" καὶ τῶν πόδας ἐχόντων καὶ φοτοιΐ 

Καὶ περὶ μὲν ἄρρενος καὶ θήλεος, δὶ᾽ ἣν αἰτίαν ἐςὶν. πολλὰ καὶ ζῳοτοκεῖ, οἷον τὰ εἰρημένα τετράποδα. καὶ ἢ 
ἑκάτερον, εἴρηται. τῶν δὲ ζῴων τὰ μὲν τελεσινργεῖ καὶ ἐκ- 29 αὑτοῖς δὲ ζῳοτοκεῖ καὶ πόδας ἔχοντα, οἷον ἄνϑρωτες, καὶ 
πέμπει θύραζε ὅμοιον ἑαυτῷ, οἷον ὅσα ζῳοτοκεῖ εἰς τὸμ- ἄποδα, οἷον φάλαινα καὶ δελφίς. ταύτῃ μὲν ἵν ὧι ἱῃ 
φάνες, τὰ δὲ ἀδιάρθρωτον ἐκτίκτει καὶ ὑκ ἀπειληφὸς τὴν διελεῖν, ὑδ᾽ αἴτιον τῆς διαφορᾶς ταύτης ὑθὲν τῶν τορῶτε 
αὐτῷ μορφήν. τῶν δὲ τοιύτων τὰ μὲν ἔναιμα φοτοκεῖ, τὰ κῶν ὀργανων, ἀλλὰ ζῳοτοκεῖ μὲν τὰ τελεώτερα τὸ φ᾽ 
δ᾽ ἄναιμα σκωληκοτοκεῖ, διαφέρει δ᾽ φὸν καὶ σκώληξ' ὠὸὲν σιν τῶν ζῴων καὶ μετέχοντα καθαρωτέρας ἀρχῆς" δὶ Ἰὰ 
μὲν γάρ ἐςιν ἐξ ἵ γύεται τὸ γιόμενον ἐκ μέρας, τὸ δὲ λοι- 80 ζῳοτοκεῖ ἐν αὐτῷ, μιὴ δεχόμενον τὸ πνεῦμα καὶ ἀνατνέν. 

πόν ἐς! τροφὴ τῷ γινομένῳ, σκώληξ δ᾽ ἐξ Ὗ τὸ γινόμενον τελεώτερα δὲ τὰ θερμότερα τὴν φύσιν καὶ ὑγρύτερα καὶ 
ὅλν ὅλον γίνεται. τῶν δὲ εἰς τὸ φανερὸν ὅμοιον ὠποτελόντων μὴ γεώδη. τῆς δὲ θερμότητος τῆς φυσικῆς ἔρος ἡ τλῖῦ; 
ζῷον καὶ ζῳοτοκόντων τὰ μὲν εὐθὺς ἐν αὑτοῖς ζῳοτοκεῖ, οἷον μων, ὅσων ἕναιμός ἐςιν" ὅλως μὲν γὼρ τὰ ἔχοντα τλην 

ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ βῦς καὶ τῶν θαλαττίων δὲ δελφὶς μονα τῶν μὴ ἐχόντων θερμότερα, τότων δ᾽ αὐτῶν τὼ μὴ 

καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, τὰ δ' ἐν αὑτοῖς φοτοκήσαντα πρῶ- 35 σομφὸν ἔχοντα μηδὲ ςιφρὸν μηδ᾽ ὀλίγαιμον ἀλλ᾽ ἔναιμον 

8. καὶ τὸ] τε καὶ Ῥ, 11 σιν] ὅσιν ἑκάτερον τύτων Ζ. ἢ βέλτιον . 1} τὴν. φύσιν οτα δ. Ἱ ἀ. αρῶτον Ῥ. ΠΠ 5. τῆ! ἢ τῆς δ.} κα] 
δὲ καὶ Ῥ6Τ. ἢ τὸ ατὶς ἐχ. οπὶ Ζ. ἢ 8. ἢ ἄρρεν ὑπάρχει οπι 8. ̓ϊ γενομένοις Ζ, ἡ 9. τὸ οοτν Ζ. ᾿ὶ ἦ .5, οπν Χ΄. ἢ] 11. κοινωνία Ζ.:} 
48. τότων γὰρ σχεδὸν Ζ. ἢ 15. ὥσπερ ἐλίχθη τὰ μὲν Ζ. [[ 47. αὐταρκέξατα ΡῚ' ἢ 18. ψυχικῶ Ῥ. ἢ 22, τῶν ζῶα τῶν ῬΟΥ͂Ν 
οἵα .δ. ἢ 21΄. ἄρρενος μὲν Ζ. ἢ δι᾽) καὶ δι’ Ζ. {{ ἑκάτερον αἰτίαν, οτγαΐ580 ἐςίν, Ῥ. Π 26. ἑαυτῷ] αὐτο αὐτὼ Ζ. ᾿ϊ 21. τίκτει Ζ. 1.3, 
ζωιων Ζ. ἢ ἑαυτοῖς (8. 1 34. καὶ δῃηῖς ἵππος οπὰ ῬΖ. || βὃς καὶ ἵππος 5. ᾿ἰ δὲ οἵα 57. 

2. τὸ οπι .5, [ΠΟ 3. καὶ ὅσα ἄποδα] ἢ ἄποδα Ζ. ἢ σαῦροι Ῥ, σάτυροι 5. 1 6. οἵτιαισχθύες 5. Π 9. ἢ ροϑὲ δκιμα οπι ΡΟ 

μηδ᾽ Ζ. " 12. μὲν εἴ καὶ ἄρρενα οτι Ζ. ἢ 13. τοα Ῥι5Ζ. Π 14, μέντοι] μὲν Ζ. ἢ ἑτέροις Ἷ αὐτοῖς ῬΩ͂Τ. ἢ 15. πολλὴ οπι Ζ. ἢ 20.» 

Ζ. αὶ 21. οἱ οπι ΡΖ. | 22. τὰ δ᾽] καὶ Ζ. [ἡ 25. ἱαντοῖς Ζ, αὶ δὴ ΡΥ͂ ὃ 26. φάλλαινναι Ῥ. ἢ ταύτῃ μὲν ὅν] καὶ ταύτη μν ΡῚ 
21. ὑδὶν ταύτης Ῥ. ἢ 28. ἀλλὰ καὶ ζῳστοκεῖ .,8..} τῶν ζώων τὴν φύσιν Ζ. ἢ 29. μετ. τῆς καθ, Ζ. ἢ 32. πιεύμων εἰ 3.3. πυηεύμονα ἐδ, 
85. μηδὲ] μὴ Ῥ. {Πφριφνὸν 8. ᾿ 
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καὶ μαλακόν. ὥσχερ δὲ τὸ μὲν Ὦῷον τῴκον, ὁ δὲ σκώ- τελεώτερα καὶ δερμότερα τῶν ζῴων τέλειον ὠποδίδωσι τὸ 
ληξ καὶ τὸ ὠὸν ἀτελές, ὕτως τὸ τέλειον ἐκ τῷ τελειοτέρς τέκνον κατὰ τὸ ποιόν (κατὰ δὲ τὸ ποσὸν ὅλως οὐθὲν τῶν 
γύεσθαι πέφυκεν. τὼ δὲ θερμότερα μὲν διὰ τὸ ἔχειν πλεύ- ζῴων" πάντα γὰρ γενόμενα λαμβάνει αὔξησιν), καὶ γεννᾷ 
μονα, ζηρότερα δὲ τὴν φύσιν, ἢ τὼ ψυχρότερα μὲν ὑγρό- δὴ ταῦτα ζῷα ἐν αὑτοῖς εὐθύς. τὰ δὲ δεύτερα ἐν αὑτοῖς 
τίρα δέ, τὰ μὲν φοτοκεῖ τέλειον ᾧόν, τὰ δ᾽ φοτοκήσαντα ς μὲν ὁ γον τέλεια εὐθύς (ζῳοτοκεῖ γὰρ φοτοκήσαντα πρῶ» 
ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς, οἱ μὲν γὰρ ὄρνιθες καὶ τὼ φολιδωτὰ τον), ὀύραζε δὲ ζῳοτοκεῖ, τὰ δὲ ζῷον μὲν ἀ τέλειον γεννᾷ, 
διὰ μὲν θερμότητα τελεσιυργῦσι, διὼ δὲ ξηρότητα ᾧοτο- ὠὸν δὲ γεννᾷ, καὶ τῦτο τέλειον τὸ ᾧόν, τὼ δ᾽ ἔτι τότων 
κοῦσι, τὰ δὲ σελάχη θερμὼ μὲν ἧττον τούτων, ὑγρὼ δὲ ψυχροτέραν ἔχοντα τὴν φύσιν ᾧὸν μὲν γεννᾷ ὁ τέλειον δὲ 
μᾶλλον, ὥςε μετέχει ἀμφοτέρων" καὶ γὰρ φοτοκεῖ καὶ ᾧόν, ἀλλ᾽ ἔξω τελειῦται, καθώπερ τὸ τῶν λεπιδωτῶν ἰχθύων. 
ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς, φοτοκεῖ μὲν ὅτι ψυχρά, ζῳοτοκεῖ δ᾽ 10 γος καὶ τὰ μαλακόςρακα καὶ τὰ μαλώκια. τὸ δὲ πέμ- 
ὅτι ὑγρώ" Ἰωτικὸν γὰρ τὸ ὑγρόν, πορρωτάτω δὲ τῷ ἐμ- πτὸον γένος καὶ ψυχρότατον οὐδ᾽ φοτοκεῖ ἐξ αὐτῇ, ὠλλὼ 
ψύχε τὸ ξηρόν. ἐπεὶ δ᾽ ὅτε πτερωτὰ ὅτε φολιδωτὼ ὅτε καὶ τῷ τοίῦτον ἔζω συμβαίνει πάθος αὐτῷ, ὥσπερ εἴρηται, 
λεκιδωτά ἐςιν, ἃ σημεῖα ξηρᾶς μᾶλλον καὶ γεώδυς φύ- τὼ γὰρ ἔντομα σκωληκοτοκεῖ τὸ πρῶτον" προελθὼν δ᾽ ὠώ- 
σεως, μαλακὸν τὸ ὸὲν γεννῶσιν" ὥσπερ γὰρ ἀδ᾽ ἐν αὐτῷ, δὸὴς γίνεται ὁ σκώληξ (ἡ γὰρ χρυσαλλὶς καλυμόη δύνω- 
ἐδ᾽ ἐν τῷ ὡῷ ἐπιπολάζει τὸ γεηρόν. καὶ διὰ τῶτο εἰς αὐ- 15 μιν ᾧὡξ ἔχει)" εἶτ᾽ ἐκ τότι γίνεται ζῷον, ἐν τῇ τρίτῃ με- 
τὸ φοτοκεῖ" θύραζε γὰρ ὧν ἰὸν διεφθείρετο τὸ ᾧόν, ἐκ ἔχον ταβολῇ λαβὸν τὸ. τῆς γενέσεως τέλος. τὰ μὲν ἕν ὁ γύε- 
προβολήν. τὰ δὲ ψυχρὰ καὶ ζηρὼ μᾶλλον ῴοτοκεῖ μέ, ται τῶν ζῴων ἀπὸ σπέρματος, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότε- 
ἀτελὴς δὲ τὸ ᾧόν, καὶ σκληρόδερμον δὲ «διὰ τὸ γεηρὰ εἷς ρον" τὰ δ᾽ ἔναιμα πάντα γίεται ἀπὸ σπέρματος, ὅσα ἐκ 
ναι καὶ ἀτελὲς προΐεσθαι, ἦα σώζηται φυλακὴν ἔχον τὸ συνδυασμῶ γίεται, προϊεμένε τῇ ἄρρενος εἰς τὸ θῆλυ γο- 
ὀςρακῶδες. οἱ μὲν ὄν ἰχθύες λεκιδωτοὶ ὄντες καὶ τὰ μα- το νήν, ἧς εἰσελθόσης τὰ ζῷα συνίςαται καὶ λαμβάνει τὴν 
λακόςρακα γεηρὰ ὄντα σκληρόδερμα τὰ φὰ γεννᾷ. τὼ δὲ οἰκείαν μορφήν, τὼ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ζῴοις ὅσα ζῳοτο- 
μαλάκια, ὥσπερ αὐτὼ γλίσχρα τὴν τῇ σώματός ἐςι φύ- κεῖ, τὼ δ᾽ ἐν φοῖς καὶ σπέρμασι καὶ τοιαύταις ἄλλαις 
σιν, οὕτως σωζει ὠτελῇ προϊέμενα τὰ ᾧώ" προΐεται γὰρ ἀποκρίτεσιν. περὶ ὧν ἐςὶν ἀπορία πλείων, πῶς ποτὲ γίνε- 
γλισχρότητα περὶ τὸ κύημα πολλήν. τὼ δ᾽ ἔντομα πάντα ταῖι ἐκ τῷ σπέρματος τὸ φυτὸν ἢ τῶν ζῴων ὁτῶν. ἀνάγκη 
σκωληκοτοκεῖ. ἔς δ᾽ ἅπαγτα ἄναιμα τὰ ἔντομα, διὸ καὶ 25 γὰρ τὸ γιγνόμενον καὶ ἔκ τινος γίνεσθαι καὶ ὑπό τινος καὶ 
σκωληκοτοκῦντα θύραζε. τὰ δ᾽ ἄναιμα καὶ πάντα σκωλη- τί, ἐξ Ὁ μὲν ἦν ἐςὶν ὕλη, ἣν δια μὲν ζῷα ἔχει πρώτην 
κοτοκεῖ ὡπλῶς" ἐπαλλάττυσι γὰρ ἀλλήλοις τώ τ᾿ ἔντομα ἐν αὑτοῖς, λαμβάνοντα ἐκ τῷ θήλεος, οἷον ὅσα μὴ ἴῳο- 

καὶ τὰ ἀτελὴς τίκτοντα τὸ ὠόν, οἷον οἵ τ᾽ ἰχθύες οἷ λεπι- τοκεῖται ἀλλὰ σκωληκοτοκεῖται ἢ ῳοτοκεῖται, τὼ δὲ μέ- 
δωτοὶ καὶ τὰ μαλακόςρακα καὶ τὰ μαλάκια. τότων μὲν χρι πόρρω ἐκ τῷ θήλεος λαμβάνει διὰ τὸ θηλάζειν, ὥσ- 
γὰρ τὰ φὼ σκωληκώδη ἐς ν (αὔξησιν γὰρ λαμβάνει θύ- 30 περ ὅσα ζῳοτοκεῖται μὴ μόνον ἐκτὸς ἀλλὰ καὶ ἐντός. ἐξ 
ραζε), ἐκείνων δ᾽ οἱ σκώληκες γίνονται προϊόντες φοειδεῖς" ὦ μὲν ἦν γύεται, ἡ τοιαύτη ὕλη ἐςίν" Χητεῖται δὲ νῦν ὑκ 

ὃν δὲ τρόπον, ἐν τοῖς ὕςερον διοριοῦμεν. δεῖ δὲ νοῆσαι ὡς ἐξ Ὦ ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἦ γίεται τὼ μόρια. ἤτοι γὰρ τῶν ἔξωθέν τι 
εὖ καὶ ἐφεζὴς τὴν γώεσιν ἀποδίδωσιν ἡ φύσις. τὰ μὲν γὰρ ποιεῖ, ἢ ἐνυπάρχει τι ἐν τῇ γονῇ καὶ σπέρματι" καὶ τῦτ᾽ 

4. τίλειον ῬΔΘΥ͂. 11 τὸ δ᾽ ὠιὸν καὶ ὃ σκώληξ Ζ. || 2. ἀτελίς ἴξιν ὅτως Ῥ. [{τελειοτέρν] τελείν Ζ, ΠΠ 3. πλεύμονα] τὸν πνεύμονα ῬΦΥ. ἢ 

6. ἰν αὑτοῖς ζωοτοκεῖ Σ΄. ᾿ 8. θερμότερα Υ΄. | 10. ἑαντοῖς .5. 1ΠΟ 11. ζωιστέκον ρν Ζ. ἢ 12. τό γε ξηρόν δ, τὸ ξηρόν γε Ῥ. ὅτε λεπι- 

δυτὰ οἵἷὰ Ζ. [ 13. σημεῖον ρν Ζ. ἢ μᾶλλον δῖα φύσεως ῬΥ͂, ροϑὶ φύσεως, 5. Π 14. τὸ] γὰρ τὸ 8. }} 15, τό γε ξηρόν Υ͂, τὸ ξηρόν Ῥ5. 1 
αὑτὼ Ῥ. ᾿ἰ 17. δὲ] δὲ καὶ 5Ζ. ᾿ 18. καὶ οπὶ Ζ. ᾿ἰ 19. προΐεται ῬΑ. || 20. ὅν οχὰ .ὅ. [| 20 εἰ 28. λοπιδωτοὶ Ζ. [ 22. ἐςι οαι Κὶ ἢ 
23. τουτὼ 4 Ζ. ἢ ἀτελῶς ΥΧ. Π πολλὴν γὰρ προΐεται γλισχρότητα περὶ τὸ κύημα Ῥ, προ. ξιιντε γὼρ Ὑλ. πολλὴν περὶ τὸ κύημα ΘΥ, ᾿ 25, 
ἔςι -- 26. σκωληκοτοκεῖ οἵη Ζ. 25. καὶ] καὶ τὰ ῬΘΥ, ] 27. τὰ ἔντομα καὶ τὰ σκωληκοτοκῶντα καὶ Ζ. ἢ 28. ἀτελῆ 5. ΣΖ, [Ϊ οἰτί αἱ» ᾿ 

αχθύες 8. 1 29. τὰ απο μαλάκια οπι ». ἡ 31. ὠώδεις Ζ. ᾿ 32. ἐν τοῖς οτὰ 8. ἢ δεῖ δὲ] πρότερον δὲ δεῖ ῬΘΥ͂, 
4. τελειότατα ῬΥ͂. ᾿ θερμότατα Ῥ. 1] τῶν ζῴων εἰ τὸ οτὰ Ζ. ἵ 3. γενώμενα Ῥ. || ἀ. ταῦτα] ταῦτα τὰ Υ. || ζῷα οπι Ζ. 1] εὐθύς 

-- αὑτοῖς οἵα Ζ. || 1. καὶ -- ῴόν οπὶ Ζ. ἢ 9. λοπιδωτῶν Ζ. 14. ψυχρέτητα 5. 11 ὅτ᾽ ΚΞ ὑκ Ρδ. ἡ 13. γὰρ] δ᾽ Ζ. ἢ" τὸ οαχ Ζ. ἱἱ 

προσελθὼν δ. [ 14, γὰρ] δὲ 8. 1 χρυσαλὶς Ζ. ᾿ δύναμιν ἔχει ὠξ Σ΄, ὧΐ δύναμιν ἔχει Ῥ. 1 16. λαβὼν δ. 17, ἀπὸ] ἐκ δι Π 18. γἱνε- 
ται πάντα Ῥ6Τ, ᾿ 21. μὲν ἦν ἐν Ζ. ᾿᾿ ζωοτοκεῖται Ζ. ἢ" 24. τῶν φυτῶν Ζ. 26. σιν ἡ ὕλη δῚ. ᾿Π ἔχει τὴν πρώτην .δ. ἢ 27. λαβόντα 
8..} 33. ποιῖ οἵὰ »Ῥ. [τι οαὰ ῬΦΎ, ἢ σπέρμα τι Υ͂, 
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ἐξὶν ἡ μέρος τι ψυχῆς ἢ ψυχὰ ἢ ἔχον ὧν εἴλ ψυχήν. ἐνυπάρχει. ἀλλὰ σπέρμα δεῖ γενέσθαι πρότερον, καὶ τὰτ' 
γῶν μὲν ἦν ἔξωθέν τι ποιεῖν ἕκαςον ἢ τῶν σπλάγχνων ἢ ἔργον τῷ γεννῶντος. ὑθὲν ἄρα οἷδν τε μόριον ὑπάρχειν. ἴχ 
τῶν ἄλλων μερῶν ἄλογον ὧν δόξειεν" κινεῖν τε γὰρ μὴ ἄρα ἔχει τὸ ποῖῶν τὰ μόρια ἐν αὐτῷ. ἀλλὰ μὴν ἀῤ᾽ ἔξω" 
ἁπτόμενον ἀδύνατον καὶ μὴ κινῶντος πάσχειν τι ὑπὸ τότε. ἀνάγκη δὲ τότων εἶναι θάτερον. πειρατέον δὴ ταῦτα λύειν" 
ὀ αὐτῷ ἄρα τῷ κυήματι ἐνυπάρχει τι, ἢ δὴ αὐτὸ μό- 5 ἴσως γάρ τι τῶν εἰρημένων ἐςὶν ὧχ ὡπλῶν, οἷον πῶς ποτὲ 
ρον ἢ πρνμιε μην: τὸ μὲν ἦν ἄλλο τι εἶναι κεχωρισμέ- ὑπὸ τὰ ἔξω ὑκ ὀδίχεται γύεσθαι. ἔςι μὲν γὰρ ὡς ὀδέρρ- 
Ὅν ἄλογον. γεννηθέντος γὼρ τῷ ζῴν πο ὦ φθείρεται ἢ ἢ ται, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ. τὸ μὲν ὃν τὸ σπέρμα λέγειν ἢ ἀφ᾽ ὗ τὸ 
ἐμμένει; ἀλλ᾽ δὲν τοῦτον φαΐεται ἐνὸν ὃ ἃ μόριον τῷ ὅλε σπέρμα, ἀθὲν διαφέρει ἢ ἔχει τὴν κίνησιν ἐν ἑαυτῷ, ἣν ἐκεῦο 
ἃ φυτὰ ἢ ζῴν ἐςίν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ φθείρεσθαί γε ποιὴῦ- ἐκῴει. ἐνδέχεται δὲ τόδε μὲν τόδε κινῆσαι, τόδε δὲ τόδε, 

σαν εἴτε πάντα τὰ μέρη εἴτε τινὰ ἄτοπον" τὰ λοιπὰ γὰρ το καὶ εἶναι οἷον τὰ αὐτόματα τῶν θαυμάτων. ἔχοντα γάρ 
4«ἰ ποιήσει; εἰ γὰρ ἐκεῖνο μὲν τὴν καρδίαν, εἶτ᾽ ἐφθάρη, πως ὑπάρχει δυναμιν τὰ μόρια ἠρεμοῦντα" ὧν τὸ πρῶτον 
αὕτη δ᾽ ἕτερον, τῷ αὐτῷ λόγυ ἢ πάντα φθείρεσθαι ἢ πάν- ὅταν τι κινήσῃ τῶν ἔξωθεν, εὐθὺς τὸ ἐχόμενον γέγνεται ἔνερ-͵ 
τα μέειν. σώζεται ἄρα. αὐτῷ ἄρα μόριόν ἐςιν, ὃ εὐθὺς γείᾳ. ὥσπερ ὧν ἐν τοῖς αὐτομάτοις, τρόπον μέν τινα ἐκεῖν 
ἐγυπάρχει ἐν τῷ σπέρματι. εἰ δὲ δὴ μή ἐςὶ τῆς ψυχῆς κινεῖ ὑχ ἁπτόμενον νῦν ἀθούς, ἀψάμενον μέντοι" ὁμοίως δὲ 
μηθὲν ὃ μὴ τῇ σώματός ἐςῖν ἔν τινι μορίῳ, καὶ ἔμυψυχον τις καὶ ἀφ᾽ ἦ τὸ σπέρμα ἢ τὸ ποιῆσαν τὸ σπέρμα, ἀψάμοω 
ἄν τι εἴη μόριον εὐθύς. τὼ ὧν ἄλλα πῶς; ἢ γάρ τοι ἅμα μὲν τος, ὄχ ἁπτόμενον δ᾽ ἔτι" τρόπον δέ τινα ἡ ἐῶσα τ 
πάντα γίγνεται τὰ μόρια, οἷον καρδία πλεύμων ἧπαρ νησις, ὥσπερ ἡ οἰκοδόμησις τὴν οἰκίαν. ὅτι μὲν οὖν ἔςι τι ὃ 
ἐφθαλμὸς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον, ἢ ἐφεξῆς, ὥσπερ ἐν ποιεῖ," ἐχ ὕτως δὲ ὡς τόδε τι, οὐδ᾽ ἐνυπάρχει ὡς τετελε- 

τοῖς καλουμώνις ᾿ὀρφώς ἔπεσιν" ἐκεῖ γὰρ ὁμοίως φησὶ σμένον τὸ πρῶτον, δῆλον" πῶς δέ ποτε ἕκαστον γέγνεται, 
γίγνεσθαι τὸ ζῷον τῇ τῷ δικτύς πλοκῇ. ὅτι μὰν ὃ ὅν ὑχ ἅ- Ὁ ἐντεῦθεν δεῖ λαβέν, ἀρχὴν πρησ  μθιυς ἄρτον, μὰν ὅτι 
μα, καὶ τῇ αἰσθήσει ἐςὶ φανερόν" τὰ μὲν γὰρ φαίνεται 
ἐνόντα ἤδη τῶν μορίων, τὰ δ᾽ ὕ. ὅτι δ᾽ ἀ διὰ μικρότητα ὦ 
φαύεται, δῆλον᾽ μείζων γὰρ τὸ μέγεθος ὧν ὁ πνεύμων τῆς 
καρδίας ὕςερον φαίνεται τῆς καρδίας ἐν τὴ ἐξ ἀρχῆς γε- 

ὅσα φύσει γίγνεται ἢ τέχνῃ, ὑπ᾽ ἐνεργείᾳ ὄντος γόεται ἐκ 
τῷ δυνάμει τοιότε. τὸ μὲν ἕν σπέρμα τοίξτον, καὶ ἔχκι κί 
γησιν καὶ ἀρχὴν τοιαύτην, ὥςε παυομέης τὰς κινήσεως γ 
γεσθαι ἕκαςον τῶν μορίων καὶ ἔμψυχον. ὁ γάρ ἐςι πρόσω- 

νέεει. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν πρότερον τὸ δ᾽ ὕςερον, πότερον θάτερον 25 πον μὴ ἔχον ψυχρίν, ὑδὲ σάρξ, ἀλλὰ φθαρέντα, ὁμωνύ- 
ποιεῖ θάτερον, καὶ ἔςι διὰ τὸ ἐχόμενον, ἦ μᾶλλον μετὰ μως λεχθήσεται τὸ μὲν εἶναι πρόσωπον τὸ δὲ σάρξ, ὥστιρ 
τόδε γύτται τόδε; λέγω δ᾽ οἷον ἔχ, ἡ καρδία γενομένη ποιεῖ κἀν εἰ ἐγίγνετο λίθινα ἢ ξύλινα. ἅμα δὲ τὼ ὁμοιομερῆ γὲξ 
τὸ ἧπαρ, τῦτο δ᾽ ἕτερόν τι, ἀλλὰ τόδε μετὰ τόδε, ὥσπερ ναζαι καὶ τὰ ὀργανικά' καὶ ὥσπερ ὑδ᾽ ἂν πέλεκυν ὑδ' ἄλλο 
μετὰ τὸ καῖς ἀνὴρ γύεται, ὠλλ᾽ ὁχ ὑπ᾽ ἐκείνου. λόγος δὲ ὄργανον φήσαιμεν ὧν ποιῆσαι τὸ πῦρ μόνον, ὕτως ἐδὲ πέδα 
τότε, ὅτι ὑπὸ τῇ ἐντελεχείᾳ ὄντος τὸ δυνάμει ὃν γύεται ἐν 30 ὑδὲ χεῖρα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐδὲ σάρκα" καὶ γάρ ταύ- 
τοῖς φύσει ἢ τέχνῃ γινομένοις, ὥς:ε δέοι ἂν τὸ εἶδος καὶ τῆς ἔργον τί ἐςιν. σκληρὰ μὲν ἦν καὶ μαλακὰ καὶ γλίσχρα 

τὴν μερφὴν ἐν ἐκείνῳ εἶναι, οἷον ἐν τῇ καρδίᾳ τὸ τῷ ἥπωτος. καὶ κραῦρα, καὶ ὅσα ἄλλα πάθη ὑπάρχει τοῖς ἐμψύχαις 
καὶ ἄλλως δ᾽ ἄτοπος καὶ πλασματίας ὁ λόγος. ἀλλὰ μὴν μορίοις, θερμότης καὶ ψυχρότης ποιήσειεν ὧν, τὸν δὲ λόγου 
καὶ τὸ ἐν τῷ σπέρματι εὐθὺς ἐνυπάρχειν τι μόριον τὸ ζῴς ᾧ ἤδη τὸ μὲν σὰρξ τὸ δ᾽ ὀςῦν, οὐκέτι, ἀλλ ἡ κδησις ἡ 
ἢ φυτῦ γεγενημένον, εἶτε δυνάμενον ποιεῖν τἄλλα εἶτε μή, 35 ὠπὸ τῷ γεννήσαντος τῷ ἐντελεχείᾳ ὄντος ὅ ἐςι δυνάμει ἡ ἐξ 
ἀδύνατον, εἰ πῶν ἐκ σπέρματος καὶ γονὴς γίγνεται. δῆλον οὗ γήεται, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν γινομένων κατὰ τέχρᾳ. 

γὰρ ὅτι ὑπὸ τῷ τὸ σπέρμια ποιήσαντος ἐγίνετο, εἴπερ εὐθὺς σκληρὸν μὲν γὼρ καὶ μαλακὸν τὸν σίδηρον παιεῖ τὸ θερμὰ 

4, ἢ ροοῖ ἐξὶν ογαὰ Ῥ. ! Φ. τῶν μὺ] τὸ μὲν ΡΥ͂, ἢ 3. “ὰρ οτα Ῥ. 5. ἄρα οπι }. ἃ ὑπάρχει 8. 11 ἃ δι’ (δ. ὅδη ἢ Σ, ἃ 10. τὸ 
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μὲν Ζ. "21. γίγνεται φύσει δΥ͂, 22. δυνώμει ὄντος τοιώτν . ἢ ἀρχὴν καὶ κίνησιν .δ. Π 21. ἐγένετο (5. ἢ 30. ἐδὴ} ὁ ΧΖ καὶ δὲ οκὰ δ. ὅ 
82. ἄλλα τοιαῦτα πάθη . 11 35. ἡ] τὸ 7, οἵα Ὁ. 

οτὰ 
ὃ. ἢ 
Ζ. 1 



[4 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 188 

᾿καὶ τὸ ψυχρόν, ἀλλὰ ξίφος ἡ κύησις ἡ τῶν ὀργάνων, ἔχο- γῆς πλεῖον ἔχει, ταῦτα συνίςζαται καὶ παχύνεται ἑψόριε- 
σὰ λόγον τὸν τῆς τέχνης. ἡ γὰρ τέχνη ἀρχὴ καὶ εἶδος τῷ να, οἷον καὶ τὸ γάλα. ἔδει ἕν ψυχόμενον ςερεῦσϑαι. νῦν δ᾽ 
γνομέν, ἀλλ᾽ ἐν ἑτῴῳ" ἡ δὲ τῆς φύσεως κίνησις ἐν αὐτῷ ὑθὲν γίνεται ςερεόν, ἀλλὰ πᾶν ὥσπερ ὕδωρ. ἡ μὲν ὃν ἀπον 
ἀφ᾽ ἑτέρας ἴσα φύσεως τῆς ἐχόσης τὸ εἶδος ἐνεργείᾳ. πό- ρία αὕτη ἐςΐν. εἰ μὲν γὰρ ὕδωρ, τὸ ὕδωρ ἡ φαύεται παν 
φερὸν δ᾽ ἔχει ψυχὴν τὸ σπέρμα ἢ οὖ; ὁ αὐτὸς λόγος καὶ 5 “χχυνόμενον ὑπὸ τῷ θερμᾷ, τὸ δ᾽ ἐξέρχεται παχὺ καὶ θερμὲν 
περὶ τῶν μορίων' οὔτε γὼρ ψυχὴ ἐν- ἄλλῳ ὑδεμία ἔσται καὶ ἐκ θερμὰ τῷ σώματος" εἰ δ᾽ ἐκ γὴς ἢ μριτὸν γῆς καὶ 
πλὴν ἐν ἐκείνῳ Ὦ γ᾽ ἐς, ὅτε μόριον ἔξαι μὴ μετέχον ὠλλ' ὕδατος, ὑκ ἔδει ὑγρὸν πῶν γύεσθαι καὶ ὕδωρ. ἢ ἡ πώτα 
ἢ ὁμωνύμως, ὥσπερ τεθνεῶτος ὀφθαλμός. δῆλον ἕν ὅτι καὶ. τὼ συμβαίνοντα διηρήκαμεν. ὁ γὰρ μόνον παχύνεται τὸ ἐξ 
ἔχει καὶ ἔστι δυνάμει. ἐγγυτέρω δὲ καὶ πορρωτέρω αὐτὸ ὕδατος καὶ γεώδους συνιστάμενον ὑγρόν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ 
αὑτῷ ἐνδέχεται εἶναι δυνώμει, ὥσπερ ὁ καθεύδων γοωμέ- ιὸ ὕδατος καὶ πνεύματος, οἷον καὶ ὁ ὠφρὸς γύεται παχύτε- 
τρὴς τοῦ ἐγρηγορότος πορρωτέρω, καὶ οὗτος τοῦ θεωροῦντος, ρος καὶ λευκός, καὶ ὅσῳ ἄν ἐλάττους καὶ ἀδηλότεραι αἱ 
ταύτης μὸν οὖν οὐθὲν μόριον αἴτιον τῆς γενέσεως, ἀλλὰ τὸ πομφόλυγες ὦσι, τοσότῳ καὶ λεμκότερος καὶ ςιφρότερος ὁ 
πρῶτον κινῆσαν ἔξωθεν. οὐθὲν γὼρ αὐτὸ ἑαυτὸ γεννᾷ" ὅταν ὅγκος φαύεται. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ἔλαιον πάσχει" παχύ- 
δὲ γέηται, αὐξει ἤδη αὐτὸ ἑαυτό. διόπερ πρῶτόν τι γίγνε- νεται γὼρ τῷ πνεύματι μιγνύμενον" διὸ καὶ τὸ λευκαινά- 
τῶι, καὶ ὑχ ὥμα πάντα. τῦτο δὲ γίγνεσθαι ὠνάγκη πρῶ- 15 μένον παχύτερον γένεται, τῷ ἐκόντος ὑδατώδους ὑπὸ τῇ θερν 
τον, ὃ αὐξήσεως ἀρχὴν ἔχει". εἴτε γὰρ φυτὸν εἴτε ζῷον, 

κ᾿ "» ὔ “ Ἁ 

ὁμοίως τῦῶτο πᾶσιν ὑπάρχει τὸ θρεπτικόν. τοῦτο δ᾽ ἔς: τὸ 
ν, ε Ἂν» 3 δ ὃν ᾿) Ἀ ’, ΄ γενγητικὸν ἑτέρου οἷον αὐτό" τῦτο γὰρ παντὸς φύσει τελείου 

μᾶ διακρινομένου καὶ γινομένου πνεύματος. καὶ καὶ μολύβ- 
δαινα μιγνυμέη ὕδατι ἢ καὶ ἐλαίῳ ἐξ ὀλίγον τε πολὺν 
ὄγκον ποιεῖ καὶ ἐξ ὑγροῦ στιφρὸν καὶ ἐκ μέλανος λεὺς 

ἔργον καὶ ζῴου καὶ φυτῷ, ἀνάγκη δὲ διὰ τόδε, ὅτι ὅταν κόν. αἴτιον δ᾽ ἔτι ἐγκαταμέγνυται πνεῦμα, ὃ τόν τε ὄγκον 
τι γόηται, αὐξάνεσθαι ἀνάγκη. ἐγόνησε μὲν τοίνυν τὸ συ- 20 ποιεῖ καὶ τὴν λευκότητα διαφαΐνει, ὥσπερ ἐν τῷ ἀφρῷ καὶ 
γώνυμον, οἷον ἄνθρωπος ἄνθρωπον, αὔξεται δὲ δι’ ἑαυτοῦ. τῇ χιόνι" καὶ γὼρ ἡ χιών ἐςιν ἀφρός. καὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ 
αὐτὸ ἄρα τι ὃν αὔξει. εἰ δὴ ἦν τι καὶ τῶτο πρῶτον, τῦτο τῷ ἐλαίῳ μιγνύμενον γύεται παχὺ καὶ λευκόν" καὶ γὰρ 
ἀνάγκη γίγνεσθαι πρῶτον. ὥς" εἰ ἡ καρδίω πρῶτον ἔν τισι ὑπὸ τὴς τρίψεως ἐγκατακλείεται πνεῦμα, καὶ αὐτὸ τὸ 
ζῴοις γέγνεται, ἐν δὲ τοῖς μὴ ἔχεσι καρδίαν τὸ ταύτῃ ἀνώ- ἔλαιον ἔχει πνεῦμα πολύ" ἔςι γὰρ οὔτε γῆς οὔτε ὕδατος 
λογον, ἐκ ταύτης ἂν εἴη ἡ ἀρχὴ τοῖς ἔχεσι, τοῖς δ᾽ ἄλλοις 25 ἀλλὰ πνεύματος τὸ λιχαρόν. διὸ καὶ ἐπὶ τῷ ὕδωτι ἐπιπο- 
ἐκ τῷ ἀνάλογον. λαζει" ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ ὧν ἀήρ, ὥσπερ ἐν ἀγγείῳ,, φέρει 

τί μὲν ἵν ἐςὶν αἴτιον ὡς ἐὠρχὴ τῆς περὶ ὄκαςον γενές ἄνω καὶ ἐπιπόλαζει καὶ αἴτιος τῆς κυφότητός ἐςιν. καὶ ἐν 
. σεως, κιῦν πρῶτον καὶ δημιουργῶν, δἴρηται πρὸς τὼ διαπο- τοῖς ψύχεσι δὲ καὶ πάγοις παχύνεται τὸ ἔλαιον, πήγνυ» 
Φρηθέτα πρότερον" περὶ δὲ τῆς τοῦ σπέρματος φύσεως ἀπο- ται δ᾽ ζ" διὰ μὲν γὰρ θερμότητα ὁ πήγνυται (ὁ γὰρ ὠὴρ 
ρήἥσειεν ἄν τις. τὸ γὰρ σπέρμα ἐξέρχεται μὲν ἐκ τῷ ζῴου 30 θερμὸν καὶ ἄπηκτον), διὼ δὲ τὸ συνίς ασθαι αὐτὸν καὶ πυν 
παχὺ καὶ λευκόν, ψυχόμενον δὲ γίνεται ὑγρὸν ὥσπερ ὕδωρ, 
καὶ τὸ χρῶμα ὕδατος. ἄτοπον δὴ ὧν δόξειεν" ὁ γὰρ παχύνεται 
ὕδωρ θερμῷ, τὸ δ᾽ ἔσωθεν ἐκ θερμὰ ἐξέρχεται παχύ, ψυ- 
χόμενον δὲ γύεται ὑγρόν. καίτοι πήγνυταί γε τὰ ὑδατώδη" 

κσθαι ὥσπερ ὑπὸ τῷ ψύχες παχύτερον γύεται τὸ ἔλαιον, 
διὰ ταύτας τὰς αἰτίας καὶ τὸ σπέρμα ἔσωθεν μὲν ἐξέρχ- 
τῶι ςιφρὸν καὶ λευκόν, ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμότητος πνεῦμνω 
πολὺ ἔχον θερμόν, ἐξελθόντος δὲ ὅταν ἀποπνεύσῃ τὸ θερ- 

σὸ δὲ σπέρμα οὐ πήγνυται τιθέμενον ἐν τοῖς πώγοις ὑπαΐ. 85 μὸν καὶ ὁ ἀὴρ ψυχθῇ, ὑγρὸν γύεται καὶ μέλαν" λείπεται 
ἔριον, ἀλλ᾽ ὑγραίνεται, ὡς ὑπὸ τοῦ ἐναντίου παχυνϑό. γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ εἴ τι μικρὸν γεῶδες, ὥσπερ ἐν φλέγμαχι, 
ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ὑπὸ θερμῷ παχρύνεσθαμ εὔλογον. ὅσα γὰρ καὶ ἐν τῷ σπέρματι ξηρωωνομόδῳ. ἔςι μὲν οὖν τὸ σκώμα 

- 
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36. ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 

κοινὸν πνεύματος καὶ ὕδατος, τὸ δὲ πνεῦμά ἐςι θερμὸς ἀήρ᾽ φανερόν)" προϊόντα δὲ καὶ τὴν αἰσθητικήν, καθ᾽ ἣν ζῷα, 
διὸ ὑγρὸν τὴν φύσιν, ὅτι ἐξ ὕδατος. Κτησίας γὰρ ὁ Κνίδιος ὦ γὼρ ἅμα γώεται ζῷον καὶ ἄνθρωτος ὑδὲ ζῷον καὶ ἴτ 
ἃ περὶ τῇ σπέρματος τῶν ἐλεφάντων εἴρηκε, φανερός ἐξὶν πος, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων' ὕςερον γὰρ γἱ 

ἐψευσμένος. φησὶ γὰρ ὕτω σκληρύνεσθαι ζηραινόμενον ὥςε γεται τὸ τέλος, τὸ δ᾽ ἴδιόν ἐςι τὸ ἑκάςν τῆς γινέσεως τέ 

γύεσθαι ἠλέκτῳ ὅμοιον. τοῦτο δ᾽ οὐ γίνεται" μᾶλλον μὲν 4 λος. διὸ καὶ περὶ νοῦ, πότε καὶ πῶς μεταλαμβώπι χὰ 

γὰρ ἕτερον ἑτέρα σπέρμα γεωδέςερον ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ πόθεν τὰ μετέχοντα ταύτης τῆς ἀρχῆς, ἔχει τ᾽ ἀπορίαν 
μάλιστα τοιοῦτον ὅσοις πολὺ γεῶδες ὑπάρχει κατὰ τὸν πλείστην, καὶ δεῖ προθυμεῖσθαι κατὰ δύναμιν λαβιὼ κὼ 
ὄγκον τὸν τῷ σώματος. παχρ δὲ καὶ λευκὸν διὰ τὸ με- ᾿ καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται. τὴν μὲν ἦν θρεπτικὴν ψυχὴν τὰ σπί- 

μῖχθαι πνεῦμα. καὶ γὰρ λευκόν ἐςι τὸ σπέρμα πάντων" ματα καὶ τὼ κυήματα τὼ χωριςὼὡ δῆλον ὅτι δυνάμει μὺ 
Ἡρόδοτος γὰρ οὐκ ἀληϑὴ λέγει, φάσκων μέλαιναν εἶναι τὸ ἔχοντα θετέον, ἐνεργείῳ δ᾽ ὑκ ἔχοντα, πρὶν ἢ καθάτῃ τὸ 
τὴν τῶν Αἰθιόπων γονήν, ὥσπερ ἀναγκαῖον ὃν τῶν τὴν χρόαν χωριζόμενα τῶν κυημάτων ἕλκει" τὴν τροφὴν καὶ τομῖ τὶ 
μελάνων εἶναι πάντα μέλανα, καὶ ταῦθ᾽ ὁρῶν καὶ τὸς ὁδόν τῆς τοιαύτης ψυχῆς ἔργον. πρῶτον μὲν γὰρ ἅταν᾽ ἔναι 
τας αὐτῶν ὄντας λευκούς. αἴτιον δὲ τῆς λευκότητος τοῦ Ὧῶν τὼ τοιαῦτα φυτῷ βίον, ἑπομένως δὲ δῆλον ὅτι καὶ τῷ 
σπέρματος ὅτι ἐστὶν ἡ γονὴ ἀφρός, ὁ δ᾽ ἀφρὸς λευκόν, τῆς αἰσθητικῆς λεκτέον ψυχῆς καὶ περὶ τῆς νοητικῆς. τ: 
καὶ μάλιςα τὸ ἐξ ὀλιγίξων συγκείμενον μορίων καὶ οὕτω τς σας γὰρ ἀναγκαῖον δυνάμει πρότερον ἔχειν ἢ ἐνεργείᾳ. ἐὰν 
μικρῶν ὥσπερ ἑκάςης ἀοράτε τῆς πομφόλυγος ὕσης, ὅπερ καῖον δὲ ἤτοι μὴ οὔσας πρότερον ἐγγίνεσθαι πάτας, ἢ τῶ 
συμβαύνει καὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἐχαίου μιγνυμέων σας προῦπαρχούσας, ἢ τὼς μὲν τὰς δὲ μή, καὶ ἐγ 
καὶ τριβομέων, καθώπερ ἐλέχθη πρότερον. ἔοικε δὲ οὐδὲ ἢ ἐν τῇ ὕλῃ μὴ εἰσελθύσας ἐν τῷ τῷ ἄρρενος σπώματι, 

τὸς ἀρχαίες λανθάνειν ἀφρώδης ἡ τὸ σπέρματος ἔσα φύ- ἐνταῦθα μὲν ἐκεῖθεν ἰλθέσας, ἐν δ τῷ ἄρροι ἡ δρμίο 
σις τὴν γοῦν κυρίαν θεὸν τῆς μίζεως ἀπὸ τῆς δυνάμεως Ὦ ἐγγοομέας ὡπάσας ᾿ μηδεμίαν ἢ ἢ τὰς μὰ τὰς ἂ β 
ταύτης προσηγόρευσαν. - ὅτι μὲ τοΐγυν οὐχ οἷόν τε πάσας προῦπάρχιν, φαπρὶ 

Ἡ μὲν ἕν αἰτία τὴς λεχθείτης ὠπορίας εἴρηται, φά- ἐςιν ἐκ τῶν τοιότων. ὅσων γάρ ἐςιν ὠρχῶν ἡ δέργια σι» 
"γερὸν δὲ ὅτι διὰ τοῦτ᾽ ὑδὲ πήγνυται" ὁ γὰρ ἀὴρ ἄπηκτος. ματική, δῆλον ὅτι ταύτας ἄνευ σώματος ἀδύνατον ὑτάρ 
ὃ τέτα δ᾽ ἐχόμενόν ἐξιν ἀπορῆσαι καὶ εἰπεῖν, εἰ τῶν προϊεμέ-. χεῖν, οἷον βαδίζειν ἄνευ ποδῶν' ὥστε καὶ θύραθεν εἰιέαι 

κων εἰς τὸ θῆλυ γονὴν μηθὲν μόριόν ἐστι τὸ εἰσελθὸν τοῦ 25 ἀδύνατον. ἔτε γὰρ αὐτὰς καθ᾿ αὑτὰς εἰσιέναι εἷόν τι ἀχι» 
γιγνομέν κυήματος, “πὸ τρέπεται τὸ σωματῶδες αὐτὰ, εἴς- βίευς ὅσας, οὔτ᾽ ἐν σώματι εἰσιέναι" τὸ γὰρ στέρμα τε 
περ ἐργάζεται τῇ δυνάμει τῇ ἐνέσῃ ἐν αὐτῷ, διορίσαι τε ρβίττωμα μεταβαλλύσης τῆς τροφῆς ἐςό. λείτεται ἃ τὸ 

δεῖ πότερον μεταλαμβάνει τὸ συνις ἄμενον ἐν τῷ θήλει ἀπὸ γὸν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον" ὑδὲ ἱ 
εἰσελθόντος τι ἢ ὑθέν, καὶ περὶ ψυχῆς καθ᾽ ἣν λέγεται αὐτοῦ τῇ ἐνεργείᾳ κοινωνεῖ σωματικὴ ἐνέργεια. ἘΝ} 

ἔβο (ζῷον δ᾽ ἰςὶ κατὼ τὸ μόριον τὴς ψυχῆς τὸ αἰσθη- ἢ ὃ ὅν ψυχῆς δύναμις ἑτέρς σώματος ἔοικε κεκορωνηκέαι χα 
τικόν) πότερον ἐνυπάρχει τῷ σπέρματι καὶ τῷ κυήματι ἢ ϑειοτέρε τῶν χκαλουμώων φοιχοείων" ὡς δ διαφέρτι τμιΐ 
ὅ, καὶ πόθεν. ὅτε γὰρ ὡς ἀιψυῦχον ἂν θείη τὶς τὸ κύημα τητι αἱ ψυχαὶ καὶ ἀτιμίᾳ ἀλλήλων, ὕ ὕτω καὶ καὶ τοιαύτ 
κατὰ πάντα τρόπον ἐξερημένον ζωῆς" οὐδὲν γὰρ ἧττον τά διαφέρει φύτις. πάντων μὲν γὰρ ἐν τῷ σπέρματι ἐυτάν 
τε σπῴματα καὶ τὼ κυήματα τῶν ζῴων ἕᾷ τῶν φυτῶν, χει, ὅπερ ποιεῖ γόνιμα εἶναι τὰ σπώματα, τὸ καλέμεν 

καὶ γόνιμα μέχρι τινός ἐστιν. ὅτι μὲν οὖν τὴν θρεπτικὴν ὃ θερμόν. τῦτο δ᾽ ἃ πῦρ ἐδὲ τοιαύτη δυγαμίς ἐ ἰσιν, ἀλλὰ π 

ἔχεσι ψυχήν, Φανερόν (δι᾽ ὅτι δὲ ταύτην πρῶτον ἀναγκαῖόν ἐμπεριλεαιμβανόμενον ἐ ἐν τῷ σπέρματι καὶ ἐν τῷ ἐφμίὰ 
ἐστι λαβεῖν, ἐκ τῶν περὶ ψυχῆς διωρισμένων ἐν ἄλλοις πνεῦμα καὶ ἡ ἐν τῷ πνεύματι φύσις, ἀνάλογον οἶτα ᾧ 

4. ἀὴρ θερμός Ῥ. 1 2. κνίσιος 8. 1 3. ὅσα Ὁ. ἢ 8. ΤΉΝΕ Ι 10. εἶναι μέλαιναν ῬὈὼ ἡ 11. δι ογχὰα 57. ἢ 12. τὴ Σὶ 
4Δ. ἰστὶν οπι Ζ. [[ 20. θεὰν 5 ΓΖ. ᾿ 23. ὅτ} καὶ Ῥ. [1 τοῦτ᾽) τόδ᾽ Υ, τί Ῥ. ἢ ὦ ῬΑΥ, ἢ 24. τύτων Ῥ,, τότυ τῶν Ζ. ἵ ἐμέν 2.} 

᾿ς» ] ἴςι καὶ Ῥ, 3.7. " 27. τῇ δὲ Ῥ. ΠΠ 31. πρότερον Ῥ, ᾿] ὑπάρχει .δ. ἢ 32. θείη τις ὧν Ῥ. ἢ 84. τὲ οπι Ζ. ἢ! 836. δὲ οι Ζ. τῷ 
τοῦ ταύτην 5Ζ. 

8. ὕξατον Ῥ. ΠΛ. ἰδία Ῥ. ᾿] τὸ] καὶ 5. [ 6. τ δ᾽ Ζ, οχα δῪ. Π᾿ 9. τὰ «ὐἴο χωριςὰ οπὶ ,5Ζ. [Π δλον, οπιΐίετο ὅτι, Ἀδ52." 
413. δὲ οἷα Ὀ. [ἰ 14. περὶ] τῆς πρακτικῆς καὶ Ῥ. 1 20. πάσας Ῥ. ἢ 22. ὧν Ῥ. 1 ἀρχῶν οτα Τ΄. ἢ 23. ἀδύνατον ἅνεν σώματος ΡαΪ 

3λ. βάδισιν Ῥὶ Π 25. ἱαντὰς Υ. ἢ οἷόν --- 26. εἰσιίαι οπὶ .5. }} 29, αὐτοῦ οτα Σ΄, [ἡ ἐνέργεια κοινωνεῖ σωματικῇ ἐνεργείᾳ Ῥ. !Ι 33.} 

οἵὰ 8. ᾿ 84. ἐναι οπι Ὁ. 35, ] ὑχὶ..Ρ. ἢ τὸ μὲν περιλαμβανόμενον Ζ. "ἢ 86. ἐν ροερὶ καὶ οτχ .}.5. {{|διαφρώδει, Σ΄ || 87. ἢ οἷ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 

τῶν ἄςρων στοιχαίῳ.. διὸ πῦρ μὲν οὐθὲν γᾷ ζῷον, οὐδὲ 
φαίνεται συνιςάμενον πυρυμώοις ὅτ᾽ ἐν ὑγροῖς ὅτ᾽ ἐν ξυροῖς 
ὀδέν" ἡ δὲ τῷ ἡλίκα θερμότης καὶ ἡ τῶν ζῴων ἡ μόνον ἡ διὰ 
ἢ σπέρματος, ἀλλα κἄν τι περίττωμα τύχῃ τὴς φύσεως 
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δὲ τὰ σώματα συνέχει τὸ γλίσχρον" ὅπερ καὶ προϊοῦσι 
καὶ μείζοσι γιγνομένοις ἡ τῷ νεύρυ λαμβάνει φύσις, ἥπερ 
συνέχει τὰ μόρια τῶν ζῴων, ἐν μὲν τοῖς ὅσα νεῦρον, ἐν δὲ 

“ Ν. Με “ » »“ “2 τοῖς τὸ ἀνάλογον. τῆς δ᾽ αὐτῆς μορφῆς ἐςὶ καὶ δώμα καὶ 

“ὃν ἕτερον, ὅμως ἔχει καὶ τῦτο ζωτικὴν ἀρχήν. ὅτι μὲν ἦν 5 φλὶψ καὶ ὑμὴν καὶ πᾶν τὸ τοῦτον γόος" διαφέρει γὰρ 
ἡ ἦν τοῖς ζῴοις θερμότης ὅτε πῦρ ὅτε ἀπὸ πυρὸς ἔχει τὴν 

ἀρχήν, ἐκ τῶν τοιύτων ἐςὶ φανερόν. τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶ- 
μα, ἐν ᾧ συναπέρχεται τὸ σκώμα τὸ τῆς ψυχικῆς ὠρ- 
χῆς, τὸ μὲν χωριςὃν ὃν σώματος, ὅσοις ἐμπεριλαμβάνε- 

ταῦτα τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ ὅλως ἐν ὑπεροχῇ καὶ ἐλ- 
λεήψει. 

τῶν δὲ ζῴων τὰ μὲν ἀτελες ἔραν ἔχοντα τὴν φύσιν,ά 
ὅταν γόηται κύημα τέλειον, ζῷον δὲ μήπω τέλειον θύραζε 

τῶι τὸ θεῖον (τοίξτος δ᾽ ἐςὶν ὁ καλύμενος γῦς), τὸ δ᾽ ἀχώρι- 10 προΐεται" δὶ᾽ ὼς δ᾽ αἰτίας εἴρηται πρότερον, τέλειον δ᾽ ἤδη 

ςον͵ τῦτο τὸ σπέρμα τῆς γονῆς διαλύεται καὶ πνευματέται, 
φύσιν ἔχον ὑγρὰν καὶ ὑδατώδη. διόπερ οὐ δεῖ. ζητεῖν ἀεὶ 
θύραζε αὐτὸ ἐξιέναι, οὐδὲ μέριον οὐθὲν εἶναι τῆς συς ἄσης 

μορφῆς, ὥσπερ ἐδὲ τὸν ὀπὸν τὸν τὸ γάλα συνις ἄντα" καὶ 

τότ᾽ ἐςίν, ὅταν τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ τῶν κυημάτων, 
ἐν ὅσοις ἐςὶν αὕτη ἡ διαφορὰ τῶν γινομένων" ἔγια γὰρ ὅτε 
θῆλυ γεννᾷ ὅτ᾽ ἄρρεν, ὅσα μηδ᾽ αὐτὼ γύεται ἐκ θήλεος 
καὶ ἄρρενος μηδ᾽ ἐκ ζῴων μιγνυμένων. καὶ περὶ μὲν τῆς 

γὰρ ὅτος μεταβάλλει καὶ μόριον ὁθέν ἐςι τῶν συνις μένων 15 τότων γενέσεως ὕςερον ἐρῦμεν" τὰ δὲ ζῳοτοκῶντα ἐν αὑτοῖς 
ὄγκων. περὶ μὲν ἵν ψυχῆς, πῶς ἔχει τὰ κυήματα καὶ ἡ 
γονὴ καὶ πῶς ὁκ ἔχει, διώρις αι" δυνάμει μὲν γὰρ ἔχει, 

ἐνεργείᾳ, δ᾽ ὑκ ἔχει. τῷ δὲ σπέρματος ὄντος περιττώματος 
καὶ κινυμένε κίνησιν τὴν αὐτὴν καθ᾽ ἥνπερ τὸ σῶμα αὐξα- 

τὰ τέλεια τῶν ζῴων, μέχρι περ ὧν ἔ γωνήσῃ ζῷον καὶ 

θύραζε ἐκπέμψῃ, ἔχει συμφυὲς ἐν αὑτῷ τὸ γιγνόμενον 
ζῷον. ὅσα δὲ θύραζε μὲν ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς δ᾽ φοτοκεῖ τὸ 

»" μῳ ΄ ΝΌΟΝ ΄ } . Η πρῶτον, ὅταν γεννήσῃ τὸ ῳὸν τέλειον, τότων ἐνίων μὲν ὠπο- 
νεται μεριζομένης τῆς ἐσχάτης τροφῆς, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὴν Ὦ λύεται τὸ ὠὸν ὥσπερ τῶν θύραζε ῳοτοκόντων, καὶ τὸ ζῶον 

ὑςέραν, συνίςησι καὶ κινεῖ τὸ περίττωμα τὸ τῷ θήλεος τὴν 
αὐτὴν κύησιν ἥνπερ αὐτὸ τυγχάνει κινέμενον κἀκεῖνο. καὶ 

ν, ,. κ"» ,, ὶ ΄ ΑῚ , ἕἔ δυ ΄, γὼρ ἐκεῖνο περίττωμα, καὶ πάντα τὰ μόρια ἔχει δυνάμει, 
Ἁ Ἁ “ 

ἐνεργείᾳ δ᾽ ὑθέν. καὶ γὼρ τὼ τοιαῦτ᾽ ἔχει μόρια δυνάμει, 

ἐκ τὸ φβ γίνεται ἐν τῷ θήλει, ἐνίων δ᾽ ὅταν καταναλωθῇ 

ἡ ἐκ τῷ νῷ τροφή, τελειοῦται ἀπὸ τῆς ὑςέρας, καὶ διὰ 
“ Ω ᾽ ’ ΝΩ͂Ν ἥν Ἂς στ ΄ ᾽ τοῦτο οὐκ ὠπολύεται τὸ ὠὸν ἀπὸ τῆς ὑςέρας. ταύτην δ 

ἔχεσι τὴν διαφορὰν οἱ σελαχώδεις ἰχθύες, περὶ ὧν ὕςερον 
ἢ διαφέρει τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος. ὥσπερ γὰρ καὶ ἐκ πεπη- 25 καθ᾽ αὑτὰ λεκτέον. νῦν δ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἀρκτέον πρῶτον. 
ῥω μένων ὁ ὁτὲ μὲν γίνεται πεπηρωμέα ὁτὲ δ᾽ ὕ, ὕτω καὶ ἣν 
θήλεος ὁτὲ μὲν θῆλυ ὁτὲ δ᾽ ἧ, ἀλλ᾽ ἄρρεν. τὸ γὰρ θῆλυ 
ὥσπερ ἄρρεν ἐςὶ πεπηρωμώον, καὶ τὼ καταμήνια σπέρμα, 
ὦ καθαρὸν δέ. ἣν γὰρ ὑκ ἔχει μόνον, τὴν τῆς ψυχῆς ἀρ- 

ἔςι δὲ τὰ τέλεια ζῷα πρῶτα, τοιαῦτα δὲ τὰ ζροτικθτια, 
καὶ τούτων ἄνθρωπος τρί ἡ μὲν οὖν ὠπόκρισις γίνεται 

πᾶσι τὸ σπέρματος ὦ ὠσπερ ἄλλε τινὸς “περιττώματος. φέ- 

αι Ὑὰρ ἕκαςον εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον ὑθὲν ἀποβιαΐζο β ς ἶ 
χήν. καὶ διὰ τῦτο ὅσοις ὑπηνέμια γίεται τῶν ζῴων, ὠμ»- ἢ τῷ πνεύματος, ὑδ᾽ ἄλλης αἰτίας τοιαύτης ἀναγκαζούσης, 

φοτέρων ἔχει τὰ μέρη τὸ συνιςάμενον φόν, ἀλλὰ τὴν ἀρ- 
χὴν ἐκ ἔχει, διὸ ὁ γίεται ἔμψυχον" ταύτην γὰρ τὸ τῷ 
ἄρρενος ἐπιφέρει σπέρμα. ὅταν δὲ μετάσχη τοιαύτης ἀρ- 
χᾶς τὸ περίττωμα τὸ τὰ θήλεος, κύημα γύεται. τοῖς δ᾽ 

ὥσπερ τινές φασιν, ἕλκειν τὰ αἰδοῖα φάσκοντες ὥσπερ τὼς 
’ »“᾿ ’ ν 3 ἐξ Ψ 

σικύας, τῷ τε πνεύματι βιαζομένων, ὥσπερ ἐνδεχόμενον 
ΝΥ ,ὕἷ ὮΝ Ν ΄ Ν , 
ἄλλοθί πε πορευθῆναι μὴ βιασαμένων ταύτην τὴν περίττω- 

Ἁ » . »Ἥν ἃ “ “ ω ν » » Ἂν 
σὰν τὴν τῆς ὑγρᾶς ἢ ξηρᾶς τροφῆς, ὅτι τὰς ἔξοδος αὐτῶν 

ὑγροῖς μὲν σωματώδεσι δὲ θερμαινομένοις περιίς ται, κα-- 35 ἠθροισμένῳ τῷ πνεύματι συνεκκρίνυσιν. τῦτο δὲ κοινὸν κατ 
θώπερ ἐν τοῖς ἑψήμασι ψυχομένοις τὸ περίξηρον, πάντα πάντων ὅσα δεῖ κινῆσαι" διὰ γὰρ τῷ τὸ πνεῦμα κατασχεῖν 

2. συνιφάμενον ἐν πυρυμένοις ὅτ᾽ ἐν ξηροῖς ὕτ᾽ ἐν ὑγροῖς », [Π3. ἡ δὲ] ὦ δὲ Σ΄ ᾿ ζῴων] ζωιων θερμότης Ζ. μόνως Ῥ', ἢ ἀ, τῇ τὸ Ζ. ἢ 
8. συναπάρχεται 8. 1} τὸ σπέρμα οτχ Ῥ. 10. τὸ] τι Ῥ. [Π τοιῦτον Ζ. ἡ 11. τὸ οτχλ 5.ΚΖ, || 12. ἀὴ] « Ζ. ἢ 13. εἶναι ὑθὲν Ῥ, 1 

2ῷ. αὐτὰ τυγχάνει κνύμεια .5Ζ. ἢ κἀκεῖνο} ἃ κακεῦο Ῥ. Π 25. πεπηρωμένον Ῥ, Οπλἱ5515 ὁτὲ μὲν γύετκι πεπηρωμένα. || 28. ἐςὶν ἄρρεν 

ῬῬΟΥ͂. Ἰ 29. δί οταὰ Ῥ. |1 30. ἀμφότερ᾽ Ὁ. 11] 832, Δ] ὑδὲ ἢ. [|| 33. μετάσχη τῆς τοιαύτης 8. 11 36. δ] καὶ ἐν Ζ. 

Ὡ. σενομένοις Κ΄. Π 3. ὧσι δ. 1} ἀ. τοῖς δ᾽ αὐτοῖς ἰςὶ μορφῆς Ὁ. ἢ 6. ἐν οπι »,5. {Π ἐκλείψει 8. }} 8. δὲ οχι .8. ἢ ἀτελέςξερον δ. ἢ 
9. Ὧῷον --- 10. προΐεται ογὰ Τ΄. 9. τέλεον ῬῪὰ λ΄ 12. ἡ διαφορὰ αὕτη Υ.  1ἡ. καὶ ἄρρενος Ἷ μηδ᾽ ἄρρενος Ῥ. ΠΤ 16. τὼ εἰ ζ οπι Ζ. 
11. ἱκπέμπη Ῥ. 18. ἑαντοῖς Ῥ. 1} τὸ ογὰ 5. "' 19. τέλειον τὸ ὠὲν Ῥ. 1 ἔα ῬιΆ. ᾿ 20. ζωοτοκύντων Κ7, {ΠΟ τὸ οὶ .δ. Π 22. ἐν τῶ 

ὠᾶ᾽ 5, ἱντὸς τῷ ὠΐ Υ. [ 23. ὑςέρας ὥσπερ τῶν θύραζε φοτοκύντων. ταύτην (δ. Π 25, κατὼ ταῦτα Ῥ. || 30. τοιαύτης αἰτίας δ... ἢ 31, τὰ] 
τε τὼ Ὁ. ἢ 33. βιασ. ἢ ταύτην Ῥ. ᾿ 34. τὴν] ἢ τὴν , 11 85. ἠθροισμένας Ῥ57ΧΖ. Ἱ 86. τῷ] τῦτο ρτ Κ, τὸ οοστ. 

Αδὰ δὰ 
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ἂὲ τῷ βελτίονος καὶ τῷ τέλυς ἡ φύσις καταχρῆται πρὸς τὸ 
7, οἷ, »“᾿ ΓΔ Ν φ ΕΙΣ ΩΣ 

τόκον τῦτον τῆς γενέσεως χάριν, ὅπως αἷον ἔμελλε τοίξτον 

γ 7 ον ," ’ αὶ ἰσχὺς ὀγγίνεται, ἐπεὶ καὶ ἄνευ ταύτης τῆς βίας ἐκερίνε- 
, , ᾿ ΄ μι Υ̓͂ ’ὔ Ἁ , 

ται τὼ περιττώματα καὶ καθεύδοσι, ἂν ἄνετοί τε καὶ πλή- 
΄ «»"ἤ]Ἅ ΄ Υ μη ΜΞ Ως , - . ν, τ,.. , Ἀ -“ Φ βεις περιττώματος οἷ τόποι τύχωσιν ὄντες, ὅμοιον δὲ κἀν εἴ γένηται ἕτερον" ἤδη γὰρ ὑπάρχει δυνάμει γε ὃν τοῦτον οἷς 

7 - »"ν", Ν]ὮὋ » , ες » Ν ) ’ ν 7 - δ᾽ ,. Υ τις φαΐ τοῖς φυτοῖς ὑπὸ τῇ πνεύματος ἑκώςοτε τὰ σπέρς πέρ ἐςι σώματος ὠπόκρισις. τοῖς μὲν ὅν θήλεσιν ἅπασο 
᾽ ,ὔ ᾿Ὶ λ ,ὔ Ν ὰ ἴω, , ᾽ » ΄ Άᾳ, ,΄ »͵ ᾿ « » - ματα ὠκποκρίνεσθαι πρὸς τὸς τόπους πρὸς ὃς εἴωθε φέρειν 5 ἀναγκαῖον γίγνεσθαι περέττωμα,, τοῖς μὲν αἱματικοῖς πλεῖον, 

Ν - Π ΕΥ ᾽ -ν, ΥΚ τὸν καρπόν. ὠλλὰ τύτυ μὲν αἴτιον, ὥσπερ εἴρηται, τὸ πᾶ- καὶ τότων ἀνθρώκῳ πλεῖςον' ἀνάγκη δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις 
-» -" ,’ σιν εἶναι μόρια δεκτικὼ τοῖς περιττώμασι, τοῖς τ᾿ ὠχρή- 

“ -“ »“Ἢ ) -- ε ο“ ᾿ ΩΣ -ν ΝῚ Υ δ᾽ 4 “ » ὶ , ᾿ "ν 

ςοις, οἷον τῇ τε ξηρᾷ καὶ τῇ ὑγρᾷ, καὶ τῷ αἴματι τὰς τιον, ὅτι τοῖς θ᾽ αἱματυιοῖς πλεῖον καὶ τούτων ὅτι πλεῖς ον 
Ν -“ ᾽ ΄ ,’ “Ἢ ΄- 

καλυμένας φχέβας. τοῖς μὲν ὧν θήλεσι περὶ τὸν τῶν ὑςε- τοῖς ἀνθρώποις, εἴρηται πρότερον" τῷ δ᾽ ἐν μὲν τοῖς θήλεσι 
-“ 2 »“ »“ ο “" ’ -“ Ψ 

ρῶν τόπον, σχιζομένων ἄνωθεν τῶν δύο φλεβῶν, τῆς τε τὸ πᾶσιν ὑπάρχειν περίττωμω τοιῶτον, ἐν δὲ τοῖς ἄρρεσι μὲ 

΄ Ν ᾿ ἀθροίζεσθαί τινα σύςασιν εἰς τὸν ὑς ερικὸν τόπον. τὸ δ᾽ αἷ-. 

μεγάλης καὶ τῆς ἀορτῆς, πολλαὶ καὶ λετταὶ φλέβες τε- 
λευτῶσιν εἰς τὼς ὑςέρας, ὧν ὑπερπληρυμῴων ἐκ τὴς τρο- 

᾿ φῆς, καὶ τῆς φύσεως διὰ ψυχρότητῳ πέττειν καὶ δυναμένης, 
ἐκκρύεται δια λεπτοτάτων φλεβῶν εἰς τὰς ὑςέρας, ὁὶ δυ- 

» » Χ ν “ , γὼ} ῳΦῳ λ 
πασιν, ἔνι Ὑωβ ἃ προΐεται γονήν, αλλ ὡσπερ Τῷ προειβη» 

““ Ἂν - -“ ὕ ὈΡΘΑῚ ΄ 2 μένα τῇ ἐν τῇ γυνὴ κινήσει δημιουργεῖ τὸ συνις μενον ἐκ 
“ ᾿ ΄ ΄ Ν “ “» Α, 

τῆς ἐν τοῖς θήλεσιν ὕλης, ὕτω τὰ τοιαῦτα ἐν τῇ ἐν αὑτοῖς 
΄ »“" Ν᾿ 

κινήσει ἐν τῷ μορίῳ τούτῳ, ὅθεν ὠποκρίνεται τὸ σπέρμα, 

γωμένων διὰ τὴν ςενοχωρίαν δέχεσθαι τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ι5 ταὐτὸ παιεῖ καὶ συνίςησιν. τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὁ τόπος ὁ περὶ τὴ 
ἊΨ ὶῚ , ἈΝ ,’ "» Ω .“. ᾽ “ " « μι “»Ἥ Κ᾽ ἜΜ, Ν Ἀ Ἄν ΄ . τλήθες, καὶ γύεται τὸ κάθος οἷον αἱμορροΐς. ἀκριβῶς μὲν ὑπόζωμα πᾶσι τοῖς ἔχεσιν" ἀρχὴ γὼρ τὴς φύσεως ἡ καρ- 

οὖν ἡ περίοδος οὐ τέτακται ταῖς γυναιξί, βύέλεται δὲ φθι- δίω καὶ τὸ ἀνάλογον, τὸ δὲ κάτω προσθήκη καὶ τότε χα- 
γόγτων γύεσθαι τῶν μηνῶν εὐλόγως" ψυχρότερα γὰρ τὰ ριν. αἴτιον δὴ τῷ τοῖς μὲν ἄρρεσι μὴ πᾶσιν εἶναι περίττωμα 

μ ΄ μῃ λ Ἁ ’, ,ὔ ,’ » δ . “ -“ ᾿ς »"Ἢ »“Ἄ 

σώματα τῶν ἴῳψων, ὅταν καὶ τὸ περιέχον συμβαίνῃ. γέγνε. γεννητικὸν, τοῖς. δὲ θήλεσι πᾶσιν, ὅτι τὶ ζῷον σῶμα ἔμ- 

σθαι τοιῦτον, αἱ δὲ τῶν μηνῶν σύνοδοι ψυχραὶ διὰ τὴν τῆς 29 ψυχόν ἐξιν. ἀεὶ δὲ παρέχει τὸ μὲν θῆλυ τὴν ὕλην, τὸ δ᾽ 
σελήνης ἀπόλειψιν, διόπερ καὶ χειμερίους συμβαίνει τὼς ἄρρεν τὸ δημιουργοῦν. ταύτην γὼρ αὐτῶν φαμὲν ἔχειν τὰν 

, .- » -» “» λιν ,ὕ δ ε«» ) ν. 4 νιν “ν ν το. 
συνόδως εἶναι τῶν μηνῶν μᾶλλον καὶ τὰς μεσότητας.. μετα- δύναμων ἑκάτερον, καὶ τὸ ἐΐναι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν 

ἐς ΜΝ » φ ο 7 ΓΑ 
βεβληκότος μὲν οὖν εἰς αἷμα τοῦ περιττώματος βούλεται 

γίχνεσθαι τὰ καταμήνια κατὰ τὴν εἰρημένην περίοδον, μὴ 

τῦτο. ὥςε τὸ μὲν θῦλυ ἀναγκαῖον παρέχειν σῶμα καὶ ὅγ- 
ιν ᾽ ᾽ - «ἢ ἈῚ χΥ » κον, τὸ δ᾽ ἄρρεν ἀκ ἀναγκαῖον" ὅτε γὰρ τὰ ὕργανα ἀναΐγκη 

΄ ᾿Ν ,ΌΣῃ0 ᾿ 2 Ἀ Ν Η ΄ » » ΄, Υ͂ Ἀ “ Υ͂ ΕΝ. χεπεμμένου δὲ κατὰ μικρὸν ἀεί τι ὠποκρίνεται" διὸ τῷ 25 ἐγυκάρχειν ἐν τοῖς γιγνομένοις ὅτε τὸ ποιῶν. ἔς δὲ τὸ μὲν 
λευκὰ μικροῖς ἔτι καὶ παιδίοις οὖσι γίνεται τοῖς θήλεσιν. σῶμα ἐκ τοῦ θήλεος, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ τοῦ ἄρρενος" ἡ γὰρ 

Ν᾿ ΤῊ ᾽ ’ νὰ ε » ,, »-»“᾿ ν»»} ΄ ΄ὔ ᾿Ό ἋΣ λ ν »-" Ὑ -“ ΄“Ἀ 
μετριάζουσαι μὲν ἣν ἀμφότεραι αὗται αἱ ὠποκρίσεις τῶΨνΨφΡὰηἠ ψυχὴ ὑσία σώματός τινός ἐς!ν. καὶ διὰ τῆτο ὅσα τῶν μὴ 
περιττωμάτων τὰ σώματα σώζουσιν, ἅτε γιγνομένης κα’ ὁμογενῶν μίγνυται θῆλυ καὶ ἄρρεν (μέγνυται δὲ ὧν ἴσοι οἱ 

»“ ἃ» -“ 
θάρσεως τῶν περιττωμώτων, ἃ τῷ νοσεῖν αἴτια τοῖς σώμα- χρόνοι καὶ ἐγγὺς αἱ κυήσεις, καὶ τὰ μεγέθη τῶν σωμαΐτων 

Ἀ -» 
σιν' μὴ γινομένων δὲ ἢ πλειόνων γιγνομένων βλάπτει" ποιεῖ3ο μὴ πολὺ διέξηκεν), τὸ μὲν πρῶτον κατὼ τὴν ὁμοιότητα γέ 
γὰρ ἢ νόσος ἢ τῶν σωμάτων καθαίρεσιν, διὸ καὶ τὰ λευκὰ 

» ΄" ᾿ Ν Υ ᾽ - 
συνεχῶς γινόμενα, καὶ πλεονάζοντα τὴν αὐξησιν ἀφαιρεῖται 

“ ἣ Ω “ἢ ᾿ ε 2 ,ὔ τῶν παιδίων. ἐξ ἀνάγκης μὲν ἕν ἡ περίττωσις αὕτη γύεται 
τοῖς θήλεσι διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας" μὴ δυναμένης τε “γὰρ 

Ὕνεται κοινὸν ἀμφοτέρων, οἷον τὰ γιγνόμενα ἐξ ἀλώπεκος 
καὶ κυνὸς καὶ πέρδικος καὶ ἀλεκτρυόνος, προϊόγτος δὲ τοῦ 
χρόνου καὶ ἐξ ἑτέρων ἔτερα γιγνόμενα τέλος ὠποβαζει 

κατὰ τὸ θῆλυ τὴν μορφήν, ὥσπερ τὰ σπώματα τὰ ξενυιὰ 
χέττειν τῆς φύσεως ἀνάγκη περίττωμα γίγνεσθαι μὴ μόνον 35 κατὰ τὴν χώραν. αὕτη γὰρ ἡ τὴν ὕλην παρέχουσα καὶ τὸ 

τῆς ἀχρήςυ τροφῆς, ὠλλὰ καὶ ἐν ταῖς φλεψίν, ὑκερβάλ- σῶμα τοῖς σπέρμασιν ἐςΐίν. καὶ διὰ τῦτο τοῖς μὲν θήλεσι τὸ 
, Ν Ν ’ 

λεὶιν τε πληθύνοντω κατὼ τὰς λεπτοτάτας φλέβας. ὄεκα μόριον τὸ δεκτικὸν ὁ πόρος ἐςΐν, ἀλλ᾽ ἔχεσι διώς ασὶιν αἱ ὑςέ- 

1. χότται Ῥ 1} 2. ἀμετοί 8. ἢ 3. τυγχάνωσιν Ῥ. Ἰ δὲ οπι 5 7Ζ. ἢ 6. τῦτο 5. 1} 8. τε οπι »Ῥ. ἢ τῇ οτὰ «δ. Π 10. τε οπὰ «. ἴ 
14. λεπτότητα τῶν φλεβῶν ῬΥ͂ οἱ ατρηΐβ8ο τῶν ,δ. ἢ 17. ἡ οπι .δ. ] 25. πεπεμμένς Ζ. 26. μικρὰ Ζ. ἵ ἔτι] σημεῖα Ζ, οτὰ ΥΞ αὶ 421. 
ἐμφότεραι οτὰ .5ὅ. ἢ 32. συχνῶς Υ͂. 1] καὶ οχλ . [ 33. καίδων ῬΥ͂Ζ. ᾿ 37. τε] τὰ Ε΄ ἢ πληθύοντα Ζ, πληθῶντα 8. 

1. δὲ οπι .ὅ. ΠΠ τίονος -- 740 «6. διοικεῖν τὸ πα Ζ. [[ 2, τῦτον οπὺ «5. Π ἔμελλεν οἷον Ῥ. 1 τοιῦῖτο δ, ἢ 8. οἷά δ. ἢ" 4. ἀπόκρισις 
σώματος Ῥ. 1] πᾶσιν Υ͂. 1 6. ἀνθρώπων «8. }} καὶ οπὶ «δ. [ 8. τοῖς ἀνθρώποις ὅτι πλεῖςον Ῥ. ΠΟ 10. ὑπάρχειν] εἶναι Υ. ᾿ 11. προειρημένα] 

προϊίμενα Ῥιδ. ἢ 17. τὸ δὲ] καὶ τὸ 57. ἢ 418. δὲ 8. 1 23. τότων Υ΄, {| 25. δὶ] ἦν ΖΞ ἢ 21. ἰςὶ σώματός τινος δ. ἢ 31. σόμια «δ. ἢ 
3:2. προϊόντα Ῥ. 86, μὲν οπι 8.7. ᾿] 317. διάςασιν ἔχυειν δ. 
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ρϑι" τοῖς δ᾽ ἄρρεσι κόροι τοῖς σπέρμα προϊεμῴοις, ἄναιμοι 
δ᾽ ὅτοι. τῶν δὲ περιττωμάτων ἕκαςον ἅμα ἔν τε τοῖς οἰκείς 
ὁις τόποις ἐςὶ καὶ γίγνεται περίττωμα" πρότερον δ᾽ οὐθέν, 
ἂν μή τι βίᾳ πολλὴ καὶ παρὰ φύσιν. δι᾽ ἣν μὲν ἕν᾽ αἰτίαν 

ὠποκρύεται τὰ περιττώματα τὰ γεννητικὰ τοῖς ζῴοις, εἴς 
μται. ὅταν δ᾽ ἔλθη τὸ σπέρμα ὠπὸ τῷ ἄρρενος τῶν σπέμω 
τροϊεμένων, συνίςησι τὸ καθαρώτατον τὸ περιττώματος. τὸ 
γὰρ πλεῖξον ἄχρηςον καὶ ἐν τοῖς καταμηνίοις ἐςὶν ὑγρόν, 
ὥσπερ καὶ τῆς τὰ ἄρρενος γονῆς τὸ ὑγρότατον, καὶ τῆς εἰσι- 
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ἵεται τὴν ἐν ἐνίαις αὐτῶν ἰκμάδι γινομένην, ἐνταῦθα, καὶ τὸ 
ἄρρεν προΐεται, ἐάν τις ἐξικμάση. ὁτὲ μὲν οὖν μένει τῦτον 
ἔχοντα τὸν τρόπον, ὁτὲ δέ, ἀν τύχῃ συμμέτρως ἔχουσα, 
καὶ θερμὴ διὰ τὴν κάθαρσιν ἡ ὑςέρα, εἴσω σπᾷ. σημεῖον 

5 δέ" καὶ γὰβ τὰ πρόσθεν ὑγρὰ προστεθότα ἀφαιρεῖται ξη- 
ρα, ἔτι δὲ ὅσα τῶν ζῴων πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει τὼς 
ὑςέρας, καθάπερ ὄρνις καὶ τῶν ἰχθύων οἱ ζῳοτοκῶντες, ὠ- 
δύνατον ἐκεῖ μὴ σπᾶσθαι τὸ σπέρμα, ἀλλ᾽ ὠἀφεθὲν ἐλθεῖν. 
ἕλκει δὲ τὴν γονὴν ὁ τόπος διὼ τὴν θερμότητα τὴν ὑπάρχα- 

πταζ προέσεως" καὶ ἡ προτέρα τῆς ὑςέρας ἄγονος μᾶλλον 10 σαν. καὶ ἡ τῶν καταμηνίων δὲ ἔκκρισις καὶ συνάθροισις ἐμυ- 
τοῖς πλείςοις" ἐλάττω γὼρ ἔχει θερμότητα ψυχικὴν διὰ τὴν 

ἀπεψίαν, τὸ δὲ πεπεμμένον πάχος ἔχει καὶ σεσωμάτωται 

μᾶλλον. ὅσαις δὲ μὴ γύίεται θύραζέ τις πρόεσις, ἢ τῶν 
»ν Ἃ - Υ͂ , Ν Ν ν»,ὔ ,ὔ γ 

γυναικῶν ἢ τῶν ἄλλων ζῴων, διὰ τὸ μὴ ἐνυπάρχειν ἄχρη- 

φὸν περίττωμα πολὺ ἐν τῇ ἀποκρίσει τῇ τοιαύτῃ, τοσῦτον ἐς 
ν,ὔ ΄, [2 ΝΠ ΕΙ ΄ -“ ,ὔ .“» 

τὸ ἐγγινόμενον ὅσον τὸ ὑπολειπόμενον τοῖς θύραζε προϊεμένοις 

ζῴοις, ὃ συνίςησιν ἡ τῷ. ἄρρενος δύναμις ἡ ἐν τῷ σπέρματι 
τῷ ὠποκρινομένῳ, ἢ εἰς τὸ ἄρρεν ἐλθόντος τῷ ἀνάλογον μο- 
ρῴν ταῖς ὑστέραις, ὥσπερ ἕν τισι τῶν ἐντόμων φαίνεται 

πυρεύει θερμότητα ἐν τῷ μορίῳ τούτῳ, ὥστε καθάπερ τὰ 
ἀκόνιτα τῶν ὠγγείων, ὅταν θερμῷ διακλυσθῇ, σπᾷ τὸ ὕδωρ 
εἰς αὑτὰ καταστρεφομένου τῷ ςόματος. καὶ τῦτον μὲν τὸν 

τρόπον γίγνεται σπάσις, ὡς δέ τοὲς λέγουσι, τοῖς ὀργανι» 
(5 κοῖς πρὸς τὴν συνυσίαν μορίοις ὁ γίεται κατ᾽ ὑθέγα τρόπον. 

ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνει καὶ τοῖς λέγουσι τροΐεσθαι καὶ τὴν 

γυναῖκα, σπέρμα. προϊεμέναις γὰρ ἔξω ὀυμβαίνι ταῖς ὑςέ- 
βαις πάλιν εἰσ σπᾶν, εἴπερ μιχϑήσεται τὴ γονῇ τῇ τοῦ 
ἄρρενος. τὸ δ᾽ οὕτω γίγνεσθαι περίεργον, ἡ δὲ φύσις οὐδὲν 

συμβαῖνον. ὅτι δ᾽ ἡ γινομένη ὑγρότης μετὰ τῆς ἡδονῆς τοῖς 20 ποιεῖ περίεργον, ὅταν δὲ συξῇ ἡ ἐν ταῖς ὑςέραις ἀπόκρισις 
θήλεσιν ἐδὲν συμβάλλεται εἰς τὸ κύημα, εἴρηται πρότερον. 

Λ » ἃ 2 ΄ “Ξ2,)Ί»ἋΎ ,ὔ βάλιστα δ᾽ ἀν δόξειεν, ὅτι καθώπερ τοῖς ἄρρεσι, γίγνεται 

καὶ ταῖς γυναιξὶ νύκτωρ ὃ καλοῦσιν ἐξονειρώττειν. ἀλλὰ 

ἴὅτο σημεῖον οὐθέν" γίνεται γὰρ καὶ τοῖς νέοις τῶν ἀρρένων 

τῷ θήλεος ὑπὸ τῆς τῷ ἄρρενος γονῆς, παραπλήσιον ποιύσης 
ὥσπερ ἐπὶ τοῦ γώλακτος τῆς πυετίας" καὶ γὰρ ἡ πυετία 

Λ » Δ ’ λῚ ΟΕ 5ἃ γ᾽ γάλα ἐςὶ θερμότητα ζωτικὴν ἔχον, ἢ τὸ ὅμοιον εἰς ἐν ἄγει 

καὶ συνίςησι, καὶ ἡ γονὴ πρὸς τὴν τῶν καταμηνίων φύσιν 
τοῖς μέλλυει μὲν μηθὲν δὲ προϊεμένοις, ἢ τοῖς ἐπιπροϊεμένοις 25 τῶτο πέπονθεν" ἡ γὰρ αὐτὴ φύσις ἐςὶ γάλακτος καὶ κα- 
ἄγονον. ἄνευ μὲν ἕν τῆς τῷ ἄρρενος προέσεως ἐν τῇ συνεσίῳ ταμηνίων. συνιόντος δὲ τῷ σωματώδους ἐκκρίνεται τὸ ὑγρόν, 
ὠδύνατον συλλαβεῖν, καὶ ἄνευ τῆς τῶν γυναικείων περιτ- καὶ περιίστανται κύκλῳ ξηραινομένων τῶν γεηρῶν ὑμώες, 

τώσεως ἢ θύραζε προελθόσης ἢ ἐντὸς ἱκανὴς ὅσης. ἃ συμυ- καὶ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἕνεκα τινος" καὶ γὰρ θερμαινομένων 
βαινόσης μέντοι τῆς εἰωθυίας γίγνεσθαι τοῖς θήλεσιν ἡδονῆς ξηραίνεσθαι ὠναγκαῖον τὰ ἔσχατα καὶ ψυχομέων, καὶ δεὴ 
“ερὶ τὴν ὁμιλίαν τὴν τοιωύτην συλλαμβάνυσιν, ἂν τύχῃ ὁ ὃ μὴ ἐν ὑγρῷ τὸ ζῷον εδαι ὠλλὰ κεχωρισμένον. καλοῦνται 

“όπος ὀργῶν καὶ καταβεβηκυῖαι αἱ ὑςέραι ἐγγύς. ἀλλ᾽ ὡς δὲ τότων οἱ μὲν ὑμώες τὰ δὲ χόρια, διαφέροντα τῷ μῶλ- 
ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνει ἐκείνως διὰ τὸ μὴ συμμεμυκέναι λον καὶ ἧττον" ὁμοίως δ᾽ ἐνυπάρχουσιν ἔν τε τοῖς ῳοτόκοις 
τὸ ςόμα γινομένης τὴς ἐκκρίσεως, μεθ᾿ ἧς εἴωθε γίγνεσθαι ταῦτω καὶ τοῖς ζῳοτόκοις. ὅταν δὲ φυστῇ τὸ κύημα ἤδη, 
"αἱ τοῖς ἄρρεσιν ἡ ἡδονὴ καὶ ταῖς γυναιξίν" ὕτω δ᾽ ἔχοντος παραπλήσιον ποιεῖ τοῖς σπειρομένοις. ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ καὶ 
εὐοδεῖται μᾶλλον καὶ τῷ τῷ ἄρρενος σπέρματι. ἡ δ᾽ ἄφεσις 35 ἐν τοῖς σπέρμασιν ἐν αὐτοῖς ἐστὶν ἡ πρώτη" ὅταν δ᾽ αὕτη 
ἐκ ἐντὸς γίγνεται, καθάπερ οἴονταί τινες (ςενὸν γὰρ τὸ ςό- ὠποκριθῇ ἐνῶσα δυνάμει πρότερον, ἀπὸ ταύτης ἀφίεται ὅ 
μία τῶν ὑςερῶν), ἀλλ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν, ὕπερ τὸ θῆλυ προ: τε βλαςὸς καὶ ἡ ῥίζα. αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἢ τὴν τροφὴν λαμβα;- 

4. σπέρμασι Υ͂. ἢ 10. ἄγονος καὶ μᾶλλον (8. Π 13. πρόεσίς τις δΥ͂. ἡ 415. πολὺ περίττωμα ΔῈ. ἢ 19. ὅπερ Υ͂. ἢ 22. τοῖξ] ἣν τοῖς 
«8. 1 23. καὶ ὁπὶ 8. 1 24. τύτυ ΓΚ, ΠΠὀ σημεῖα 8. }} 25. τοῖς ἔτι προϊεμένοις οοτν Ῥ. ἢ" 26. ὅν οπι «δ. ἢ ἐν οπὶ 57. || ὑσία Ῥ. ἢ 98. 
προσης Ῥ. 1 29. τῆς οἵα 7. ἢ 31. ὀργῶν} ὁ γενργῶν Ῥ. ἢ ἐγγύς] ἐντός Ῥ. 1} 82. μὴ οὶ Ῥ. 1! συμβεβηκέναι 5. Πϊ 36. ςεγνὸν 5. 
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σθετα Ῥ. ἢ ἀφαιρῶνται Ῥ. || 9. δὲ] δὲ καὶ 5. 110, ἔκκρισις δὲ Ῥι ΠΟ 12. ἀκόνητα (8. 11 σπᾷ οἦν Τ΄. 1 18. αὑτὰ καὶ κι Ῥ. ᾿ 16. ἀλλὰ 

πάλι συμβαύει δ. ἢ 18. ἔσω 5. ἢ μισθήσεται Υ͂. ἢ 20. 4] γε ΤᾺ ἢ Ζ21. τῇ] ἐκ τῦ Κ΄, ἢ τῷ οχὰ Ζ' Π 21. παραπλησίαν 3. ἢ 22, τῆς τῷ 
γάλωκτος τῆς πυετία Υ' ἢ 25. ταντὸ Ὁ ἢ 27. περιίξαται Κ΄, 28. γὰρ ὁπὶ 8. Π 29, ἀναγκαῖον ξηραίνεσθαι 5.7. ἢ 32. ζωστόκοις ταῦτα 
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νει" δεῖται γὰρ αὐξήσεως τὸ φυτόν. οὕτω καὶ ἐν τῷ κυής φοτοκόντων φανερόν" ἐκεῖνα γὰρ ἐν τοῖς φοῖς λαμβώνι τὴ 

μάτι τρόπον τμὰ πάντων ἐνόντων τῶν μορίων δυνάμει ἡ ἀρ- διάκρισιν, κεχωρισμένα, τῆς μήτρας. ἀπορήσειε δ᾽ ἀν τις, 
ν νι Δ ἢ , ν ΄, “ ἢ . Φ ῇ ᾽ν «Ν , , , ᾿ 

χὲὴ πρὸ ὁδοῦ μάλιςα ἐνυπάρχει. διὸ ὠποκρίνεται πρῶτον ἡ τὸ αἷμα μὲν τροφή ἐς, ἡ δὲ καρδία πρώτη γίνεται ἔναιμος 
καρδία ἐνεργείᾳ. καὶ τῦτο ἃ μόνον ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως δῆλον ὅσα, τὸ δ᾽ αἷμα τροφή, ἡ δὲ τροφὴ θύραθεν, πόθεν εἰσῆλθε 
(συμβαύει γὰρ ὅτως), ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῷ λόγυ. ὅταν γὼρ 5 ἡ πρωτὴ τροφή; ἢ τῦτ᾽ ὑκ ὠληθές, ὡς πῶσα θύραϑει, ἀλλ 
ἀπ’ ἀμφοῖν ἀποκριθῇ, δεῖ αὐτὸ αὑτὸ διοικεῖν τὸ γενόμε- εὐθύς, ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν φυτῶν σπέρμασιν ἕνεςί τι τοῖτιν 

’ὔ ᾽ Δ » Οἷς ’,ὔ Ω͂ “ἷ.ν ἣ Ν ,, » » [. νι»; » σ΄ “ 
γον, καθάπερ ἀποικισθὲν τέκνον ἀπὸ πατρός. ὥςε δεῖ ἀρχὴν τὸ φαινόμενον πρῶτον γαλακτῶδες, ὕτω καὶ ἐν τῇ ὕλῃ τὸν 

ἔχειν, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὕςερον ἡ διακόσμησις τό σώματος γίε- ζῴων τὸ περίττωμα τῆς συστάσεως τροφή ἐς». ἡ μὲν οἷν 
», , ᾽ ν » ΨΚ ὶ “ ᾽ 4 “ ΄ὔ ’, Ἵν μιν “ΟΝ ἀτὰν ἢ ται τοῖς “ζῴοις. εἰ γὰρ ἔξωθέν ποτ᾽ ἔς,αι καὶ ὕςερον ἐνεσο- αὔξησις τῷ κνήματι γίνεται διὰ τῷ ὀμφαλῇ τὸν αὐτὸν τρὸ- 
᾽ ,ὔ ΄, Υ Ἄς Κ 4.4.) ἢ » ἢ “ ΝΜ -» » Ὁ μ ν ΡΝ μη, ὁ μόνον διαπορήσειεν ὧν τις τὸ πότε, ἀλλ᾽ ὅτι ἀναγ- 10 πον ὄγπερ διὰ τῶν ῥιζῶν τοῖς φυτοῖς, καὶ τοῖς ζῴοις αὐτοῖς 

κη, ὅταν ἕκαστον χωρίζηται τῶν μορίων, ταύτην ὑπάρ- ὅταν ἀπολυθῶσιν ἐκ τῆς ἐν αὑτοῖς τροφῆς" περὶ ὧν ὕσιε 
»Ἢ᾿ ᾽ .- Ὶ . Υ . ΄ὔ ) ε , , Ν Ν » », Ἂν ΄ ’, : ἢ χεὶν πρῶτον, ἐξ ἧς καὶ ἡ αὔξησις ὑπάρχει καὶ ἡ κίνησις ρον λεκτέον κατὼ τοὺς οἰκείους τῶν λόγων καιρούς. ἡ ἂ 

τοῖς ἄλλοις μορίοις. διόπερ ὅσοι λέγυσιν, ὥσπερ Δημόκρι- διάκρισις γίγνεται τῶν μορίων ὧχ, ὥς τινες ὑπολαμβώνει, 
τος, τὼ ἔξω πρῶτον διακρίνεσθαι τῶν ζῴων, ὕστερον δὲ τὰ διὰ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὕμοιον (πρὸς 

ἐρτός, ὑκ ὀρθῶς λέγυσιν, ὥσπερ ξυλίνων ἢ λιθίνων ζῴων. τὼ 15 γὰρ πολλαῖς ἄλλαις αἷς ὁ λόγος οὗτος ἔχει δυσχερείαι, 
μὲν γὼρ τοιαῦτ᾽ οὐκ ἔχει ἀρχὸν ὅλως, τὰ δὲ ζῷα πάντ᾽ συμβαίνει χωρὶς ἕκαςον γίνεσθαι τῶν μορίων τῶν ὑμοιμε 

ἔχει καὶ ἐντὸς ἔχει. διὸ πρῶτον ἡ καρδία, φαίνεται διωρν- ρῶν, οἷον ὀςξῶ καθ᾿ αὐτὰ καὶ νεῦρα, καὶ τῶς σάρκας καϑ᾽ 
σμένη πᾶσι τοῖς ἐναίμοις" ἀρχὴ γὼρ αὕτη καὶ τῶν ὁμοιο- αὑτάς, εἴ τις ἀποδέξαιτο ταύτην τὴν αἰτίαν)" ἀλλ᾽ ὅτι τὸ 

»“ “Σ “Υ̓͂ νι νον , Υ 2 χ υω Δ, ,ὕ “,χἰι,» [ἡ ἥ ΟῊΝ μερῶν καὶ τῶν ἀνομοιομερῶν. ἤδη γὰρ ἀρχὴν ταύτην ἄξιον περίττωμα τὸ τῷ θήλεος δυγάμει τοιῶτόν ἐςὶν οἷον φύσει τὸ 
“ » »“ »ἡΣ » με Π ,»,.. Ὰ ἀκῦσαι τῷ ζῴε καὶ τῇ συςήματος, ὅταν δίηται τροφῆς τὸ 20 ζῷον, καὶ ἔνεστι δυνάμει τὼ μόρια, ἐνεργείᾳ δ᾽ ἐδώ, δὰ 

γὰρ δὴ ὃν αὐξάνεται. τροφὴ δὲ ζῴε ἡ ἐσχάτη αἷμα καὶ ταύτην τὴν αἰτίαν γύεται ἔκαςον αὐτῶν, καὶ ὅτι τὸ τοιπτε 
τὸ ἀνάλογον. τότων δ᾽ ὠγγεῖον αἱ φλέβες" διὸ ἡ καρδία κὸν καὶ τὸ παθητικόν, ὅταν θέγωσιν, ὃν τρόπον ἐςὶ τὸ μὺ 

᾽ “ »ἪΆ “ »“ » ἃ καὶ τούτων ἀρχή. δῆλον δὲ τῦτο ἐκ τῶν ἱστοριῶν καὶ τῶν ποιητικὸν τὸ δὲ παθητικόν (τὸν δὲ τρόπον λέγω τὸ ὡς καὶ 
» “ ᾽ ᾽ » μ ἀνατομῶν. ἐπεὶ δὲ δυνώμει μὲν ἤδη ζῷον ἀτελὲς δέ, ἄλλο- ἧ καὶ ὅτε), εὐθὺς τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει. ὅλην μὲν ὅ 

θεν ἀναγκαῖον λαμβάνειν τὴν τροφήν" διὸ χρῆται τῇ ὑςέρᾳ 15 παρέχει τὸ θῆλν, τὴν δ᾽ ἀρχὴν τῆς κινήσεως τὸ ἄρρεν. ὕττῷ 
καὶ τῇ ἐχόσῃ, ὥσπερ γῇ φυτόν, τῷ λαμβάνειν τροφήν, ἕως δὲ τὰ ὑπὸ τῆς τέχνης γινόμενα γίνεται διὰ τῶν ἐργάνα, 

“» "7 -» »-5 ᾿ ν ϑ Η͂ ὡ 
ὧν τελεωθῇ πρὸς τὸ εἶναι ἤδη ζῷον δυνώμει πορευτικόν. διὸ ἔς! δ᾽ ὠληθέςερον εἰπεῖν διὰ τῆς κινήσεως αὐτῶν, αὖτι ὃ 

»“» » ε ε ι “ ς - , 
ἐκ τῆς καρδίας τὰς δύο φλέβας πρῶτον ἡ φύσις ὑπέγρα- ἐςὶν ἡ ἐνέργεια τῆς τέχνης, ἡ δὲ τέχνη μορφὴ τῶν Ὑμδ 
ψεν' ἀπὸ δὲ τύτων φλέβια ἀπήρτηται πρὸς τὴν ὑςέραν ὁ νων ἐν ἄλλῳ, ὕτως ἡ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς δύναμις, ὅν" 
καλύμενος ὀμφαλός. ἔςι γὼρ ὁ ὀμφαλὸς φλέψ, τοῖς μὲν 30 περ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ζῴοις καὶ τοῖς φυτοῖς ὕςερον ἐκ ΤῈ 

»͵ ᾿ »" -- Ἂς. ᾽ ᾿ μία, τοῖς δὲ πλείους τῶν ζῴων. περὶ δὲ ταύτας κέλυφος τροφῆς ποιεῖ τὴν αὔξησιν, χρωμένη οἷον ὀργάνοις θεμήτπι 
᾽ “»ἪΆ « Ἵ δερματικὸν [ὁ καλόμενος ὀμφαλός] διὰ τὸ δεῖσθαι σωτη- καὶ ψυχρότητι (ἐν γὼρ τύτοις ἡ κύησις ἐκείνης, καὶ λργῳ 

»“ »“ὦ΄ γ ᾽ ᾿ ζω ἕ ρίας καὶ σκέπης τὴν τῶν φλεβῶν ἀσθώειαν. αἱ δὲ φλέβες τινὶ ἕκαςον γίνεται), ὅτω καὶ ἐξ ἀρχῆς συνίζησι τὸ φύσει 
« « - ᾽ ᾿ 7 σ΄ οἷον ῥίζαι πρὸς τὴν ὑςέραν συνάπτοσι, δι᾽ ὧν λαμβάμει τὸ γιγνόμενον. ἡὶ γὰρ αὐτή ἐςιν ὕλη ἢ αὐξάνεται καὶ ἐξ 'α 

“»- » ι »“ ἘΠ 

κύημα τὴν τροφήν. τότε γὰρ χάριν ἐν ταῖς ὑςέραις μώει 35 συνίσταται τὸ πρῶτον, ὥστε καὶ ἡ ποΐσα δύναμις ταῦτ 
τὸ ζῷον, ὠλλ᾽ ὑχ ὡς Δημόκριτός φησιν, ἦα διαπλάττη- τῷ ἐξ ὠρχῆς. μείζων δὲ αὕτη ἐς. εἰ ἦν αὕτη ἐςὺ ἡ ἢν 

» » »"ὝἪ Π »"Ἢ »» λ 

ται τὼ μόρια κατὰ τὰ μόρια τῆς ἐχόσης. τῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν πτικὴ ψυχή, αὕτη ἐστὶ καὶ ἡ γενῶσα," καὶ τὔτ᾽ ἐστὶ ἡ 

2. ἁπάντων Κ΄, οπὶ 8. [ἰ ἢ ἀρχὴ προύδσυ ΤΊ, 1] 3. διὸ] διὸ καὶ «5. 1 ἀ. πὶ} ἀπὸ Ῥ. 1] 6. δεῖ] διὰ δ. ΠΠ αὐτὸ ἑαντὸ Ῥ, τὸ αὐτὸ 8.1 

πόμενον δ. ἢ} 9. ποτ᾽ ποθέν ποτ᾿ Ῥ. ἢ 10. ὃ] καὶ ὁ Ῥὶ ) 14. πρότερον Υ. 18. καὶ οπ; Ζ. ἢ 19. γὼ] δ᾽ .5. Π 20. τῇ ζῳ.} καὶ τ 

ζῶν Ῥ. 1 21. δ] ζῶο Υ' 1 24, ἄνωθεν 5. 1] 27. τελειωθῆ Τ΄, 1 28. ἡ φύσις πρώτας Ῥ, ἢ 29. ἀπήρτηται Κ΄, ἢ 30. γὼ] δὲ » δ} 

81. αὐτὰς Ῥ. 1] 32. διὰ] ἐςὶ διὰ Ὁ. : 
᾿ ἥ, τὸ οἵα Ζ. ἢ 13. τῶν μορίων οὐχ Σ, Π 14. πρὸς τὸ ὅμοιον οπι Ζ. 15. πολλαῖς γὰρ (δ. ἢ ὡς 5. 1] δυσχερείας Ῥ. 1 46. τῶι 

μορίων ἡεσθαι (5. ἢ 418. ἑαυτάς ΥΖ. 1 ἀποδέξαι δ, ἀποδίξεται ῬΥ͂. 1 20. ἱνεργεία τὰ μόρια δυνώμει 5, τὰ μόρια δυνάμει ἐνεργείαι Ῥ. ̓; 

22. καὶ οτι Ῥι. Π 24. ὅτε] τότε ῬΘῪ. ἃ 29. δύναμις οἵα Ζ. | 30. καὶ τοῖς] καὶ ἐν τοῖς Ρὶ καὶ Ζ. ἡ 834, ὅλη 5. 0 36. μέζον 1] 
Σοχὰ Ζ. ἢ 37. αὐτή Σ΄ ͵ ᾿ 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 

φύσις ἡ ἱκάςου, ἐνυκάρχουαα καὶ. ἐν φυτοῖς καὶ ἐν ζῴοις: 
πτῶσιν. τὼ δ᾽ ἄλλα μόρια τῆς ψυχῆς «τοῖς μὲν ὑπάρχεν 
τοῖς δ᾽ ὑχ ὑπάρχει τῶν ζῴων. ἐν μὲν ἕν τοῖς φυτοῖς ὦ κε- 
ρέρισται τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος" ἐν. δὲ τοῖς ζῴοις ἐν οἷς πε- 

χριςαι,, προσδεῖται Ὥ θήλεος τὸ ἄρρεν. ; 

8 Καΐτοι τις ἀπορήσειεν ὧν διὰ τίν᾽ αἰτίαν, εἴπερ ἔχει τὸ 
λυ τὴν αὐτὴν ψυχὴν καὶ ἡ ὕλη τὸ περίττωμα τὸ τῷ θή-. 

λεός ἐςι, τί προσδεῖται τῇ ἄρρενος, ἀλλ᾽ ὑκ αὐτὸ ἐξ αὐτῇ 

γονᾷ τὸ θῆλυ. αἴτιον δ᾽ ὅτ᾽ διαφέρει τὸ ζῷον τῷ φυτῷ αἱ» 

: 

141 

πὲ ἐςίν, οἷον αἴ τ᾽ ἐγχέλεις καὶ γένος τι κἐςρέων περὶ τὸς 
τελματιαίους ποταμός. ἐν ὅσοις δὲ κεχώρις αἱ τὸ θῆλυ καὶ 

τὸ ἄρρεν, ἀδύνατον αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ θῆλυ γεννᾶν εἰς τέ- 

λος’ τὸ γὰρ ἄρρεν μάτην. ὧν ἦν, ἡ δὲ φύσις ὑδὲν ποιεῖ 
, , ᾿ ᾿ , Δ ΌΝ Υ ᾽ “, Δ μάτην. διόπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀεὶ τὸ ἄρρεν. ἐπιτελεῖ τὴν 

γέεεσιν. ἐμποιεῖ γὰρ τῦτο τὴν. αἰσθητικὴν ψυχάν, ἢ δὶ αὖ- 
“»“ἢἃ νυ» »“» Ω ἕῳ ,΄ ν.2 »ν ὦ ον τοῦ ἢ διὼ τῆς γονῆς. ἐγυπαρχῤνεων δ᾽ ἐν τῇ ὕλῃ δυνάμει 

τῶν μορίων, ὅταν ἀρχὴ γένηται κινήσεως, ὥσπερ. ἐν τοῖς 

αὐτομάτοις θαύμασι, συνείξεται τὸ ἐφεξῆς" καὶ ὃ βύλον» 
σθήσει" ὠδύνατον δὲ πρόσωπον ἢ χεῖρα ἢ σάρκα εἶναι ἢ τὸ ται λέγειν τινὲς τῶν φυσικῶν, τὸ φέρεσθαι εἰς τὸ ὅμοιον, 
ἄλλο τι μόριον μὴ ἐνύσης αἰσθητικῆς ψυχῆς, ἢ ἐνεργείῳ ἃ λεκτέον ἐχ ὡς τόπον μεταβάλλοντα τὰ μόρια κινεῖσθαι, 
δυνάμει, καὶ ἢ πῇ ἢ ὡκλῶς" ἔςαι γὰρ οἷον νεκρὸς ἢ νεκρῷ ὠλλὼ μένοντα καὶ ἀλλοιόμενα. μαλακότητι καὶ σκληρότητι 

,ὔ »-Ψ νι ΞΈΞΕΣ “ ΄ Α μόριον. εἰ ἅν τὸ ἄρρεν ἐςὶ τὸ τῆς τοιαύτης ποιητικὸν ψυ- 

χῆς, ὅπου κεχώριςαι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἀδύνατον τὸ 

΄, Ὡ -, ᾿ -"», »“ ε » 
καὶ χρώμασι καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς τῶν ὁμοιομερῶν δὶω- 
φοραῖς, γινόμενα ἐνεργείᾳ ἃ ὑπῆρχεν ὄντα δυνάμει πρότε-. 

θῆλυ αὐτὸ ἐξ αὑτοῦ γεννῶν ζῷον" τὸ γὼρ εἰρημένον ἣν τὸ 15 ρον. γίγνεται. δὲ πρῶτον ἡ ἀρχή. αὕτη δ᾽ ἐςὶν αὶ καρδία 
ἄρρεν "εἶναι" ἐπεὶ ὅτι γ᾽ ἔχει λόγον ἡ λεχθεῖσα ἀπορία, Ρβ Ύ ἐκ Ὕ χ ρ 
φανερὸν ἐπὶ τῶν ὀρνίθων τῶν τὰ ὑπηνέμια, τικτόντων, ὅτι 
δύναται μέχρι γέ τινος τὸ θῆλυ γεννῶν. ἔτι δ᾽ ἔχει καὶ 

τοῖς ἐναίμοις, τοῖς δ᾽ ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, ὥσπερ εἴρηται 
πολλάκις. καὶ τῦτο φανερὸν ἃ μόνον κατὼ τὴν αἴσθηφιν, ὅτ 
γύεται πρῶτον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν τελευτήν" ὠπολείπει 

τῦτο ὠπορίαν, πῶς τις αὐτῶν τὰ φὰ φήσει ζῆν. ἔτε γὰρ γὰρ τὸ Τῶν ἐντεῦθεν τελευταῖον, συμβαίνει δ᾽ ἐπὶ πάντων 
μ - ΑΥΉΤ αὶ ὙΝΣ δ. , » ν, Ἃ » Ν Ν, “ »" ᾽ , Ἀ »»Ά ὕτως ὡς τὰ γόνιμα φὼ ἐνδέχεται (ἐγίγνετο γὰρ ὧν ἐξ αὐτῶν 2) τὸ τελευταῖον γινόμενον πρῶτον ἀπολείπειν, τὸ δὲ πρῶτον 
ἐνεργείᾳ ἔμψυχον) θ᾽ ὕτως ὥσπερ ξύλον ἢ λίθος. ἔςι γὰρ τελευταῖον, ὥσπερ τῆς φύσεως διαυλοδρομύόσης καὶ ἀνελιτ- 

ῃ “ν᾿ “ες , , δ ΛΝ, σον Κ᾽ Γ΄ Ψ᾿ ν κα 
καὶ τότων τῶν φῶν φθορά τις ὡς μετεχεέντων τρόπον τινὼ τομόης ἐπὶ τὴν ἀρησιν ὅθεν ἦλθεν. ἔς τ γάρ ἡ μὸν «γώεσις. 

α᾿ ᾽ὔ ν. φφιἊν Ἁ ΡΜ ὙΠ Ε, ἡ ζωῆς πρότερον. δῆλον οὖν ὅτι ἔχει τιιὰ δυνώμει ψυχήν. ἐκ τῷ μὴ ἦντος εἰς τὸ ὄν, ἡ τὲ φθορὼ ἐκ τὰ ὄντος πάλιν 
ποίαν ἦν ταύτην; ἀνάγκη δὴ τὴν ἐσχάτην. αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ εἰς τὸ μὴ ὅν. 

΄ὔ μ, Ἁ ἐς ἢ “ ͵ ,ὕὔ ΄ θρεπτική" αὕτη γὰρ ὑκώρχει πᾶσιν ὁμοίως ἴφοις τε καὶ 25 Γύεται. δὲ μετὰ τὴν ἀρχήν, ὥσπερ' δλέχβε, τὼ ἐντὸς 6 
φυτοῖς. διὰ τί ὃν ὑκ ὠκοτελεῖ τὼ μόρια καὶ τὸ ζῷον; ὅτι πρότερον τῶν ἐκτός. φαίνεται δὲ πρότερα τὰ μέγεθος ἔχον- 
δεὶ αἰσθητικὴν αὐτὰ ἔχειν ψυχήν" ὁ γάρ ἐςιν ὥσπερ. φυτᾷξ τὰ τῶν ἐλαττόνων, ἐδ᾽ ἔνια γιγνόμενα πρότερον. πρῶτον δὲ 

ΝΥ ,ὕ » Ω ΝΣ δεῖ: “ »“,Μἂυ τς Ν Υ͂ δ »“, ἴω Υ͂ ΄ ΡΞ τὰ μόρια τῶν ζῴων. διὸ δεῖται τῆς τῷ ἄρρενος κοινωνίας" τὰ ἄνω διαρθρῦται τῷ διαζώματος, καὶ διαφέρει μεγέθει" 
΄ Ἁ Ω ,’ὔ ν Υ " ὅς Ἁ Ὶ ’΄ ᾿ ᾿ »- »"7 Δ κεχώριςαι γὰρ ἐν τύτοις τὸ ὥρρεν. ὅχερ καὶ συμβαίνει" τὰ τὸ δὲ κάτω καὶ ἔλαττον καὶ ἀδιορις τερον. καὶ τῦτο. γίγνε-. 

γὼρ ὑπηνέμια γύεται γόνιμα, ἐὼν ἕν τινι καιρῷ τὸ ἄρρεν 30 ται ἐν πῶσιν, ἕσοις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω διώρις αι, πλὴν ἐν: 
ἐποχεύση. ἀλλὼ περὶ. μὲν τῆς τύτων αἰτίας ὕςερον δῖορι- τοῖς ἐντόμοις" τούτων δ᾽ ἐν τοῖς σκωληκοτοκουμένις ἐπὶ τὸ 

σθήσεται" εἰ δ᾽ ἔςι τι γένος ὃ θῆλυ μέν ἐςιν, ἄρρεν δὲ μὴ ἄνω ἡ αὔξησις γίεται" τὸ γὰρ ἄνω ἐξ ὑπαρχῆς ἔλαττον. 
ἔχει κεχωρισμένον, ἐνδέχεται τῦτο ζῷον ἐξ αὑτοῦ γεννῶν. ὠρῥὶόριστον δὲ καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῖς μαλακίοις τῶν 
2 ᾽ ὕ ᾽ -“ -ῃ.- »" » ’, Ν ΝῚ Δ ᾿ς »“ ὅπερ ἀξιοπίςως μὲν ἃ συνῶπται μέχρι γε τὸ νῦν, ποιεῖ δὲ πορευτικῶν μόνοις. τὸ δὲ λεχθὲν συμβαύει καὶ ἐπὶ τῶν 
δις ἀζειν ἐν τῷ γένει τῷ τῶν ἰχβύων' τῶν γὼρ καλουμένων ὃ5 φυτῶν, τὸ προτερεῖν τῇ γενέσει τὸ ἄνω κύτος τῷ κατωβθεν". 
ἐρυθρίων ὦ ἄρρην μὲν ἐϑὲς ὦ ὦπταί πω, θήλειαι δὲ καὶ κυη-" τὰς γὰρ ῥίζας Ἐρδτέροι ἀφιᾶσι τὼ σπέρματα τῶν πτόρ- 

μάτων πλήρεις. ἀλλὰ τότων μὲν ὕπω πεῖραν ἔχομεν ἀξιό- θων. διορίζεται δὲ τὼ μέρη τῶν ζῴων πνεύματι, ὦ “Μέτοι 
πιςον, ὅτε δὲ θήλεα ὅτε ἄρρενα καὶ ἐ ὦ τῷ τῶν ἰχθύων γές ὅτε τῷ τῆς γεννώσης ὅτε τῷ αὐτῦ, καθάπερ τινὲς τῶν φυ- 

4. ἡ οτὰι δ. ἢ δ] ἐν τοῖς ΣΕ ΠΠ ἐν οχχὰ ΣΧ ΠΤ 6. ἄν οπι 5.7Ζ. || Ἴ. τὸ απο τῦ οι ῬΖ. 10, τε ΣΙ ΠΠυ 42. καὶ οἷα Σ' ΠΤ ἢ 
Ῥοδὶ πῇ οπὶ δ. ἢ 15. ἑαυτῶ Υ, ἢ 16. ἄρρεν: ,δ.. 0} 17. τὰ οταὰ Υ ᾿ 49, φησὶ Υ͂, ἰΠ|.20. ὡς -- 21. ὅτως οτλ ΤΙ [Π 20. ἀν ογτχὰ .5Ζ. ἥ 
23. πρότερον ζωῆς Ῥ.  ψνχήν τινα δυνάμει Ῥκ ἡ 27. ἔχειν αὐτὰ Ῥ. 1 28. διότι (δ. ἡ τῷ οτὰ 52. 1 32. ἔς ἔτι Ζ. ἢ δ] ζῴων ὃ Ρ ἢ 
83. τῶτο ἄνευ ὑχείας ζῶον Ῥ. ἢ 35. τῷ τῶν] τὸ τῶν 5Ζ,. 36. καὶ οπι 5 7. 

ἡ, ὧν ἣν --- 5. μάτην] μαρο αἀαίάϊι », 1| 7. ὕλη πάντων δυνάμει Κ΄ 1} 9. συνείρηται (5, “συνειρεῖται Τ. ᾿ 45. γίγνεται] συνίξαται Ρ». Π 

18. καὶ τὰ περὶ «δ. ||: 20. γενόμενον Ῥ, 1 πρῶτον μὲν ἀπ. (8. 23. πάλιν ἐκ τῷ ὄντος Ῥ. ἢ 26. ἘΣ ΤΣ} 29. ἀλόρορ, .8..} 30, ἐν 
Ῥοϑὲ στλὴ οπι ΘΙ͂Ζ. | 31. δ᾽ οπι Ζ. ̓  33. καὶ τὸ κάτω οπι Ζ. 



42 ΠΕΡῚ ΖΩῺΝ ΓΕΝΕΣΈΩΣ ΒΕ; 

σριῶν φασῦ. φανερὶν γὰρ τοῦτο ἐπὶ τῶε ὀρνίθων καὶ τῶπα ζῴοις, τὸ πάσης ἔχον τᾶν: φάσεως ἀρχὴν καὶ τῶλος, τῦτο 

ἰχθύων καὶ τῶν ἐρτόμων. τὰ μὲν γὰρ χωρισθώτα τῆς ἫΝ γύεσθαι ̓τρῶτον ἀναγκαῖον, ἢ ἢ μὲν κρητριόν, πρῶτον, ᾧ δὲ 
γώσης Ὑίσται ἐξ ὠοῦ, ἐν ᾧ λαμβάνει τὴν διάρθρωσιν" τὰ μέριον τῷ τέλες, μετὰ τῷ ἰδλφὸ, ὥςε τῶν μορίων τῶν ὄρ- 
δ᾽ ὅλως οὐκ ἀναπνεῖ τῶν ζῴων, σκωληκοτοκεῖται δὲ καὶ γανικῶν ὅσω μέν ἐστι γενγητηκὰ τὴν φύσιν, ἀεὶ πρότερον 

φοτοκεῖται" τιὸ δ᾽ ἀναπνέωτα καὶ ἐκ τῷ μήτρᾳ λαμβάνοντα, 5 δεῖ ὑπάρχειν αὐτά (ἄλλι γὰρ δεκά ἐξιν, ὡς ἡ ἀρχή). 

τὴν διάρθρωσιν, ἕς. ἀνωπνεῖ, πρὶν ἢ ὁ πλευμων λάβῃ τέλος" ὅσα δὲ μιῆὴ τοιαῦτα τῶν ἄλλε ᾧετκα, ὕςερον. διὸ ὁ ῥάδιον 

διαρθρῶται δὲ καὶ ὅτος καὶ τὰ ἔμιπροσθεν μιόρια πρὶν ἀνωσ διελεῖν πότερα, πρότερα τῶν μορίων, ὅσα ἄλλου ἕνεκα, ἢ 

γεν. ἔτι δ᾽ ὅσα πολυσχιδῆ τῶν τετραπόδων, οἷον κύων ὦ ἧπκα ταῦτα. παρεμπίπτει γὼρ τὰ κινητροὼ τῶν μορίων 

χέων λύκος ἀλώπηξ θώς, πάντα τυφλὰ γεννᾷ, καὶ διίςα- πρότερον ὄντα τῇ. γεκέσει τοῦ τέλους, τὰ δὲ κοητικὰ πρὸς 
ται τὸ βλέφαρον γενομώων ὕςερον. ὥς ε δῆλον ὅτι τὸν αὐ- 10 τὰ ὀργανωεα διελεῖν ὁ ἑῴδιον. καίτοι κατὰ ταύτην τὴν μέ- 

τὸν τρόκον καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, καθάπερ καὶ τὸ ποιόν, θοδὸν δεὶ ζητεῖν τί γύεται μετὰ τί" τὸ γὰρ τέύλος ἐνίως 

καὶ τὸ ποσὸν γίνεται δυνάμει προῦπαίρχον, ἐμργείᾳ δ᾽ ὕςι- μν ὕφερον, ἐνίων δὲ πρότερον: καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν 
ρον, ὑπὸ τῶν. αὐτῶν αἰτίων. ὑφ᾽ ὦντερ καὶ τὸ ποιὸν διορίζεν τὸ ἔχεαν τὴν ἀρχὰν γεται μέριον, εἶτ᾽ ἐχόμενον τὸ ἄνω 

ται, καὶ γίγνεται δύο ἐξ ἑνός. πνεῦμα δ᾽ ὑπιίρχειν ἐναγ- κύτος, διὸ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ ἔμματα μέγιςα 
καῶον, ὅτι ὑγρὸν καὶ θερμόν, τῇ μὲν ποίῖντος,, τῷ δὲ πά- 16 κατ᾽ ἀρχὼς φαίνεται τοῖς ἐμβρύοις, τὰ δὲ κάτω τοῦ ὁμ- 

σχοντος. τῶν δ᾽ ἀρχαίων τὶς φυσιολόγων τί μετὰ τέ 
͵ “-“ ᾽ , “΄ ᾿ , ) 

γίγνεται τῶν μορίων ἐπειράθησαν λέγειν, ἡ λίαν ἐμυπειρι-. 

πῶς ἔχοντες τῶν συμβαινόντων. τῶν γὰρ μορίων, ὥσπερ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων, πέφυκεν ἕτερον ἑτέρα πρότερον. τὸ δὲ πρό- 

φαλῦ, οἷον τὰ κῶλα, μιιρα" τῷ γὼρ ἄνω τὰ κάτω ὅνε- 
καὶ, καὶ ὅτε μόρια τῇ τέλους ἦτε γενητριὰ αὐτῇ. ὁ κα-- 
λῶς δὲ λέγωσιν ὑδὲ τῷ διὰ τί τὴν ἀνάγκην, ὅσοι λέγουσι 

- ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

ὅτι ὕτως ἀεὶ γόεται, καὶ ταύτην εἶναι νομίζωσιν ἀρχὴν ἐν 

τερὸν ἤδη πολλαχῶς ἐς. τό τε γὼρ ὦ ἕνεκα καὶ τὸ τέτου Ὦ αὐτοῖς, ὥσπερ Δημόκριτος ὁ ᾿Αβδηρίτης, ὅτι τοῦ μὲν ἀὲ 
ὄεκα διαφέρει, καὶ τὸ μὲν τῇ γενέσει πρότερον αὐτῶν ἐςΐ, 

πὸ δὲ τῇ ὑσίᾳ, δύο δὲ διαφορὰς ἔχει καὶ τὸ ἔ ἔεκα" τὰ 
Ἢ ἡ Η μά « Ζ ΤῸ -“ ᾿  ἄΜ Θὲ ν 

βὰν γάῤ ἐφὶν ὅθεν ἡ κόνσᾳ, τὸ δὲ, ᾧ χρῆται τὸ οὗ ἕνεκα. 

λέγω δ οἷον τό τε γεννητικὸν καὶ τὸ ὀργανικὸν. τῷ ὙΕΕ 

καὶ ἀπείρου ὑκ ἔςιν ἀρχή, τὸ δὲ διὼ τί ἀρχή, τὸ δ᾽ ἀεὶ 
Υ͂ - 2 “- Ἁ ΝΥ " »“ ΄ Ἁ 
ἄπειρον, ὥςε τὸ ἐρωτῶν τὸ διὰ τί περὶ τῶν τοιούτων τὸς 

τὸ ζητεῖν «εἶναί φησι τῷ ἀπείρν ἀρχήν.. καίτοι κατὰ τῶτον 
τὸν λόγον, καθ᾽ ὃν ἀξιοῦσι τὸ διὼ τί μὴ ζητεῖν, οὐθενὸς 

εγῳ" τότων γὰρ τὸ ὸ μὲν ὑπάρχειν δεῖ πρότερον, τὸ ποιητικόν, 5 ἀπόδειξις ἔξαι τῶν ἀϊδίων" φαύεται δ' ἴσα, πολλῶν; τῶν 

οἷον τὸ διδάξαν τῷ ἢ μανθάνοντος, τὸς δ᾽ αὐλοὺς ὕςερον τοῦ μὲν γινομένων ἀεὶ τῶν δ᾽ ὄντων, ἐπεὶ καὶ τὸ τρέγωνον 
, ᾿ ᾧ ᾽ὔ Ν ν» ᾿ "Ὅν δ ἣν ᾿ Ψ«»ν»ν 2 ὶ Ἁ Ἁ ἃ ΄ὔ 2 ΄ 

μανθάνοντος αὐλεῖν᾽ περίεργον γὰρ μὴ ἐπισταμένοις αὐλεῖν ἔχει δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἀεὶ καὶ τὸ τὴν διάμετρον ἀσύμμο- 
ὑπάρχειν αὐλῴς. τριῶν δ᾽ ὄντων, ἑνὸς μὲν τῷ τέλες, ὃ λέξ᾽ τρον. εἶναι πρὸς τὴν πλευρῶν ἀΐδιον, ἀλλ᾽ ὅμως ἐςὶν αὐτῶν 
γόμεν εἶναι Ὁ ἕνεκα, δευτέρα δὲ τῶν τότε ὄεκα τῆς ἐρχῆς αἰτιόν. τι καὶ ὠπόδειξις. τὸ μὲν ἵν μὴ πάντων ἀξιοῦν ἴη- 
τὰς κινπτικὸς καὶ γινατικῆς (τὲ γὰρ ποιητικὸν καὶ γενγήτε- 30 τεῦ ἀρχὴν λέγετωι καλῶς, τὸ δὲ τῶν ὄντων ἀεὶ καὶ γι- 

κόν, ἦ τοιαῦτα,. πρὸς τὸ ποιόμιενόν. ἐστι καὶ γεννώμενον); 
τρίτῳ δὲ τὰ χρησίμως καὶ ᾧ ᾧ χρῆται τὸ τόος, πρῶτον μὲν 
ὑπάρχειν ἀναγκαῖόν τι μέρων ἐν ᾧ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως 

(καὶ γορ εὐθὺς τῦτο μόριόν’ ἐςὶ τῷ τέλσυς ἣν καὶ κυριώτῳ- 

γομένων πάντων οὐ καλῶς, ἀλλ᾽ ὅσαι τῶν ἀϊδίων ἀρχαὶ 
4 ᾶΪ᾽ “ Ν ᾽ .ο- γ “ ᾽ν 

τυγχάνουσιν ἦσαι" τῆς γὰρ ἀρχῆς ἄλλη γνῶσις καὶ οὐκ 

ἀπόδειξις. ἀρχὴ δ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἀκινήτοις τὸ τί ἐςιγ, ἐν δὲ 

τοῖς γσομένοις ἤδη πλείως, τρόπον δ᾽ ἄλλον καὶ ὁ πῶσαι 
τον), ἔπατα. μετὰ τῦτο τὸ ὅλον καὶ τὸ τέλος, τρίτον δὲ καὶ 35 τὸν αὐτόν' ὧν μία τὸν ἀριθμόν, ὅθεν ἡ κίνησίς ἐστιν. διὰ 
τελευταῖον τὰ ὑργανηκὼ τούτοις μέρη πρὸς ἐνίας χρήσεις. πάντα τὰ ἔναιμα καρδίαν ἔχει πρῶτον, ὥσπερ ἐλέχθη 
ὅστ᾽ εἴ τι τοιοῦτόν ἔστιν, ὅπερ ἀναγκαῖον ὑπιίρχειν ἐν τοῖς κατ᾽ ἀρχαφ' ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον γίνεται, τῇ 

4. γ}] δὲ Ἐ. ! 2. τῶν οσὰ . ᾿ὶ 3. ὠῶν ῬΥ͂Ζ. ᾿ἱ 6. ἃ ογὰ .8. πνεύμων ῬΘΎΥ͂. || 9. λύκος λέων 8. Π 10. τὰ βλίφαρα Τ 1 

ἡϑηωμένων Ζ. 1} 13. περ οτὰ ΤΥ. ἢ διαχωρίζεται Ῥι ἢ 22. καὶ οπλ Ζ. [7] οὖτν Ῥ5. || 2. γενωμένω Ζ. 1] 37. μαθόντος Υ,, μαθοῦττος 
δι 1 29. εἶναι οαν ΧΖ,. || δευτέρν}] δύο ῬΘΥ͂. ἢ τῆς τε ἀρχῆς Ῥ. Π 31. καὶ τὸ γ, )Ὺὸ ἢ 833. ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ὅ. 11 τὸ μόριον δ, τὰ 

μόρια. ΚΖ. ἵ ἰν ᾧ] ὅν Υ΄. Ἱ 34. γὰρ οτὰ Ῥ. || τῦτο] τῦτο τὸ Ζ, τῦτό γα Ῥ. ᾿| τῦ] γὰρ τῷ Ῥ. ἢ 37..ὄ τί οσαὰ 8, ροβὲ ἔξι ροιΐε Ὁ, 

4. τῦτο] τότε τὸ Ζ. 11 ἀ. δεῖ πρότερον, οπιίθ80 ἀὲ, . ἢ 5. ἐννπάρχειν Ζ. Ἷ ἡ οπι Ῥ. ἢ 6. μὴ] μὴ ἀρχὴ 8. ἢ τῶν] τὸ Χ, ὶ 8. 

1 ὅν αὶ 9. δὲ] γὰρ 5. αὶ 12. μὲν δηῖα ὕξερον ογα (5 7ὙΖ. ἢ 44, μάλισα Υ΄, ἢ 16. τῦῦ τὰ 8. ἢ τὸ Ῥ. ἢ 19. ἀὴ ὕτω 5. ἢ ἐν αὐ- 

τοῖς] ἑαυτοῖς Ῥ. ᾿ὶ 21. τῷ δὲ διὰ . ἢ 22. τὸ ἀπιθ διὰ οτὰ 3, 23. φασι Ῥ, ἢ 24. τὴ] τὼ δὲ } 21. ἔχει Ῥ. 1} ἀδιέμετρον Υ͂. ἴ 
28. τρὸς] καὶ ῬΑΥ͂. ᾿ 33. ἀεικιήτοις Ζ. ἡ 37. τῇ καρδία γδεται δ. 



ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩ͂Σ Β. 

καρδίῳ κρῶτον. ἐκ δὲ τῆς καρδίας αἱ φλέβες διατεταμώαι, 
καθάπερ οἱ τοὺς κανώβους γράφοντες ἐν τοῖς τοίχοις" τὰ 
ὁεὧρ μέρη περὶ ταύτας ἐςΐν, ἅτε γινόμενα ἐκ τότων. ἡ δὲ 

γένεσίς ἐςτὶν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν ὑπὸ ψύξεως. καὶ θερμότητος" 
συνίςξαται γὰρ καὶ πήγνυται τὰ μὲν ψυχρῷ τὼ δὲ θερμῷ. 
περὶ δὲ τῆς τούτων διαφορᾶς εἴρηται πρότερον ἐν ἑτέροις, 
τοῖα λυτὼ ὑγρῷ καὶ πυρί, καὶ ποῖα ἄλυτα ὑγρῷ καὶ ὦ- 
τήχτὰ πυρί. διὰ μὲν οὖν τῶν φλεβῶν καὶ τῶν ἐν ἑκάςοις 

αάρων διαπιδύνσα ἡ τροφή, καθάπερ ἐν τοῖς ὠμοῖς κερα- 
μέοις τὸ ὕδωρ, γίνονται σάρκες ἢ τὸ ταύταις ἀνάλογον, ὑπὸ 

Ν' ψυχρὰ συνις μεναι, διὸ καὶ λύονται ὑπὸ πυρός. ὅσα 
δὲ. γεηρὰ λίαν τῶν ἀνατελλόντων, ὀλέγην ἔχαντα ὑγρότητα 
καὶ θερμότητα, ταῦτα δὲ ψυχόμενα ἐξατμίζοντος τῷ ὑγρῦ 
μετὰ τῷ θερμᾶ γύεται σκληρὰ καὶ γοώδη τὴν μορφήν, οἷον 
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τὸ μὲν τοδὶ τὸ δὲ τοδὶ ποιεῖν, ἐν μέντοι τοῖς γινομένοις δεκά 
τος συμβαίνι τὸ μὲν ψύχειν αὐτῶν τὸ δὲ ϑερμιαύειν, καὶ 
γίνεσθαι τῶν μορίων ἔκαςον, τὴν μὲν σάρκα μαλακὴν τῇ 

μὲν ἐξ ἀνώγκης ποιόντων τοιαύτην τῇ δ᾽ ἔμκά τινος, τὸ δὲ 
5 γεῦρον ξηρὸν καὶ ἑλκτόν, τὸ δ᾽ ὀὁςῦν ξηρὸν καὶ θραυςόν, τὸ 
δὲ δέρμα ξηραινομένης τὰς σαρκὸς γίεται, καθάπερ ἐπὶ 

τοῖς ἑψήμασιν ἡ καλεμέη γραῦς. ὦ μόνον δὲ διὰ τὸ ἔσ χα» 

τὸν συμβαίνει αὐτῇ ἡ γένεσις, ἀλλὰ καὶ διότι ἐπιπολάζει 

τὸ γλίσχρον διὼ τὸ μὴ δύνασθαι ἐζατμίζειν. ἐν μὲν ὧν τοῖς 
“0 ἄλλοις αὐχμηρὸν τὸ γλίσχρον (διὸ ὀςρακόδερμα καὶ μα- 
λακόςρακα τὼ ἔσχατά ἐςι τῶν ἀνωίμων ζῴων), ἐν δὲ τοῖς 
ἐναίμοις τὸ γλίσχρον λιπαρώτερόν ἐςιν. καὶ τύτων ὅσα μὴ 
γεώδη τὴν φύσιν ἔχει λίαν, ἀθροίζεται τὸ πιμελῶδες ὑπὸ 
τὴν τῷ δέρματος σκέπην, ὡς τὸ δέρματος γινομώου ἐκ τῆς 

ὄνυχες καὶ κῴατα καὶ ὁπλαὶ καὶ ῥύγχη" διὸ μαλάττεται 45 τοιαύτης γλισιχρότητος᾽" ἔχει γὙώρ τινα γλισχρότητα τὸ ἃ» 
μὲν τυρί, τήκεται δ᾽ οὐθέν, ἀλλ᾽ ἔνια. τοῖς ὑγροῖς, οἷον τὰ 
κελύφη τῶν ῳῶν. ὑπὸ δὲ τὴς ἐντὸς θερμότητος τά τε νεῦρα 
καὶ τὰ ὀςὼ γύεται, ξηραινομώης τῆς ὑγρότητος. διὸ καὶ 
ἄλυτώ ἐςι τὰ ἐςὼ ὑπὸ τῷ πυρός, καθώπερ κέραμος" οἷον 

΄, ,’ λ “Ὁ ὔ Ψ ,’ παρόν. πάντα, δὲ ταῦτα, καθώπερ εἴπομεν, λεκτέον γίνε 
ἢ Η “Ἂν ,ὔ 

σθαι τῇ μὲν ἐξ ἀνώγκης τῇ δ᾽ ὑκ ἐξ ἀνώγκης ἀλλ᾽ ἐκεκά 
,“, γ " ᾽ - 

τίνος, πρῶτον μὲν ὧν τὸ ἄνω πύτος ἀφορίζεται κατὼ τὴν 
νι Ν ΄, “-7, .“ τ ν᾿ [ΧΆ Ν Υ͂ γένεσιν, τὸ δὲ κατω προϊόντος τῷὟ χρόνε λαμβάνει τὴν αὖ 

γὰρ ἐν καμύῳ, ὠπτημέα ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γενέσει θερμότη- 20 ξησιν ἐν τοῖς ἐναίμοις. ἅπαντα δὲ ταῖς περιγραφαῖς: διορί 
τος. αὕτη δὲ ὅτε ὅ τι ἔτυχε ποιεῖ σάρκα ἢ ὑςῦν, ὅθ᾽ ὅπῃ 
ἔτυχεν, ἀλλὰ τὸ πεφυκὸς καὶ ἢ πέφυκε καὶ ὅτε πέφυκεν. 
οὔτε γὰρ τὸ δυνάμει ὃν ὑπὸ τοῦ μὴ τὴν ἐνῴγειαν ἔχοντος 
ποητιχῆ, ἕξαι, ὅτε τὸ τὴν Ξργείαν ἔχον ποιήσει ἐκ τὸ τυ- 

ζεται πρότερον, ὕςερον δὲ λαμβάνει τὰ χρώματα καὶ τὼς 

μαλακότητας καὶ τὰς σκληρότητας, ἀτεχνῶς ὥσπερ ὧν ὑπὲ 
ζωγράφε τῆς φύσεως δυμιργόμενα" καὶ γὰρ οἱ γραφεῖς 
ὑπογράψαντες ταῖς γραμμαῖς ὕτως ἀκλί φέει τοῖς χρώ- 

χόνος, ὍΣ δ: ἧὄτε κιβωτὸν μὴ ἐκ ξύλ ὁ ὁ τόιτων ποιήσειεν 25. μασι τὸ ζῷον. διὰ μὲν ἦν τὸ τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν 
ὧν, ἔτ᾽ ἄνευ τότε κιβωτὸς ἔςαι ἐκ τῶν ξύλων. ἡ δὲ θερμό-: 
τῆς. ἐυπάρχει ἐν τῷ σπερματικῷ περιττώματι τοσαύτην 

καὶ τοιαύτην ἔχασα τὴν κίνησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, ὅση σύμ» 
μετρος εἰς ἕκωςον τῶν μορίων. καθ᾽ ὅσον δ᾽ ἂν ἐλλείπῃ ὴ 

αἰσθήσεων εἶναι καὶ τὸ ἴῴν παντὸς αὕτη γίεται πρῶτον" 
διὰ δὲ τὴν θερμότητα τὴν ταύτης, ἢ τελευτῶσιν αἱ φλέβες 
ἄνω, τὸ ψυχρὸν συνίςησιν ἀντίςροφον τῇ θερμότητι τῇ περὶ 
τὴν καρδίαν τὸν ἐγκέφαλον. διόπερ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν 

ὑπερβάλλῃ, ἢ χεῖρον ἀποτελεῖ ἢ ἀνάπηρον τὸ γινόμενον, 35 λαμβάνει συνεχῆ τὴν γώεσιν μετὰ τὴν καρδίαν, καὶ μεγέ- 

παραπλησίως τοῖς. ἔξω συνις μένοις διὰ τὴς ἑψήσεως πρὸς θεῖ τῶν ἄλλων διαφέρει" πολὺς γὰρ καὶ ὑγρὸς ἐξ ὠρχῆς 
τροφῆς ἀπόλαυσιν ἦ τινα ἄλλην ἐργασίαν. ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ὁ ἐγκέφαλος. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν τὸ περὶ τὸς ὀφθαλμὲς συμυ- 

μὲν ἡμεῖς τὴν τῆς θερμότητας συμμετρίαν εἰς τὴν κίνησιν βαῖνον τῶν ζῴων. μόγιςοι μὲν γὼρ ἐξ ἀρχῆς φαίνονται καὶ 
αρασκευναζομεν, ἐκεῖ δὲ δίδωσιν ἡ φύσις ἡ τῷ γεννῶντος. πεζοῖς καὶ πλωτοῖς καὶ πτηνοῖς, τελευταῖοι δὲ γίνονται τῶν 
τοῖς δὲ αὐτομάτως γινομένοις ἡ τῆς ὥρας αἰτία κίνησις καὶ 35 μορίων" ἐν τῷ μεταξὺ γὰρ χρόνῳ συμαίπτυσιν. αἴτιον δ᾽ 
θερμότης. αὶ δὲ ψύξις ςέρησις ϑερμότητός ἐςιν. χρήτωαι δ᾽ ὅτι τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσθητήριον ἐςὶ μώ, ὥσπερ καὶ τὰ 
᾿ὠμφοτέροις ἡ φύσις ἔχουσι μὲν δύναμιν ἐξ ἀνάγκης ὥςε ἄλλα αἰσθητήρια, ἐπὶ πόρων" ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἁφῆς καὶ 

4, αἱ ογὰ ΚΤ. || 3. ὦτε .-- ἀ, ἴξιν οὐχ Κ΄ [. ἐκ ογὰ .8, ἢ δείξεως Υ. 1] 9. διεισδύνυσα Υ, δὲ. εἰ. εἰ. δύυσα Ζ. [1 ὑγροῖς ΤΥ, ἢ 40. 
ἡέγεται ἢ 4. τὸ οτχ Ζ. ᾿ 14. τὸ οπο «8. 1] οἷον] οἱ «5. 1] 17. τε οὔ «5, 49. ἐς! εἰ τῷ οἷά Ῥ. ἢ καθ, ὃ κι Ῥ. ἢ 20. καμηνίω 

3. ἢ ὑπὸ] ἐςὶν ὑπὸ Ῥι αὶ 21. ὅτα ῬΘΥΖ. ᾿ 22. ἔτυχεν, ὅθ᾽ ὁπότε ἔτυχεν, ἀλλὰ Ῥ. 1 ἢ] ὅ Ῥι ᾿ 28. δυνάμενον ὑπὲ ΘΥΖ. ᾿ 24, τὸ 
οδι ΚΖ. || 25. ποιήσει Υ. 1 217. τοσαύτη ΤΥ. ἢ 35. αὐτομάτοις Ῥ. 

4. μύτοι] μὲν δ. ΠΠ 3 εἱ ἀ, τῇ] τὴν ταὶ τῶν Ζ. || 5. ὀςῶν ξηρδν] ὀςῶν σκληρὸν ,5. ΠΠ 6. τῆς οαι Ζ. ἱ ἐπ|}] ἕν 2. || 9. ἐτμίζεν Ζ. ἢ 

14. ἕξι ροβῖ ἀναίμων 6, οὐαὶ Ζ. ι΄, ὡς καὶ τῷ δ. ἢ ἐκ] ὑπὸ δ, Π 16. ταῦτα δὲ πάντα (δ. ἢ εἴπαμεν Ῥ. 1] τῇ μὲν ἐξ ἀνάγκηφ᾽ γίνε- 

σϑαι Υ΄. |] 19. τὸ] τὰ .5. ἢ τὴν οαἱ Ὁ. ἢ 21. καὶ] κατὰ ΤΥ. 1 23. γράφυ (δ. [1 δημινρηήσης 5 .7ΧΧΖ. ᾿ 21. τὴν ροκὶ δὲ οτὰ Ζ. || αὐτῆς δ. Ι 

28. συνίςησι τὸ ψυχρὸν Ῥ, 1! 31. διεφέρει τῶν ἄλλων Β. ἢ 36, τὸ οπι Ζ. [[ μέν ἐξιν Ζ. ἢ τὰ ἄλλα] πολλὰ », 



ἼΔὰά ᾿ . ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩ͂Σ Β. 

γεύσεως εὐθύς ἐςιν ἢ σῶμα ἢ τῷ σώματός τι τῶν ζῴων, ἡ βλέφαρα διαχωρίζεσθαι καὶ δύνασθαι κεῖ. ὀψὲ μὲν ἵν 
δ᾽ ὄσφρησις καὶ ἡ ἀκοὴ πόροι συνάπτοντες πρὸς τὸν ἀέρῳ διὰ τὸ πλῆθος τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον πέψεως τελείῦται 
τὸν θύραθεν, πλήρεις συμφύτα πνεύματος, περαίνοντες δὲ τὰ ὄμματα τοῖς ζῴαις, τελευταῖα δὲ διὰ τὸ σφόδρα κρα- 
“«ρὸς τὰ φλέβια τὼ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τείνοντα ὠπὸ τὴς τόσης τῆς κινήσεως εἶναι τὸ κινεῖν καὶ τὼ ὕτως πόρρω τῆς 

καρδίας’ ὁ δ' ὀφθαλμὸς σῶμα μόνον ἴδιον ἔχει τῶν αἰσθη- 5 ἀρχῆς καὶ ἀπεψυγμώα τῶν μορίων. δηλοῖ δὲ τὰ βλ(- 

τηρίων. ἔς! δ᾽ ὑγρὸν καὶ ψυχρόν, καὶ ἃ προύπάρχον ἐν τῷ φαρα τοιαύτην ἔχοντα τὴν φύσιν᾽ ὧν γὰρ καὶ ὁποσονῶν βα- 

τόκῳ, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα μόρια δυνάμει, ἔπειτα ἔνερ- ρος γένηται περὶ τὴν κεφαλὴν δι᾿ ὕπνον ἢ μέθην ἢ ἄλλο τι 
γείᾳ γινόμενα ὕςερον" ἀλλ᾽ ὠπὸ τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον τῶν τοιύτων, ὁ δυνώμεθα τὼ βλέφαρα αἴρειν, ὕτω βάρος 
Μ Ὁ ᾽ , δ 8 , ὃ ΔΝ , ὴ Ἰω δὼ,Ζ ,ὔ ) » Ἵ “ιν “ 
ὑγρότητος ἀποκρίνεται τὸ καθαρώτατον διὰ τῶν πόρων, οἱ αὐτῶν ἐχόντων μικρόν. περὶ μὲν ὄν ὀφθαλμῶν εἴρηται πῶς 
φαίνονται φέροντες ὠπ᾽ ἀὐτῶν πρὸς τὴν μήνιγγα τὴν περὶ 10 γίνονται καὶ δι᾽ ὅ τι, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν τελευταίαν λαμ- 
τὸν ἐγκέφαλον. τότε δὲ τεκμήριον' ὅτε γὰρ ἄλλο μόριον βάνυσι τὴν διάρθρωσιν. τῶν δ᾽ ἄλλων γίνεται μορίων ἕκα- 
ὑγρὸν καὶ ψυχρόν ἐςιν ἐν τῇ κεφαλῇ παρὰ τὸν ἐγκέφω- ςον ἐκ τῆς τροφῆς, τὰ μὲν τιμιώτατα καὶ μετειληφότα 

 Υ Ν « ,ὔ ᾽ ᾿ Ψ' ν ε , “  α ᾽ “, 2 “ 7 

λον, τό τ ὄμμα ψυχρὸν καὶ ὑγρόν. ἐξ ἀνώγκης ἣν ὁ τό- τῆς κυριωτάτης ἀρχῆς ἐκ τῆς πεπεμμόης καὶ καθαρωτά- 
χοὸς λαμβάνει μέγεθος τὸ πρῶτον, συμπίπτει δ᾽ ὕςερον, τὴς καὶ πρώτης τροφῆς, τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα μόρια καὶ τύτων 
καὶ γὼρ περὶ τὸν ἐγκέφαλον συμβαίνει τὸν αὐτὸν τρόπον" 5 ἕνεκεν ἐκ τῆς χείρονος καὶ τῶν ὑπολειμμάτων καὶ περιτ- 
τὸ πρῶτον ὑγρὸς καὶ πολύς, ὠποπνέοντος δὲ καὶ πεττομένν τωμάτων. ὥσπεῤ γὰρ οἰκονόμος. ὠγαθός, καὶ ἡ φύσις ὑδὲν 

σωματῶταί τε μᾶλλον καὶ συμπίπτει καὶ ὁ ἐγκέφαλος ὠποβάλλειν εἴωθεν ἐξ ὧν ἔςι ποιῆσαί τι χρης ὅν. ἐν δὲ 
[καὶ τὰ σώματα] καὶ τὸ μέγεθος τὸ τῶν ομμάτων. ἐξ ὠρ- ταῖς οἰκονομίαις τῆς γινομένης τροφῆς ἡ μὲν βελτίςη τέ- 

χῆς δὲ διὰ μὲν τὸν ἐγκέφαλον ἡ κεφαλὴ μεγίςη, διὰ δὲ τακταῖι τοῖς ἐλευθέροις, ἡ δὲ χείρων καὶ τὸ περίττωμα ταύ- 
τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ὄμμασιν οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι φαΐ. 20 της οἰκέταις, τὰ δὲ χείριςα καὶ τοῖς συντρεφομίοις δὲ- 
γονται. τελευταῖοι δὲ λαμβάνεσι τέλος διὰ τὸ καὶ τὸν ἐγ δύασι ζῴοις. καθάπερ ἕν εἰς τὴν αὔξησιν ὁ θύραθεν ταῦτα 
χέφαλον συνίςασθαι μόλις" ὀψὲ γὰρ παύεται τῆς ψυχρύ- ποιεῖ γὰς, ὕτως ἐγ τοῖς γινομένοις αὐτοῖς ἡ φύσις ἔκ μὲν 
τητος καὶ τῆς ὑγρότητος, ἐπὶ πάντων μέν, μάλιςα δ᾽ ἐπὶ τῆς καθαρωτάτης ὕλης σάρκας καὶ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων 

τῶν ἀνθρώπων. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ βρέγμα τῶν ὀςῶν τὰ σώματα συνίξησιν, ἐκ δὲ τῶν περιττωμάτων ὃς ἃ καὶ. 
γύεται. τελευταῖον" ἤδη γὰρ γεγενημώων θύραζε τῶν ἐμν- 25 νεῦρα καὶ τρίχας, ἔτι δ᾽ ὄνυχας καὶ ὁπλὰς καὶ παντα τὰ 
βρύων μαλακόν ἐςι τῦτο τὸ ὑςῶν τῶν παιδίων. αἴτιον δὲ τοιαῦτα" διὸ τελευταῖα ταῦτα λαμβάνει τὴν σύστασιν, 

ὦ μάλις" ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τῦτο συμβαίνειν, ὅτι τὸν ἐγ- ὅταν ἤδη γίγνηται περίττωμα τῆς φύσεως. ἡ μὲν ὧν τῶν 
κέφαλον ὑγρότατον ἔχεσι καὶ πλεῖξον τῶν ζῴων. τότε δ᾽. ὀςῶν φύσις ἐν τῇ πρώτῃ συςάσει γίνεται τῶν μορίων ἐκ 
αἴτιον ὅτι καὶ τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ θερμότητα καθαρωτάτην. τῆς σπερματικῆς περιττώσεως, καὶ τῶν ζῴων αὐξανομένων 
δηλοῖ δὲ τὴν εὐκρασίαν ἡ διώνοια" φρονιμώτατον γάρ ἐς 30 ἐκ τῆς φυσυτῆς τροφῆς λαμβάνει τὴν αὔξησιν, ἐξ ἥσπερ 

" ΄ὔ Υ ᾽ “ ΝΥ Ν ,ὔ ὔὕ Ν ’ὔ Α ΄ ΄ » “ ν ε ’ὔ 
τῶν ζῴων ἄνθρωπος. ἀκρατὴ δὲ καὶ τὰ παιδία. μέχρι πόρ- τὼ μόρια τὼ κύρια, ταύτης μώτοι αὐτῆς τὼ ὑπολείεματα 

““ ““, Ὶ δι ΝΘ ΩΣ ΄, Ν ) Ἂς .5 . ) : ,ὔ , » Ω δ.ν “ ρὼ τῆς κεφαλῆς ἐςὶ διὰ τὸ βάρος τὸ περὶ τὸν ἐγκέφαλον. καὶ τὼ περιττωματικά, γύετίωει γὰρ ἐν παντὶ τὸ πρῶτον 
ὁμοίως δὲ καὶ τῶν μορίων ὅσα δεῖ κινεῖν ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς καὶ τὸ δεύτερον, καὶ τὴς τροφῆς τὸ μὲν δρεπτικὸν τὸ δ᾽ 

,ὕ ».1Ν ν » Δ Υ͂ ᾿», μή ς ᾽ ,ὔ Ν νλ ἂν Ψῃ “ - 
κυήσεως ὀψὲ κρατεῖ τῶν ἄνωθεν καὶ τελευταῖον, ὅσων ἡ αὐξητικόν, θρεπτικὸν μὲν ὃ τὸ εδαι παρέχεται τῷ τε ὅλῳ 

΄ Ν ,ὔ Ν νν « “ ΄ » “, ᾿ ᾽ ΝΟ Ν ἘΝ. “ Ν 
κύησις μὴ συνήρτηται πρὸς αὐτὴν ὥσπερ τῶν κώλων, τοίδ- 35 καὶ τοῖς μορίοις, αὐξητικὸν δὲ τὸ εἰς μέγεθος ποιοῦν τὴν 

τον δ᾽ ἐςὶ μόριον τὸ βλέφαρον. ἐπεὶ δ᾽ ὑθὲν ποιεῖ περίεργον ἐπίδοσιν" περὶ ὧν ὕςερον διοριςέον μᾶλλον. τὸν αὐτὸν δὲ 
ἐδὲ μάτην ἡ φύσις, δῆλον ὡς ὑδ᾽ ὕςερον ἀδὲ πρότερον" ἔξαι τρόπον τοῖς ὁςοἷς καὶ τὰ νεῦρα. συνίςαται καὶ ἐκ τῶν αὐὖ- 

γὰρ τὸ γεγονὸς μάτην ἢ περίεργον. ὥσθ᾽ ὧμ᾽ ἀνάγκη τὰ τῶν, ἐκ τῆς σπερματικῆς περιττώσεως καὶ τῆς θρεκτωοῖς. 

4, ἢ ροβὶ ἔσιν ογα Ζ. [ϊ 2. ἡ οπὰ 8. || ἀ.. τείνοντα] γίνονται δ ΥΖ. ἢ 6. ὁ οπι Ῥ. ἢ 7. ἔπειτά γε ἱνεργεία 5 ΚΖ, ἢ 46. πεπτομέν 
8. 1 17. τε οπὶ Ῥ. || 18. καὶ τὰ σώματα οτὰ .8. ἢ 20. τὸ Δηία ἐν οπὶ .5. α 21. καὶ οἷλ 5, ΠΟ 22. ὑγρότητος καὶ τῆς ψυχρότητος δ. ἢ 

23. μθ)}] μὲν τῶν ἐχόντων Ῥι“Ἱ 24. βλέγμα Τ΄. ἢ 26. τῶν παίδων .8, τοῖς παιδίοις Ϊ. ἢ 21. τῷ] τὸ ΥΖ. ᾿ ἀνθρώπων ηᾳ Ζ, ἀνδρῶν ῬΩ͂Υ͂ 
Ζ.}} 28. τῶτο Ῥ. 1} 34. κρατῶν «8, }] τελευταίων .8, 1 35. τοιῦτο Κ΄. Τ 38. γεγονὸς ἢ μάτην ἢ . 

4. καὶ] τε καὶ 5. ἢ κυνεῖν «5. 1] μὲν οπι 5. ] 2. διὰ οτα ΖΝ. | τελειῶνται . ᾿} ἀ. κνεῖν 7, 1} καὶ] καὶ τῶν μορίων ΚΖ. ἢ 5. καὶ] 
καὶ τὼ .5. 1} 6. γὰρ) δὲ ΡΖ. 10. καὶ δι’ ὅτι οὐχ (8. ἡ 12, τελειότατα Υ. ἢ καὶ] καὶ τὰ . ἢ 17. χρήσιμοι Ῥ. ΠΠ 241. ὃ] εἰς ,5. ἢ 
τὰ τοιαῦτα .,} 26, ταῦτα} πάντα .5. 1} 31. μέντοι αὐτῆς} μὲν τοιαῦτῳ Χ΄, 1 838, καὶ δῃῖο τῆς οπι Ζ. 
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ὄνυχες δὲ καὶ τρίχες καὶ ὁπλαὶ καὶ κέρατα καὶ ῥύγχη 
καὶ τὼ πλῆκτρα τῶν ὀρνίθων, καὶ εἴ τι τοίτον ὅτερόν ἐς! 

μόριον, ἐκ τῆς ἐπικτήτα τροφῆς καὶ τῆς αὐξητικῆς, ἥν τε 
παρὰ τῷ θήλεος ἐπικτᾶται καὶ τῆς θύραθεν. διὼ τῦτο τὼ 

748 

σιν εἶχον, ὅμως ἂν ἄχρηςοι λεαινέμενοι πρὸς τὴν ἐργασίαν 
“-  Φ ν ΄, ν, δ Ν ἤσαν. ἧ μὲν ἦν ἕνεκα λαμβώνσι τὴν αὔξησιν, εἴρηται" συμ- 
βαύει δὲ μηδὲ τὴν αὐτὴν ἔχειν φύσιν τοῖς ἄλλοις ὀς οἷς τὸς 

ὀδόντας. τὼ μὲν γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ συς ἄσει γίεται πάντα 
μὲν ὑςὰἃ μέχρι τινὸς λαμβάνει τὴν αὔξησιν. ἔς! γάρ τι 5 καὶ ὑθὲν ὕφερον, οἱ δ᾽ ὀδόντες ὕςερον. διὸ καὶ πάλιν δύναν- 
πᾶσι τοῖς ζῴοις πέρας τὸ μεγέθες, διὸ καὶ τῆς τῶν ὀςῶν ται Φύεσθαι ἐ ἐκπεσόντες" ἅπτονται γάρ, ἀλλ᾽. ὁ συμπεφύ- 
αὐξήσεως. εἰ γὰρ ταῦτ᾽ εἶχεν αὔξησιν ἀεί, καὶ τῶν ζῴων κασι τοῖς ὁφοῖς, ἐκ μέντοι τῆς τροφῆς τῆς εἰς τὰ ὀς ἃ δια» 

ὅσα ἔχει ὀςῦν ἢ τὸ ἀνάλογον, ηὐξαάνετ᾽ ἀν. ἕως ἔζα" τῷ γὰρ διδομένης γίνονται, διὸ τὴν αὐτὴν ἔχυσι φύσιν, καὶ τότε 
μεγέθες ὅρος ἐςὶ ταῦτα τοῖς ζῴοις. δι᾽ ἣν μὲν ἕν αἰτίαν ἀκ ὅταν ἐκεῖνα ἔχῃ ἤδη τὸν ἀριθμὸν τὸν αὐτῶν. τὰ μὲν ἦν ἄλλα 
ἀεὶ λαμβάνεσιν αὔξησιν, λεκτέον ὕςερον' τρίχες δὲ καὶ τὼ το ζῷα ἔχοντα γίνεται ὀδόντας καὶ τὸ ἀνάλογον τοῖς ὀδίσιν, 

συγγενῇ τύτοις, ἕως ἀν ὑπάρχωσιν, αὐξάνονται, καὶ. μᾶλλον ἐὼν μή τι: γίγνηται παρὼ φύσιν, διὼ τὸ ἀπολύεσθαι τὴς γε- 
. ἂν νόσοις καὶ τῶν σωμάτων γηρασκόντων καὶ φθινόντων διὼ νέσεως τετελεσμένα τῷ ἀνθρώπου μᾶλλον" ὁ δ᾽ ἄνθρωπος, 
τὸ λείπεσθαι περίττωμα πλεῖον ἐλάττονος εἰς τὰ κύρια δα- ἄχ μή τι συμβῇ παρὰ φύσιν, οὐκ ἔχων. δὶ᾽ ἣν δ᾽ αἰτίαν 
κανωμένα διὼ τὸ γῆρας καὶ τὼς νόσες, ἐπεί γ᾽ ὅταν ὑπο- 

« ,ὔ ,ὔ 

οἱ μὲν γίνονται τῶν ὀδόντων καὶ ἐκπίπτυσιν, οἱ δ᾽ οὐκ ἐκ- 

λείπῃ καὶ τῦτο διὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ αἱ τρίχες ὑπολείπυσιν. ι5 πίπτεσιν, ὕςερον λεχθήσεται. διότι δ᾽ ἐκ περιττώματός ἐςτ 
τὰ δ᾽ ὀςὰ τὠναντίον᾽" συμφθίει γὰρ τῷ σώματι καὶ τοῖς 
μέβεσιν. αὐξώνονται δ᾽ αἱ τρίχες καὶ τεθνεώτων, ἀ μέντοι γί- 

ΕΝ, ἊΝ κα 2.» « “ ᾿ ») νΝῆώ ᾽ ’, γ νοταΐ γ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς. περὶ δ᾽ ὀδόντων ἀπορήσειεν ἄν τις: 

εἰσὶ γὰρ τὴν μὲν φύσιν τὴν αὐτὴν ἔχοντες τοῖς ὀς οἷς, καὶ 

Ν » Ν γ 
'τὰ τοιαῦτα τῶν μορίων, διὰ τῦτ᾽ ἄνθρωπος Ψιλότατόν τε 
κατὰ τὸ σῶμα τῶν. ζῴων πάντων ἐςὶ καὶ ὄνυχας ἐλαχῇ 
ςυς ἔχει ὡς κατὰ. μέγεθορ" ἐλάχιςον γὰρ ἔχει περίττωμα 
γεῶδες, ἔ ἔςι δὲ περίττωμα μὲν τὸ ἀπέξτδι τὸ: δὲ. γεηρὸν ἐν 

γθονται ἐ εχ τῶν ὁςῶν, ὄνυχας δὲ καὶ τρίχες καὶ κέρατα καὶ 20 τοῖς σώμασι πάντων ἀκεπτότατον. 

τὰ τοιαῦτα ἐκ τῇ δέρματος, διὸ καὶ συμμεταβάλλυσι τῷ 
δέρματι τὰς χρόας" λευκά τε γὰρ καὶ μέλανα γίνονται καὶ 
παντοδαπὰ κατὰ τὴν τῇ δέρματος χρόαν, οἱ δ᾽ ὀδόντες ἐθέν" 
ἐκ γὰρ τῶν. ὀςῶν εἰσίν, ὅσα τῶν ζῴων ἔχει ὀδόντας καὶ ὀςἃ. 

͵ Πῶς μὲν ἕν ἔκαςον συνίςαται τῶν μορίων, εἴρηται, καὶ 

τί τῆς γενέσεως αἴτιον" ἔχει δὲ τὴν αὔξησιν τὰ ζῳρτοκόμενα ἢ 
τῶν ἐμβρύων, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, διὰ τῆς τῷ ὀμφαλῦ 

προσφύσεως: ἐπεὶ γὰρ ἕνεςιν ἔν τοῖς ζῴοις καὶ ἡ θρεπτικὴ 
ἀὐξανονται δὲ διὰ βίας μόνοι τῶν ἄλλων ὀςῶν' τῦτο δὲ δῆ- 25 δύναμις. τῆς ψυχῆς, ἀφίησιν εὐθὺς οἷον ῥίζαν τὸν ὀμφαλὸν. 
λον ἐπὶ τῶν παρακλινόντων ὑδόνγτων τὴν ὡφὴν τὴν ἀλλήλων. 
αἴτιον. δὲ τῆς αὐξήσεως, ὡς μὲν δεκάώ τι, διὰ τὸ ἔργον" 

ταχὺ γὰρ ὧν κατετρίβοντο μὴ γινομέης τινὸς ἐπιρρύσεως, 
ἐπεὶ καὶ γὺν ἐνίοις γηράσκουσι, τοῖς βρωτικοῖς μὲν μὴ με- 

εἰς τὴν ὑςέραν. ἔςι δὲ ὁ ὀμφαλὸς ἐν κελύφει φχέβες, τοῖς 

μὲν μείζυσι πλείες, οἷον βοὶ καὶ τοῖς τοιότοις, τοῖς δὲ μέσοις 
δύο, μία δὲ τοῖς ἐσχάτοις, διὰ δὲ τότε λαμβάνει. τὴν τρο- 

φὴν αἱματικήν. αἱ γὰρ ὑςέραι πέρατω φλεβῶν πολλῶν 
γάλες δ᾽ ἔχυσι, κατατρίβονται πώμπαν"͵ πλείονι γὰρ λόγῳ Ὁ εἰσίν. τὼ μὲν ὅν μὴ ἀμφώδοντα πάντα, καὶ τῶν ἀμφωδόκει 

καϑαιροῦνται τῆς αὐξήσεως. διὸ καὶ τῦτο εὖ μεμηχάνηται τῶν ὅσων ἡ ὑςέρα. μὴ μίαν φλέβα: μεγάλην ἔχει. διατείνε: 
ΝῪ Ν “-“ « ,ὔ ὔὕ Ἁ 3 Ν “ γ »}ν ν» Ν ,ὔ “ “ἊΨ -Φ τ 

“ρὸς τὸ συμβαῖνον ἡ φύσις" συνώγει γὙαρ εἰς τὸ γῆρας καὶ σαν ἀλλ᾽ ὠντὶ μιας πυχνας πολλάς, ταῦτα ἐν ταῖς ὑςέραις 

τὴν τελευτὴν τὴν ὑπόλειψιν τῶν ὀδύντων. εἰ δ᾽ ἦν μυριετὴς ὁ ἔχει τὰς καλυμένας κοτυληδόνας, τὸ μὲν περιφερὲς ἐχόσας 
βίος ἡ χιλιετής, παμμεγέθεις τ᾽ ἂν ἔδει γίνεσθαι τὸς ἐξ πρὸς τὴν ὑςέραν, τὸ δὲ κοῖλον πρὸς τὸ ἔμβρυον: μεταξὺ 
ἀρχῆς καὶ φύεσθαι πολλάκις" καὶ γὼρ εἰ συνεχῆ τὴν αὐζη- 35 δὲ τῆς ὑςέρως καὶ τῷ ἐμβρύν τὸ χόριον καὶ οἱ ὑμώες εἰσίν. 

Ξ ΄ 

2. καὶ δοῖς τιὰ ογῃ Υ ἢ 4. δι} καὶ διὰ Ῥ. ἢ 8. ὑςῶν ἔχει .8. 1} ἔζη] ζῆ Ζ, ἂν ἔζη Ῥ. 1 τῦῦ τῦτο Ζ. ἢ 9.. τοῖς] καὶ τοῖς Ζ. 
10. ὕξερον λεκτέον ΡΖ. ἢ 1. ἰυυπάρχυσιν Ῥ. ἵ αὐξάνεσι δ. Π 43. πλέον ΙῬ. |] δαπατωμέτα εἰς τὰ κύρια Υ͂. 11 -1ἀ.. ὅταν γ᾽ Ῥ. ἢ ὑπολίπη 
8. Ὁ 18. γ᾽ οτὰ 7. 1} 19. μὲν οὐν . [Π 21. καὶ ὁ συμβάλλυσι .5. Π 22. γδεται Ῥ. [| 2΄. ἐκ -- εἰσ!νἾ ἢν -- ἰξὶν ΖΖ. 1] ἔσα τε τῶν 

ζ. ἔχει ἐςῶ καὶ ὀδόντας Ῥ. ἢ 25. τῶν] καὶ τῶν Ζ. ἃ 28. κατετρίβετο δ. || 33. μυριέτης 5.7. ΠΠ 84. χιλιέτης δ. ἡ] τ᾽ οχχ Ζ. ἢ 35. . 
ὦν 572. 

. ἅς λειωινόμενοι ΥΖ. [Π" 2. ὦ οοἱτ Ζ. ἢ ὗν οαι 7 {ΠΟ ὅνεκα οαὰὺ Ζ. ἢ 5. οἱ δ᾽ ὀδύντες ὕςερον οὐ .5. 1] 7. διωδιδομένης] «μνομέτης δι ῃ 

9. ἤδη δηῖ6 ἔχῃ Ψ, οἷὺ Ζ. ᾿ αὐτόν .δ. 1 ἦν οι δ. Π' 11. γέηται δ. αὶ 13. ἀν) εἰ Ζ. 1 15. ῥηθήσεται Ζ. 1] 26. ὁ οτὰ Κ΄. ἴ 29. «ἢ 

“Ἴλρ] καὶ γὰρ αἱ 5. ἢ 30. τῶν] τῶν μὴ Ζ. ἢ 33. καλυμύνς Υ ἢ ροδὶ κοτυληδόνας Ῥ: πρὸς ἃ ὁ ὀμφαλὸς συνώπτει καὶ προσπέφυκεν, ἀπο- 
τέτακται γὰρ αἱ φλέβες αἱ διὰ τὸ ὀμφαλῷ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ σχίζονται πάντη κατὰ τὴν ὑςέρων. ἣ δὲ περαύνσι, ταύτη Ὑδογται αἱ ὐν Π 

μὴ] μὲν γὰρ .8. ἢ ἔχυσα, Ζ εἰ οοτν ἢ. ἢ 35. τὸ] τὸ καλύμενον Υ. 1] οἱ οτὰ Ζ. . -- 

ΒΡΌΡ ὈΡ 
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αἱ δὲ κοτυληδύνες αὐξανομέν καὶ τελευμέν τῷ ἐμβρῴα γί ὀρνίθων δὲ τῶν ὀχευτικῶν ὦπται ττο συμβαῖνον, οἷον ἐπὶ τῳ- 
γονται ἐλάττυς, καὶ τέλος ἀφανίζονται τελεωθέντος. εἰς τῶτα δίκων καὶ ἀλεκτορίδων" καὶ τῶν γαμψωνύχων οἱ ἱέρακες 
γὰρ προεκτίθεται τοῖς ἐμβρύοις ἡ φύσις τὴν αἱματικὴν τρος δοκῶσιν οἱ διαφέροντες τῷ εἶδει μίγνυσθαι πρὸς ἀλλήλυς" 
φὴν τῆς ὑςέρας ὥσπερ εἰς μαςύς, καὶ διὰ τὸ ἀθροίζεσθαι καὶ ἐπ᾿ ἄλλων δέ τινων ὀρνέων ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐπὶ 
καὶ κατὰ μικρὸν ἐκ πολλῶν οἷον ἐξαάϊνθημα καὶ φλεγμα- 5 δὲ τῶν θαλαττίων οὐθὲν ἀξιόλογον ἑώραται, δοκῦσι δὲ μά- 
σία γύεται τὸ σῶμα τὰ τῆς κοτυληδόνος. ἕως μὲν ἂν ἦν λιςα οἱ ῥινοεβάται καλύμενοι γύεσθαι ἐκ ῥίνης καὶ βάτε συ» 
ἔλαττον ἦ τὸ ἔμβρυον, ἃ δυνώμενον πολλὴν λαμβάνειν τρο-. δυαζομένων. λέγεται δὲ καὶ τὸ περὶ τῆς Λιβύης παροιμια- 
φήν, δῆλαί εἰσι καὶ μείζονες, αὐξηθέντος δὲ συμπίπτεσιν. τὴ ζόμενον, ὡς ἀεί τι τῆς Αιβύης τρεφύσης καινόν, διὰ τὸ μὲς 
δὲ πολλὰ τῶν κολοβῶν ζῴων καὶ ὠμφωδόντων ὑκ ἔχει κο- γνυσθαι καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα ἀλλήλοις λεχθῆναι τῦτο" διὰ 
τυληδόνα ἐν ταῖς ὑςέραις, ἀλλ᾽ ὁ ὀμφαλὸς εἰς φλέβα τεῖ- 10 γὰρ τὴν στανιν τὸ ὕδατος ἀπαντῶντα πάντα πρὸς ὀλέγους 
νει μίαν, αὕτη δὲ τέταται διὰ τὴς ὑςέρας ἔχαφα μέγεθος. τόπους τὸς ἔχοντας νώματα, μίγνυσθαι καὶ τὰ μὴ ὁμογενῆ, 
ἐπὲ δὲ τὰ μὲν μονοτόκω τὰ δὲ πολυτόκα τῶν τοιότων ἐξὶ τὰ μὲν. ἦν ἄλλα τῶν ἐκ τοιαύτης μίξεως γινομώων συνδυα» 
ζῴων, καὶ. τὰ πλείω τῶν ἐμβρύων τὸν αὐτὸν ἔχει τρότον τῷ ζόμεια φαίνεται πάλλεν ὠλλήλοις καὶ μιγνύμενα καὶ δυνά- 
ὁνί δεῖ δὲ ταῦτω θεωρεῖν ὅς τε τῶν παραδειγμάτων τῶν ἐν μένω τό τε θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν γεννᾶν, οἱ δ᾽ ὀρεῖς ἄγονοι 
ταῖς ἀνατομαῖς καὶ τῶν ἐν ταῖς ἱςορίαις γεγραμμένων. πε- 15 μόνοι τῶν τοιότων'" ὅτε γὼρ ἐξ ἀλλήλων ὕτ᾽ ἄλλοις μεγνύ- 
φύκασι γὰρ τὼ ζῷα ἐκ τὸ ὀμφαλῦ, ὁ δ᾽ ὀμφαλὸς ἐκ τῆς μιχοι γωχῶσιν. ἔςι δὲ τὸ πρόβλημα καθόλου μέν, διὰ τό᾿ 
φλεβὸς ἐφεξῆς ἀλλήλοις, ὡσπερανεὶ παρ᾽ ὀχετὸν τὴν φλέβα αἰτίαν ἄγονον ἢ ὦρρεν ἢ θηλύ ἐςιν" εἰσὶ γὰρ καὶ γυναῖκες 
ῥίασαν' περὶ δὲ ἕκαςον τῶν ἐμβρύων οἵ θ᾽ ὑμώες καὶ τὸ καὶ ἄνδρες ἄγονοι, καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἐν τοῖς γέοσο' ἑκά» 
χίέριόν ἐς ιν. οἱ δὲ λέγοντες τρέφεσθαι τὼ παιδία ἐν ταῖς ὑςές τοις, οἷον ἐν ἵπποις καὶ προβάτοις. ἀλλὰ τῦτο τὸ γένος ὅλον 
ραις διὰ τῷ σαρκίδιόν τι βδάλλειν ὧκ ὀρθῶς λέγεσιν" ἐπί τε 20) ἀγονόν. ἐξι, τὸ τῶν ἡμιόνων. τὼ δ᾽ αἴτια τῆς ἀγοχίας ἐπὶ 
γὰρ τῶν ἄλλων ζῴων ταὐτὸν συνέβαινεν ὧν, νῦν δ᾽ ὁ φαί-. μὲν τῶν ἄλλων πλείω συμβαίνει" καὶ γὰρ ἐκ γνετῆς, ὅτω 
ἵξεται (θεωρῆσαι γῶὼρ τῦτο ῥᾷδιον διὰ τῶν ἀνατομῶν), καὶ πηρωθῶσι τὸς τότες τὸς πρὸς τὴν μίξιν χρησίμες, ἄγονι 

τερὶ ἅπαντα τὰ ἔμβρυα καὶ τὼ πτηνὰ καὶ τὰ πλωτὼ καὶ γύονται. καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες, ὥςε τὼς μὲν μὴ ἠβᾶν 
τὰ. τῶν πεζῶν. ὁμοίως Ἀεπτοὶ περιέχασιν ὑμένες χωρίζοντες τὸς δὲ μυὴ γενειᾶν, ἀλλ᾽ εὐνεχίας διατελεῖν ὄντας" τοῖς δὲ 
εἰπὲ τὴς ὑςέρας καὶ τῶν ἐγγινομέψων ὑγρῶν, ἐν οἷς ἔτ' αὐτοῖς 24 προϊάσης τῆς ἡλικίας ταὐτὸν συμβαύει πάσχειν, ὁτὲ μὲν δὲ 

ἔμεςι τοίζτον ἀθέν, ὅτε διὼ τότων ὑθενὸς ἐνδέχεται ποιεῖσθαι εὐτροφίαν τῶν σωμάτων (ταῖς μὲν γὰρ πιοτέραις γινομέναως 
τὴν ἀπόλαυσιν. τὰ δ᾽ φοτοκέμενα πάντα ὅτι λαμβάνοι τὴν τοῖς δ᾽ εὐεκτικωτέροις εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκεται τὸ πε- 

αὔξησιν χωρισθώτα τῆς μήτρας ἔξω, φανερόν. ρίττωμα τὸ σπερματικόν, καὶ ταῖς μὲν ὁ γδεται καταμήνια 
Γύεται δὲ ὁ συνδυασμὸς τοῖς ζῴοις κατὼ φύσιν μὲν τοῖς δὲ γονή), ὁτὲ δὲ διὰ νόσον οἱ μὲν ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν 

τοῖς ὁμογενέσιν, ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς μὲν ἐγγὺς τὴν φύσιν 30 προΐενται, ταῖς δὲ γυναιξὶν αἱ καθάρσεις φαῦλαι καὶ πλήρεις 
ἔχασιν, ἀκ ὠδιαφόροις δὲ τῷ εἰδει, ἐὼν τά τε μεγέθη παρα- νοσηματικῶν περιττωμάτων. πολλοῖς δὲ καὶ πολλαῖς καὶ 
“τλήσια ἧ. καὶ οἱ χρόνοι. ἴτοι ὦσι τῆς κυήσεως. σπάνια μὲν διὰ πηρώματα τῦτο συμβαύει τὸ πάθος περὶ τὰ μόρια, καὶ 
ἵν γίεται τὼ τοιαῦτα ἐπὶ τῶν ἄλλων, γίεται δὲ καὶ ἐὶ τὸὺς τόπες τὸς περὶ τὴν ὁμιλίαν χρησίμυς. γύεται δὲ τὰ 
κυνῶν καὶ ἀλωπέκων καὶ λύκων' καὶ οἱ ᾿Ινδικοὶ δὲ κύνες μὲν ἰατὰ τὰ δ᾽ ἀνίατα τῶν τοιύτων, μάλις α δὲ διατελῦσιν 
ἐκ ϑαρίου τινὸς κυγώδους γεννῶνται καὶ κυνος. καὶ ἐπὶ τῶν 35 ἄγονα: κατὼ τὴν πρώτην σύς σιν τοιαῦται γενόμενα." γόονται 

4. τελεινμῶν Ῥ. 2. τελειωθέντος 8. Π}1- 8. ἡ φύσις οπι Τ' [Π 5. καὶ δῃῖα κατὰ οτκ ». ἢ 7. δυναμένι Υ͂, δυναμένων Ῥ. ἢ 9. ποτ. 
ληδύνας Ῥὶ 10. ὁ οπι .δ. ἢ 12. ζώων ἐςὶ 5. 1} 14. δ ηνί δ. 1 18. δ᾽ οπι .5. 1} 20. τῦ τὸ 5. }} ϑάλλειν Κ, βάλλεν ῬὅΖ. ἢ 21. 
ταὐτὸ 7Ζ. ἄν οἵα 57ΣΖ. "ὶ 23. πάντα Υ. ἢ πλωτὰ καὶ τιὶὲ πτηνὰ Ῥ. ΠΠ25. ἀπό τε τῆς Ῥ. || ἐδ ΚΖ, ὑδὲ τοῖς ὑμίσιν Ῥ. Π 21. ὅτι 
οἵα ΤΖ. Π 28. ἴξω εἰς τότφ, Ζ, 1 29. δὲ οπι 8. ἡ ὁ οαὶ ». ἢ 30. μὲν οπὴ Ζ. [|| σύνεγγνς 5. 1 84. τοῖς εἴδισν. Ῥι ἢ 31. κυκῶν) 
τῶν κυνῶν Ῥ. ἃ 35. καὶ δῃίς ἐπὶ οπι », Ἶ 

ἴ. ὀρνίθων τῶν ὀχευτικῶν ὦπται ΘΖ. ᾿ 6. καλύμενοι] λεγόμεναι .5. ἢ 1. τῆς οτὴ . ἢ 8. ἀε] εἴ}. ἢ 11. ἔχοντας τὰ νάματα 8. ἢ 

43. μεθίξευς ῬΘΥ. ἃ 11. θῆλυ ἢ ἄρρεν, οχαΐί580 ἐστιν, Ῥὶ 19. ἐν σπὶ 5ΣΖ. " 20. τὸ οπι ». ἢ 23. ἄνδρα καὶ γυναῖκες ἢ. 

24. τὺς] τὰ ΖΥ 1 εὐνχίαν Ζ. ᾿ 25. τὸ αὐτὸ ΘΥΖ, ἢ 29. νόσων τν .5. ἢ προΐενται καὶ ψυχρόν Ῥ. ἢ 30. κἰ οπιὶ 57Ζ. ἢ 31. καὶ 
Ῥοβὶ πολλαῖς οἵα Ζ. ᾿ 32. πηρώματος. Υ΄, 1 ταυτὸν τῦτο συμβαίνει πάθος Ῥ. ἢ 33. τεβ] εἰς Ῥ. 1 34. ἰατὰ] εὐίατα Ῥϑ. Ε 35. σύςαισιν 
τὰ τοιαῦτα Ῥ, || γυόμενα ΡΤ. 



ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 

γὰρ γυναῖκές τε ἀρρενωποὶ καὶ ἄνδρες θηλυκοὶ, καὶ ταῖς 
μὲν ὁ γύεται τὼ καταμήνια, τοῖς δὲ τὸ σπέρμα λεκτὸν καὶ 
ψυχρόν. διόπερ εὐλόγως βασανίζεται ταῖς πείραις τό γε 
τῶν ἀνδρῶν, εἰ ἄγονον, ἐν τῷ ὕδατι" ταχὺ γὼρ διαχεῖται 

14} 

κῆς τῆς γονῆς ἴσης ἑκατέρας" συναρμόττειν γὰρ τὰ κοῖλά 
τοῖς πυκνοῖς ἀλλήλων, ἐκ δὲ τῶν τοιύότων γύεσθαι ἐκ μα» 
λακῶν σκληρόν, ὥσπερ τῷ καττιτέρῳ μιχθέντα τὸν χαλκόν, 
λέγων ἔτ᾽ ἐπὶ τὸ χαλκῦ καὶ τῷ καττιτέρου τὴν αἰτίαν ὀρθῶς 

τὸ λεχτὸν καὶ ψυχρὸν ἐπιπολῆς, τὸ δὲ γόνιμον εἰς βυθὸν 5 (ερηται δ᾽ ἐν τοῖς προβλήμασι περὶ αὐτῶν) ὅθ᾽ ὅλως ἐκ 
χωρεῖ" θορμὸν μὲν γὰρ τὸ πεπεμμώον ἐςί, πέπεκται δὲ τὸ 
συνεςηκὸς καὶ πάχος ἔχον. τὼς δὲ γυναῖκας βασανίζεσι 

τοῖς τε προσθέτοις, ἐὰν διικνῶνται αἱ ὑσμαὶ πρὸς τὸ πνεῦμα 
τὸ θύραζε κάτωθεν ἄνω, καὶ τοῖς ἐγχρίςοις εἰς τὸς ὀφθαλ- 

νωρίμων ποιόμενος τὰς ἀρχάς. τὼ γὰρ κοῖλα καὶ τὰ 
ςερεὰ ἁρμόττοντα ἀλλήλοις πῶς ποιεῖ τὴν μίξιν, οἷον οἷα 
καὶ ὕδατος; τῦτο γὰρ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐςὶ τὸ λεγόμενον" πῶς 
γὰρ δεῖ λαβεῖν τὰ κοῖλα τῷ οἶνα καὶ τῷ ὕδατος, λίαν ἐξὶ 

μὲς χρώμασιν, ὧν χρωματίζωσι τὸ ἐν τῷ ςόματι πτύελον. 10 παρὼ τὴν αἰσθησιν. ἔτι δ᾽ ἐπειδὴ συμβαύει καὶ ἐξ ἵππων 
ταῦτα γὰρ ὁ συμβαίνοντα δηλοῖ τὸ σῶμα τὸς πόρος δι᾽ 
ὧν ἀποκρίνεται τὸ περίττωμα, συγκεχυμώες ἔχειν καὶ συμ- 
πεφυκότας. ὅ τε γὰρ περὶ τὸς ὀφθαλμὺς τόπος τῶν περὶ 
τὴν κεφαλὴν σπερματικώτατός ἐςιν. δηλοῖ δ᾽ ἐν μὲν ταῖς᾽ 

γίνεσθαι ἵππον καὶ ἐξ ὄνων ὄνον καὶ ἐξ ἴππιν: καὶ ὄνε ἡμίο» 
γον, ὠμφοτέρως ἄρρενος καὶ θήλεος ὁποτερεῦν ὄντος, διὰ "τί 
ἐκ μὲν τότων γίνεται πυκνὸν ὕτως ὥξ᾽ ἄγονον εἶναι τὸ γενόδ 

μένον, ἐκ δ᾽ ἵππε θήλεος καὶ ἄρρενος ἢ ὄνα θύλεος καὶ ἀρρέν 
ὁμιλίαις μετασχηματιζόμενος ἐπιδήλως μόνος, καὶ τοῖς 15 νος ὁ γίεται ἄγονον; καΐτοι μαλακὸν καὶ τὸ τὰ ἄρρενος ἵππε 
χρωμένοις πλείοσιν ἀφροδισίοις ἐγδιδόασι τὰ ὕμματα φα- ἐςὶ καὶ τὸ τῷ θήλεος. μέγνυται δὲ καὶ ὁ θήλυς ἧππος καὶ 
νερῶς. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡ τῆς γονῆς φύσις ὁμοίως ἔχει τῇ τὸόῪ ὁ ἄρρην τῷ ὄνῳ, καὶ τῷ ἄρρενι καὶ τῷ θήλει. καὶ διὰ τῦτὸ 

ἐγκεφάλκ᾽ ὑδατώδης γάρ ἐςὶν ἡ ὕλη αὐτῆς, ἡ δὲ θερμότης Ὑίονται ἄγονα ἐξ ἀμφοτέρων, ὡς φησί, ὅτι ἐξ ἀμφοῖν ὃ 
ἐτίκτητος, καὶ αἱ σπερματικαὶ καθάρσεις ἀπὸ τῷ ὑποζώ- τι Ὑπεῖαι; μαλακῶν ὄντων τῶν σπερμάτων. ἔδει ἕν καὶ τὸ 
μωτός εἶσιν, ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς φύσεως ριοα ὥςε διικνεῖ- ἢ ἐξ ὕτπε ἄρρενος καὶ θήλεος γινόμενον. εἰ μὲν γὼρ ἐατρῦ 

σϑαι πρὸς τὸν θώρακα τὰς κινήσεις ἀπὸ τῶν ἄρθρων' αἱ δ' 
ἐκ τὸ θώρακος ὀσμαὶ. ποῶσιν αἴσθησιν διὰ τῆς ἀναπνοῆς. ἐν 

μὲν ὕν τοῖς ὠνθῥώποις καὶ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, ὥσπερ εἴρηται 
8 πρότερον, κατὰ μέρος ἡὶ τοιαύτη συμβαδει πήρωσις, τὸ δὲ 

ἐμέγηπε μόνον, ἐὀῆν ἂν λέγειν ὅ ὅτι βάτερον αἴτιόν τῷ μὴ γεν- 

νᾶν ὅμοιον τῇ τῇ ὄγε γονῇ νῦν δ᾽ οἵαπερ ὅσῃ ἐκείνῃ μῆγνται, 

τοιαύτῃ καὶ Ἠΐ τῷ συγγενῶς. ἔτι δ᾽ ἡ μὲν ἀπόδειξις κατ᾽ 
ἀμφοτέρων εἴρηται ὁμοίως καὶ τῇ θήλεος καὶ τῷ ἀῤρενοξ, 

τῶν ἡμιόνων γένος ὅλον ἀγονόν ἐςιν. περὶ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς 25 γεννᾷ δ᾽ ὁ ἄρρην ἑπταέτης ὧν μόνος, ὡς φασίν" ἀλλ᾽ ἡ 
μὲν λέγυσιν ᾿Εμπεδοκλὴς καὶ Δημόκριτος, λέγων ὁ ὰ : 
σαφῶς, ̓ Δημέκριτος δὲ γνωρίμως μᾶλλον, ὑκαλῶς εἰρήκασιν, 
χέγυσι γὰρ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τὴν ὠπόδειξιν τῶν παρὰ 
δὴν συγγώειαν συνδυαζομέμων. Δημόκριτος μὲν γάρ φῖσι 

θήλεια ἄγονος ὅλως, καὶ αὕτη τῷ μὴ ἐκτρέφειν εἰς τέλος, 
ἐπὴ ἤδη κύημα ἔσχεν ἡμίονος. ἴσως δὲ μᾶλλον ὧν δόξειεν 
ἀκόδειξις εἶναι πιθανὴ τῶν εἰρημένων λογική, λέγω δὲ Χο» 
γικὴν διὰ τῦτο, ὅτι ὅσῳ καθόλν μᾶλλόν, πορρωτέρω λῶν 

διεφθάρθαι τὸς πόρος τῶν ἡμιόνων ἐ ἐν ταῖς ὑςέραις διὰ τὸ ἢ οἰκείων ἐςὶν ἀῤχῶν. ἔς! δὶ τοιαύτη τις. εἰ γὰρ ἐξ ὁμοειδῶν 
τὴ" ἐκ συγγενῶν γίνεσθαι τὴν ἀρχὴν τῶν ζῴων. συμβαίνει ἄρρενος καὶ ὀΐχεος ὁμοειδὲς γύεσθαι πέφυκε τοῖς γενήσασιὴ 

᾿ ἐφ᾽ ἑτέρων ζῴων τῦτο μὲν ὑπάρχειν, γωονῶν δὲ μηδὲ ἄρρεν ἢ θῆλν, οἷον ἐκ κυνὸς ἄρρενος καὶ θήλεος κύων ἄρρὴ 
ἧττον! καίτοι χρῆν, εἴπερ αἴτιὸν τῦτ᾽ ἦν, ἄγονα καὶ τὰάλλλ ἢ θήλεια, καὶ ἐξ ἑτέρων τῷ εἴδει ἕτερον τῷ εἴδει, οἷον εἰ κύων 
ἔδαι τὼ ᾿μιγνύμενα τὸν τρόπον τῦτον. "Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ αἰτιῶ: ὅτερον Ἀέοντος, καὶ ἐκ κυνὸς ἄρρενος καὶ λέοντος θήλεος ἕτερον 
ταὶ τὸ μῆγμα τὸ τῶν σπερμάτων γύεσθαι πυκνὸν ἐκ μωλὰ- ὃ5 καὶ ἐκ Χέοντος ᾿ἄρρενος καὶ κυνὸς θήλεος ἕτερον" ὥς᾽ ἐπειδὰ 

: ἅς ἀρρενωπαὶ Ῥ. ἢ 2. γίνονται καταμήνια 5. Ἦ 6, μὲν οὐὰ Μ΄. 1 ἴκαι Ῥ ἢ ὁ. εἰς] ἐπὶ 8. 1 10. ἐὰν «5. 14; σπερματικώτατος δηϊθ 
13. τῶν Υ͂. 4. μὲν οπα Ῥ. ἢ; 17. ὁμοίαν ἔχει δΖ, ὁμοία ἔξὶ Ῥ. ἢ τῇ ον δ. ἢ 18. ὕλη] φύσις 5. 22. ὀσμαὶ πᾶσαι ποῶσιν Ῥ. ἢ 
45. τῆ!) τῆς αὐτῆς Ῥ. Ἰ 28. παρα] περὶ Κ΄, ἢ 29. γάρ) ὅν δ. ᾿ 30. σπόρυς ΥΖ. || τὸῇ τὸ παρὰ τὸ Ζ. ἵ 831. γυίσθαι Ῥ. ἢ τῶν οτπὴ 
Ῥ. ᾿ 32. γεναι Ζ. ἢ 33. ἰχρῆν 57Ζ. ᾿ ἢ] ἥν τῆς ἀγονίας δ, ἦν ἀγονίας Υ. ἢ 35. τὸ Ῥοϑι. μημὰ οπὶ .577ΧΖ. 

4. συναρμόζειν Ῥ. 1 ἀ. τῷ ροβὶ καὶ ογχᾳ .5ΧΚΧΖ. ἵ 5. ἐκ] ἐκ τῶν ΥΌ ἔ 6. τὰ ροϑὶ καὶ οπα Ῥ. ἢ 9. λαμβάνειν (5. ἢ 14. ἵππον γῶ 

νεσϑα! Ῥ. Π 12. ἀμφοτέρων 5. ἢ 13. γενώμενον δὶ ΠΠ ἀ4, ἃ -α ἄρρενος ογαὰ Ζ. ἢ 16. τὸ οπι 9. ἢ 18. ἄγονα οτὰ Ζ. φασιν Υ. ἢ 19. 
τὰ εἰ 20. γυύμενα Ζ. ἡ 21. αἴτιον ἱνταῦθα τῷ Ῥὶ 1} 22. τῇ] ὃν τῆ“. 1 ἰκεήη ἧι μ. Ζ. ᾿ 23. τῇ] ἡ Ζ. ἢ 28. καὶ ροβὶ ὁμοίως οὐ 
Ῥ. ἢ ἄρρενος] ἄρρενος ὁμοίως ῬῚ ἄρρενος ὀρθῶς 5 7Ζ. ἢ 25. μόνος οτα δ. ΠΠ᾿ 96. ὅλως ὅλως ἐκ παντός ῬΥΖ. ἢ τῷ οπι Ζ, ἢ 27. δ᾽ ἄν 
μᾶλλον ἀπόδειξις εἶναι δόξη 8. εἰ δόξη εἰίατα ΨΖ. ἣ 28. εἰρημένων τις λ. Ῥ. ἢ 80. ἀρχῶν ἰφὶν 3. Η 32. καὶ] ἢ Ῥ. 1} κύνα ἄρρενα ἢ ϑή- 

λειανῬΥ͂Ζ. ἢ 84. ἐκ οτα Ζ. 

ΒΡΌΡ2 
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γύεται ἡμίονος ἄρρην καὶ θῆλυς ἀδιαφόρων ὄντων τῷ εἴδει 
ἀλλήλοις, γύεται δ᾽ ἐξ ἵππε καὶ ὄνα ἡμίονος, ἕτερα δ᾽ ἐςὶ 
τῷ εἴδει ταῦτα καὶ οἱ ἡμίονοι, ὠδύνατον γενέσθαι ἐξ ἡ μιόνων. 
ἕτερον γὰρ γένος ἐκ. οἷδν τε διὰ τὸ ἐξ ἄρρενος καὶ θήλεος 

ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 

ὅταν ᾿μὲν ἕν ἀλλήλοις μιχθῶσι, σώζεται διὼ τὴν θατέρε 
θερμότητα. θερμότερον γὰρ τὸ ὠπὸ τῷ ἴππε ἀποκρινόμενον" 
ὴ μὲν γὰρ τῷ ὄν ψυχρὰ καὶ ἡ ὕλη καὶ ἡ γονή, ἡ δὲ τῷ 
ἴτπε ϑιρμϑέθρας ὅταν δὲ μιχθῇ ἢ Ἵ θερμὸν ἐπὶ ψυχρὸν ἢ Ε 

τῶν ἐμέμδων ταὐτὸ σθαι: τῷ εἴδει". ἡμίονος δ᾽ ὅτι ἐξ ς ψυχρὸν ἐ ἐπὶ θερμόν, συμβαύει αὐτὸ μὲν τὸ ἐκ τύτων κύημα 
ἴστε καὶ ὄνε γύεται ἑτέρων ὄντων τῷ εἴδει, ἐκ, δὲ τῶν ἑτέ- 
ρων τῷ εἴδει ἕτερον ἐτέθη γίεσθαι ζῶον. ἧτος μὲν ἦν ὁ λόγος 
καθόλι λίαν καὶ κενός. οἱ γὼρ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν λόγοι 

κενοί, ὠλλὼ δοκῶσιν εἶναι τῶν πραγμώτων ὑκ ὄντες. οἱ γὼρ 

γίνομενον σώζεσθαι καὶ ταῦτ᾽ ἐξ ἀλλήλων εἶναι γόνιμα, τὸ δ᾽ 
ἐκ τότων μηκέτι γόνιμον ὠλλ᾽ ἄγονον εἰς τελειογονίαν. ὅλως 
δ᾽ ὑπάρχοντος ἑκατέρα εὐφυΐς πρὸς ὠγονίαν, τῷ τε γὼρ ὄνῳ 
ὑπάρχει τὰ ἄλλα τὼ εἰρημένα, καὶ ἐὰν μὴ μετὰ τὸν βόλον 

3 »νν »“ » .“ ᾽᾿,ε 7 Ν Νν »“ Υ “ ᾽ “,“ ν»Ν ΄,ὔ “ 
ἂχ τῶν ἀβχὼν τῶν γεωμνετρίκων γεωμετρικοί, ομοίως δὲ καὶ 10 Τὸν σρωτον ἄρξηται γεννῶν. ὑκέτι γεννῷ το “αρώπαν" τὼς 

ἐπὶ τῶν ἄλλων" τὸ δὲ κενὸν δοκεῖ μὲν εἶναί τι, ἔς δ᾽ ὑθέν. 
ἀκ ἀληθὲς δέ, ὅτι πολλὰ τῶν μὲὴ ὁμοειδῶν γενομένων γίνεται 
γόνιμα, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον. τῶτον μὲν ἦν τὸν τρόπον 
ἔτε περὶ τῶν ἄλλων δεῖ ζητεῖν ὅτε περὶ τῶν φυσικῶν" ἐκ δὲ 

3. “ ΨΧ νιν " νυ» »Υ͂ : ᾽ ἐπὶ μικρᾷ ἔχεται τὸ γονον εἶναι τὸ σῶμα τῶν ὄνων. ὁμεοΐως 
΄" Ν , ᾿Ὶ δὲ καὶ ὁ ἵππος" εὐφυὴς γὰρ πρὸς τὴν ἀγονίαν, καὶ τοσῦτον 
Υ Ν λείπει τῷ ἄγονος εἶναι ὅσον τὸ γενέσθαι τὸ ἐκ τότε ψυχρό- 

τερον" τῦτο δὲ γίνεται, ὅταν μιχθῇ τῇ τῷ ὄνα ὠποκρίσει. καὶ 
τῶν ὑπαρχόντων τῷ γένει τῷ τῶν ἵππων καὶ τῷ τῶν ὄνων 15 ὁ ὄνος δὲ ὡσαύτως μικρὰ δεῖν κατὰ τὸν οἰκεῖον συνδυασμὸν 
θεωρῶν ἄν τις μᾶλλον λάβοι τὴν αἰτίαν, ὅτι πρῶτον μὲν ἄγονον γεννᾷ, ὥς ε ὅταν προσγέηται τὸ παρὰ φύσι, εἰ τότε 
ἑκάτερον αὐτῶν ἐξὶ μονοτόκον ἐκ τῶν συγγενῶν ζῴων, ἔπειτ᾽ ἑγὸς ἼΟΛΙ γεννητικὸν ἐξ ὠλλήλων ἦν, τὸ ἐκ ταπον ἔτι μῶς 
ἀ συλληπτικὰ τὼ θήλεα ἐκ ἐκ. τῶν ἀρρένων ἀεί, διόπερ τὸς λον ἄγονον καὶ παρὰ Φύσω ὑθενὸς δεήσει τῷ ἄγονον εἶναι, 

ἵππες διαλείποντες ὀχεύνσι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι συνεχῶς ἀλλ᾽ ἐξ ἀνώγκης ἔς αἱ ἄγονον. συμβαΐύει δὲ καὶ τὲ σώματα 

φέρειν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἵππος ὁ καταμηνιώδης, ὠλλ᾽ ἐλαΐχιςον 20 τὰ τῶν ἡμιόνων μεγάλα γύεσθαι διὰ τὸ τὴν ἀπόκρισιν τὴν 

προΐεται τῶν τετραπόδων" ἡ δ᾽ ὄνος ὁ δέχεται τὴν ὀχείαν, 

ὠλλ' ἀλλ᾽ ἐζυρεῖ τὸν Ὑόνον, διὸ ας γεσιν ἀκολυθῦντες, ἔτι δὲ 
ψυχρὸν τὸ ζῷον ὁ ὁ ὄνος ἐξί, διόπερ ἐν τοῖς χειμερινοῖς ὁ θέ: 

λει γύεσθωι τόποις διὼ τὸ δύσριγον εἶναι, τὴν φύσιν," οἷν 

εἰς τὰ καταμήνια τρέπεσθαι εἰς τὴν αὔξησιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐνιαύ- 
σιος ὁ τοκετὸς τῶν τοιότων, ὁ μόνον συλλαβεῖν δεῖ τὴν ἡμίονον 

ἀλλὰ καὶ ἐκθρέψαι" τῶτο δ᾽ ἀδύνατον μὴ γινομένων κατω- 
μηνίων.. ταῖς δ᾽ ἡμιόνοις ἃ γίεται, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄχρης:ν 

περὶ Σκύθας καὶ τὴν ὅμορον χώραν, ὑδὲ περὶ Κελτὸς τὸς 25 μετὰ τῷ περιττώματος τῷ ἐκ τῆς κύςεως ἐκκρίνεται (διόπερ 
ὑτὲρ τῆς Ἰβηρίας" ψυχρὼ γὼρ καὶ αὕτη ἡ χώρα. διὼ 
ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τὼ ὀχεῖα ἐπιβάλλυσι τοῖς ὄνοις 

χ, ὥσπερ τοῖς ἵπποις κατ᾽ ἰσημερίαν, ἀλλὰ περὶ τροπὰς 
θερινίς, ὅ ὅπως ἐν, ὠλεεινῇ γύηται -ὥρῳ τὰ κωλία: ἐν τῇ αὐτῇ 

ἐδὲ τῶν ἄρθρων οἱ ἡμίονοι οἱ ἄρρενες ὀσφραΐονται τῶν θη- 
λειῶν, ὥσαερ τἄλλα τὰ μώνυχα, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ περιττώ- 
μαάτοῦ), τὰ δ᾽ ἄλλα τρέκεται εἰς τὴν αὔξησιν καὶ τὸ μέγε 
θος.͵ ὥςε συλλαβεῖν μὲν ἐνδέχεταί ποτε τὴν θήλειαν, ὅπερ 

γὰρ γίνεται. ἂν ἣ ὦν ἐχευθῆ" ἐνιαυτὸν γὰρ κύει καὶ ἴ ἵππὸς 30 ἤδη. φαίνεται γεγονός, ἐκῤρέψαι δὲ καὶ ἐξενεγκεῖν εἰς τέλος 
καὶ ὄνος. ὄντος δ᾽ ὦ ὥσπερ εἴρηται ψυχρῦ τὴν φύσιν, καὶ τὴν 

ἈΝ Η . “ .“ ει ὔ »Ἢ , γονὴν ἀνωγκαῖον εἶναι τῷ τοιότα ψυχράν. σημεῖον δὲ τότ" 
Ἀν. τῶἋ ,ὔ δ. λ ᾽» ᾽ “ὦ Σ» ᾿ ἀ-ὖνΝἤἕ δὼ Ἰθτο ἡάρε, ἐᾶν μὲν ὅππος ἀναβῇ ἐπὶ ὠχευμένην ὑπὸ μ δε ύγρν 

ὄνν, ὁ διαφθείρει τὴν τῷ ὄνα ὀχείαν, ὁ δ᾽ ὄνος ἐὰν. ἐπαναβῇ, 

ἀδύνατον. ὁ δ᾽ ἄρρην ποτὲ γονήσειεν ἂν διά τε τὸ θερμότε- 

ρον εἶναι τῷ θήλεος φύσει τὸ ἄρρεν, καὶ διὼ τὸ μὴ συμβάλ- 
λεσθαι πρὸς τὴν μίξιν σῶμα μηδὲν τὸ ἄρρεν. τὸ δ᾽ ἀποτε- 
λεσθὲν γίνεται γῶῆνος.. τῶτο δ᾽ ἐςὶν ἡμίονος ἀνώπηρος" καὶ γὰρ 

διαφθείρει τὴν τῇ ἵππι διὰ ψυχρότητα τὴν τῷ σπέρματος. 35 ἐκ τῇ ἵἴππν καὶ. τῇ. ὄνε, γύονται γῦνοι, ὅταν νοσήσῃ τὸ κύημα 

5. ταὐτὸ] ταυτὸ τῦτο Ῥ. καὶ Ἴ. ἐτέθη] ἔθηκεν Ζ. 1 8. καθόλου εἰ καὶ οτι Ζ. 12. δέ οπι .5. ἢ διότι Ὁ. γόνιμα γίεται .δ. ἢ 15. 
τῷ Ῥοβὶ γένει οπὶ 9. 1 τῷ οπκ .5Ζ. || 17. ζῶον δ. 1} 418. ἀεί οτχ Ζ, ᾿ 19. διαλείποντας Κ΄, διαλιπόντας Ῥ. 1] 20. ἵχαος οπι Ζ. ἔ κα- 
ταμηνώδης ΤΊ 21. 1] ὁ Υ Π 25. τὸς οπχι δ. [ 26. ὑπὲρ] ἐκ Ζ, οπι .5. ἡ αὐτὴ ποπηυ }]ῖ. {|| 27. δὲ] γὰρ «5. } 28. περὶ οἵα ΖΚ. ἴ 
τὰς τροπὰς τὰς 6. Ῥι ἢ 29. γένηται 8. ἢ χώρα 52. ἢ πωλεῖα Υ, ἢ 30. ὅνος καὶ ἵππος Κ΄. 32. τῷ τοιώτι] τώτυ 7. [ τῶτο Ῥ. ἢ 33. 
ἐχευομέην Ζ. ᾿ὶ ἀπὸ Ρ. ᾿ 3... φθείρει .δ. 11 ἀναβὴ ζ΄. 

ἀ, ἢ ψυχρὸν ἐπὶ θερμὸν ἢ θερμὸν ἐπὶ ψυχρόν Ῥὶ ἢ 5. προβαίνει Τ 1] ταυτὸ ῬΤΖ. ! 6. γοόμενον ῬΥ͂Ζ. [7. τελειγονίαν Υ, ἢ 41. 
ἐπὶ οὔ Ζ. || τὸ ἄγ. τὸ ἄγ. Ῥ. 1} 12. τὴν οαι Ῥ. 45. ὁ οι Ζ. δεῖ] δεῖ γὰρ Ζ. ̓  κατὰ] καὶ Ῥ. 1] 16. γένηται 8. }} τότε ἐξ ἑνὸς 

δ. }} 17. μῶλλον ἔτι »ι5. 11 20. τὸ οπι ΕΖ. 1! τὸ οπι Υ. 1] 22. τῶν τοιύτων] τύτων Υ. ἢ 23. γενομένων (δ. ἢ 28. τὴν τῷ σώματος αὖ- 
ξησιν Ῥ. ᾿ 32. φύσει τῷ θήλεος τὸ ἄρρεν , τὸ ἄρρεν τῷ θήλεος φύσει 5. 1] 33. τὸ δ᾽ “- 84. γύτος οπλ Υ. ἢ 84. ηἶπος Ῥὶ 1 35. γίνω 
εἱ 749 41. γίνος ῬΥ͂. , - 
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ἐν τῇ ὑςέρᾳ. ἔςι γὰρ ὁ γῆνος ὥσπερ τὰ μετάχριρω ἐν τοῖς ὑπηνέμια καὶ ζεφύριά τινες, γύεται δὲ ταῦτα τοῖς μιὴ πτη- 
Χχοίροις" καὶ γὼρ ἐκεῖ τὸ πηρωθὲν ἐν τῇ ὑςέρᾳ καλεῖται με- τικοῖς μηδὲ γαμψώνυξι τῶν ὀρνίθων, ὠλλὰ τοῖς πολυγόνοις, 
τάχοιρον. γίνεται δὲ τοιῶτος ὃς ὧν τύχῃ τῶν χοίρων. ὁμοίως διὼ τὸ πολὺ περίττωμα ταῦτ᾽ ἔχειν, τοῖς δὲ γαμψώνυξιν 
δὲ γίνονται καὶ οἱ πυγμαῖοι" καὶ γὰρ ὅτοι πηρῦνται τὰ μέρη εἰς τὼς πτέρυγας καὶ τὰ πτερὼ τρέπεσθαι τὴν τοιαύτην 
καὶ τὸ μέγεθος ἐν τῇ κυήσει, καὶ εἰσὶν ὥσπερ μετάχριρω 5 ἀπόκρισιν, τὸ δὲ σῶμα μικρὸν ἔχειν καὶ ξηρόν τε καὶ θερ- 
κρὶ γῆνοι. “μόν, τὴν δ᾽ ὠπόκρισιν τὴν κατωμηνιώδη καὶ τὴν γονὴν περίτ- 

: τωμα εἶναι" ἐπεὶ ἕν καὶ ἡ τῶν πτερῶν φύσις καὶ ἡ τῷ 
σπέρματος γύεται ἐκ περιττώσεως, ὁ δύναται ἡ φύσις ἐπ᾽ 
ἀμφότερα, πολυχρεῖν. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην αἰτίαν καὶ 

Γ. 
Περὶ μὲν ἦν τῆς τῶν ἡμιόνων ὠτεκνίως εἴρηται, καὶ περὶ 10 τὰ μὲν γαμψώνυχα ὅτ᾽ ὀχευτικά ἐςιν ὅτε πολύγονα, τὼ 

τῶν ζῳοτοκόγτων καὶ θύραζε καὶ ἐν αὑτοῖς" ἐν δὲ τοῖς ὠοτο- 
κῦσι τῶν ἐναίμων τῇ μὲν παραπλησίως ἔχει τὰ περὶ τὼς 
γενέσεις αὐτοῖς τε καὶ τοῖς πεζοῖς καὶ ταὐτόν τι λαβεῖν ἔς τ 

περὶ πάντων, τῇ δ᾽ ἔχει διαφορὼς καὶ πρὸς ἄλληλα καὶ 

᾿ δὲ βαρέα καὶ τῶν πτητικῶν ὅσων τὼ σώμωτα ὀγκώδη, κα- 
θάπερ περιςερᾶς καὶ τῶν τοιότων. τοῖς μὲν γὰρ βαρέσι καὶ 
μὴ πτητικοῖς, οἷον ἀλεκτορίσι καὶ πέρδιξι καὶ τοῖς ἄλλοις 

τοῖς τοιότοις, πολὺ γίνεται περίττωμα τοιδτον" διὸ τά τε 
Ν τὰν “ ᾿ “ 

πρὸς τὰ πεζὰ τῶν ζῴων. γύεται μὲν ἕν ἀπὸ συνδυασμῆ 15 ἄρρενω αὐτῶν ὀχευτικὼ καὶ τὰ θήλεα προΐεται πολλὴν ὕλην, 
πάντα ὕλως, καὶ προϊεμένε γονὴν εἰς τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος" 
τῶν δ᾽ φοτοκύντων αἱ μὲν ὄρνιθες προΐενται τέλειον ῳὸν καὶ 
σκληρόδερμον, ἐὼν μή τι πηρωθῇ διὼ νόσον, καὶ πάντα ὃὲ- 
χροα τὼ τῶν ὀρνίθων ἐςΐν, τῶν δ᾽ ἰχθύων οἱ μὲν σελαχώδεις, 

καὶ τίκτει τῶν τοιότων τὼ μὲν πολλὰ τὼ δὲ πολλάκις, 
πολλὼ μὲν οἷον ἀλεκτορὶς καὶ πέρδιξ καὶ ςρυθὸς ὁ Λιβυκός, 
τὰ δὲ περιςερώδη πολλὼ μὲν ὕ, πολλάκις δέ, μεταξὺ γάρ 
ἐςι ταῦτα τῶν γαμλψωνύχων καὶ τῶν βαρέων" πτητικὼ μὲν 

ὥσπερ εἴρηται πολλάκις, ἐν αὑτοῖς φοτοκήσαντες ζἸῳοτοκῦσι, 2) γάρ ἐςιν ὥσπερ τὰ γαμψώνυχα, πλήθη δ᾽ ἔχει τῇ σώμα- 
μεταςάντος τῷ φξ ἐξ ἄλλε τόπε τῆς ὑςέρας εἰς ἄλλον, μα- 
λακόδερμον δὲ τὸ ὠὸν καὶ ὁμόχρων ἐςὶν αὐτῶν. εἷς δὲ μόνος 
ὦ ζῳοτοκεῖ τῶν τοιύτων ἐν αὑτῷ, ὁ καλόμενος βάτραχος" περὶ 
ἧ τὴν αἰτίαν ὕςερον λεκτέον. οἱ δὲ ἄλλοι ὅσοιπερ φοτοκῦσι 

τος ὥσπερ τὼ βαρέα, ὥςε διὰ μὲν τὸ πτητικὰ εἶναι καὶ 

ἐνταῦθα τρέπεσθαι τὸ περίττωμα ὀλίγα τίκτεσι, διὰ δὲ τὸ 

πλῆθος τῷ σώματος καὶ διὼ τὸ θερμὴν ἔχειν τὴν κοιλίαν 
καὶ πεπτικωτάτην, πρὸς δὲ τύτοις καὶ διὰ τὸ ῥᾳδίως πορί- 

τῶν ἰχθύων, μονόχρων μὲν προΐενται τὸ ᾧόν, ἀτελὲς δὲ τῦτο" 25 ζεσθαι τὴν τροφήν, τὰ δὲ γαμψώνυχα χαλεπῶς, πολλάκις. 
λαμβάνει γὼρ ἔξω τὴν αὔξησιν, διὼ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὶ ἥνπερ 
καὶ τὼ ἔσω τελειόμενα τῶν φῶν. περὶ μὲν ὃν τῶν ὑς ρῶν, 
΄ Η ἢ ΝΙΝ... 32. , ν ΄ τύας ἔχοσὶ διαφορὼς καὶ διὼ τίνας αἰτίας, εἴρηται πρότερον. 

καὶ γὰρ. τῶν. ζῳοτοκόντων τὼ μὲν ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι 

ὀχευτικὼ δὲ καὶ πολύγονω καὶ τὰ μικρὰ τῶν ὀρνέων ἐς, 
καθάπερ ἐνίοτε καὶ τῶν φυτῶν" ἡ γὼρ εἰς τὸ σῶμα αὔξησις. 
ύνεται περίττωμα σπερματικόν. διὸ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων αἱ 
᾿Αδριανικαὶ πολυτοκώταταί εἰσιν" διὰ γὰρ μικρότητα τ σώ- 

ἔχει τὰς ὑςέρας, τὼ δὲ κάτω πρὸς τοῖς ἄρθροις, ἄνω μὲν τὼ 30 μωτος εἰς τὴν τέκνωσιν καταναλίσκεται ἡ τροφή. καὶ αἱ 
σελαχώδη, κάτω δὲ τὰ καὶ ἐν αὑτοῖς ζῳοτοκῦντα καὶ θύ- 
ραζε, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ τῶν ἄλλων ἔκαςον τῶν 

“ἀρ οῶ πον ὼ ῃ ν , , “» τοιότων τῶν ῳοτοκόντων τὰ μὲν κάτω, καθώπερ τῶν 
ἰχθύων οἱ φοτοκῶντες, τὼ δ᾽ ἄνω, καθάπερ οἱ ὄρνιθες. συνΐ- 

ὠγεννεῖς τῶν γεννωΐων πολυτοκώτεραι" ὑγρότερα, γὰρ τὰ σώ- 
ματα τῶνδε καὶ ὀγκωδέςερα, τῶν δὲ ἰσιχνότερω καὶ ξζηρό- 
τερα" ὁ γὰρ θυμὸς ὁ γενναῖος ἐν τοῖς τοιότοις γίνεται σώ- 
μασι μᾶλλον. ἔτι δὲ καὶ ἡ τῶν σκελῶν λεπτότης καὶ 

Ν μ, γ ΄ ΓΥ -“ ᾽ “Ἢ 
ςαταῖι μὲν ἕν κνήματωα τοῖς ὄρνισι καὶ αὐτόματα, ἃ καλῆσιν 385 ἀσθένεια συμβάλλεται πρὸς τὸ τὴν φύσιν τῶν τοιούτων 

5. μετάχοιροι ῬΘΥΨΖ. [ 11. ἑαντοῖς Υ, ἢ 42. τὰ οα Ψ' Π 11. ἁπάντων Ζ. ἢ 15. ἵν οτὰ .δ: 16. ὅλως οπι 5.7. τὰ θηλυκὰ 
ῬΟῚ 11. ὠοτόκων Ῥ. ᾿ 18. ἂν Ζ. 21. τῆς ὑςέρας εἰς ἄλλον τόπον Ῥ᾽, εἰς ἄλλον τόπον τῆς ὑςέρας δΥ͂. ᾽ 22. ὁμόχρυν ῬΥ͂. ᾿ 23. τῶν 

τοιύτων οἵὰ Υ. ἢ αὐτοῖς ῬΘΥ͂. ἢ 24.. ὅσοι ζωοτοκῦσι Ζ. |] 25. μονόχροον , μονόχρωμον Υ͂, καὶ μονόχρωον .5. 28. αἰτίας] αἰτίας εἰσίν 
ΘΥ͂. 1 31. καὶ δηῖθ τὼ Ῥ, οι δ. ᾿ὶ 32. καὶ δηΐθ ἵσπος οπὶ . 7. [] τῶν τοιώτων ἕκαςον δ... ἢ 34. συνίςανται Ρ. 

4. γαμψώνυξι μηδὲ πτητικοῖς Υ. 1] 5. καὶ ροδβὶ ἔχειν σπὶ 8. ἢ 6. δ᾽ οι Ζ. ἢ εἶναι περίττωμα ..δ. 1] Ἴ. τῶν πτερῶν κα Υ͂. "ἢ 10. μὴ] 
μὴν ἦν ΤΣ Π| 11. τὰ πτητικὰ »ΘΥ͂. ἢ} τὰ] καὶ τὰ Υ. 1 12. περιςερὰ Υ. 1 14. τε οἵα .57. ] 15. προΐενται .5. ΠΠ 18. πολλάκις μὲν αὖ 
τολλὰ δέ ῬΟΘῪ. ᾿ 20. πλήθει Υ. Π 21. τὸ μὲν Ὁ. ] 24. καὶ ροβὶ τύτοις οπὶ Ζ. | διὰ οαχ 9Ζ. || 35. δὲ] γὰρ Κ΄. 1 26. πολύτοκα. 

Ζ. ᾿ὶ 21. 1] καὶ 5. }} 30. τὴν οαι ». 1] 31. ἀγενεῖς ῬΙΑ͂Υ. 1] 32. τῶνδε καὶ] τῶν δὲ Υ͂, αὐτῶν τῶν δὲ ῬΖ. 1] ἰχνωδέςερον οοτ Ζ. |] τῶν 
δὲ ἰσχνέτερα] καὶ τευρωδέςερον ΟοΥν Ζ, οι ῬΥ͂. | ξηρότερον Ζ. |] 33. χυμὸς Ζ. |ἰ 3Λ. δὲ] τε ΧΙ Π καὶ οπι .5. Π 35. ἐχευτρεὴν τῶν τοῦ» 
ούτων ΡΖ. 
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γίνεται ἡμίονος ἄρρην καὶ θῆλυς ἀδιαφόρων ὄντων τῷ εἴδει 
ὠλλήλοις, γύεται δ᾽ ἐξ ἵππε καὶ ὄνε ἡμίονος, ἕτερα δ᾽ ἐςὶ 
τῷ εἴδει ταῦτα καὶ οἱ ἡμίονοι, ἀδύνατον γενέσθαι ἐξ ἡμιόνων. 
ἕτερον γὰρ γένος ἐχ οἷόν τε διὰ τὸ ἐξ ἄρρενος καὶ θήλεος 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. 

ὅταν μὲν ἕν ἀλλήλοις μιχθῶσι, σώζεται διὰ τὴν θατέρε 
θερμότητα. θερμότερον γὰρ τὸ ὠπὸ τῷ ἵἴππι ἀποκρινόμενον" 
ἡ μὲν γὰρ τῷ ὄνε ψυχρὰ καὶ ἡ ὕλη καὶ ἡ γονή, ἡ δὲ τῷ 
ἵἴππε ἐφ βοτίρα: ὅταν δὲ μιχθῇ ἢ Ἶ θερμὸν ἐ ἐπὶ ψυχρὸν ἃ { 

τῶν ὁμοειδῶν ταὐτὸ γβϑίαι, τῷ εἴδει". ἡμίονος δ᾽ ὅτι ἐξ 5 ψυχρὸν ἐ ἐπὶ θερμόν, συμβαίει αὐτὸ μὲν τὸ ἐκ τότων κύημα 
ἵππι καὶ ὄνε γύεται ἑτέρων ὄντων τῷ εἴδει, ἐκ, δὲ τῶν ἑτέ- 
ρὼν τῷ εἴδει ἕτερον ἐτέθη γύεσθαι ζῶον. τος μὲν ἕν ὁ λόγος 
καθόλιε λίαν καὶ κενός. οἱ γὰρ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν λόγοι 
κενοί, ἀλλὰ δοκῶσιν εἶναι τῶν πραγμάτων ὑκ ὄντες. οἱ γὼρ 

γίνομενον σώζεσθαι καὶ ταῦτ᾽ ἐξ ἀλλήλων εἶναι γόνιμα, τὸ δ᾽ 

ἐκ τότων μηκέτι γόνιμον ὠλλ᾽ ἄγονον εἰς τελειογονίαν. ὅλως 
δ᾽ ὑπάρχοντος ἑκατέρα εὐφυῦς πρὸς ὠγονίαν, τῷ τε γὰρ ὄνῳ 
ὑπάρχει τὰ ἄλλα τὼ εἰρημένα, καὶ ἐὼν μὴ μετὰ τὸν βόλον 

ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν γεωμετρικῶν Ὑεωμιετρικοί, ὁμοίως δὲ καὶ το τὸν πρῶτον ἄρξηται γεννῶν, ὑκέτι γεννᾷ τὸ παρώπαν' ὕτως 
ἐπὶ τῶν ἄλλων" τὸ δὲ κενὸν δοκεῖ μὲν εἶναί τι, ἔςι δ᾽ ὑθέρ, 

ἀκ ἀληθὲς δέ, ὅτι πολλὰ τῶν μὴ ὶ ὁμοειδῶν γενομένων γύεται 
γόνιμα, καθώπερ ἐλέχθη πρότερον. τῦτον μὲν ἕν τὸν τρόπόν 

ἔτε περὶ τῶν ἄλλων δεῖ ζητεῖν ὅτε περὶ τῶν φυσικῶν᾽ ἐκ δὲ 

Ψ ἢ “ νΚ. ν ΩΣ Ν -“ »Ὅγ ς ’ ἐπὶ μικρᾷ ἔχεται τὸ ὥγονον εἶναι τὸ σῶμα τῶν ὄνων. ὁρμεοίως 
δὲ Ὶ ει»ΞΡ΄ ᾿ ᾽ Α ν Δ ἣν ᾿ ὔ καὶ “- καὶ ὁ ἵππος" εὐφυὴς γὰρ πρὸς τὴν ἀγονίαν, καὶ τοσῦτον 
λείπει τῷ ἄγονος εἶναι ὅσον τὸ γενέσθαι τὸ ἐκ τότε ψυχρό- 
τερον" τῦτο δὲ γίνεται, ὅταν μιχθῇ τῇ τῷ ὄνα ὠποκρίσει. καὶ 

τῶν ὑπαρχόντων τῷ γώει τῷ τῶν ἵππων καὶ τῷ τῶν ὄνων ι5 ὁ ὄνος δὲ ὡσαύτως μικρῷ δεῖν κατὼ τὸν οἰκεῖον συνδυασμὸν 
θεωρῶν ἄν τις μᾶλλον λάβοι τὴν αἰτίαν, ὅτι πρῶτον μὲν ἄγονον γεννᾷ, ὥς ε ὅταν προσγέηται τὸ παρὰ φύσυ, εἰ τότε 
ἑκάτερον αὐτῶν ἐξὶ μονοτόκον ἐκ τῶν δύ γπον. ζῴων, ἔπειτ᾽ ἑνὸς μᾷλις γεννητικὸν ἐξ ἀλλήλων ἦν, τὸ ἐκ τούτων ἔτι μᾶλς 
ὦ συλληπτικὰ τὰ θήλεα ἐκ τῶν ἀρρένων ἀεί, διόπερ τὸς λον ἄγονον καὶ παρὰ Φύσιν ὀθενὸς δεήσει τὸ ἄγονον εἶναι, 

ἵππος διαλείποντες ὀχεύνσι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι συνεχῶς ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔς αι ἄγονον. συμβαϑνει δὲ καὶ τὰ σώματα 

φέρειν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἵππος ὁ καταμηνιώδης, ἀλλ᾽ ἐλάΐχιςον 2 τὰ τῶν ἡμιόνων μεγάλα γίνεσθαι διὰ τὸ τὴν ἀπόκρισιν τὴν 

Αἰτου τῶν τετραπόδων" ἡ δ᾽ ὄνος ὁ δέχεται τὴν ὀχείαν, 
͵ ἀλλ᾽ ἐζυρεῖ τὸν γόνον, διὸ μαφιγῆσιν ὠκολνθῶντες, ἔτι δὲ 
ψυχρὸν τὸ ζῷον ὁ ὁ ὄνος ἐφί, διόπερ ἐν τοῖς χειμιερινοῖς. ὁ θέ- 
λει γίνεσθαι τόποις διὰ τὸ δύσριγον εἶναι, τὴν φύσιν,᾽ οἷὸν 

εἰς τὰ καταμήνιω τρέπεσθαι εἰς τὴν αὄξησιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐνιαύ- 
σιος ὃ τοκετὸς τῶν τοιότων, ὁ μόνον συλλαβεῖν δεῖ τὴν ἡμίονον 

ἀλλὰ καὶ ἐκθρέψαι" τῦτο δ᾽ ἀδύνατον μὴ γινομένων κατα- 
μηϑίων.. ταῖς δ᾽ ἡμιόνοις ἃ γύετωι, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄχρηςεν 

περὶ Σκύθας καὶ τὴν ὅμορον χώραν, ὑδὲ περὶ Κελτὸς τὸς 25 μετὰ τῷ περιττώματος τῷ ἐκ τῆς κύςεως ἐκκρίνεται (διόπερ 
ὑπὲρ τῆς ᾿Ιβηρίας" ψυχρὼ γὼρ καὶ αὕτη ἡ χώρα. διὼ 

ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τὰ ὀχεῖα ἐπιβάλλυσι τοῖς ὄνοις 

ὑχ, ὥσπερ τοῖς ἵπποις κατ᾽ ἰσημερίαν, ἀλλὰ περὶ τροπὲὶς 
θερωάς, ὅ ὅπως ἐν ̓ ἀλεῃ γύηται. ὥρᾳ τὰ κωλία: ἐν τῇ αὐτὴ 

ἐδὲ τῶν ἄρθρων οἱ ἡμίονοι οἱ ἄρρενες ὑσφραΐνονται τῶν θη- 
λειῶν, ὥσπερ τἄλλα τὰ μώνυχα, ἀλλ᾽ αὐτὸ τῷ περιττώ- 
ματος), τὼ δ᾽ ἄλλα τρέκεται εἰς τὴν αὐξησιν καὶ τὸ μέγε: 
θος.͵ ὥςε δ ΒΝ μὲν ἐνδέχετωΐ ποτε τὴν θήλειαν, ὅπερ 

γὰρ γύνται. ἐν ἢ ἀν ὀχευθῇ" ἐνιαυτὸν γὰρ κύει καὶ ἵππὸς 30 ἤδη. φαΐνετωι γεγονός; ἐκθρέψαι δὲ καὶ ἐξενεγκεῖν εἰς τέλος 
καὶ ὄνος. ὄντος δ᾽ ὥσπερ εἴρηται ψυχρῶ τὴν φύσιν, καὶ τὴν 
γονὴν ἀναγκαῖον εἶναι τῷ τοιότε ψυχράν. σημεῖον δὲ τότε" 

ἀδύνατον. ὁ δ᾽ ἄρρην ποτὲ γεννήσειεν ἂν διώ τε τὸ θερμότε- 
ρον εἶναι τῷ θήλεος φύσει τὸ ἄρρεν, καὶ διὰ τὸ μὴ συμβάλ- 

διὰ τῦτο γάρ, ἐὰν μὲν ἵππος ἀναβῇ ἐπὶ ὠχευμώην ὑπὸ λεσθαι πρὸς τὴν μίξιν σῶμα μηδὲν τὸ ἄρρεν. τὸ δ᾽ ἀποτε- 
ὄνυ, ὁ διαφθείρει τὴν τῷ ὄνα ὀχείαν, ὁ δ᾽ ὄνος ἐὰν ἐπαναβῇ, λεσθὲν γίνεται γῶνος. τῆτο δ᾽ ἐςὶν ἡμίονος ἀνώπηρος" καὶ γὰρ 

΄ Ν »ἭὉ Ν ΄ ΝῚ “» Η ων ν ».Ἅΐ ,ὔ -- ΄ δ , 
διαφθείρει τὴν τῷ ἵἴππι διὼ ψυχρέτητα τὴν τῷ σπέρματος. 35 ἐκ τῷ ἵππε καὶ. τῇ. ὄνε γίνονται γῦνοι, ὅταν νοσήσῃ τὰ κύημα 

5. ταὐτὸ] ταυτὸ τῦτο Ῥ. ἢ 1. ἐτέθη] ἔθηκεν Ζ. ἵἱ{ 8. καθόλου εἰ καὶ οτχ Ζ. [ 12. δέ οπι 4. [διότι Ῥ' ἢ γόνιμα γίνεται «δ. ἢ 15. 
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ταμηνώδης Υ'. ! 21. ἡ] ὁ ΚΓ ΠΤ 25. τὸς οπι δ. [ 26. ὑπὶρ] ἐκ Ζ, οπι .5ὅ. ᾿ αὐτὴ ποπηυ}]. || 27. δὲ] γὰρ «8. Π 28. περ οἵα Ζ ἢ 
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εὲ 749 α 1. γόνος ῬΥ͂. ᾿ 5 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Β. Γ. 

ἐν τῇ ὑςέρῳ. ἔςι γὰρ ὁ γῆνος ὥσπερ τὰ μετάχριρα ἐν τοῖς 
χοίροις" καὶ γὼρ ἐκεῖ τὸ πηρωθὲν ἐν τῇ ὑςέρᾳ καλεῖται με- 
τάχοιρον. γίεται δὲ τοιζτος ὃς ὧν τύχῃ τῶν χοίρων. ὁμοίως 
δὲ γίνονται καὶ οἱ πυγμαῖοι" καὶ γὼρ ἕτοι πηρῶται τὰ μέρη 

Ἴ49 

ὑπηνέμια καὶ ζεφύριά τινες, γίεται δὲ ταῦτα τοῖς μὴ πτη- 
τικοῖς μηδὲ γαμιψώνυξι τῶν ὀρνίθων, ὠλλὼ τοῖς πολυγόνοις, 
διὼ τὸ πολὺ περίττωμα ταῦτ᾽ ἔχειν, τοῖς δὲ γαμιψώνυξιν 
εἰς τὰς πτέρυγας καὶ τὰ πτερὰ ἐρέπεσθᾶι τὴν τοιαύτην 

καὶ τὸ μέγεθος ἐν τῇ κυήσει, καὶ. εἰσὶν ὥσπερ μεταχροιρα 5 ἀκόκρισιν, τὸ δὲ σῶμα μικρὸν ἔχειν καὶ ξηρόν τε καὶ θερ- 

καὶ γῆνοι, 

Τ' 
μόν, τὴν δ᾽ ὦ ἀπόκρισιν τὴν καταμηνιώδη καὶ τὴν γονὴν γπ3 
τωμα εἶναι" ἐπεὶ ἔν καὶ ἡ τῶν πτερῶν φύσις καὶ ἡ 
σπέρματος γύεται ἐκ περιττώσεως, ὁ δύναται ἡ φύσις Μὴ 
ὠμφότερα πολυχροεῖν. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην αἰτίαν καὶ 

Περὶ μὲν ἵν τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεκνίας εἴρηται, καὶ περὶ το τὸ μὲν γαμιψώνυχω ὅτ᾽ ὀχευτοιά ἐςιν ὅτε πολύγονα, τὼ 
τῶν ζῳοτοκόντων καὶ θύραζε καὶ ἐν αὑτοῖς" ἐν δὲ τοῖς ᾧοτο- 
“ -“ . ͵ ΨΝ ν Ν 

κῦσι τῶν ἐναίμων τῇ μὲν παραπλησίως ἔχει τὼ περὶ τὼς 
γενέσεις αὐτοῖς τε καὶ τοῖς πεζοῖς καὶ ταὐτόν τι λαβεῖν ἔς 

δὲ βαρέα καὶ τῶν πτητικῶν ὅσων τὼ σώματα ὀγκώδη, κα- 

θάπερ περιςερᾶς καὶ τῶν τοιότων. τοῖς μὲν γὰρ βαρέσι καὶ 
μὴ πτητικοῖς, οἷον ὠλεκτορίσι καὶ πέρδιξι καὶ τοῖς ἄλλοις 

χερὶ πάντων, τῇ δ᾽ ἔχει διαφορὼς καὶ πρὸς ἄλληλα καὶ τοῖς τοιύτοις, πολὺ γίνεται περίττωμα τοιῦτον" διὸ τά τε 
“πρὸς τὼ πεζὰ τῶν ζῴων. γύεται μὲν ἦν ὠπὸ συνδυασμῶ 45 ἄρρενα αὐτῶν ὀχευτικὰ καὶ τὰ θήλεα προΐεται πολλὴν ὕλην, 
πάντα ὅλως, καὶ προϊεμένε γονὴν εἰς τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος" καὶ τίκτει τῶν τοιότων τὼ μὲν πολλὰ τὰ δὲ πολλάκις, 
τῶν δ᾽ φοτοκόντων αἱ μὲν ὄρνιθες προΐενται τέλειον ὠὸν καὶ πολλὰ μὲν οἷον ἀλεκτορὶς καὶ πέρδιξ καὶ ςρυθὸς ὁ Λιβυκός, 
σκληρόδερμον, ἐὰν μή τι πηρωθῇ διὰ νόσον, καὶ πάντα δί. τὰ δὲ περιςερώδη πολλὰ μὲν ὕ, πολλάκις δέ, μεταξὺ γάρ 
χροώ τὼ τῶν ὀρνίθων ἐς, τῶν δ᾽ ἰχθύων οἱ μὲν σελαχώδεις, ἐςι ταῦτω τῶν γαμλψωνύχων καὶ τῶν βαρέων" πτητικὼ μὲν 
ὥσπερ εἴρηται πολλάκις, ἐν αὑτοῖς ὠοτοκήσαντες ζῳοτοκῦσι, 2) γάρ ἐςὶν ὥσπερ τὼ γαμψώνυχα, πλήθη δ᾽ ἔχει τῷ σώμα- 
μεταςάντος τῷ ὡς ἐξ ἄλλνε τόπε τῆς ὑςέρας εἰς ἄλλον, μα- 
λακόδερμον δὲ τὸ φὸν καὶ ὁμόχρων ἐςὶν αὐτῶν. εἷς δὲ μόνος 
᾽ ,“ τα ᾽ ὁ δ Ἃ , ’ ὰ ὶ ὦ ζῳοτοκεῖ τῶν τοιύτων ἐν αὑτῷ, ὁ καλύμενος βάτραχος" περ 
ὗ τὴν αἰτίαν ὕςερον λεκτέον. οἱ δὲ ἄλλοι ὅσοιπερ φοτοκῦσι 

τος ὥσπερ τὼ βαρέα, ὥςε διὰ μὲν τὸ πτητικὰ εἶναι καὶ 

ἐνταῦθα τρέπεσθαι τὸ περίττωμα ὀλίγα τίκτεσι, διὰ δὲ τὸ 
πλῆθος τῷ σώματος καὶ διὰ τὸ θερμὴν ἔχειν τὴν κοιλίαν 
καὶ πεπτικωτάτην, πρὸς δὲ τύτοις καὶ διὰ τὸ ῥῳδίως πορΐ- 

τῶν ἰχθύων, μονόχρων μὲν προΐενται τὸ ᾧόν, ἀτελὲς δὲ τῦτο" 25 ζεσθαι τὴν τροφήν, τὰ δὲ γαμψώνυχα χαλεπῶς, πολλάκις. 
λαμβώνει γὼρ ἔξω τὴν αὔξησιν, διὼ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι᾽ ἥνπερ 
καὶ τὰ ἔσω τελειόμενα, τῶν φῶν. περὶ μὲν ὧν τῶν ὑς ἐρῶν, 
΄ " ν Ν,7 »,.7 ν ΄ τύας ἔχοεσὶ διαφορὼς καὶ διὼ τίνας αἰτίας, εἴρηται πρότερον. 

καὶ γὰρ τῶν. ζῳυτοκώτων ὁ τὼ μὲν ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι 

ὀχευτικὼ δὲ καὶ πολύγονω καὶ τὰ μικρὰ τῶν ὀρνέων ἐς, 
καθάπερ ἐνίοτε καὶ τῶν φυτῶν" ἡ γὼρ εἰς τὸ σῶμα αὔξησις 
γίνετωι περίττωμα σπερματικόν. διὸ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων αἱ 
᾽ ᾿ ᾿Ψ » ἊΣ ΄ ““.,͵ Αδριανικαὶ πολυτοκώταταί εἰσιν" διὰ γὼρ μικρότητα τῷ σώ- 

ἔχει τὰς ὑςέρας, τὼ δὲ κάτω πρὸς τοῖς ἄρθροις, “ἃ ἄνω μὲν τὼ 3) ματος εἰς τὴν τέκνωσιν καταναλίσκεται ἡ τροφή. καὶ αἱ 
σελαχρίδη, κατω δὲ τὼ καὶ ἐν αὑτοῖς ζῳοτοκῖντα καὶ θύ- 
ραΐζε, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ τῶν ἄλλων ἔκαςον τῶν 

ω »" " ’ ΝῚ ΄ ΄ὔ΄ “ τοιύτων᾽ καὶ τῶν φοτοκύντων τὰ μὲν κάτω, καθώπερ τῶν 
ἰχθύων οἱ ὠοτοκῶντες, τὼ δ᾽ ἄνω, καθάπερ οἱ ὄρνιθες. συνί- 

ἀγεννεῖς τῶν γενναίων πολυτοκώτερωι" ὑγρότερα γὰρ τὼ σώ- 
ματα τῶνδε καὶ ὑγκωδέςερα, τῶν δὲ ἰσιχνότερα καὶ ξηρό- 
τερω" ὁ γὼρ θυμὸς ὁ γενναῖος ἐν τοῖς τοιότοις γίνεται σώ- 
μασι μᾶλλον. ἔτι δὲ καὶ ἡ τῶν σκελῶν λεπτότης καὶ 

Υ γι » - ςαται μὲν ἦν κνήματα, τοῖς ὄρνισι καὶ αὐτόματα, ἃ καλῦσιν 35 ἀσθένεια συμβάλλεται πρὸς τὸ τὴν φύσιν τῶν τοιούτων 
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ὀχευτικὴν εἶναι καὶ πολύγονον, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνς- σπέρματος. τίσι μὲν ὧν γίνεται τὰ ὑπηνέμια τῶν ὀρνίθων, 
θρώπων" ἡ γὰρ εἰς τὼ κῶλα τροφὴ τρέπεται τοῖς τοιότοις ἔτι δὲ ποῖοι πολύγονοι καὶ ὀλιγόγονοι αὐτῶν, καὶ διὰ τύας 
εἰς περίττωμα σπερματικόν᾽ ὃ γὰρ ἐκεῖθεν ἀφαιρεῖ ἡ φύσις, αἰτίας, εἴρηται. γύεται δὲ τὰ ὑπηνέμια, καθάπερ εἴρηται 
«ροςίθησιν ἐνταῦθα. τὼ δὲ γαμψώνυχα τὴν βάσιν ἰσχυρὰν καὶ πρότερον, διὰ τὸ ὑπάρχειν ἐν τῷ θήλει τὴν ὕλην τὴν 
ἔχει καὶ τὰ σκέλη πάχος ἔχοντα διὰ τὸν βίν, ὥςε διὰ 5 σπερματικήν, τοῖς δ᾽ ὀρνέοις μὴ γύεσθαι τὴν τῶν καταμηνίων 
πάσας ταύτας τὼς αἰτίας ἔτ᾽ ὀχευτικαΐ ἐςτιν ὅτε πολύγονα. ἀπόκρισιν ὥσπερ τοῖς ζῳοτόκοις τοῖς ἐναίμοις" πᾶσι γὰρ τέ- 
μώλιςα δὲ ἡ κεγχρὶς πολύγονον" μένον γὰρ σχεδὸν τῦτο τοῖς γύεται, τοῖς μὲν πλείων, τοῖς δ᾽ ἐλάττων, τοῖς δὲ το- 
καὶ πίνει τῶν γαμψωνύχων, ἡ δ᾽ ὑγρότης καὶ ἡ σύμφυτος σαύτη τὸ πλῆθος ὥς ε ὅσον γε ἐπισημαίνειν. ὁμοίως δ᾽ ὀδὴ 
καὶ ἡ ἐπακτὸς σπερματικὸν μετὼ τῆς ὑπαρχέσης αὐτῇ θερ- τοῖς ἰχθύσι, καθάπερ τοῖς ὄρνισιν" διὸ καὶ τότοις γύεται μὴ 
μότητος. τίκτει δ᾽ ὑδ᾽ αὐτὴ πολλὰ λίαν, ἀλλὰ τέτταρα 40 ἄνευ ὀχείας σύςασις κυημάτων, ὁμοίως καὶ τοῖς ὄρνισιν, ἧττον 

τὸ πλεῖξον. ὁ δὲ κόκκυξ ὀλιγοτόκον ἐςὶν ὑκ ὧν γαμψώνυ- 
χος, ὅτι ψυχρὸς τὴν φύσιν ἐςΐν (δηλοῖ δ᾽ ἡ δειλίᾳ τῷ ὀρνέω, 

τὸ δὲ σπερματικὸν ζῷον δεῖ θερμὸν καὶ ὑγρὸν εἶναι. ὅτι δὲ 
δειλόν, φανερόν" ὑπό τε γὙῶὼρ τῶν ὀρνέων διώκεται παντων 

δ᾽ ἐπιδήλως" ψυχροτέρα γὰρ ἡ φύσις αὐτῶν. ἡ δὲ γινομόη 
τοῖς ζῳοτόκοις ἀπόκρισις τῶν καταμηνίων συνίςαται τοῖς ὅρ- 
γισι κατὰ τὸς ἱκνυμένυς χρόνες τῷ περιττώματος, καὶ διε τὸ 
τὸν τόπον εἶναι θερμὸν τὸν πρὸς τῷ διαζώματι τελεῖται τοῖς 

καὶ ἐν ἀλλοτρίαις τίκτει νεοττιαῖς. τὼ δὲ περιςερωώδὴ δύο ὡς (5 μεγέθεσιν. πρὸς δὲ τὴν γένεσιν ὠτελῇ καὶ ταῦτα καὶ τὰ τῶ 
τὰ πολλὰ τίκτειν εἴωθεν" ὅτε γὰρ μονοτόκοι εἰσίν (υθεὶς γὰρ 
μονοτόκος ὄρνις πλὴν ὁ κόκκυξ, καὶ ὅτος ἐνίοτε διτοκεῖ) ὅτε 

πολλὰ τίκτυσιν, ὠλλὰ πολλώκις δύο ἢ τρία τὰ πλεῖξω 
γονῶσι, τὰ δὲ πολλὰ δύο" ὅτοι γὰρ οἱ ἀριθμοὶ μεταξὺ τῷ 

ἰχθύων ὁμοίως ἄνευ τῆς τῷ ἄρρενος γονῆς" ἡ δ᾽ αἰτία τύτων 
εἴρηται πρότερον. ἃ γύεται δὲ τὰ ὑπηνέμια τοῖς πτητικοῖς 
τῶν ὀρνίθων διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δὶ ἥνπερ ἀδὲ πολυτοκεῖ τὰ 
τοιαῦτα" τοῖς γὰρ γαμψψώνυξιν ὀλίγον τὸ περίττωμα, καὶ 

ἑνὸς καὶ πολλῶν. ὅτι δὲ τοῖς πολυγόνοις τρέπεται εἰς τὸ 2 προσδέονται τῷ ἄρρενος πρὸς τὴν ὁρμὴν τῆς τῇ σπέρματις 
σπώμα ἡ τροφή, φανερὸν ἐκ τῶν συμβαινόντων. τῶν τε 
γὰρ δένδρων τὰ πολλὰ πολυκαρκήσαντα λίαν ἐξαυαίνται 
μετὰ τὴν φοράν, ὅταν μὴ ὑπολειφθῇ τῷ σώματι τροφή, 

ἐκκρίσεως. πλείω δὲ τὰ ὑπηνέμια γίνεται τῶν γόνῳ Ὑινο- 
μένων, ἐλάττω δὲ τὸ μέγεθος διὰ μίαν αἰτίαν καὶ τὸν 
αὐτήν" διὰ μὲν γὰρ τὸ ἀτελῆ εἶναι ἐλάττω τὸ μέγεθος, διὰ 

καὶ τὰ ἐπέτεια ταὐτὸ πάσχειν ἔοικεν, οἷον τά τε χεδροκὰ δὲ τὸ τὸ μέγεθος ἔλαττον πλείω τὸν ἀριθμόν. καὶ ἧττον δὲ 

καὶ ὁ σῖτος καὶ τἄᾶλλα τὰ τοιαῦτα. τὴν γὰρ τροφὴν ἀνα- 25 ἡδέα, διὰ τὸ ὠπεπτότερα εἶναι" ἐν πᾶσι γὰρ τὸ πεπεμμένον 
λίσκεσιν εἰς τὸ σπτῴμα πᾶσαν" ἔςι γὼρ πολύσπερμον τὸ γλυκύτερον. ὅτι μὲν ὧν ὅτε τὰ τῶν ὀρνίθων ὅτε τὰ τῶν ἰχ- 
γώος αὐτῶν. καὶ τῶν ὠλεκτορίδων ἔνιαι πολυτοκήσασαι θύων τελεῶται πρὸς τὴν γύώεσιν ἄνευ τῶν ὠρρέων, διανῶς 

λίαν ὕτως ὥςε καὶ δύο τεκεῖν ἐν ἡμέρᾳ, μετὼ τὴν πολυ- ὦπται, περὶ δὲ τῷ γίεσθαι καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσι κυήματα 

τοκίαν ὠπέθανον. ὑπέρινοι γὰρ γύονται καὶ οἱ ὄρνιθες καὶ τὰ ἄνευ τῶν ἀρρένων ὄχ ὁμοίως, μάλιςα δ' ἐπὶ τῶν ποταμίων 
φυτά' τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ πάθος ὑπερβολὴ περιττώματος ἐκκρί- 30 ἑώραται περὶ τὸς ἐρυθρίνες συμβαῖνον" ἔνιοι γὰρ εὐθὺς ἔχον» 

Ψ δ - ͵Λ. Ἁ ΩΣ - ᾽ ὔ ΥΝ ὔ ΄ Σ εοξ:.«Ἅὐ , 

σεως. αἴτιον δὲ τὸ τοιῦτον πάθος καὶ τῷ λέοντι τῆς ἀγονίαςφ τες ὠὰ φαίνονται, καθάπερ ἐν ταῖς ἱς ορίαις γέγραπται περὶ 

τῆς ὕςερον' τὸ μὲν γὰρ πρότερον τίκτει πότε ἢ ἔξ, εἶτα αὐτῶν. ὅλως δ᾽ ἕν γε τοῖς ὄρνισιν ἐδὲ τὰ γινόμενα διὰ τῆς 
τῷ ὑςέρῳ ἔτει τέτταρας, πάλιν δὲ τρεῖς σκύμνος, εἶτα τὸ ὀχείας ὠὰ θέλει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λαμβάνειν αὔξησιν, ἐὰν 
ἐχόμενον ὠριθμὸν ἕως ἑνός, εἶτ᾽ ὑθὲν ὡς ἐξαναλισκομένου τί͵ἠῃ μὴ ὀχεύηται ἡ ὄρνις συνεχῶς. τότα δ᾽ αἴτιον ὅτι καθάπερ 

Γ λν.ν “᾿ - ,ὔ ω ΄ “᾿ ᾽ " “ , -.Ψζ κ -" ΝΥ 
περιττώματος καὶ ὦμα τῆς ἡλικίας ληγύσης φθίνοντος τῷ 35 ἐπὶ τῶν γυναικῶν τὸ πλησιαζειν τοῖς ἄρρεσι κατάσπα ΤῊ 

4. τῶν τούτων ἀνθρώπων Ζ. ἢ ἀ. δὲ οτα .5. 6. ταύτας οπι Ζ. ἢ 7. κεγχρηὶς 5Ζ. ᾿ γὰρ] δὲ 8, ἢ 9. ἐπακτη Ζ, ἐπίκτητος δ. ἢ 

σπερματικὴ 8. ἢ 11. κόραξ 8. } 15. ν] ἐν ταῖς Ζ. ΠΤ 17. διττοκεῖ .5. ἢ 18. πολλὼ τίκτυσιν ἀλλὰ οπι Κ΄. ἢ 49, τῷ δὸς οπε Ζ. ἤ 24. 

σπέρμα] σῶμα Υ͂. ἡ 22. ἱξαναίνεται 5}. 1 24. χερδυπὰ 5. ' 29. ἀπέθανον, ὥσπερ ὑπέρινοι γὰρ γίνονται ταῦτα καὶ οἱ Ζ. ἢ 32. εἰσύςερεν 
5.1 33. ἑτέρω Ῥ. 1} ἔτει οἵα ῬΘΎ,, ἢ τέσσαρας Ζ, τίσσαρα ΤΊ, τίτταρα 4. 

: 1. ἵν οπὶ (δ. ἢ γίγνονται Ὁ. 1} 8. δὲ οπι 2. ᾿| 4. τὴν Ῥοϑβὲ θήλει οπὶ ΥΥΚΓ. Ν᾿ 5. τῶν οτῦ «5. 1 6. πᾶσι] παρὰ .5. ᾿ 7. πλείω τοῖς δ᾽ 

ἐλάττω Ζ. ἢ 10. ἑμοίως οπὶ .5, Π ὄρτισιν οτα Ζ. ἢ 114. ἡ δὲ] ἤδη .5Ζ. 12. ὠντόκοις Ζ. | 13. κατὰ] καὶ κατὰ .5. ᾿ 44. τὸν ἀπία 

πρὸς οπῳ Υ̓ ἢ ζώματι δι ἢ 15. γίνησιν. ΤῸὰ 11. τοῖς} τοῖς μὴ Ζ. || 18. ἐδὲὴ] ὁ δὶ οπχ Ζ. 20. περιττώματος ῬΘΥ͂. Π 21. γονῶν 

ῬΟΥ͂Ζ. ἢ 23. ἀτελὶς Ῥ΄ ἢ 24. τὸ τὸ] τὸ ῬΦΎ. 25. διὰ δὲ τὸ .δ. 1 26. ὀρνέων Ζ. Ἰ] ὅτε τὰ τῶν ἰχθύων οπὶ Κ΄. ἢ 27. τελειζνται «δὲ 
τελεῦται τὰ ῬΥ͂Ζ. Π 30. περὶ τὺς ἐρυδρίνυς] τὸ Ζ. ἢ περὶ] ἐπὶ .δ. 1 συμβαῖνον ροδὶ ἑώραται δ... Π εὐθὺς] ἰχθύες Ζ. ἡ 32. γε οἵα 
ΔΤ. ἢ 34. 7] καὶ ἡ ΡΥΖ. 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ 1. Ἰδι 

τῶν γυναικείων ἀπόκρισιν (ἕλκει γὰρ τὸ ὑγρὸν ἡ ὑςέρα θερ- δ᾽ αἷμα ὅτι ἐςὶν ὕλη τοῖς σωμασιν, εἴρηται πολλάκις. τὸ 
μανθεῖσα, καὶ οἱ πόροι ἀναςομθνται), τῦτο συμβαΐει καὶ μὲν ὧν ἐςὶν ἐγγύτερον αὐτῷ τῆς μορφῆς τῶν μορίων γινομάς 
᾽ »“ ν᾽ ἡ“ , ,ὔ ΝῚ Ν “ Ὶ , να ᾿Ὶ -“ 7 , ἐχὶ τῶν ὀρνίθων ἐπιόντος κατὰ μιχρὸν τῷ καταμηνιώδος πε- νων, τὸ θερμόν' τὸ δὲ γεωδέςερον τὴν τῷ σώματος παρέχε- 

ριττώματος, ὃ θύραζε μὲν ὑκ ὠποκρίνεται διὰ τὸ ὀλίγον ταῖ σύςασιν καὶ πορρώτερόν ἐςιν. διόπερ ὅσα δίχροά ἐς! 
εἶαι καὶ πρὸς τῷ διαζώματι ἄνω τὰς ὑςέρας, συλλείβεται 5 τῶν ὠῶν, τὴν μὲν ἀρχὴν τὸ ζῷον λαμβάνει ἐκ τῷ λευκᾷ τῆς 
δ᾽ εἰς αὐτὴν τὴν ὑςέραν. τῦτο γὰρ αὔξει τὸ ὠόν, ὥσπερ τὰ γενέσεως (ἐν γὼρ τῷ ϑερμῷ ἡ ψυχικὴ ἀρχή), τὴν δὲ τροφὴν 

ν,,,» ΄ νν » -“" χ» Ἃ ᾽ ““,,»ν»ὕἤ “ -», νι Ψ ᾿ ΄, ΄ » ΄ 
ἔμβρυα τὼ τῶν ζῳοτόκων διὰ τῷ ὑμφωλῦ, τὸ ἐπιρρέον διὰ ἐκ τῷ ὠχρὰ. τοῖς μὲν ὅν τὴν φύσιν θερμοτέροις τῶν ζῴων 
τῆς ὑςέρας, ἐπεὶ ὅταν ἅπαξ ὀχευθῇ τὰ ὄρνεα, πάντα σχε- διακέκριται χωρὶς ἐξ ἧ τε ἡ ἀρχὴ γίνεται καὶ ἐξ ἧ τρέφε- 
δὸν ἀεὶ διατελεῖ ὠὰ ἔχοντα, μικρὼ δὴ πάμπαν. διὸ καὶ ταῖ, καὶ τὸ μὲν λευκόν ἐςι τὸ δ᾽ ὠχρόν, καὶ πλέον ἀεὶ τὸ 
περὶ τῶν ὑπηνεμίων τινὲς εἰώθασι λέγειν ὡς ὁ γιγνομένων 10 λευκὸν καὶ καθαρὸν τῷ ὠχρῇ καὶ γεώδερ᾽ τοῖς δ᾽ ἧττον θερ- 
ἀλλ᾽ ὡς ὑπολειμμάτων ἐκ προτέρας ὀχείας ὄντων. τῦτο. δ᾽ 
ἐςὶ ψεῦδος" ὦπται γὼρ ἱκανῶς καὶ ἐπὶ νεοττῶν ὠλεκτορίδος 
καὶ χηνὸς γενόμενα ἄνευ ὀχείας. ἔτι δὲ αἱ πέρδικες αἱ θή- 

λειαι, αἴ τ᾽ ἀνόχευτοι καὶ αἱ ὠχευμέναι τῶν εἰς τὰς θήρας 

μοῖς καὶ ὑγροτέροις τὸ ὠχρὸν πλέον καὶ ὑγρότερον. ὅπερ 
συμβαίνει ἐπὶ τῶν λιμναίων ὀρνέων" ὑγρότεροι γὰρ τὴν φύσιν 

,ὔ » ,ὔ 30 Ὁ Ὁ δ 7 ΄ ι ΟΝ 
καὶ ψυχρότεροι τῶν πεζευόντων εἰσὶν ὀρνέων, ὥςε καὶ τὰ φὰ 

τῶν τοιότων πολλὴν ἔχει τὴν καλυμένην λέκιθον καὶ ἧττον 

ὠγαμένων, ὑσμώμεναι τῷ ἄρρενος καὶ ἀκέυσαι τὴς φωνῆς αἷς ὠχρὰν διὰ τὸ ἧττον ἀποκεκρίσθαι τὸ λευκόν. τὼ δ᾽ ἤϑη 

μὲν πληρῦνται αἱ δὲ τίκτυσι παραχρῆμα. τῷ δὲ πάθες 
αἴτιον ταὐτὸν ὅπερ ἐπὶ τῶν ὠἀνθρώχων καὶ τῶν τετρωπόδων" 
ἐὼν γὼρ ὀργῶντα τύχῃ τὼ σώματα πρὸς τὴν ὁμιλίαν, τὰ 
μὲν ἰδόντα τὼ δὲ μικρᾶς γενομένης θίξεως προΐεται σπέρμα. 

καὶ ψυχρὰ τὴν φύσιν τῶν ὠοτοκύντων καὶ ἔτι ὑγρὰ μᾶλ- 
λον (τοῦτον δ᾽ ἐςὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος) ἀδ᾽ ὠποκεκριμέ- 
γον ἔχει τὸ λευκὴν διά τε μικρότητα καὶ διὰ τὸ πλῆθος 

τὸ ψυχρὰ καὶ γεώδες" διόπερ γύεται μονόχροα πάντα τὰ 
τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀρνέων ὀχευτικὰ καὶ πολύσπερμα τὴν τ) τῶν ἰχθύων, καὶ ὡς μὲκ ὠχρὰ λευκά, ὡς δὲ λευκὰ ὠχρά. 
φύσιν ἐςύ,, ὥςε μικρᾶς δεῖσθαι τῆς κινήσεως, ὅταν ὀργῶντα 

τύχῃ, καὶ γίεσθαι ταχὺ τὴν ἔκκρισιν αὐτοῖς, ὥς ε τοῖς μὲν 

ἀνοχεύτοις ὑπηνέμια συνίς σθαι, τοῖς δ᾽ ὠχευμένοις αὐξα- 
Ἡσθαι καὶ τελειίῶσθαι ταχέως. τῶν δὲ θύραζε φοτοκόντων 

τὼ δὲ τῶν ὀρνέων καὶ τὰ ὑπηνέμια ἔχει. ταύτην τὴν δέ 
χροιαν" ἔχει γὰρ ἐξ ὃ ἑκάτερον ἔς αἱ τῶν μορίων, καὶ ὅθεν 
ἡ ἀρχὴ καὶ ὅθεν καὶ τροφή, ἀλλὰ ταῦτ᾽ ὠτελὴ καὶ προσδεό- 

μέγα τῷ ἄρρενος" γίεται γὰρ τὰ ὑπηνέμια γόνιμα, ἐὰν ἕν 
οἱ μὲν ὄρνιθες προΐενται τὸ φὸν τέλειον, οἱ δ᾽ ἰχθύες ὠτελές, γς τινι καιρῷ ὀχευθῇ ὑπὸ τῷ ἄρρενος. ἐκ ἔςι δὲ τῆς διχροίας 
ἀλλ᾽ ἔξω λαμβάνει τὴν αὔξησιν, καθάπερ εἴρηται καὶ πρό- 

[4 Ψ ,΄ 2 Ν » » ΄ τερον. αἴτιον δ᾽ ὅτι πολύγονόν ἐςι τὸ τῶν ἰχθύων. γένος" 

ὠδύνατον ἦν ἔσω πολλὼ λαμβάνειν τέλος, διόπερ ἀποτύκο- 
μ “Ἢ ᾽ ,, ε ν ε Ν - τύσιν ἔξω. ταχεῖα δ᾽ ἡ πρόεσις" αἱ γὼρ ὑςέραι πρὸς τοῖς 

αἴτιον τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θήλυ, ὡς τῷ μὲν λευκᾷ ὄντος ὠπὸ τῇ 
ὥρρενος, τῷ δ᾽ ὠχρῖ ἀπὸ τῷ θήλεος" ἀλλ᾽ ἄμφω γύεται ὠπὸ 

τὸ θήλεος, ἀλλὰ τὸ μὲν ψυχρὸν τὸ δὲ θερμόν. ἐν ὅσοις μὲν 
ἕν ἐςὶ πολὺ τὸ θερμόν, ἀποκρίνεται, ἐν ὅσοις δ᾽ ὀλίγον, ὁ δύ- 

ἄρθροις τῶν θύραζε ὠοτοκύντων ἰχθύων. ἔς δὲ τὰ μὲν τῶν 30 ναται" διὸ μανόχροα τὰ κυήματα, καθάπερ εἴρηται, τὼ τῶν 
ὀρνίθων δίχροα, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων μονόχροα, πάντων. τῆς δὲ 
διχροίας τὴν αἰτίαν ἴδοι τις ὧν ἐκ τῆς δυνάμεως ἑκατέρα τῶν 
μορίων, τῷ τε λευκῷ καὶ τῷ ὠχρῶ. γίνεται μὲν γὰρ ἡ ἀπό- 
κρίσις ἐκ τῷ αἵματος (ἀθὲν γὰρ ἄναιμον φοτοκεῖ ζῷον), τὸ 

, ς Δ Ἁ 7 , ν. » ΝῚ τοιότων. ἡ δὲ γονὴ συνέξησε μόνον" καὶ διὰ τῦτο τὸ μὲν 
» , ν ᾿ λικ᾿ ὦ ᾽ -ἬἨἫ ἢ ᾿ πρῶτον φαίνεται λευκὸν καὶ μικρὸν τὸ κύημα ἐν τοῖς ὄρνισι, 

προϊὸν δὲ ὠχρὸν ἅπαν, συμμιγνυμόπ ὠεὶ πλείονος αἱματώ- 
δὺς᾽ τέλος δ᾽ ἀποκρινομίνα τῷ θερμὰ κύκλῳ. περιίς ται τὸ 

4, καταμηνίων Ζ. ἢ 1. τὸ Ζ. ἢ ζωοτοκώντων . 8. ἐπὴ ὧν ὅταν ὅ. 1 ἅπαξ] απ Ζ. ΗΠ 9. φὰ] τὰ ὠὰ .5. ἢ 411. ὡς] ὡς τῶν ἘΥ͂, 

ὄντων Ζ. ᾿ ὑπειλημμάτων .5. Π ὄντων οπι Ζ. || 12. τεοττίδων 1.5, τεοττίδος Κ΄ ᾿ 13. γονώμενα ῬῚ γινόμενα ὑπηνέμια Ζ. 1 δὲ ὁπ. Σ΄ ἢ 
αἱ αὐῖθ πέρδικες οἵχὰ 5 ὙΟἾ ἡ. θύρας 5. ἡ 15. ὀσφρώμιναι δ᾿. ὀσφραινέμεναι Ῥ. {Πἀκύσασαι Ῥ. || 46. τώχνς Ζ. 1 411. τὸ αὐτὸ ΒΥ. ἢ 
ὅπ:0} ὅπερ καὶ Υ͂, οτὰ .5. 1 τῶν ροϑὲ καὶ οτὰ Χ. ᾿ 18. ὧν Ζ. ἢ γὼρ οπι (5 }7.. ἢ. 20. καὶ πολύσπερμα οπι ῬΙΑΧ 21. τῆς οτα Ζ. ἢ 
22. αὐτῶν δ. Ἱ 23. ὀχευομένοις Ῥ, ἢ 28, λαβεῖν δ... ἢ 31. ἁπάντων Ῥ, 1 322. διχρόας Ζ, χροιᾶς δ.. 1] τῷ μορίν Ζ. || 38. γὰρ] δὲ 

Ῥν Ζ. : 
2. μορίων οπὶ Ζ. ἢ 3. δὲ οπι Ζ. 1 ἅ. πυρρότερόν Ζ. ἢ ἔςιν οτὰ (7. ᾿ 7. θερμοτέροις τὴν φύσιν Ζ,, 1] 8. τεῖ τε γὰρ Ῥ. 11 9.ὁὲ 11. 

πλεῖον ΘΟ .Υ. ἡ 9. ἀὰὴ] καὶ ἀὴ Κ΄ ἢ τὸ] καὶ .5, Π 10. καθαρὸν καὶ λευκὸν Ζ. [καὶ τῷ γεώδυς 57. ἡ 12. φύσιν ὄντες καὶ 5.7. ἢ 13. 
ὀργέων εἰσίν ῬΘΑ͂Τ, || 1ἀ. λέκιθον Ῥ. 116. ὑγρὰν Ῥ. || 17. τοῶτο 5.7. 1 18. τε εἰ τὸ οπι ὈΖ. || 19. τὰ οπι Ζ. ᾿ 21. τὴν δίχροα 
ταύτεν Ζ. Π 22. γὰρ διάτερον ἐξ ᾧ τῶν μορίων ἔξαι, οπρίβ818 καὶ ὅθεν ἡ ἀρχή, δ. [Π 25. χροας Ζ. [] 26. λευκῶ μὲν 57. ἢ 21. ἀλλ᾽ -- 
38. θήλεος οτὰα Ζ. ᾿ 28. μὲν ροϑὶ ὅσοις οτχ Κ΄ || 29. τὸ ομχ Ζ. [[.30. τὰ ἀπ τῶν οχὰ Κ΄. 31. ὁ] εἰσιν. ἡ ΘδΥ. [{ συνέφη δὲ μόνον δ. 
83. ἀὰὲ οἵα ΚΖ. 
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λευκόν, ὥσπερ ὑγρὰ Ἰέοντος, ὁμοίως πάντη" τὸ γὸρ λευκὸν ταχὺ δὶ ὀλιγότητα, λειπομένα δὲ τῷ γεώδους. τότο δή τι 
φύσει μὲν ὑγρόν, ἔχει δ᾽ ἐν αὑτῷ τὴν θερμότητα τὴν ψυ- τῷ ὑμένος κατ' ἀρχὰς ὀμφαλῶδές ἐςι κατὰ τὸ ὀξύ, καὶ 
χικήν" διὸ κύκλῳ ὠποκρίεται, τὸ δ᾽ ὠχρὸν καὶ γεῶδες ἀπέχει ἔτι μικρῶν ὄντων οἷον αὐλός, φανερὸν δ᾽ ἐςὶν ἐν τοῖς 
ἐντός. κἀν πολλὰ ἐκβολίμοις τῶν μικρῶν φῶν" ἐὰν γὼρ βρεχθὴ ἢ ἄλλως πὼς 
τὸν ἅψῃ πυρὶ μὴ θάττονα ποῖζντι τὴν τῷ θερμῶ κίνησιν ἢ 5 ῥιγώσασα ἐκβάλῃ ἡ ὄρνις, ἔτι αἱματῶδές τε φαίνεται τὸ 

ν ᾽ ᾿ -» ν᾿ -ν ΄ “ » ε "» νΣ ΄ Ψ »ς .“ Λ Δ ’΄ ’ τὴν ἐν τοῖς φοῖς διάκρισιν, ὥσπερ ἐν ἑνὶ ὠῷ, καὶ τὸ ἐκ κύημα καὶ ἔχον δι᾽ ἑαυτῷ ςόλον μικρὸν ὀμφαλώδη. μεῖς 
πάντων τῶν φῶν σύςημα τὸ μὲν ὠχρὸν. ἐν μέσῳ γύεται, ζονος δὲ γινομένυ περιτείεται μᾶλλον ὅτος καὶ ἐλάττω! 

,ὔ΄ Ἁ ᾿ ΄, γ “- 
συνεράσας τις ᾧὰ εἰς κύςιν ἢ τι τοιῶ- 

κύκλῳ δὲ τὸ λευκόν. 

Διότι μὲν οὖν τὼ μὲν μονόχροα τὰ δὲ δίχροα τῶν 
γίνεται. τελεωθέντος δὲ τὸ ἰξὺ τοῦ ῳοῦ τῦτο συμβαύει τὸ 

πέρας. ὑπὸ δὲ τότῳ ὁ ἐντὸς ὑμήν, ὃς ὁρίζει τὸ λευκὸν καὶ 

2 φῶν, ἀρηϊαν ἀποκρίνεται δ᾽ ἐν τοῖς τρεῖς ἡ τὸ [ ἄρρενος ἀρχὴ (0 τὸ φχρὸν ἀπὸ τύτα. τελειωθέντος δ᾽ ἀπολύεται ὅλον τὸ φόν, 
καθ᾽ ὃ προσπέφυκε τῇ ὑστέρᾳ τὸ ᾧόν, καὶ γύεται δὴ ἀνό- 
μιοὸν τὸ τῶν διχρόων φῶν, καὶ ὁ πάμπαν ςρογγύλον ἀλλ᾽ 
ἐπὶ θάτερα ὀξύτερον, διὰ τὸ δια φέρειν δεῖν τῷ λευκῇ, ἐν ᾧ 

΄, , ΄, , ν ΩΝ, Δ ώ,,7 
ἔχει τὴν ἀρχήν. διόπερ σκληρότερον ταύτῃ τὸ ὧδν ἢ κάτω- 

καὶ οὐ φαύεται εὐλόγως ὁ ὀμφαλός" αὐτοῦ γάρ ἐς: τοῦ 

ἐσχάτου τὸ ἄκρον. ἡ δ᾽ ἔξοδος τὐναντίον γίνεται τοῖς φοῖς 
ἢ τοῖς ζῳοτοκουμένοις" τοῖς μὲν γὰρ ἐπὶ κεφαλὴν καὶ τὴν 
ὠρχήν, τῷ δ᾽ ὠῷ γίνεται ἡ ἔξοδος οἷον ἐπὶ πόδας. τότν δ᾽ 

θεν" σκεπαζειν γὰρ δεῖ καὶ φυλάττειν τὴν ἀρχήν. καὶ διὼ 15 αἴτιον τὸ εἰρημένον, ὅτι προσπέφυκε κατὼ τὴν ἀρχήν. ἡ δ 
τῦτο ἐξέρχεται ὕςερον τὸ ὡν τὸ ὀξύ" τὸ γὰρ προσπεφιριὸς 
ὕςερον ἐξέρχεται, κατὰ τὴν ἀρχὴν δὲ προσπέφυκεν, ἐν τῷ 
ὀξεῖ δ᾽ ἡ ἀρχή. τὸν αὐτὸν δ᾽ ἔχει τρόπον καὶ ἐν τοῖς τῶν 
φυτῶν σπέρμασιν" προσπέφυκε γὰρ ἡ ἀρχὴ τὸ σπέρματος 

Ὑέεσις ἐκ τοῦ φοῦ συμβαίνει τοῖς ὄρνισιν ἐπῳαζούσης καὶ 
συμπεττύσης τῆς ὄρνιθος, ἀποκρινομένα μὲν τῇ ζῷῴνς ἐκ μέ 
ρᾷς τῷ ὠδ, τὴν δ᾽ αὔξησιν λωμβάνοντος καὶ τελειουμέν, ἐκ 
τῷ λοιπῇ μέρες. ἡ γὰρ φύσις ὦμα τήν τε τῇ ζῴου ὅλην ἐν 

-» », »ν ».« Ἁ τὰ μὲν ἐν τοῖς κλάδοις, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς κελύφεσι, τὰ δ᾽ ἐν τῶ τῷ φῷ τίθησι καὶ τὴν ἱκανὴν τροφὴν πρὸς τὴν αὔξησιν" ἐτὴ 
τοῖς περικαρπίοις. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν ᾿'χεδροπῶν' ἣ γὰρ συν- 
ἅπται τὸ δίθυρον τῶν κυάμων καὶ τῶν τοιότων σπερμάτων, 
ταύτῃ προσπέφυκεν" ἡ δ᾽ ἀρχὴ ἐνταῦθα τοῦ σπέρματος. 
ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις περὶ τῆς αὐξήσεως τῶν φῶν, τίνα τρό- 

γὰρ ὁ δύναται τελεῶν ἐν αὑτῇ ἡ ὄρνις, συνεκτίετει τὴν τρο- 
φὴν ἐν τῷ φῷ. τοῖς μὲν γὼρ ζῳοτοκεμένοις ἐν ἄλλῳ μορίῳ 
γίνεται ἡ τροφή, τὸ καλέμενον γάλα, ἐν τοῖς μας οἷς" τοῖς 
δ᾽ ὄρνισι τῦτο ποιεῖ ἡ φύσις ἐν τοῖς φοῖς, τοὐναντίον μέτοι 

πὸν ἐκ τῆς ὑςέρας συμβαΐει. τὰ μὲν γὰρ ζῷα διὰ τῷ ἐμ» 25 ἢ οἵ τε ἄνθρωποι οἴονται καὶ ᾿Αλκμαίων φησὶν ὁ Κροτωνιώ- 
φαλοῦ λαμβάνει τὸν τρυφήν, τὰ δ᾽ φὰ διὰ τίνος; ἐπειδη- 

: ᾽ 4 « ΄ι ΡΟΝ δι᾽ ..“ ,ὔ΄ Ἁ 
περ ἐχ ὠσπὲρ οἱ σκωλήκες αὐτὰ ὁὶ αὐτῶν λαμβάνει τὴν 

αὔξησιν. εἰ δ᾽ ἔς! τι δὲ’ Ὁ προσπέφυκε, τῦτο ποῖ τρέπεται 

τελεωθώτος; ὁ γὰρ συνεξέρχεται, καθάπερ ὁ ὀμφαλὸς τοῖς 

τῆς. οὐ γὰρ τὸ λευκόν ἐξὶ γάλα, ὠλλὲ τὸ ὠχρόν" τοῦτο 
γάρ ἐςιν ἡ τροφὴ τοῖς νεοττοῖς οἱ δ᾽ οἴονται τὸ λευκὸν διὰ 

ν ες ΄ ἀροτς ε ΄ ᾿"» ͵ τὴν ὁμοιότητα τοῦ χρώματος, γίνεται μὲν οὖν ἐπῳαζούτης, 
καθάπερ εἴρηται, τὴς ὄρνιθος ὁ νεοττός" οὐ μὴ ἀλλά κἀν 

ζῴοις" γίνεται γὼρ τὸ πέριξ ὄστρακον τελεωθέντος. τὰ μὲν 80 ἡ ὥρα ἢ εὔκρατος ἢ ὁ τόπος ἀλεεινός, ἐν ᾧ ἀν κείμδα 
οὖν εἰρημένον ὀρθῶς ζητεῖται" λανθάνει δ᾽ ὅτι τὸ γινόμενον 

ὄςρακον τὸ πρῶτον μαλακὸς ὑμήν ἐςιν, ἀλλὰ τελεωθέντος 
, ς Ν δ δὰ, ., “΄»ν»» γίνεται σκληρὸν καὶ κραῦρον, ὕτω συμμέτρως ὥς᾽ ἐξέρχε- 

Π ᾿ ᾽, 7, ν. ἃ ἃς , 
ται μὲν ἔτι μαλακόν (πόνον γὰρ ὧν παρεῖχε τικτόμενον), 

, ΓΖ Ὶ νι κὸν ἡ Ἰὰς τυγχανωσιν, ἐκπέττεται καὶ τὰ τῶν' ὀρνίθων καὶ τὰ τῶν 
,ὔ Ἀ -“ 

τετραπόδων καὶ φοτόκων. πάντα γὰρ εἰς τὴν γὴν ἐκτύκτει, 
καὶ συμπέττονται ὑπὸ τῆς ἐν τῇ ὙΠ θερμότητος. ὅσα δ᾽ μ ἢ γῇ θερμότητος. 
᾽ "Ἄ μιν “ ΄, ΄ὔ, ΩΣ ἐπῳάζει φοιτῶντα τῶν φοτόκων. καὶ τετραπόδων, ταῦτα 

ἰξολθὸ δ᾽ εὐθὺς πήγνυται ψυχθέν, συνεξατμίζοντος τῷ ὑγρῖ 85 ποιεῖ μᾶλλον φυλακῆς χάριν. τὸν αὐτὸν δὶ τρόπον γύεται 

κι ἢ. ἐν αὐτῷ οχὰ Ζ. Ι. φυσικήν Ῥ. Ἰ 4. συνερανίσας ῬΥ͂, συνταράξας Ζ. Ἰ 5. μὴ οτὰ Ζ. ἢ 1. "] ὃν ἂν ! 13. δεὶν ἀὰ τῷ ΟΣ. ! 
1Λ. σκληρότατον" Ζ. [αὐτῇ Ὑ΄ 11 αδῪ] ἐνὸν 5. 1 15. φυλάττειν τὸ ὠὸν τὴν Θ'.Υ. ΠΟ 16. τῷ ὠδ ὕςερον 5. Π 18. δ' ὀξεῖ Υ͂. Π τὸν αὐτὸν] τῷ 
σπέρματος Ῥ. ᾿ἰ 20. μὴ} δ᾽ δ. 1 Η Δα τοῖς κι οἵὰ 9. 21. χεδρωπῶν 5. 1 22. δϑρν δ. 1 23. δ᾽ ογὰ (δ 7. ἢ ἱνταῦθα οταὰ .5. ἢ] 35. 
ξυμβαίνει Ρ. ἢ τὰ -- 26. λαμβάνει οπι Ζ. ᾿ϊ 27. αὐτὰ ογτὰ Ζ. ἰἰ 28. δι ἢ ἢ »ὺ ὦ ΑΥ. τὸ ΡΖ. 29 εἰ 30. τελειωθέντος «5 ΚΣ. ἢ 

29. ἱξέρχεται Ζ. ἢ 32. ἀλλὰ τελεωθέντος} τελειωθέντος δὲ (δ Κ, 

εν ΤΑν τὶ ροδὲ 2. ἔφι Ῥ. οὰ 57. 1 3. φανερὸς ἢ, δῆλος ΒΥ, ΠΠ ] μὲν ῬΥ͂. {ὀ6. αὐτῷ ΘΥ. 1 7. περαίνεται Ζ. ἢ 8. τελειωθέντος. 
ῬΦῪ. " 9. τῦτο Ῥ, τῶτον Κ΄. 1 12. ἔνδοξος Υ. ἢ 13. ὠοτοκνμένοις Ζ. ἢ τοῖς] τὰ 52Ζ. ᾿ ἐπὶ τὴν κεφαλήν τε καὶ δ. 44. τοῦ δ᾽ ὠνοῦ 

Ζ. ᾿. 16. καὶ συμπεττύσης ροβῖ 17. ὄρνιθος Υ, οτὰ Ζ. ᾿ἱ 17. μὲ] δὲ Σ΄, 1 18. συγτελεινμύν 5, συντελυμένν ΤΟ ἢ 21. τιλεῶν ΘΥΖ. ἢ 
δ᾿. τότν Υ͂. 1] 25. αλμαιὼων Ζ. ᾿ 26. ἐς] εἶδαι δ. 1 γάλα] μάλα Κ΄. Π 28. οἷν] γὰρ δ. ᾿ 29. ὥσπερ 7. [ 31. τυγχάνυσιν 7. ἴ 
82. τιτραπέδων κάντα καὶ ΡΖ. ἵ ἰντίκτει Κ΄, 1 33. συμπέτεται (5. 
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. ἑ ἐς ᾿ 
τά τε τῶν ὀρνίθων φὰ καὶ τὰ τῶν ζῴων τῶν τετραπόδων" 
καὶ γὰρ σκληρόδερμα καὶ δίχροα, καὶ πρὸς τῷ διαζώ- " ται 
ματι συνίξαται καθάπερ καὶ τὼ τῶν ὀρνήθων, καὶ τἄλλα 
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ὠχρὸν ἐν τοῖς πάγοις πήγνυται, θερμαινόμενον δὲ ὁγραΐνε- 
μ Ἀ Ω ᾽ » “ἈΝ ΝΣ διὸ καὶ συμπεττόμενον ἐν τῇ γῇ ἃ ὑπὸ τὖ ἐπῳάζειν 

ὑγραίνεται, καὶ τοιῦτον ὃν γύεται τροφὴ τοῖς συνισταμένοις 
ταὐτὰ πάντα συμβαύει καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτός. ὥςε ἡ αὐτὴ ζῴοις, πυρύμενον δὲ καὶ ὀπτώμενον Π γίνεται σκληρὸν διὼ 
θεωρία περὶ τῆς αἰτίας ἐεὶ πάντων. ἀλλὰ τὼ μὲν τῶν τε- 5 τὸ εἶναι τὰν φύσιν γεῶδες ὅτως ὥσπερ κηρός" καὶ διῶ τῦτο 
πραπόδων δι᾽ ἰσχὺν ἐκπέττεται καὶ ὑπὸ τῆς ὥρας, τὰ δὲ θερμαινόμενα μᾶλλον, ἐὰν ἦ μὲὴ. ἐξ ὑγροῦ περιττώματος, 

τῶν ὀρνέων ἐπικηρότερα, καὶ δεῖται τὴς τεκούσης. ἔοικε δὲ διορῦται καὶ γύεται ὕρια. τὸ δὲ λευκὸν ὑπὸ μὲν τῶν πά- 

καὶ ἡ φύσις βέλεσθαι τὴν τῶν τένων αἴσθησιν ἐπιμελητι’ γων ὁ πήγνυται, ἀλλ' ὑγραίνεται μᾶλλον (τὸ δ᾽ αἴτιον εἴς 

κὴν παρασκευάζειν" ἀλλὰ τοῖς μὲν χείροσι τοῦτ᾽ ἐμποιεῖ ρηται πρότερον), πυρόμενον δὲ γίνεται ςερεέν" διὸ καὶ πετ- 
»“ ὔ «. Α ψ ,ὔ Ἁ »“ ’, ’ ᾽ , ΝῚ μέχρι τῷ τεκεῖν μόνον, τοῖς δὲ καὶ περὶ τὴν τελέωσιν, ὅσα 10 τόμενον περὶ τὴν γένεσιν: τῶν ζῴων παχύνεται. ἐκ τότα γὰρ 

δὲ φρϑνιμώτερα, καὶ περὶ τὴν ἐκτροφήν. τοῖς δὲ δὴ μάλι- 

στα κοινωνῶσι φρονήσεως καὶ πρὸς τελεωθέττα γίνεται συν- 
ἤθεια καὶ φιλία, καθάπερ τοῖς τε ἀνθρώποις καὶ τῶν τες 
τραπόδων ἐνίοις, . τοῖς δ᾽ ὄρνισι μέχρι τῷ γεννῆσαι καὶ ἐκ- 

συνίςαται τὸ ζῷον, τὸ δ᾽ ὠχρὸν τροφὴ γύεται, καὶ τοῖς ἀεὶ 
συνις μένοις τῶν μορίων ἐντεῦθεν ἡ αὔξησις,. δὲ «καὶ διώριε 

,ὕ δὲν καὶ πὸ: ᾿ ἫΝ , «ἀν . ζξαι τό τε ὠχρὸν τὸ λευκὸν χωρὶς :ὑμέσιν ὡς" ἔχοντῶ 
τὴν φύσιν ἑτέραν. δὲ’ ἀκριβείας μὲν οὖν, ὃν τρόπον ἔχουσι 

θρέψαι" διόπερ καὶ μὴ ἐπῳάζουσαι αἱ θήλαιαι, ὅταν τέ- .5 ταῦτα πρὸς ἄλληλα κατ᾽ ἀρχάς τε τῆς γενέσεως καὶ συν» 
κώσιγ -διατίθεγται χεῖρον, ὥσπερ ἕἑνάς τινος στερισκόμεναι 
παῶν συμφύτων. τελεῦται δ᾽ ἐν τοῖς φοῖς τὰ ζῷα θᾶττον ἐν 
ταῖς ὠλεειναῖς ἡμέραις" συνεργάζεται γὰρ ἡ ὥρα. καὶ γὰῤ 
ΓΙ ’,Ἅ ’} 2 νον Ἂς “ω ᾿ “ »“ ᾽ ὁ πέψις θερμότης τίς ἐξὶν. .-ἥ τὰ γὰρ γὴ συμπέττει τῇ θερ- 

ἐς αμένων τῶν ζῴων, ἔτι δὲ περί τε ὑμέων καὶ ὀμφαλῶν, ἐκ 
τῶν. ἐν ταῖς ἱςορίαις γέ δμβον δεῖ θεωρεῖν πρὸς δὲ τὴν 
"αρῦσαν σκέψιν δκανὰν: φανερὸν. εἶναι τασῦτον, ὅτι" 'συξάσηρ 
πρώτης τῆς καρδίας, "καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς. ἀπὸ ταύ- 

μμιότητι, καὶ ἡ ἐπῳαζουσα ταὐτὸ τῦτο δρᾷ" προσεγχεῖ γὰρ 19 της ἀφορισθείτης, δύο ἐμφαλοὶ ὠπὸ τῆς φλεβὸς τεΐυσιν, 
τὸ ἐν αὑτῇ θερμόν. καὶ διαφθείρεται. δὲ τὰ ὠὰ καὶ γύεται 
πὰ καλύμενα ὕρια μᾶλλον κατὰ τὴν θερμὴν ὥραν εὐλόγως" 
σ΄ ν « “ » - ᾿ 3 ’ὔ ν᾽." ἐᾷ ὥσπερ γὰρ καὶ οἱ οὖοι ἐν ταῖς ἀλέαις ὀξύνοντμι ἀνατρεπο- 

ὁ μὲν εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὰ ὠχρόν, ὁ. δ᾽ ἕτερος. 
εἰς τὸν ὑμώα, τὸν χορθειδῆ, ὃς κύκλῳ περιέχει τὸ. ζῶον" 
ἔςι δ᾽ ὅτος περὶ τὸν ὑμένα τὸν τῷ ὁςράκου. διὰ μὲν ἄν θων.. 

μένης τὴς ἰλύος (τῦτο γὰρ αἴτιον τῆς διαφθορᾶς), καὶ ἐν τέρε Χαμβάνει τὴν ἐκ τὰ ὠχρδθ τροφήν, τὸ δ᾽ ὠχρὸν γύεται 

ποῖς φοῖς ἡ λέαθος" τοῦτο γάρ. ἐν ἀμφοτέροις τὸ γεῶδες. 25 πλέον" ὑγρότερον γὰρ γίνεται δερμωιόμενον. δεῖ γὰρ τὴν 

διὸ καὶ ἀναθολῦται ὁ οἶνος μιγνυμέης τῆς ἰλύος, καὶ τὰ τροφὴν σωματώδη ὅσαν ὑγρὼν εἶναι καθάπερ τοῖς φυτοῖς, 
δια φθειρόμενα φὼ τῆς λεκίθα. τοῖς μὲν ἔν πολυτόκοις συμ- Τὴ δὲ τὸ πρῶτον καὶ τὰ ἐν τοῖς φοῖς γηνόμεια καὶ τὰ ἐν 

βάνει τὸ τοῦτον εὐλόγως (ὁ γὰρ. ῥάῴδιον τὴν ἁρμόττουσαν τοῖς ζῴοις φυτῇ βίον" τῷ πεφυκέμαι γὰρ ἔκ τινος λαμβά:͵ 
πᾶσιν ἀποδιδόναι ϑερμασίαν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐλλείπειν τοῖς νει τὴν πρώτην αὔξησιν καὶ τροφήν. ὁ δ᾽ ἕτερος ὀμφαλὸς 

᾿ δὲ πλεονάζειν, καὶ ἀναϑολῦν οἷον σήπυσαν), τοῖς: δὲ γαμ- 30 τείνει εἰς τὸ περιέχον χόριον. δεῖ. γὰρ ὑπολαβεῖν τὰ τᾧσε 
αψώνυξιν ὀλιγοτόκοις ἔσιν ἀδὲν ἧττον συμβαΐνει τῦτο᾽ πολ: τοκούμενα τῶν ζῴων πρὸς μὲν τὸ ὠχρὸν οὕτως ἔχειν τὸν 
λοώκις μὲν γὼρ καὶ τοῖν δυοῖν θάτερον ἔριον γίεται, τὸ δὲ νεοττὸν ὥσπερ πρὸς τὴν μητέρα τὰ ζῳοτοκέμενα ἔμβρυα, 
τρίτον ὡς εἰπεῖν ὠεί" θερμὰ γὰρ ὄντα τὴν φύσιν οἷον ὑπερ- ὅταν ἐν τῇ μητρὶ ἢ (ἐπεὶ γὰρ ὑκ ἐκτρέφανταί γε ἐν τῇ μη- 
ζεῖν ποιεῖ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν τοῖς φοῖς. ἔχει γὰρ δὴ καὶ τρὶ τὰ φοτοκέμενω, ἐκλαμβανει τι μέρος αὐτῆς), πρὸς δὲ 

τὴν φύσιν ἐναντίαν τό τε ὠχρὸν. καὶ τὰ λευκόν. τὸ μὲν γὰρ 35 τὰν ἐξωτάτω ὑμένα τὸν αἱματώδη ὡς πρὸς τὴν ὑξέραν. μα 

: 4. τὰ οτὰ 8. ἱ 2. ὑποζώματι }.5. ἢ 3. συνίξίωται ῬΖ. [Π ἀ." πάντα ταυτὰ δ. 11 5.. τῆς χα ,. 1} 1. ἔξιχηράτετα Ζ. ᾿ὶ 8. καὶ οπι 

Ζ. αὶ τὴν οπι ΡΖ. ̓ 9. ἀλλὰ οπι Ζ. [ἱ ποιεῖ Ῥ.  .-10. μόνον οτλ δ. ΠΠ 11. δὲ δὴ] δ᾽ ἤδη Ζ. ἢ 13. τοῖς τε] ἕν τε τοῖς Ζ, τεῖς 5Υ͂. Ἵ 
15. μὴ οπχ Ζ. ἱ᾿ αἱ θήλειαι] ἀλήθείαι 7. ἢ 17. θᾶττον] μᾶλλον Ζ. Ἰ] 49. συμπίπτει Υ͂, ᾿ὶ 20. ἡ οπι Κ, |Π προσέχει γ. Π 21. δὲ΄ οἵα 5. 1} 
24. τῦτο -- 26. ἰλύος οὐχ .8; " 24. αἰτία. Ζ, {διαφορᾶς Ῥ. ᾿ 26. δ] καὶ ὁ ΡΖ. Ἰ]ὶ 29. ἀποδᾶναι Ζ. [ 32. γὰρ οἵα, ᾿] καὶ οἵα Ζ' 
τῶν Ζ. ἡ θάτερον ροϑβὶ γὰρ }. 1] ὕρινον Ζ. 1} 33. γὼρ] γὰρ ἀὰ δ... 1} 34. ὑγρατάτην ἱ 8. 1 35. ἐναντία Υ,. 

2. ὦ] ἐπὶ ῬΑΥ͂. || ἢ οπι 5Ζ. ἢ ἐπὶ ῬΘ.. 1 ἀ. ὁ οπι Ζ. 5. γεώδη Ζ. ἵ Ὸ6. θερμαινόμενον ΘΥ, 11 1. δινρεῖται ῬΟΥ. Γ ὄρινον. 

Ζ. ἢ 9. πεττόμενα Τ΄ Ἵ 13. τό] τῦτο Ζ. ᾿ 15. τῆς --- 16. ὑμένων οπὶ .δ. ἢ 16. τῇ τὲ τῶγ Ὃ. κὶ καὶ] καὶ τῶν Υ͂, καὶ περὶ Ζ, περὶ τῶν 8, 

καὶ περὶ τῶν Ῥ. ᾿ὶ 117. ἐν οπὶ «5. 1 εἰρημένων Ὁ. 18. εἶναι τὸ τοσῦτον Υ΄. ἢ “ὅτι ἡ σύξασις ϑΥ͂. 119. πράτη ῬΟΘΥΊ. Ἱ| 20. δύο δ᾽ ὀὑμφ. 

». ( 21. τὸν περιίχοντα -- 22. ὑμένα ογὰ Ζ. ᾿ 232. ὃς -- 23. ἰςράκου ογὰ 8. [Π 25. πλεῖον ῬΖ. Π 28. τὸ τὰ Ἰ 32. ὠοτοκύμοα (5Ζ. ἰ 
ἔμβρυα ὁπὰ Ζ. ἢ 33. ὅταν -- 34. ὠοτσκύμεα οτὰ 32. [ 33, γε οπιὶ }. 

Οες ο6 
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δὲ περί, ἐ τὸ ὠχρὸν νῶν τὸ χόριον τὸ ἐἀνάλογον- τῇ ἡξῶΣ 
τὸ ὄστρακον τῷ φῇ περιπέφυκεν, ὥσπερ ἀν εἴ τις περιθεΐῃ ̓  
ατιρί τε τὸ ἔμβρυον αὐτὸ καὶ περὶ τὴν μητέρα, ὅλην. ἔχει 
δ᾽ ὕτως, διότι δεῖ τὸ ἔμβρυον ἐν τῇ ὑστέρῳ εἶναι καὶ πρὸς 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ'’ ΤΕΝΕΣΕΩ͂Σ Γ᾿. 

σκεχαάζεται γὰρ ἐντὸς τῷ σώματι τῷ τῆς ἐχούσης. ἡ ἃ 

γένεσις ἐκ τῷ ἐξ τοῖς τε βατράχοις ἔξω τελειεμένοις καὶ 

τοῖς ἐντὸς ἡ αὐτή, τούτοις δὲ καὶ τοῖς τῶν ὀρνίθων τῇ μὸ 
4 ᾽ὔ “ . κῃ, ᾿ ᾽ -“»"Σ ᾿ Ν ᾿ 2 ὁμοία τῇ δὲ διάφορός ἐστιν. πρῶτον μὲν γάρ ὑκ ἔχεσει τὸν 

τῇ μητρί. ἐν μὲν οὖν τοῖς ζῳοτοκουμένοις ἡ ὑςέρα ἐν τῇ 5 ὅτερον ὀμφαλὸν τὸν εἰς τὸ χόριον τεΐοντα, ὃ ἐςιν ὑπὸ τὶ 

μητρί ἐς ν, ἐν δὲ τοὺς ὠοτοκεμέμοις ἀνάπαλιν, ὥσπερ “ἂν εἴ τις 
[4 ᾿ ,.» »“, ᾿ν ΓΑ Ν Ν ,γ ΝΛ, ἂν μἽ 

εἴποι τὴν μητέρα ἐν τῇ ὑςέρῳ εἶναι" τὸ γὼρ ἀπὸ τὴς μητρὸς 
’,ὔ [ Ἁ ν..» » » » .-Σ Ἁ 

ψοόμενον ἡ τροφὴ τὸ ὠχράν ἐς ιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡ ἐκτροφὴ 

οὐκ ἐν τῇ μητρί ἐςξιο. αὐξανομένων δὲ πρότερον ὁ ὀμφαλὸς, 

περιέχον ὄςρακῦκ, τότ δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ πέριξ ὅς ρακον οὐκ 

ἔχεσιν. ὀδὲν γὰρ αὐτοῖς χρήσιμον" σκεπάζει γὼρ ἡ μήτηρ, 
τὸ δ᾽ ἔςρακόν ἐς τοῖς ἐκτικτομένοις ῴοῖς ἀλεώρα πρὸς τὼς 
θύραθεν βλάβας. ἔπειθ᾽ ἡ γύεσις ἐξ ἄκρα μὸν 

᾿ Ὸ .»» 

ἐςι τῷ ὧἱ 

συμπίπτει ὁ πρὸς τὸ χόριον, διότι: ταύτη δεῖ τὸ ζῷον ἐξελε το καὶ τάτοις, ἀλλ᾽ ἀχ ἢ προσπέφυκε πρὸς τὴν ὑςέραν " οἱ 
θεῖν, τὸ δὲ λοιπὸν τὸ ὠχρῆ καὶ ὃ. ἀμφαλὲς ὁ εἰς τὰ ὠχρὸν 
ὕςερον. δεῖ γὰρ ἔχειν τροφὴν εὐδὺς τὸ. γενόμενον" ὅτε γὰρ 
ἀπὸ τῆς μητρὸς τιτθεύεται, δι᾽ αὐτοῦ τε οὐκ εὐθὺς δύναται 

Ν ’,ὔὕ ΄ὔ 2 Ν ὃ ᾽ Νοῦν Ἁ 
πορίζεσθαι τὴν τροφήν᾽ διόπερ ἐντὸς εἰσέρχεται τὸ ὠχρὸν 

γὼρ ὄρνιθες ἐκ τοῦ ὀξζας γίνονται, "ταύτῃ δ᾽ ἣν ἡ τοῦ ὠΐ 
πρόσφυσις. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὸ μὲν τῶν ὀρνίθων χωρίζεται τῆς 
ὑστέρας, τῶν δὲ τοιούτωι οὐ πάντων ἀλλὰ τῶν πλείστων 

πρὸς τῇ ὑστέρα προσπέφυκε τὸ φὸν τέλειον. ἐπ᾽ ἄκρῳ δὲ 
μετὼ τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ περιφύεται ἡ σάρξ. τὰ μὲν ὧν ις γιγνομένε τῷ ζῴου καταναλίσκεται τὸ ὠόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 
ἐκ τῶν τελείων φῶν γινόμενα θύραζε τῆτον γίγνεται τὸν τρότ 
πὸ ἐπί τε τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν τετρῳπύδιων, ὅσα. ὠστοκεῖ! τὸ 
φὸν. τὸ- σκλοιρόδερμεον; ιδιώδηλα, δὲ ταῦτα μᾶλλον ἐπὶ τῶν 
μεζόνων! ἐγ γὰρ τοῖς ἐλάττοσιν ἄφδη διὰ μικρότητα τῶν 
ἔγκων ἐςό. 

3. Ἔτι δ᾽ ἐ ἰςὺν οτώκον τὸ τῶν ἰχθύων γόος. τότων δὲ τὰ 
μὲν ἔχοντα κάτω τὴν ὑστέραν. ἀτελὲς ὠὸν τίκτει. διὰ τὴν 
πρότερον εἰρημένην αἰτίαν, “τὰ δὲ καλούμενα σελαΐχη τῶν 
ἰχβύων ἐν. αὑτοῖς μὲν φοτοκεῖ τέλειον φὰν. ἔξω δὰ -ζῳοτο- 

τῶν ὀρνίθων παὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀπολελυμώων, καὶ τέλος 
πρὸς τῇ ὑστέρῳ: ὁ ὀμφαλὸς προσπέφυκε τῶν ἤδη τελαίωι. 
ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ ὅσων ἀπρλέλυται τὰ φὰ τῆς ὑστέραξ' 

ἐρίοις γὰρ αὐτῶν, ὅταν τάλειον -“γέσται τὸ ὠόν, ἀπολύεται. 

, 39 ἐπρράσειεν ἂν ἵν τις διὰ τί. Ι. διαφέρυσιν αἱ γος τοὺς ἣν 

μσι κατὰ τῦτο καὶ τοῖς ἰχέύσιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὰ μὲν τῶ 

ἐρμθων κεχγωρισμεύον. ἔχει πὸ Χευκὸν καὶ τὸ ὠχρόν, τὼ δὶ 
τῶν ἰχθύων. μονόχροα,,: καὶ πάντῃ ἐμεμγμῖνον τὸ τοιοῦτοι, 
ὥς ἀθὲν κωλύει ἐξ ἐναντίας. ἔ; ἔχεν Τὴν ἀρχήν" ἀ γὰρ μέν 

: Η͂ ἊΝ 
κεῖ, πλὴν ἑνὸς ὃν καλῖσι βάτραχον" ὅτος δ᾽ ὠοτοκεῖ θύ- ᾽ς κατὰ τὴν πρόσφυσί ἐστι τοιοῦτον ἀλλὰ καὶ καταντωοκύ, 

ραζε τέλειον ᾧὠὸν μόνος. αἰτία δ᾽ ἡ τοῦ σώματος φάσις" 
τήν τε γὰρ κεφαλὴν πολλατλασίαν ἔχει τῷ λοιπῇ σώμα- 
φος, καὶ ταύτην ἀκανθώδη καὶ σφόδρα τραχεῖαν. διόπερ 
ἐδ ὕξερον εἰσδέχεται τὸς νεσττός, ἐδ’ ἐξ ἀρχῆς ζῳοτακεῖ" 

τὴν δὲ τρσφὴν ῥᾷον ἕλκειν ἐκ τὴς ὑςέρως πόροις τισὶν ἀπὸ 
ταύτης τῆς ἀρχῆς. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν μὴ ἀπολυομένων φῶν 

ἐν ἐνίοις γὰῤ τῶν σελαχῶν ἀκ ἀπολύεται τὴς ὑςέρας τὰ ὠέν, 
᾽ »,ν,7 » ΄ ὗ Ν ΑῚ , ΦὉ 
ἀλλ᾽ ἐχόμενον μετωχχυρεῖ κάτω πρὸς τὴν ζῳοτοκίαν, ἐν οἷξ 

τὸ γὰρ μέγεθας καὶ ἡ τραχύτης τῆς κεφαλῆς ὥσπερ καὶ 80 τελεωθὲν τὸ ζῷον ἔχει τὸν ὀμφαλὸν ἐκ τῆς ὑστέρας ἀνη- 
εἰσελθεῖν κωλύει, ὅτω καὶ ἐξελθεῖν. ἐπὲ δὲ μαλακόδερμόν 

ἐςι τὸ ὠὲν τὸ τῶν σελαχῶν (ὁ γὰρ δύνανται σκληρύνειν τὸ 
πέριξ" ψυχρότεροι γὰρ τῶν ὀρνίθων εἰσίν), τὸ τῶν βατρά- 

»ν, ω, 32 ,» ν ΞΙ χων ᾧὸν μόνον ςερεόν ἐςὶ καὶ ςιφρὸν πρὸς τὴν ἔξω σωτη- 

λωμέν τῷ ᾧν. φανερὸν ἦν ὅτι καὶ πρέτερον ἔτεινον οἱ πόροι 

τῷ τὰ ἔτι ὄντος περὶ ἐκεῖνο πρὸς τὴν ὑςέραν. τῦτο δὲ συμ- 
βαίνει, καθάπερ εἴπομεν, ἐν τρῖς γαλεοῖς τοῖς λείοις. δια- 
φέρει μὲν ἶν ἡ γέεσις κατὰ ταῦτα τῶν ἰχθύων τοῖς ὄρνισι, 

ρίαν, τὰ δὲ τῶν ἄλλων ὑγρὰ κκὶ μαλακὰ τὴν φύσιν: Κα καὶ διὼ τὼς εἰρημόας αἰτίας“. πὰ -δ᾽ ἄλλα συμβαΐει τὸ 

4. ὠχρὸν] ὠὸν Ῥι ἢ 3. εἴ οτὰ 5Ζ. ἢ 3. περί] τι περί 5. ἢ 3 δὲ 7. μήτραν Ζ. ἢ! 5: εἰ δ. μηραι Ζ. ἢ 7. εἴχοι ογτα Τ. ΠῈ μήτρας 
32. ᾿ 8. τὸ - ἰκεροφὴ στα Ζ.. ἢ ἱκτροφὴ] ἐκ τῦ' τροφὴ Χ΄ ἵ΄ 10. διὸ δ... ΠΠ 11. ὁ νοῖς εἰς οπχ 5. ἢ χόριον ρν Ζ. ἢ 12. ἔχεν τὴν 
τροφὴν ΡΖ. [1 γινόμενον Ζ, γενώμενον Ῥ. αὶ 13. μήτρας Ζ, μητέρος Κ΄ 1] τιθούεται ῬΥ͂, τηθεύεται .δ. ἢ ἑαυτοῦ δ΄. {Π πορίζεσθαι δόναται 
ΘΟ ἢ 19. σμικρότητα Ῥ. 1 23. προτέραν εἰρημένην 8 ΚΓ, εἰρημένην πρότερον Ῥ. || 24. ἐκυτοῖς «δι. ἢ ον. τὸ τ᾿ ΘΚ. ἡ 236. τέχειον! τὸ τό- 
«λεον (8. ΠΠ 28. τραχεῖαν ὥςε διόπερ ΡΖ. ! 31. δὲ] δὲ καὶ Ζ. 1] 32. δύναται Ζ, ΠΠ σκληρύνειν καὶ ξηραίνειν τὸ ΡΖ. 38. τὸ] ἀντὰ τὖτν τὸ 

Ρ, ἀνὰ τύτων τὸ Ζ. ἢ 34. φριφνὸν ὅδ᾽. 
δ 4, ἐγχύσης 7, ἢ 2. τὴ] δὲ .5, οπι Υ ἢ 5. δ] ὃς Ζ. ἢ 6. τὸ περιόςρακον 5Ζ. Ἰ] 17. ὁὄδὲ . 1 μήτρα Ζ. {Π.413. ὑχ ἁπάντων .5Ζ. ἵ 
4“λ, προσπεφύκει Ζ. ἢ ἄκρου Ζ. ἢ 117. ὁ] ὁ δ᾽ δ. ἢ 18. ὅσων] ὅσων ἤδη ῬΖ. ἡ ἀπολέλυται ΡιβΖ. 20, ὠπορήσεμν -- 341. ἰχθύσιν στα 

Ζ. ἢ 20. διὰ τῇ τίνι 8. ἢ ταῖς. ῬΖ. ἡ 22. ὠχρὸν καὶ τὸ λευκόν 57. Π 23. τοιῦτο δ΄. ΠΠ 24, ἐξ] τὸ ἐξ Κ΄ ἢ 35. καὶ οι 7 ΠΠ 26. δέ- 

διον Υ͂. ἢ τισὶν οἵα Ζ. || 21. μὴ οἵα Σ΄. 1 φῶν οἵα Ζ. ὶ 28. ἐν ἐνίοιρ] ἐνίοις Ζ, ἐναντίοις Τ᾿ ( 80. ΟΝ; ἢ 831. ἕγεναν Ζ. ἢ 31. 
τοῖς] ἐν τοῖς ῬΖΤ. ξ 



5 “ΠΈΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΚΕΣΕΩ͂Σ τὸ 

᾿ αὐτὸν τρόχον. τόν τε. γὰρ ὀμφαλὸν ἔχναι τὸν ἕτερον ὡσαύ- 
τως, ὥσπερ, οἱ ὄρνιθες πρὸς τὰ ὠχρόν, ὅτως οἱ ἰχθύες πρὸς 
κὸ ὅλον φόν (ὁ γάρ ἐςξὶν αὐτῷ τὸ μὲν λευκὸν τὸ δ᾽ ὠχρόν, 
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τῷ τῶν φῶν, εἴρηται" ὅτι δ᾽, ὠότοκῦσι καὶ ὅτοι οἱ ἰχθύεξ, 
»“᾿) " Ὶ Ἁ “ “ ᾿ . φ᾽'᾽ Ἁ 

σημεῖον τὸ καὶ τὸς ζφοτοκῶντας τῶν ἐχθύων, οἷον τὰ σεν 

λαΐχιη, φοτακεῖν ἐν αὐτοῖς πρῶτον. δῆλον γὰρ ὅτι τὸ γόος 

φλλὰ μονόχρων πᾶν), καὶ τρέφονται ἐκ τότου, κατανα-. ὅλον ἐςὶν φοτόκον τὸ τῶν ἐχθύων. τέλος μότοι ἐθὰν λαμβα- 
λισκομώε τε ᾿ἐπέρχεται Καὶ περιφύεται τή. σὰρξ ὁμοίως. 5 νει τῶν ταιύτων. ὠῶν, ὅσων ἐεὶ τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν καὶ 
οὐ Πρρὶ μὲν ἕν τῶν ἐν αὑτοῖς "μὲν φοτοκάντων τέλαιον ̓ φὸν γίγνονται ἐξ ὀχείας, ἐάν μὴ" ἐπρράνῃ ὁ ἄρρην τὸν. θορόν. 

ἀῤραζᾳ δὲ ζῳοτοκόντων τῦτον ἔχει τὸν «τρόπον ἡ γόεσις, οἱ εἰσὶ δέ τινες ̓ οἷ φασι πιίντας εἶναι τὸς ἰχθὺς “θήλεις ἔξω 

ἂὲ τλεῖζοι τῶν ἄλλων ἰχθύων ἐκτὸς ῳοτοκῶσιν, ἀτέλὲς δ᾽ τῶν σελαχῶν, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες. οἴονται γὰρ διαφέρειν 

φὲν πάντες πλὴν βατράχμ' περὶ. δὲ τύτα τὸ αἴτιον εἴρηται τῶν νεμιζομένων ἀρρένων τὸς θήλεις αὐτῶν ὥσπερ τῶν φυ- 
πρότερον, εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν ἀτελῆ τοιτόγτων τὸ αὖ 0 τῶν, ἐν ὅσοις τὸ μὲν καρποφορεῖ τὸ δ᾽ ἀκαρπόν ἐςιν, οἷον 
τιον. ἡ δὲ «γένεσις καὶ τότων ἡ μὲν ἐκ τοῦ ὠοῦ τὸν αὐτὸν 
ἔχει τρόπον ὅνπερ καὶ τῶν σελαχῶν τῶν ἐντὸς. φοτοκύντων: 
πλὴν ἢ γ᾽ αὔξησις ταχεῖα καὶ ἐκ μικρῶν, καὶ τὸ ὄσχατον 
Ἠ ὡν σκληρότερον. ἡ δὲ τῷ ὡΐ αὔξησις ὁμοία τοῖς σκώλην 

ἐχάα καὶ κότινος καὶ αυκῆ καὶ ἐ ἐρινεός. ὁμοίως δὲ καὶ τὺς 
ἰχθὺς πλὴν. τῶν σελαχῶν". τέτοις "γὰρ ἴςς δμδεθσνσα, 

καίτω ὡσαύτως τε διάκεινται οἱ ἄρρενες περὶ τὰ θορικὰ 
οἵ τε σελαχώδεις καὶ οἱ ἐν τῷ γένει τῷ τῶν φοτόκων, καὶ 

ξῷ ἰστο" καὶ γὼρ τὰ σκωληκοτοκοῦντα τῶν ζῴων μικρὸν 15 σκέμμα κατὰ τὴν ὥραν, φαύεται ὠἀμφοῖν ἐκθλιβόμενον, 
ἀποτύιτει τὸ πρῶτον, τῦτο δ᾽ αὐξάνεται δὶ αὑτῷ καὶ ὁ διὰ 
πρόσφυειν ἀδεμίαν. τὸ δ᾽ αἴτιον παραπλήσιον ὅπερ ἐπὶ τῆς 

ζάμηρ' καὶ γὰρ ἡ ζύμη ἐκ μιιμᾶν. μεγάλη γίνετεω τοῦ 

μὲν ςερεωτέρυ ὑγραινομένα, τὸ δ᾽ ὑγῤᾷ ἦν πνευβατεμόν.. δη- 

ἔχεσι. δὲ καὶ ὑςέρας αἱ θάλειαι. ἔδει δ᾽ ὁ μόνον τὸς ῴοτον 
κῴντας ἀλλὼ καὶ τὸς ἄλλους ἔχειν μόν, ἀλλὰ διαφερύσας 

τῶν. φοτοκέντων, ὥσπερ αἱ ἡμῶνοι ἐν τῷ γώει τῶν λοφού- 
βων, εἴπερ ἦν θῆλυ τὸ Ὑγέμς πᾶν, ἀλλ᾽ ἀτεκνοί τινες αὐτῶν, 

μινργεῖ δὲ τῦτο καὶ τῇ ψυχικὰ ρμ Φ φύσις ἐν τοῖς ζῴοις, ἐν 20 νῦν δ᾽ οἱ μὲν ἔχεσι θορυιὰ οἱ δ᾽ ὑςέρας, καὶ ἐν ἅπασιν ἔξω 
δὲ ταῖς ζύμαις ἡ ἡ τὰ υμῦ τὸ συγκραθέντος θερμότης, αὐὖ- 
ξάνεται μὲν ὃν τὰ φὰ ἐξ ἀνώγκης μὲν διὰ ταύτην τὴν αἷ- 
τίαν (ἔχει γὰρ περίττωμα ζυμῶδες), χάριν δὲ τῷ βελτίο- 

γρς᾽ ἐν ταῖς ὑςέραις γὰρ ἀδύνωτον αὐτοῖς λαμβάνειν ὅλην 

δυοῖν, ἐρυθρίνα καὶ χάννης, αὕτη ἐξὶν ἡ διαφορά" οἱ μὲν 

γὰρ θορικὼ ἔχεσιν, οἱ δ᾽ ὑςέρας. ἡ δ᾽ ἀπορία δι’ ἂν ὕτως 
ὑπολαμβάνεσιν, εὔλυτος τὸ συμβαῖνον ἀκύσασιν. ἐθὲν γὰρ 
τῶν ὑχευομένων πολλά φασι τόιτειν, λέγοντες ὀρθῶς" 

᾿ Ν - , ,, “ ᾿ -“ “ Ἄγ» ἃ 
τὴν αὔξησιν διαὶ τὴν τῶν ζῴων πολυτοκίαν τύτων. διὼ τῦτο 5 γὰρ ἐξ αὐτῶν γεννᾷ τέλεια ἢ ζῷα ἢ ὠα, ἐ πολυτοκεῖ οὖ- 
γὰρ καὶ μικρὰ παάμυπαν ἀποκρίνεται καὶ ταχεῖαν λαμβάνει 

τὴν αὐξησιν, μιιρὰ μὲν διὰ τὸ στενοχωρῆ τὴν ὑστέραν εἶναι 
᾿ ᾿ “- -“ γΨ Ἁ » Κ΄ Ἁ , 

πρὸς τὸ πλῆθος τῶν φῶν, ταχι δ᾽ ὕπως μὴ χρονιζόντων 
ὦ τῇ γενέσει περὶ τὴν αὔξησιν φθείρηται τὲ γώος, ἐπεὶ καὶ 

τῶς ὥσπερ οἱ ὠοτοκῦντες τῶν ἰχθύων" ἄπλετον γάρ τι τῶν 
Τῶν πλῆθος τῶν φῶν ἐς. ἀλλὰ τῦτο ἀχὶ συνεωράκεσων, 
ὅτι ὑχ ὁμοιοτρόπως τοῖς τῶν ὀριίθων ἔχει τὰ περὶ τὰ φὼ 
τῶν ἰχθύων. οἱ μὲν γὰρ ὄρνιθες καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα, 

γῦν τὰ πολλὰ φβείρεται τῶν ἐκτικτομένων κυημαΐτων. διόπερ 3) φοτοκεῖ, καὶ εἴ τινα τῶν σελαχωδῶν, τέλειον ὸν γεννῶσι, 
πολύγονόν ἐςι τὸ γένος τὸ τῶν ἰχθύων" ἀναμείχαται γὰρ ἡ 
φύσις τῷ πλήθει τὴν φθοράν. εἰσὶ δέ τινες οἱ διαρρήγνυνται 
τῶν ἰχθύων, οἷον ἡ καλεμέγη βελόνη, διὰ τὸ μέγεθος τῶν ὠῶν" 
αὕτη γὰρ ἀντὶ τῇ πολλὰ μεγάλα τὰ κυήματα ἴσχει" τοῦ; 
γὰρ πλήθες ἡ Φύσις ἀφελῦσα προσέθηκε πρὸς τὸ μέγεθος. 

Ὅτι μὲν ἕν αὐξώνεταί τε καὶ δὶ᾽ ἣν αἰτίαν τὰ τοιαῦ- 

καὶ ὁ λαμβάνει ἐξελθὸν αὔξησιν" οἱ δ᾽ ἰχϑύες ἀτελῆ, καὶ 

λαμβάνει θύραζε τὰ ὠὰ τὴν αὔξησιν. ἔτι καὶ ἐπὶ τῶν μω- 
λακίων τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν μαλακοςράκων, 
ἃ ΄, .,“ ἈΝ ’,ὔ ᾿ Ν ἃ καὶ συνδυαζόμενα ὁρᾶται διὰ τὸ χρόνιον εἶναι τὸν συν- 

» ΄ ᾿ Ύ δ 35 δνασμὸν αὐτῶν" καὶ τότων φανερόν ἐς! τὸ. μὲν ἄρρεν ὅν; τὸ 
δ᾽ ἔχον ὑςέραν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ ἐν παντὶ γώει ταύτην 

ἀ.. μοιόχρωμον Υ. Π καταναλισκόμενόν τε ἐσέρχεται Ζ. ἔ 5. ἐπιφύεται .5. ἢ 6. τέλειον το 7. ζωοτοχύγτων οἵα Ὁ. [ 8. δ᾽ οπι Ζ. 
9. πάντες δὲ πλὴν Ζ. || βατράχων 8, Δατράχν τίκτυσι Ῥ, βατράχυ τίκτνειν ἀτελές Ζ. ἢ 12. ἱκτὸς Ζ. ἢ 14. τοῖς οα Ζ. 16. ἑκυτῷ 

ῬΟῚ 11. ὅπερ ἰςὶν ἐπὶ δ. ΠΟ 21. ἡ δηῖα θερμότης 8. ΠΤ χυμ] θερμθ Ζ. 11 25. διὰ --- 21]. αὔξησιν οτὰ Ῥ. ἢ 21. μὲν] δὲ δ. ἢ 39. πρὸς 

ΛΓ ἢ 34. τὸ ροδὶ γος οπὶ Ῥ,5Ζ. "3,5. πρὸε] εἰς 83. 11 36. αὐξεταί δ. 
4. ζωιων Ζ. |1 καὶ ὅτοι οἵὰ Ζ. ᾿ 3. ζωοτονεῖν Τ΄, ἢ ἀ. ὠντόκον ἰςι (δ Υ͂. 5. ὅσον Τ΄. 6. ἡδεται δ. 1 7. ἰχθύας 577Ζ. | 10. ἐςξιν 

αὐτὰ ΘΥ. 114. ἰλαία ΘΥΖ, ᾿ 12. τύτοισι δ," ἢ τ΄, τῷ ροϑὲ γένει οπι 57. 1 15. χώραν Ῥ. ἢ 16. ἴδει] ἔτι ῬΘῪ, 11. ἔχει ΤΣ. ἢ 

18. αἱ] καὶ Ῥ, καὶ ἡ Ζ, αυἱ ἡμίνος. || ἐν] αὐ ἐν Κ΄. ἢ τῶν] τῶ τῶν ῬΖ. | 19. ἐπείπερ Υ΄, ἢ τὸ γίνος θῆλυ ΘΥ͂. ἡ 231. χάνας 8. ἢ ἡ 

αὐτή ἰς, Ζ. 24. λ.] λέγνσιν Ζ. {Π 26, τι] τι τὰ Ζ. ἡ πλ. τύτων 5. Ε 27. καὶ Ζ. ἢ 28. ὁμοιοτρέχως Σ 1 30. τι 53Ζ. [ 31. ἐξελθὸν “- 

32. ΡΞ οἵα Ζ. ἢ 314. οἱ -- 32. αὔξησιν ογὰ .5. ἢ 32. θύραθεν Σ΄, ἢ καὶ ογα Ζ. ᾿ 34. ἃ οἷα δ... 1 36. ἐἶναι ταύτην 57. 

ὕες ες 2 
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τεδαι τὴν δύταμιν,. ὥσπερ ἐν τοῖς. ζῳυτύκοις τὸ μὲν ἄρρεκ τε δελφῖνες ὀχεύονται παραωπέπτοντες καὶ οἱ ἰχθύες, ὅσοις 

χὰ - δὲ θῆλυ. αἴτιον δὲ τοῖς ἐκείνως λέγουσι τῆς ἀγνοίας τὸ ἐμποδίζει τὸ ὑραῖον.. ἀλλὰ τῶν μὲν δελφύων χρονιωτέρα 
τὰς διαφορὰς μὴ δήλας ἐἶαι παγτοδαπὼς ὅσας περί τε ἡ ἀπόλυσίς ἐςι, τῶν δὲ τοιούτων ἰχθύων ταχεῖα. διόπερ 
τὰς ὀχείας τῶν ζῴων καὶ τῶς᾽ γενέσεις, ἀλλ᾽ ἐξ ὀλίγου. ταύτην ἐχ ὁρῶντες, τὰς δ᾽ ἀνακώψεις τῇ θορᾷ καὶ τῶν ᾧῶν, 
βεωρῶντας οἴεσθαι δεῖν ἔχειν ὁμοίως ἐπὶ πάντων... διὸ καὶ οἱ 5 καὶ οἱ ἁλιεῖς περὶ τῆς κυήσεως τῶν ἰχθύων τὸν εὐήθη λέ- 

λέγοντες τὰς κυήσεις εἶναι. ἐκ τοῦ ἀνακακτειν τὸ «σπέρμα; γάσι λόγον καὶ: τεθρυλημένον, ὅνπερ καὶ 'Ηρόδοτος. ὁ μυϑο- 
τὸς θήλεις. τῶν ἰχθύων, αὶ κατανενακκότες ἔνια λέγνσιν ὕτως. λόγος, ὡς κυϊσκομένων τῶν ἰχθύων: ἐκ τοῦ ἀγακάπτειν τὸν 
ΦΌΝΩΝ, ᾿Ν νι Ὁ εν ἀκ ἀξ ττοο  νΝν Ν Ὶ αἱ θᾷῴ- θορόν. αὶ σ ἐκ Ϊ ὅτ᾽ ἐεὶγν ἀδυ ε Ν ΄ . ὑπὸ τὸν αὐτὸν γὰρ καιρὸν οἵ τ᾽ ἄρρενες τὸν θορὸν καὶ αἱ θή-: θορόν, ἃ συνορῶντες ὅτι τῦτ᾽ ἐςὶν ἀδύνατον. ὁ γὰρ πόρος ὃ 
λειαι τὰ φὰ ἔχεσι, καὶ ὅσῳ ἀν ἧ ἐγγυτέρω. ἡ θήλειαι τοῦ διὰ τῷ ςόματος εἰσιὼν “εἰς τὴν κοιλίαν φέρει, ἀλλ᾽ ὡς εἰς 
τόκτειν, τότε πλείων καὶ ὑγρότερος ὁ θορὸς ἐν τῷ ἄρροε ιοτὰς ὑςέρας" καὶ τὸ μὲν εἰς τὴν κοιλίαν ἐλθὸν ἀνάγκη τρο- 
ἐγγύεται. καὶ αὐτὰ ἡ αὔξησις κατὼ. τὸν αὐτὸν. Χρόνον τ΄  φὴν γίνεσθαι (καταπέτεται γάρ), αἱ δ᾽ ὑξέραο φαίνονται 
θορξ ἐν τῷ ἄρρενι καὶ τῷ ὠνῇ ἐν τῇ θηλείᾳ, ὕτω καὶ ἡ ἄφει πλήρεις ῴῶν, ἃ πόθεν πλλνω τος 

σις συμβαίνει" ὅτε γὰρ αἱ θήλειαι ἀθρόα ἐκτίκτεσιν, ἀλλὰ ᾿Θμραν δὲ καὶ ἘΝ τὴν τῶν ὀρνίθων γόώεσιν ἔχει. εἰὴδ 
κατὰ μικρόν, ὅθ᾽ οἱ ἄρρενες ἀθρόον ἀφιᾶσι τὸν θορόν. καὶ γάρ τινες οἱ λέγεσι κατὰ τὸ ςύμα μίγνυσθαι τύς τε χό- 

“, ᾽' ’, . Ἁ. ᾽ Υ ᾿) ) ΑΙ ὶ Ν Η ) -“ {δι , νυ. ταῦτα πάντα συμβαύει κατὰ λόγον. ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ Ι5ρακας καὶ τὴν ἶβιν, καὶ τῶν τετραπόδων τίκτειν κατὰ τὲ 
»“," » 3.9 Ψψ " ΝΛ Υ͂ ΄ 2. ΄, Ν “ »“" ἣ ᾽ , - 

τῶν ὀρνέων γένας ἐν ἐνίοις ἴσχει μὲν ῴὰ ἄνευ 'κυήσεως,.ὀλίς. ςόμα. τὴν γαλῆν. ταῦτα γὰρ καὶ ᾿Αναζαγόρας καὶ τῶν 
γα δὲ καὶ ὀλιγώκις, ἀλλ᾽ ἐξ ὀχείας τὰ πολλά, τῷτ᾽- αὐτὸ. ἄλλων τινὲς φυσικῶν λέγυσι, λίαν ἁπλῶς καὶ ἀσκέστως 
συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων, ἧττον δέ... ἄγονα δὲ καὶ λέγοντες, περὶ μὲν ἕν τῶν ὀρνίθων ἐκ συλλογισμῦ διαψαευ- 
ἀμφοτέροις. γύεται τὰ αὐτόματα, ἐὼν μὴ ἐπιρράνῃ τὸ ἀρ-͵ δόμενοι «τῷ. τὴν μὲν ὀχείαν ὀλυγώκις ὁρᾶσθαι τὴν τῶν πον 
ρεν, ἔν ὅσοις γένεσιν αὐτῶν καὶ τὸ ἄρρεν ἐςίν. τοῖς μὲν ἕν Ὦ ράκων, τὴν δὲ τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν πολ- 
ὄρνισι, διὰ τὸ τέλεια ἐξιέναι τὰ φαΐ, ἔτι ἐντὸς ὄντων ἀνάγκη 
τοῦτο συμβῆναι" τοῖς δ᾽ ἰχθύσι διὰ τὸ ἀτελῆ καὶ ἔξω 
λαμβάνειν. τὴν αὔξησιν πᾶσιν, κἀν ἐξ ὀχείας γώηται τὸ 
ᾧόν, ὅμως τὰ ἔξω ἐπιρραινόμενα σώζεται, καὶ ἐνταῦθα 

λώκις, ἢν πάντα ποιεῖται τὼ κορακώδη τῶν ὀρνέων" δῷλον 
δὲ τῶτο ἐπὶ τῶν τιθασευομένων κολοιῶν. τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο 

“ ΠΛ ΥΠΝ "“" »“" ᾽ Ἁ ΝΙΝ ᾽ , 
χοιεῖ καὶ τὸ τῶν περιςερῶν γένος" ἀλλὰ διὰ τὸ καὶ ὀ;χευό- 

’ Ν ᾿ ᾽ , ,»“ ΄ μενα φαύεσθαι, διὰ τῦτο ταύτης ὁ τετυχήκασι τῆς φήμη. 
ἀναλίσκεται ὁ θορὸς τοῖς ἄρρεσιν. διὸ καὶ συγκαταβαΐνει 15 τὸ δὲ κορακῶδες γένος ὑκ ἔξιν ὠφροδισιαςικόν (ἔς γὰρ 
ἐλαττούμενος ἅμα τοῖς ῳοῖς τοῖς ἐν τοῖς θήλεσιν" ἀεὶ γὰρ 
τοῖς ἐκτικτομένοις ἐπιρραΐεσι παρακολυθῆντες. ὥστε ἄρρενες 

,. »Ἃ ᾽ , , Η νν μὲν καὶ θήλεις εἰσὶ καὶ ὀχεύονται πάντες, εἰ μὴ ἕν τινι 
»κ 7 3. Ν λιν Ψ Ὶ Υ “ [ων 

γύει ἀδιόριςὁν ἐςι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, καὶ ἄνευ τῆς τῷ 

-“» ͵, Η ᾿ Ὑ Ψ λυ» ᾽ ΄, τῶν ὀλιγογόνων), ἐπεὶ ὦπταί γ᾽ ἤδη καὶ τῦτο ὀχευόμενσι. 

τὸ δὲ δὴ μὴ συλλογίζεσθαι πῶς εἰς τὰς ὑςέρας ἀφοσεῖ 
Ν Ἀ “ ΄’΄ ᾽ ν.»᾿ ’ ται τὸ σπέρμα διὰ τῆς κοιλίας πεττύσης ἀεὶ τὸ ἐγγυέ- 

μένον, καθάπερ τὴν τροφήν, ἄτοπον. ὑςέρας δ᾽ ἔχεει καὶ 
ἄρρενος γονῆς ἃ γὙύεται τῶν τοιότων ὑθέν. συμβάλλεται δὲ 30 ταῦτα τὰ ὄρνεα, καὶ φὰ φαύεται πρὸς τοῖς ὑποζώμασε. 

Ν ν,» ,ὔ » ν ᾿ς κᾳ Ν » Ν Ἀ 
πρὸς τὴν ἀπάτην αὐτοῖς καὶ τὸ ταχὺν εἶναι τὸν συνδυασμὸν καὶ ἡ γαλῆ, καθάπερ τἄλλα τετράποδα, τὸν αὐτὸν τρέπον 
τῶν τοιότων ἰχθύων, ὥςε πολλὲς λανθάνειν καὶ τῶν ἁλιέων" 
Ἵ Ἁ ν» α΄ γΔᾺ “ “ “ - ,ὔ ᾽ ᾽ 

ἀθεὶς γὰρ αὐτῶν ὑθὲν τηρεῖ τοίῦτον τῷ γνῶναι χάριν. ἀλλ᾽ 
σ΄ ᾿ « ὔ ᾽ Ν ᾿Ν Ἁ » ὅμως ὠμμένος ὁ συνδυασμός ἐςιν. τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον οἱ 

ἔχει ἐκείνοις τὰς ὑςέρας" ἐξ ὧν εἰς τὸ ςόμα πῇ βαδιεῖ- 
ται τὸ ἔμβρυον; ἀλλὰ διὰ τὸ τύετειν πάμπαν μοιρὰ τὴν 
γαλῆν, καθάπερ καὶ τἄλλα τὰ σιχιζόποδα, περὶ ὧν ὕςε- 

ἀἁ, ἀρχαίας Υ͂. ἢ ὀλίγ ΘῈ Π 6. ἀνακάμπτειν ῬΘΥ͂, ἸὙ. τὸς] τὰς Ῥ᾿ εἰς τὺς “ΣΙ ἔα] εἴτε Υ͂, ἢ δ. οτα Ῥ. ἢ ἄγνοιν Υ͂ Ἰ 
ὕτως οὐ δ. ἢ 8. χρένον Υ͂, ἢ 9. ἡ θήλεια ἐγγυτέρω ἢ ΘΧ. ἢ 10. τεκεῖν .δ. 111. ἐγγινεται -- 42. ἄρρενι οὐχ Ζ. ἢ 13. ἀθρόον Σ᾿ ἢ 
16. ἐν ἐν.) οἷς Κ΄, οὐχ Ζ. ᾿ ἔχει ῬΘΥΟ ἢ 11. τῶτ᾽ αὐτὸ] τῶτο ταυτὸ Ὁ, ταῦτα ΘΖ. ᾿ 18. καὶ ροβὶ δὲ ολ ῬΖ. [[|19. ἀμφότερα Ζ. 

ὁ ἄρρην ἵν οἷς ΘῈ. [ 20. ὁ ἄρρην 5. ΠΠ 22. καὶ ἔξω λαμβάνειν] συμβαίνειν ῬΘῪ. 23. κἀη] εἰ μὴ ἱντὸς Ὑ, εἰ καὶ μὴ ὑτὸς Ῥι5. ἢ 26. 
ἅμα ἰλαττόμενος δ. ἢ 28. ἦν οαχ 7. 1} 80, δὶ} δὲ καὶ Υ γὰρ καὶ ,δ, 1] 32. πολλὺς καὶ λανθάνειν καὶ Υ, Π 84, ὠμμένος] ομὲν Ζ. ἴ 

τ δοιὰ 52. [γὰρ ροβὶ οἵ τε Ζ. 

ἀ. ἀνακάμψεις εἰ 7. ἀνακάμπτειν ῬΘΥ͂, ἢ 5. τῶν 8. 1Π 6. τεθρυλλημένον ΒΥ. ἢ ὥσπερ Ζ. 9. κὁὶ καὶ εἰς δ. 1 40. τὴν οἵα Υ͂. ἢ 

κοιλάδα 5, ἢ ἀνελθὸν Κ΄. ΠΟ 13. ὀρνέων Ζ. ἢ ἔχει οι ῬΖ. ἢ 14. τὸ οπι Ζ. Π 15. τικτεῖν κατὰ ςὅμα Ζ, κατὰ τὸ ςόμα τίκτε «5}7Κ. ἴ 

16. ἄλλοι τινὲς τῶν φυσ. 57. ἢ 18. ὅν οπι Ζ. ἢ 20. εἰς Ζ. [[ 22. τιθασσενομένων ῬΘΥ. [ 23. καὶ δἰζοιΌπλ δηΐς διὰ ΘΟ. οαὰ Ὁ. ἢ 
ὠχευμένα Ῥ. Ἰ.. 24. τῆς οπν }. ἢ 25. ἕςι τῶν ἀφυοδισιαςικῶν Υ͂. γὰρ τὸ τῶν Ῥ. 26. ἱπὴ ὦπται) ἐπωπται Ζ. 1] δ᾽ ἤδη Ζ, γε δὲ 7 

21. δὴ ογλ ΘΎ. || 28. γινόμενον Υ͂. {Π 31. τἄλλα] καὶ τὰ ἄλλα δ}. 1] ἔχει τρόπον ΤΏ, τρόπον ἔχειν Ζ. ἢ 32. πῶς 5. [| 33. ἀλλεὶ καὶ 

διὰ δ. 1} τὴν γαλῆν μικρὰν (57. ἢ 34. καὶ οαι Ζ. [τὼ οπι Ζ. ᾿ 



ρὸν ἐρῆμεν, τῷ δὲ ςόματι πολλάκις μεταφέρειν τὸς νεοττός, 
ταύτην πεποίηκε τὴν δόξαν. εὐηθυκῶς δὲ καὶ λίαν διεψευσ-- 
μόοι καὶ οἱ περὶ τρόχε καὶ ὑαύης λέγοντες. φασὶ γὰρ 
τὴν μὲν ὕαιναν πολλοί, τὸν δὲ τρόχον Ἡρόδωρος ὁ Ἥρα- 
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τόν. τῶν μὲν οὖν ὀρνίθων τά τε ὑπηνέμια γύεται γόνιμα, 
καὶ τὰ προωυχευμένα ὑφ᾽ ἑτέρου γένος τῶν ἀρρένων μεταν 
βάλλει τὴν φύσιν εἰς τὸν ὕςερον ὀχεύοντα. καὶ τὰ οἰκεῖα 
δὲ ἀναύξητα ὄντα, ἂν διαλείπῃ τὴν ὀχείαν, ὅταν ὀχευθῇ 

πλεώτης, δύο αἰδοῖα ἔχειν, ἄρρενος καὶ θήλεος, καὶ τὸν 5 πάλιν, ποιεῖ ταχεῖαν λαμβάνειν τὴν αὔξησιν, οὐ μώτοι 
7 ».Ν .-Ν ᾿ ᾽ὔ ᾿Ὶ Ψ ,, δ ,ὔ Ν ,ὔ ᾽ ν᾽ 32, ,ὔ μὲν τρόχον αὐτὸν αὐτὸν ὀχεύειν, τὴν δ᾽ ὕαιναν ὀχεύειν καὶ κατὰ πάντα τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ ἐάνπερ πρότερον γόηται ἡ 

᾿ ,, ᾽ μι, λεν ΟΝ ᾿ ,ὔ ᾿ Λι ᾽ Ἁ Ἄ ἘΣ οὖ », ὀχεύεσθαι παρ᾽ ἔτος. ὦπται γὰρ ἡ ὕαινα ἣν ἔχυσα αἰδοῖον" ὀχεία πρὶν μεταβάλλειν εἰς τὴν τῷ λευκῦ ἀπόκρισιν. τοῖς 

ἐν ἐνίοις γὰρ τόποις ὁ 'σπάνις τῆς θεωρίας" ἀλλ᾽ ἔχεσιν αἱ δὲ τῶν ἰχθύων ἀϑὲν ὥρις αι τοιοῦτον, ἀλλὰ πρὸς τὸ σώζε-᾿ 
ὕαιναι ὑπὸ τὴν κέρκον ὁμοίαν γραμμὴν τῷ τῷ θήλεος αἰδοίῳ. σθαι ταχέως ὠπορραύνουσιν οἱ ἄρρενες. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὁ δί- 
ἔχεσι μὲν ἕν καὶ οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι τὸ τοιζτον σης 1ο χροα ταῦτα" διόπερ ὧχ ὥριςαι τοίῦτος καιρὸς τύτοις οἷος 
μεῖον, ἀλλ᾽ ὠλίσκονται οἱ ἄρρενες μᾶλλον’ διὸ τοῖς ἐκ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. τοῦτο δὲ συμβέβηκεν εὐλόγως" ὅταν γὼρ 

παρόδου θεωρῶσι ταύτην ἐποίησε τὴν δόξαν. ἀλλὼ περὶ μὲν τὸ λευκὸν ἀφωρισμένον καὶ τὸ ὠχρὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἔχαι 
τότων ἅλις τὰ εἰρημένα. 

Περὶ δὲ τῆς τῶν ἰχθύων γενέσεως ὠπορήσειεν ἄν τις Ἴ 

Υ͂ Ἁ ΔΝ Υ̓͂ ᾽ , ᾽ ΄ ν ΜΛ ἤδη τὴν ὠπὸ τῇ ἄρρενος ἀρχήν" εἰς ταύτην γὰρ συμβάλ- 
λεται τὸ ἄρρεν. τὰ μὲν ὗν ὑπηνέμια, λαμβάνει τὴν γέεσιν 

διὰ τύα ποτὶ αἰτίαν τῶν μὲν σελαχωδῶν ὅθ᾽ αἱ θήλειαι τὰ 15 μέχρι τῷ ἐνδεχομέν αὐτοῖς, τελεωθῆναι μὲν γὰρ εἰς ζῷον 
κυήματα ὅθ᾽ οἱ ἄρρενες ἀπορραίνοντες ὁρῶνται τὸν θορόν, τῶν 
δὲ μὴ ζῳοτόκων καὶ αἱ θήλειαι τὰ φὰ καὶ οἷ ἄρρενες τὸν 
ϑορόν. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὸ γέρος ὁ πολύσπερμον ὅλως τὸ τῶν 
σελαχωδῶν. καὶ ἔτι αἶ γε θήλειαι πρὸς τῷ διαζώματι τὰς 

ἀδύνατον (δεῖ γὰρ αἰσθήσεως), τὴν δὲ θρεπτικὴν δύναμιν 
τῆς ψυχῆς ἔχει καὶ τὰ θήλεα καὶ τὰ ἄρρενα καὶ πάντα 
τὰ ζῶντα, καθάπερ εἴρηται πολλάκις" διόκερ αὐτὰ ἰὲ φὸν 

ὡς μὲν φυτῷ κύημα τέλειόν ἐςιν, ὡς δὲ ζῴου ἀτελές. εἰ 
ὑςέρας ἔχοσιν. τὰ γὼρ ἄρρενα τῶν ἀρρένων καὶ τὼ θήλεα 20 μὲν ὅν μὴ ἐνὴν ἄρρεν ἐν τῷ γένει αὐτῶν, ἐγίγνετ᾽ ὧν ὥσπερ 
τῶν θηλειῶν ὁμοίως διαφέρυσιν᾽ ὀλιγοχόςεροι γὰρ πρὸς τὴν 

γονὴν οἱ σελαχώδεις εἰσίν. τὸ δ᾽ ἄρρεν γένος ἐν τοῖς ᾧοτό- 
κοῖς, καθάπερ αἱ θήλειαι τὰ ὠὰ διὰ πλῆθος ἀποτίκτουσιν, 

ὕτως ἐκεῖνοι ὠκορραίνουσιν. πλείω γὰρ ἔχουσι θορὸν ἢ ὅσον 

“-“ “- Υ͂ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων, εἴπερ ἔς: τι τοιοῦτον γένος οἷον ἄνευ 
Υ͂ " Ψ ,»,»». , ΄ Υ̓ ἄρρενος γεννᾶν" εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ πρότερον, ὅτι οὗ 

᾽ ε »“» - ;»ὕ ᾽ - -»ὀΟῦὔ Ἁ πω ὦπται ἱκανῶς. νῦν δ᾽ ἐςὶν ἐν πᾶσι τοῖς ὄρνισι τὸ μὲν 
θᾶλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ὥσθ᾽ ἢ μὲν φυτόν, τετελέωκεν (διόπερ ἃ 

“πρὸς τὴν ὀχείαν ἱκανόν" μᾶλλον γὰρ βέλεται ἡ φύσις δω- 15 μεταβάλλει πάλιν μετὰ τὴν ὀχείαν), ἢ δ᾽ ὁ φυτόν, οὐ 
“ Ν ν Ν ἈῚ ν».,), κα ᾽ Π πανᾶν τὸν θορὸν πρὸς τὸ συναύξειν τὰ ᾧά, ὅταν ἀποτέκη ἡ 

σι ᾿] Ν ν Ψ » - , , Ν θήλεια, ἢ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς σύςασιν. καθάπερ γὰρ ἦν τε 
τοῖς ἄνω καὶ τοῖς ὑπογύοις εἴρηται λόγοις, τὰ μὲν τῶν ὁρ- 
γέων φὰ τελεῦται ἐντός, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων ἐκτός. τρόπον 

τετελέωκεν, ἀδ᾽ ἀποβαίνει ἐξ αὐτῷ ἕτερον ὑθέν" ὅτε γὰρ ὡς 
φυτῷ ἁπλῶς ὅθ᾽ ὡς ζῴου ἐκ συνδυασμῶ γέγονεν. τὰ δ᾽ ἐξ 
ὀχείας μὲν γενόμενα ᾧαΐ, διακεκριμένα, δ᾽ εἰς τὸ λευκόν, 
γύεται κατὼ τὸ πρῶτον ὀχεῦσαν" ἔχει γὰρ ἀμφοτέρας ἤδη 

γάρ τινα, ἔοικε τοῖς σκωληκοτοκοῦσιν᾽ ἔτι γὰρ ὠτελέστερον 80 τὼς ἀρχάς. 

“ροΐεται τὸ κύημα τὰ σκωληκοτόκα τῶν ζῴων. ἀμφοτέροις 
δὲ τὴν τελείωσιν καὶ τοῖς τῶν ὀρνίθων ῳοῖς καὶ τοῖς τῶν 

ἰχθύων ποιεῖ τὸ ἄρρεν, ἀλλὰ τοῖς μὲν τῶν ὀρνίθων ἐντός 
(τελεῦται γὰρ ἐντός), τοῖς δὲ τῶν ἰχθύων ἐκτὸς διὰ τὸ ἔξω 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ μαλακία ποιεῖται τὸν 
τόκον, οἷον σηπίαι καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ τὰ μαλακός ρακα, 

οἷον κάραβοι καὶ τὰ συγγενῆ τύτοις" τίκτει γὰρ ἐξ ὀχείας 
καὶ ταῦτα, καὶ συνδυαζόμενον τὸ ἄρρεν τῷ θήλει πολλάκις 

“ροΐεσθαι ἀτελές, ἐπεὶ συμβαύει γε ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ταὐ- 35 ὦπται. διόπερ ἀδ᾽ ἱςορικῶς ἐδὲ ταύτῃ φαΐύνονται λέγοντες οἷ 

2. καὶ] εἰσι Ζ. ἢ 3. περ] περὶ τὸν ῬῚ πεὶ τῦ 8. 1 ἃ. ἡρωδοτὸος Ζ. ἡ 6. ὀχεύειν αὑτὸν ῬΡ αὑτὸν --- ὕαιναν ογὰ Ζ. ἢ ἾἼ. ἡ οτὰ (8, ἢ 
ἣν οἱ δ 7. 18. γένος αὐτῶν τῶν σελαχωδῶν ὁ πολύσπερμον ὅλως. καὶ Ὁ ὅλως οπι (5 Κ. [ 19. ἔτι] ὅτι Κ΄, ΠΤ γε οπι δῈ. || ὑποζώματι 
5. 1 24. ὕτως] καὶ Ζ. 1] ἐκεῖνοι] οἱ ἄρρενες ΚΖ. ᾿ἱὶ ἀπορραίνουσι] τὸν θορὸν ἀπορραύνουσι Τ᾽, τὸ θορὸν ἀπορριιύειν 8, οπι Ζ. [! ἔχουσι τὸν 
θερὸν Υ. 11 28. τοῖς ἄνω] τῶ ἄνω Υ.. ἢ ὑποξ...οἰς Ζ. ᾿ ὀρνίθων Υ(. Π 29. τιλεῦνται Ῥ, τελεῖῦῖνται δ. 1 34. τὸ κύημα οι Ζ. ἢ 32. τελεῖς 
ὡσιν] γένεσιν Ζ. ἢ 33. ποιεῖται ϑΆΥ͂, ἢ 31. τελεῖται δ΄. ἢ 35. ταυτό ῬΘΥ͂ 

4. οὖν οταὰ Τ. ᾿ γε ῬῚ ογὰ δ}. ἢ 2. ὠχευμύα Ζ. " ἁ. δὴ ῬΘΥ. ἵ αναυξη Ζ, ἀναυξῆσθαι (ομλῖ880 ὄντα) 8. 11 ὅταν δ᾽ ὀχευθῇ 

ῬΦΥ͂. τ 1. μεταβαλεῖν Ῥ. Τ 8. ὧὥριςαι] συνίζξαται Ζ. Π τῶ δ. || 9. ἐπιρραίνουσιν Ζ. 1 10. τότοις. ἐπὶ δὲ τῶν ὀρνίθων τοῦτο συμβέβηκῳ 

Ῥδ.1 13. εἰς οτα 5. [Π 15. τελειωθῆναι 5. Π 11. καὶ τὰ ἄρρενα οἵα Ζ. ἢ 19. ζῶον Υ΄. ἢ 20, ἣν ΡΖ. 1 ἄρρην 5.7. 1} 21. τι ροεῖ.- 
τοιοῦτον ῬῚ οὐὰ 8..}} 292. περὶ αὐτῶν οτα Ζ. || 24 οἱ 26. τετελειωκεν 5}. ἢ 26. αὐτῶν Ζ. ᾿ 21. συνδιασμῶν δ. ἢ 28. γυόμοα δ. ἢ 
82. σηκία ΘΚ. 
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φάσκοντες τὸς ἰχθὺς πάντας εὗαι θήλεις καὶ τίκτειν οὐκ 

ἐξ ἐχείας. τὸ γὰρ ταῦτα μὲν ἐξ ὀχμίας οἴεσθαι, ἐκεῖνα δὲ 
μή, ϑαυμαςόν" εἴ τε τῆτ᾽ ἐλελάθει, σημεῖον ἀπειρίας. γί- 
νεται δὲ ὁ συνδυασμὸς τότων χρονιώτερος πάντων, ὥσπερ 
τῶν ἐντόμων, εὐλόγως" ἄναιμα γάρ ἐςι, διόπερ ψυχρὰ 5 

τὴν φύσι. ταῖς μὲν οὖν σηπίαις καὶ ταῖς τευθίσι δύο τὼ 
φὰ φαύεται δι τὸ διηρθρῶσθαι. τὴν ὑφέραν καὶ φαίνεσθαι 
ἩρελϑΝ τὸ δὲ τῶν πολυπόδων ἐν ᾧόν. αἴτιον δ᾽ ἡ μορφὴ 

στρογγύλη τὴν ἰδέαν ἴσα καὶ σφαιροειδής" ἡ γὰρ σχίσις 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Γ΄ 

δὲ γίγνεται τέλειον, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἰχθύων εἴρηται πολε: 
λάκις, τὰ δ᾽ ἐν αὑτοῖς ζῳοτοκοῦντα τρόπον τινὰ μετὼ τὸ 
σύςημα τὸ ἐξ ἀρχῆς φοειδὲς γύεται" περιέχεται γὰρ τὸ 
ὑγρὸν ὑμόι λεπτῷ, καθάπερ ἂν εἴ τις ἀφέλοι τὸ τῶν ᾧῶε 
ὄςρακον" διὸ καὶ καλῦσι τὰς τότε γιγνομένας τῶν κνημά- 
τῶν φθορὼς ἐκρύσεις. τὼ δ᾽ ἔντομα καὶ γονᾷ τὰ γεννῶνται 
σκώληκας, καὶ τὰ γιγνόμενα μὴ δὶ ὀχείας ἀλλ' αὐτό- 
ματα ἐκ τοιαύτης γίγνεται πρῶτον συς σεως. δεῖ γὰρ καὶ 
τὼς κάμπας εἶδος τιθέωι σκώληκος, καὶ τὰ τῶν ἀρα χρίων. 

᾿ ἄδηλος πληρωθείτης ἐστό. δικρόα δὲ καὶ ἡ τῶν καράβων το καίτοι δόξειεν ἂν φοῖς ἐοικέναι διὰ τὴν τὸ σχήματος περι- 
ἐςὶν ὑςέρα. ὠποτίκτουσι δὲ τὸ κύημα ἀτελὲς καὶ ταῦτα 
ταντα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. τὼ μὲν ὅν καραβώδη τὰ θή- 

λεα πρὸς αὑτὰ ποιεῖται τὸν τόκον (διόπερ μείζωος ἔχει τὰς 
τλάκας τὼ θήλεα αὐτῶν ἢ τὰ ἄρρενα, φυλακῆς χάριν τῶν 

φέρειαν καὶ τούτων ἔνια καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων" ἀλλ᾽ ὁ 
τῷ σχήματι λεκτέον ὑἐδὲ τῇ μαλακότητι καὶ σκληρότητι 
(καὶ γὼρ σκληρὼ τὰ κυήματα γίγνεται ἐνίων) ἀλλαὰ τῷ 
ὅλον μεταβάλλειν καὶ μὴ ἐκ μορία τινὸς γίνεσθαι τὸ Ὦῷον. 

φῶν), τὰ δὲ μαλάκιω ἔξω. καὶ τοῖς μὲν θήλεσι τῶν μά- ι5 προελθόντα δὲ παντα τὰ σκωληκώδη καὶ τὰ μεγέθες λα- 
λωκίων ἐπιρραΐνει ὁ ἄρρην, καθάπερ οἱ ἄρρενες ἰχθύες τοῖς 
φοῖς, καὶ γίγνεται συνεχὲς καὶ κολλῶδες" τοῖς δὲ καρα- 
βώδεσιν ὅτ᾽ ὦπται τοιῶτον ὅτ᾽ εὔλογον. ὑπό τε γὼρ τῇ θη- 
λείῳ τὸ κύημα καὶ σκληρόδερμόν ἐςι, καὶ λαμβεει αὖ- 

βόντα τέλος οἷον φὸν γίγνεται" σκληρύνεταί τε γὰρ πρὶ 
Ἄ οοΝ Ν ᾽ ν. » Ἀ ΄ 

αὐτὼ τὸ κέλυφος, καὶ ὠκινητίζεσι κατὰ τῦτον τὸν καιρόν, 
δῆλον δὲ τῦτο ἐν τοῖς σκώληξι τοῖς τῶν μελιττῶν καὶ σῴε- 

κῶν καὶ ταῖς κώμπαις. τύότου δ᾽ αἴτιον ὅτι ἡ φύσις ὡστε- 

ξησιν καὶ ταῦτα καὶ τὰ τῶν μαλακίων ἔξω, καθάπερ καὶ ἢ ρανεὶ πρὸ ὥρας φοτοκεῖ διὰ τὴν ἀτέλειαν τὴν αὑτῆς, ὡς 
τὰ τῶν ἰχθύων. προσπέφυκε δ᾽ ἡ γιγνομένη σηπία τοῖς ὠοὶς 

κατὰ τὸ πρόσϑιον᾽ ταύτῃ γὰρ ἐνδέχεται μόνον" ἔχει γὰρ 
μένον ἐπὶ ταὐτὸ τὸ ὀπίσθιον μέρος καὶ τὸ πρόσθιον. τὸ δὲ 
σχῆμα τῆς θέσεως ὃν ἔχει γιγνόμενα τρόπον, δεῖ θεωρεῖν 
ἐκ τῶν ἱςαριῶν. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ζῴων τῆς γαέσεως εἴρηται, 
9 καὶ πεζῶν καὶ πτηνῶν καὶ 'πλωτῶν' περὶ δὲ τῶν ἐντόμων 

καὶ τῶν ὀςρακοδέρμων λεκτέον κατὰ τὴν ὑφηγημώην μέθο- 
δον. εἴπωμεν δὰ πρῶτον περὶ τῶν ἐντόμων, ὅτι μὲν οὖν τὼ 

ὄντος τῇ σκώληκος ἔτι ἐν αὐξήσει ὧΦ μαλακῦ. τὸν αὐτὸν 
δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαΐει πάντων τῶν μὰ 

ἐξ ὀχείας γιγνομένων ἐν ἐρίοις ἥ τισιν ἄλλοις τοιότοις, καὶ 
» , -΄-νσ ,ὔ Ἀ Ἁ Ἁ »“ Λ ΄ τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν. πάντα γὰρ μετὼ τὴν τῷ σκώληκος φύ- 

25 σιν ἀὠκινητίσαντα, καὶ τῷ κελύφους περιξηρανθέτος, ματὼ 
ταῦτα τέτε ῥαγέντος ἐξέρχεται καθάπερ ἐξ ὡΐ ζῷον ἐτι- 
τελεσθὲν ἐπὶ τῆς τρίτης γενέσεως, ὧν τὰ πλεῖςα πτερωτὼ 
τῶν πεζῶν ἐςύ. κατὰ λέγον δὲ συμβαίνει καὶ τὸ θαυμα- 
σθὰν ὧν δικαίως ὑπὸ πολλῶν. αἴ τε γὰρ κάμπαι λαμβα- 

-“ ΄ Ἁ ,ὔ ’,ὔ Ν “ ΝῚ “ 

μὲν ἐξ ὀχείας γίνεται τῶν τοιότων τὼ δ᾽ αὐτόματα, πρό- 30 νουσαι τὸ πρῶτον τροφὴν μετὰ ταῦτα ὑκέτι λαμβάνουσι, 
τερον ἐλέχθη, πρὸς δὲ τότοις ὅτι σκωληκοτοκεῖ καὶ διὼ τίν᾽ 

᾿ Ν ,ὔ , 

αἰτίαν σκωληκοτοκεῖ, σχεδὸν γὰρ ἔοικε παντα, τρόπον τινὼ 
“ Ἀ » Ἶ ᾿ 

σμωληκοτοκεῖν πρῶτον" τὸ γῶρ ἀτελέςατον χύημα τοιῶτόν 
3 ᾽ “ δὲ ὶ -“, “ ᾿ - ᾿ -“ ΤᾺ 
ἐξιν. ἐν πᾶσι δὲ καὶ τοῖς ζῳοτοκῦσι καὶ τοῖς ὠοτοκῖσι τ 

ἀλλ' ἀκοητίζυσιν αἱ καλύμεναι ὑπό τινων χρυσαλλίβδες, καιὲ 
τῶν σφηκῶν οἱ σκώληκες καὶ τῶν μελιττῶν, μετὰ ταῦτα 
αἱ καλέμεναι νύμφαι γύονται, καὶ τοῦτον ἐδὶὲν ἔχουσιν" 
καὶ γὼρ ἡ τῶν φῶν φύσις ὅταν λάβῃ τέλος, ἀναυζής ἐς! 

λειον ᾧὸν τὸ κύημα τὸ πρῶτον ἀδὶέριςοον ὃν λαμβάνει τὴν 35 τὸ δὲ πρῶτον αὐξάνεται καὶ λαμβάνει τροφήν, ἕως ὧν δὲο- 

αὔξησιν" τοιαύτη δ᾽ ἐςὶν ἡ τὸ σκώληκος φύσις. μετὰ δὲ ρισθὴ καὶ γέηται τέλειον φέν, τῶν δὲ σκωλήκων οἱ μὲν 

το τὰ μὲν φοτοκεῖ τὸ κύημα τέλειον, τὰ δ᾽ ἀτελές, ἔξω ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς τὸ τοῦτον ὅθεν τρεφομώοις ἐπιγίγνεται 
- 4 
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φοίῖῦτον περέτωμα,, οἷ τε τῶν μελιττῶν καὶ σφηκῶν" οἱ δὲ διαπονεῖται γόνον. ἀλλὼ μὴν ὑδὲ τὰς μὲν μελίττας θηλείας 
λαμβάνυσι θύραθεν, ὥσπερ αἴ τε κάμπαι καὶ τῶν ἄλλων εἶναι τὸς δὲ κηφῆνας ἄρρενας εὔλογον" ὑδενὶ γὰρ τὸ πρὸς 
τινὸς σκωλήκων, διότι μὲν ὧν τριγενῆ τε γίγνεται τὰ τοιαῦ- ὠλκὴν ὅπλον τῶν θηλειῶν ὠποδίδωσιν ἡ φύσις, εἰσὶ δ᾽ οἱ 

τά, καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐκ κρυμύων ἀκινητίζει πάλιν, εἴρη- μὲν κηφῆνες ἄκεντροι, αἱ δὲ μέλιτται πᾶσαι κέντρον ἔχρ» 
ται" γίγνεται δὲ τὰ μὲν ἐξ ὀχείας αὐτῶν, καθάπερ οἷ τε 5 σιν. ὑδὲ τὐναντίον εὔλογον, τὼς μὲν μελίττας ἄρρενας τοὺς 
ὄρνιθες καὶ τὼ ζῳοτόκα καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖςοι, τὰ δ᾽ δὲ κηφῆνας θήλεας" ὑδὲν γὰρ τῶν ἀρρένων εἴωθε διαπονεῖ- 
αὐτόματα, καθαπερ ἔνια τῶν φνομένων. σθαι περὶ τὰ τόωνα,, νῦν δ᾽ αἱ μέλιτται τῦτο ποῶσιν. ὅλως 

10. ἥἩ δὲ τῶν μελιττῶν γώεσις ἔχει πολλὴν ὠπορίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἐπειδὴ φαίνεται ὁ μὲν τῶν κηφήνων γόνος ἐγγινόμενος 
γάρ ἐςι καὶ περὶ τὸς ἰχθῦς τοιαύτη τις γόεσις ἐνίων ὥστ᾽ καὶ μηθενὸς ὄντος κηφῆνος, ὁ δὲ τῶν μελιττῶν οὐκ ἐγ- 
ἄνευ ὀχείας γεννῶν, τοῦτο συμβαίνειν ἔοικε καὶ περὶ τὰς 10 γινόμενος ἄνευ τῶν βασιλέων, διὸ καὶ φασί τινες τὸν τῶν 
μελίττας ἐκ τῶν φαινομένων. ἀνάγκη γὰρ ἤτοι φέρειν αὐ- κηφήνων φέρεσθαι μόνον, δῆλον ὡς ὅτ᾽ ἐξ ὀχείας γίνονται, ̓  

ΑΗ »»Ὦ φὼς ἄλλοθεν τὸν γόνον, ὥσπερ τινές φασι, καὶ τοῦτον ἢ ὅτ᾽ ἐξ ἑκατέρν τὸ γόνς αὐτῷ αὐτῷ συνδυαζομένου, ὅτ᾽ ἐκ 
φυόμενον αὐτόματον ἢ ἄλλιυ τινὸς ζῷα τύετοντος, ἢ γεννᾶν 
αὐταῖς, ἢ τὸν μὲν φέρειν τὸν δὲ γεννῶν (καὶ γὰρ τῦτο λέ- 

μελιττῶν καὶ κηφήνων. τό τε τῦτον φέρειν μόνον διά τε τὰ 
εἰρημένω ἀδύνατον, καὶ ἀκ εὔλογον μὴ περὶ πᾶν τὸ γένος 

γυσί τινες, ὡς τὸν τῶν κηφήνων μόνων φέρουσι γόνον), καὶ 15 αὐτῶν ὅμοιόν τι συμβαίνειν πάθος. ἀλλὼ μὴν ἐδ’ αὐτὼς 
γεννᾶν ἢ ὀχευομένας ἢ ἀνοχεύτους, καὶ ὀχευομένας γεννῶν 
ἤτοι ἕκαςον γόος καθ᾽ αὐτὸ ἢ ἕν τι αὐτῶν τἄλλα ἢ συν- 

δυαϊζόμενον ἄλλο γόος ἄλλῳ, λέγω δ᾽ οἷον μελίττας μὲν 
γίγνεσθαι ἐκ μελιττῶν συνδυαζομένων, κηφῆνας δ᾽ ἐκ κη- 

τὰς μελίττας ἐνδέχεται τὼς μὲν ἄρρενας εἶναι τὼς δὲ θη- 
λείας" ἐν πᾶσι γὰρ διαφέρει τοῖς γόεσι τὸ θῆλυ καὶ τὸ 
ἄρρεν, κἀν ἐγένων αὐταὶ αὑτάς" νῦν δ᾽ οὐ φαίνεται γν- 
νόμενος ὁ γόνος αὐτῶν, ἐὰν μὴ ἐνῶσιν οἱ ἡγεμόνες, ὡς 

φήνων καὶ τὺς βασιλεῖς ἐκ τῶν βασιλέων, ἢ πάντα τἄλλα Ὁ φασίν. κοινὸν δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐξ ἀλλήλων γόεσιν͵ καὶ 

ἐξ ἑνὸς οἷον ἐκ τῶν καλουμένων βασιλέων καὶ ἡγεμόνων, ἢ 
ἀκ τῶν κηφήνων καὶ τῶν μελιττῶν" φασὶ γάρ τινες τοὺς 
μὲν ἄρρενας εἶναι τοὺς δὲ θήλεις, οἷον τὼς μὲν μελίττας 

ἄρρενας τὸς δὲ κηφῆνας θήλεας. ταῦτα δ᾽ ἐςὶ πάντα ἀδύ- 

πρὸς τὴν ἐκ τῶν κηφήνων, καὶ χωρὶς καὶ μετ᾽ ἀλλήλων, τὸ 
μηδέποτε ὦφθαι ὀχευόμενον μηθὲν αὐτῶν" εἰ δ᾽ ἦν ἐν αὐὖ- 
τοῖς τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, πολλάκις ἂν τῦτο συνέβαινεν. 
λείπεται δ᾽, εἴπερ ἐξ ὀχείας γίγνεται, τὸς βασιλεῖς γεννᾶν 

γάτα συλλογιζομένοις τὰ μὲν ἐκ τῶν συμβαινόντων ἰδίᾳ 15 συνδυαζομένους. ἀλλ᾽ οἱ κηφῆνες φαίνονται γιγνόμενοι καὶ 
περὶ τὰς μελίττας, τὼ δ᾽ ἐκ τῶν κοινοτέρων τοῖς ἄλλοις 
ζῴοις. εἴτε γὰρ μὴ τίκτουσαι φέρασιν ἄλλοθεν, ἔδει γίγνε- 

μὴ ἐνόντων ἡγεμόνων, ὧν ὅτε φέρειν οἷόν τε τὸν γόνον τὰς 

μελίττας ὅτε γεννῶν αὐτὼς ὀχευομένας. λείχεται δή, κω- 
σθαι μελίττας καὶ μὴ φερεσῶν τῶν μελιττῶν ἐκ τἴ τόπον θάπερ φαίνεται συμβαῖνον ἐπί τινων ἰχθύων, τὰς μελίττας 
ἐξ ὃ τὸ σπέρμα φέρουσιν. διὰ τί γὼρ μετενεχθέντος μὲν ἄνευ ὀχείας γεννῶν τὸς κηφῆνας, τῷ μὲν γεννῶν ὅσας θη- 
ἔξαι, ἐκεῖ δ᾽ ἐκ ἔςαι; προσήκει γὰρ ὑδὲν ἧττον, εἴτε φυό- 30 λείας, ἐχόσας δ᾽ ἐν αὐταῖς, ὅσπη τὰ φυτά, καὶ τὸ λυ 
Μάνον ἐν τοῖς ἄνθεσιν αὐτόματον εἴτε ζῴε τινὸς τίκτοντος. κἀν καὶ τὸ ἄρρεν. διὸ καὶ τὸ πρὸς τὴν ἀλκὴν ἔχυσιν ὅ ὄργανον" ἐ 
εἶ γε ζῳν τινὸς ἑτέρε τὸ σπέρμα ἦν, ἐκεῖνο ἔδει γίγνεσθαι ἐξ γὰρ δεῖ θῆλυ καλεῖν ἐν ᾧ ἄρρεν μή ἐςι κεχωρισ μέσον, εἰ 
αὐτοῦ, ἀλλὰ μὴ μελίττας. ἔτι δὲ τὸ μὲν μέλι κομίζειν δ᾽ ἐπὶ τῶν κηφήνων τῦτο φαῤιπῶι συμβαδον καὶ γιγνόμενσι 

εὔλογον (τροφὴ γάρ), τὸ δὲ τὸν γόνον ἀλλότριον ὄντα καὶ μὴ ἐξ ὀχείας, ἤδη καὶ κατὰ τῶν μελιττῶν καὶ τῶν βασιλέων 
μὴ τροφὴν ἄτοπον. τος γὰρ χάριν; πάντα γὰρ ὅσα 85 τὸν αὐτὸν ἀναγκαῖον εἶναι λόγον καὶ μὴ γονᾶσθαι ἐξ ὀχείας. 
πραγματεύεται περὶ τὰ τέινα, περὶ τὸν φαινόμενον οἰκεῖον εἰ μὲν ἦν ἄνευ τῶν βασιλέων ἐφαίνετ᾽ ἐγγινόμενος ὁ γόνος 

4. τοῦτον] τοιίῦτο ἡ τροφὴ «8, οπι Ζ. ἢ 3. γίγνεταί τε 5. ἢ τὰ τοιαῦτα οἵα Ζ. ἢ 8. εἴπερ Ζ. ἢ 9. τις ὁπ 8. Π 15. μόνον Ῥι ογὰ 
ΔΎ. 16. ὠχενμένους 8, ὠχευμένας Ῥ. ἢ ὀχευμένας 5, ὠχευμένας Ῥ. ἢ 17. ἑαντὸ .5. 1} ἑνί τιῖ Ζ. {Π19. μελιττῶν] τῶν (δ οἱ ἑοτίαϑ8ς Ζ, ἢ 
20. καὶ τὸς -- 22, κηφήνων οπὶ Ζ. 22. τῶν ροβὲ καὶ οπῃ »,5. ἢ 23. οἷον] οἱ δὲ ῬΑΤΖ. Π 24. τὸς 5, ᾿ 28, μελισσῶν 57. [ἐν 

τοῖς τόποις Ζ. ἢ 29. ὧν ΡΖ. ἵ 31. εἴτι .5. 1 καὶ 5, }} 82. τε ῬΑΎ. ᾿᾿ τινὸς ζών 5. ἢ ἱκεὺδ γε ἔδει γενέσθαι 5. ἢ 33. ἔςι δι ἢ 34. 
τροφὴ γάρ οτὰ ΘΚ. ἢ] τὸ δὲ τὸν] τὸν δὲ (8. 1} 35. τίνος γὰρ χάριν οπὶ .5Ζ. 

4. μὲν οπι δ... ἢ 2, ὑδεὴ γὰρ] ὑδὲν γὰρ τῶν ἀρρένων εἴνθε διαπονεῖσθαι περὶ τὰ τέκνα, καὶ Ῥ΄ 1 3, ἀποδίδωσι τῶν ϑηλειῶν 5. ἢ 4. 
ἔχυσαι .5. ἢ 6. θήλεις Ῥ θηλείας .5Ζ. ἢ 8. πὴ 8. ἢ 11. ὡς} ἦν ὡς ῬΘΥ. ἢ ὑκ Ζ. ᾿ 418. αὖται αὐτίς .δ. ἢ 22, μήποτε Ζ. [[|26. ὧν 

οῖὰ 5. ἢ 28. τινων] τῶν ῬΘῪ. αὶ 29. τῶν Ζ. ᾿ 30. καὶ οτι ΝΥ. ΠΠ[31. τὸ φαΐ πρὸς οτὰ (67. 33. γιγνόμενον (δ Υ͂. ᾿ 31, κατὰ] τὴ 
,5., 85. εἶναι λόγον ἀναγλαῖον 8. ἢ 836. ὅν οἵα Ῥ. Π φαίνεται 5 Κ΄ 
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τῶν μελιττῶν, κἀν τὰς μελίττας ἀναγκαῖον ἥν ἐξ αὑτῶν λῶς ὥς᾽ αἰὲ διαμέειν ὄντα τὰ γόη καὶ μηδὲν ἐλλέε, 

ἄνευ ὀχείας γίγνεσθαι. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ τῶτ᾽ ὁ φασιν οἷ περὶ μὴ πάντων γεννώντων, εὔλογον δὲ καὶ τῦτο συμβαύει, ἡ 
τὴν θεραπείαν τότων τῶν ζῴων ὄντες, λείπεται τὰς βασιλεῖς μὲν ταῖς εὐετηρίαις μέλι καὶ κηφῆνας γύεσθαι πολλός, ὁ 
καὶ αὑτὸς γεννᾶν καὶ τὰς μελίττας, ὄντος δὲ περιττῷ τὸ δὲ ταῖς ἐπομβρίαις ὅλως. γόνον πολύν. αἱ μὲν γὰρ ὑγρ 
γότες καὶ ἰδίς τῷ τῶν μελιττῶν, καὶ ἡ γέεσις αὐτῶν ἴδιος ς τητες περίττωμα ποῖΐῶσι πλεῖον ἐν τοῖς σώμασι τῶν ἡγιμέ. 
εἶναι φαίνεται. τὸ μὲν γὰρ γεννᾶν τὰς μελίττας ἄνευ ὑχείς νων, αἱ δ᾽ εὐετηρίαι ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν" ἔλαττον γὰρ ἦν 
ας εἴη ἂν καὶ ἐπ’ ἄλλων ζῴων συμβαῖνον, ἀλλὰ μὴ τὸ τῷ μεγέθει δεῖται τῆς εὐετηρίας μῶλλον. εὖ δὲ καὶ τὸ τὰ ὦ 

αὐτὸ γένος ᾿γεννῶν. ἴδιον" οἱ γὼρ ἐρυθρῖνοι γεννῶσιν ἐρυθρίους βασιλεῖς ὥσπερ πεποιημένες ἐπὶ τέινωσιν ἔσω μέσ, ἀφι- 

καὶ αἱ χανναι χιαίννας. αἴτιον δ᾽ ὅτι καὶ αὐταὶ γεννῶνται μώνς τῶν ἀναγκαίων ἔργων, καὶ μέγεθος δὲ ἔχειν, ὅστῃ 
αἱ μέλιτται ὑχ ὥσπερ αἱ μυῖαι καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων, το ἐπὶ τεκνοποιίαν συςἄγτος τῇ σώματος αὐτῶν' τίς τι χε 
ἀλλ᾽ ἐξ ἱτέρε μὲν συγγενῦς δὲ γένς. γίγνονται γὰρ ἐκ τῶν φῆνας ἀργὸὺς ὧτ' ὑδὲν ἔχοντας ὅπλον πρὸς τὸ διαμάχιῥω 
ἡγεμόνων. διὸ καὶ ἔχει ἀνάλογόν πως ἡ γένεσις αὐτῶν. οἷ περὶ τῆς τροφῆς, καὶ διὰ τὴν βραδυτῆτα τὴν τῷ σώματι, 
᾿μὲν γὰρ ἡγεμόνες μεγέθει μὲν ὅμοιοί εἰσι τοῖς κηφῆσι, τῷ αἱ δὲ μέλιτται μέσαι τὸ μέγεθός εἶσιν ὠμφυῖν (χρήσιμι 

δὲ κώτρον ἔχειν ταῖς μελίτταις. αἱ μὲν ὄν μέλιτται κατὰ γὰρ ὕτω πρὸς τὴν ἐργασίαν), καὶ ἐργάτιδες ὡς καὶ τέρω 
τ᾽ ἐοίκασιν αὐτοῖς, οἱ δὲ κηφῆνες κατὼ τὸ μέγεθος. ὠ- τ6 τρέφυσαι καὶ πατέρας. ὁμολογόμενον δ᾽ ἐςὶ καὶ τὸ ἐπε» 

γάγκη γάρ τι παραλλάττειν, εἰ μὴ δεῖ ἀεὶ τὸ αὐτὸ γένος λυθεῖν τοῖς βασιλεῦσι τῷ τὴν γώεσιν ἐκ τύτων εἶναι τὸ τῶ 

ἐξ ἱκάςν γύεσθαι. τῦτο δ᾽ ὠδύνατον" πᾶν' γὼρ ὧν τὸ γένος μελιττῶν (εἰ γὰρ μηθὲν τοῦτον ὑπῆρχεν, ὑκ εἶχι λην 
ἁγεμόνες ἦσαν. αἱ μὲν ὅν μέλιτται κατὰ τὴν δύναμιν αὐ- τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν ἡγεμονίαν αὐτῶν), καὶ τὶ τὸ 
τοῖς ὡμοίωνται καὶ τῷ τίκτειν, οἱ δὲ κηφῆνες κατὰ τὸ μές. μὲν ἐᾶν μηθὲν ἐργαζομένες ὡς γονεῖς, τὸς δὲ κηφῆνας κα 
γεθορ᾽ εἰ δ᾽ εἶχον καὶ κέντρον, ἡγεμένες ἂν ἦσαν. νῦν δὲ 20 λάζειν ὡς τέκνα" κάλλιον γὰρ τὰ τέκνα κολάζειν καὶ ὦ 

τοῦτο λείπεται τῆς ὠπορίας᾽" οἱ γὰρ ἡγεμόνες ἀμφοτέροις μηθέν ἐς!ν ἔργον. τὸ δὲ τὰς μελίττας γεννῶν πολλὰς αὐτὰς 
ἐοίκασιν ἐν τῷ αὐτῷ τοῖς γένεσι, τῷ μὲν κέντρον ἔχειν ταῖς ὄντας ὀλίγες τὸς ἡγεμόνας παραπλήσιον ἔοικε συμβαύω 
μελίτταις, τῷ δὲ μεγέθει τοῖς κηφῆσιν. ἀγαγκαῖον δὲ καὶ τῇ γενέσει τῇ τῶν λεόντων, οἱ τὸ πρῶτον πότε γονήταπα 
τὸς ἡγεμόνας γίεσθαι ἔκ τινος. ἐπεὶ ἦν ὅτ᾽ ἐκ τῶν μελιττῶν ὕςερον ἐλάττω γωονῶσι καὶ τέλος ἕν, εἶτ᾽ ἐδέν. οἱ δ᾽ γε 
ὅτ᾽ ἐκ τῶν κηφήνων, αὐτοῖς ἀναγκαῖον καὶ αὐτοὺς γεννῶν. 25 μόνες τὸ μὲν πρῶτον πλῆθος, ὕςερον δ᾽ ὀλίγυς αὐτός, κά" 
γίνονται δ᾽ ἐπὶ τέλει οἱ κύτταροι αὐτῶν: καὶ ὁ πολλοὶ τὸν κεύων μὲν ἐλάττω τὸν γόνον, αὐτῶν δ᾽ ἐπεὶ τῷ τλήθες ὁ 

ἀριθμόν. ὥςε συμβαύει τὰς μὲν ἡγεμόνας “γεννᾶν μὲν καὶ φεῖλε, τὸ μέγεθος αὐτοῖς ἀπέδωκεν ἡ φύσις. ἐκ μὲν ἢ ἢ 
αὑτός, γενῶν δὲ καὶ ἄλλο τι γέος (τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τῶν λόγου τὰ περὶ τὴν γένεσιν τῶν μελιττῶν τῦτον ἔχεν φαῦε 
μελιττῶν), τὰς δὲ μελίττας ἄλλο μέν τι γεννῶν, τὸς κη- ται τὸν τρόπον, καὶ ἐκ τῶν συμβαίνειν δυκύντων τὶ εν 

φῆνας, αὐτὰς δὲ μηκέτι γενῶν, ἀλλὰ τῦτ᾽ ἀφῃρῆσθαι αὐ- 3 τάς" ὁ μὴν εἴληπταί γε τὰ συμβαίνοντα ἱκανῶς, ἀλλ᾽ ἰδ 
τῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἀὴ τὸ κατὰ φύσιν ἔχει τάξιν, διὰ τῶτο τῶν ποτε ληφθῇ, τότε τῇ αἰσθήσει μᾶλλον τῶν λόγον τιζενν 
κηφήνων ἀναγκαῖον καὶ τὸ ἄλλο τι γώος γεννῶν ἀφῃρὴ- τέον, καὶ τοῖς λόγοις, ἐὰν ὁμολογούμενα δεικνύωτι τοῖς 
σϑαι. ὅπερ καὶ φαίνεται συμβαῖνον" αὐτοὶ μὲν γὰρ γίγνον. φαινομένοις. πρὸς δὲ τὸ μὴ ἐξ ὀχείας γύεσθαι τημέβ 
ται, ἄλλο δ᾽ ἐθὲν γεννῶσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τρίτῳ ἀριθμῷ πές καὶ τὸ τὸν γόνον φαίνεσθαι μικρὸν ἐν τοῖς τῷ κηρίου κυτῖεν 
ρας ἔσχεν ἡ γέεσις. καὶ ὕτώ δὴ συνέξηκε τῇ φύσει καα- 35 ρίοις" ὅσα δ᾽ ἐξ ὑχείας τῶν ἐντόμων γενχῶται, συνδνάζειι 

4. καὶ 57. 1 2. ὕ ογὰ 7. ἢ ἅ. αὐτὸς ἔντας γενᾶν 8. Πὄ ὄντος -- 6. μελίττας οτὰ Ζ. ἢ ἅ. τὸ ουλ } 5. ἢ 5. τῷ οὰ δ 7 1 ἢ 

εἶναι] ἰφὶν ἴδιος ὡς Ῥ. ᾿ 1. ἐἢ} εἰ Ζ, ΠῚ μὴν τὸ (δ. τὸ μὴ τὸ οοττ Ζ, τὸ μὴ Ῥ. ἢ 8. γεννᾶν] συμβαινον Υ΄ 1] 9. αὗται δ ἢ 11. ἰξ οι Δ] 
δὲ γίννς οτὰ Ζ. Π 12. καὶ γύνεσις -- ὅ 25. ὀλέγυως αὐτός] πα ροκὶ 761 α ἀ. δὲ μοπὶϊ δ, ἴῃ [0]1ο γεοθηιὶ Ζ. ΠΠ 14. ταῖρ] καὶ ταῖς τ 2} 
48. ἦσαν] ἀν ἤσαν Ῥ. {{19. τὸ Υ. ᾿ 20. καὶ οαι }. 1 31. ἀπορία ,} δάαϊξ Υ καὶ χδὴ λέλυται" τὰ προειρημένα γὰρ ἢ λύσις τῆς ἐτύμερ ἢ 

23. ταῖς δ. Π 25. αὐτοὺς Υ, 1] 26. κύταροι τς Ζ. 27. συμβαίνειν ὅ. ἢ 30. αὐτὺς ΥΖ, | ἀφαιρεῖσθαι δ. }} 32. γένος οἵα τὸ Ζ. 
2. συμβαίνει 8. 1} 3. μὲν οπ Ῥϑ εἰ τε Ζ. |! ἄ. γὰρ] ἦν το Ζ. 1| 5. περίττωμα τι ποιῦσι τε Ζ. ἢ πλεῖον ποιῖσιν 8. ἢ 6. ἰλέπε 

ἡὰρ ὅντα Ῥ. ἢ] 7. τὸ οτὰ τς Ζ. ἢ! 8. ἐπὶ τῇ τεκνώσει . 11 9. μεγέθει 5. Π δὲ οτὰ ». ἢ 10. συνιςάντα. ὁ σώματα 5. ἢ} δὲ Ρ. 11 13. 
τὴν δηΐο τῷ οπὰ δ 7 εἰ το. Ζ. [{13. χρήσιμαι Ῥ. ἢ 15. τρέφνσι Ῥ, τρέφειν Ὑ. ᾿} τῶ τε Ζ. ἢ ἀκολυθεῖν ῬᾺ ἔτι. ἀκολνθῶν Τ. ἵ (6. ἡ 

Τ εἰ το Ζ. ' 117. ἔχει ΘΥ͂. ἢ 22. τὸς ἡγεμόνας ὀλῥμς τς Ζ. ἡ 23. τῇ δῃῖα τῶν οπὶ σς Ζ. {| 24. ὧν, εἶτ᾽ 1 ἐνίοτε (8, ἐνέντε δ᾽ 1 
εἶτα δ᾽ το Ζ. 25. ὕςξερον δ τὸ δ᾽ ὕξερον τς Ζ. [[ κακεῖνοι Ῥι5. } 26. ἱαντῶν Ζ. ᾿ ἀφείλετο μέγ. ΚΖ. ἵ 27. αὐτοῖς] ὃ αὐτοῖς [4 

- 938. ἔχειν φαδεται) ἔχει Ζ. || 29. τῶν τῦν δοκύντων συμβαίνειν 5.1. ἢ 30. ἄν Ζ, || 31. τῶν λόγων] ἢ τῷ λόγω ῬΘΧ., 
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μὲν πολὺν χρόνον, τίκτει δὲ τὠχέως καὶ μέγεθος ἔχον. 
σκωληκοειδές. περὶ δὲ τὴν γένεσιν τὴν τῶν συγγενῶν ζῴων 
αὐταῖς, οἷον ἀνθρηνῶν τε καὶ σφηκῶν, τρόπον τιν᾽ ἔχει πα- 

ραπλησίως πᾶσιν, ὠφήρηται δὲ τὸ περιττὸν εὐλόγως" ὁ 
γὰρ ἔχουσιν ὀθὲν θεῖον, ὥσπερ τὰ γέώος τὸ τῶν ἐμλσττοι: 
γονῶσι μὲν γὰρ αἱ μῆτραι καλούμεναι, καὶ τὰ πρῶτα 
συμπλάττυσί τῶν κηρίων, ὀχευόμεναι δὲ γονῶσιν ὑπ᾽ ἀλ- 

λήλων' ὦπται γὰρ πολλάκις ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν. πόσας 
δ᾽ ἔχυσι διαφορὰς ἢ πρὸς ἄλληλα τῶν τοιότων γενῶν ὅκα- 

Ἰ6Ι 

τὸ μὲν γὰρ πότιμον. γλυκὺ μὲν καὶ τρέφιμον, ἧττον 
δὲ σωματῶδες καὶ ψυχρόν. ἐςιν. διόπερ ὅσα ἄναιμα καὶ. 

δ Ν ᾿ ᾿ ᾽ ΄ 3 -» ,ὔ ᾿ » 
μὴ θερμὼ τὴν φύσιν, ὁ γύεται ἐν ταῖς λίμναις δὲ τῶν 
ὡλμυρῶν ἐν τοῖς ποτιμωτέροις, ἀλλ᾽ ἧττον, οἷον τὼ ὀςρα- 

5 κόδερμα καὶ τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόςρακα (πάντα, 
ν δ, ᾿ Ἂς “ Ν “ ) “4 Η “-“Ῥ.᾿ γὼρ ἄναιμα καὶ ψυχρὼ ταῦτα τὴν φύσιν ἐς()), ἐν δὲ ταῖς 

λιμνοθαλάτταις καὶ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς τῶν ποταμῶν γί- 
“ ν Υ̓́ ,ὔ ιν, 1 ν ᾿ ὁ - γονταῶι. ζητῦσι γὰρ ἅμα τήν τ᾽ ὠλέαν καὶ τὴν τροφήν, ἡ 

δὲ θάλαττα ὑγρά τε καὶ σωματώδης πολλῷ μᾶλλον τῷ 

ζον ἢ πρὸς τὰς μελίττας, ἐκ τῶν περὶ τὼς ἱςορίας ἀναγε- 10 ποτίμε καὶ θερμὴ τὴν φύσιν ἐςί, καὶ κεκοινώνηκε πάντων 
ραμμένων δεῖ θεωρεῖν. 

Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐντόμων τῆς γενέσεως εἴρηται πάν- 

41 των, περὶ δὲ τῶν ὀςρακοδέρμων λεκτέον. ἔχει δὲ καὶ τό- 

τῶν τὰ περὶ τὴν γένεσιν τῇ μὲν ὁμοίως τὴ δ᾽ ὑχ ὁμοίως 

τῶν μορίων, ὑγρῷ καὶ πνεύματος καὶ γῆς, ὥςε καὶ πάντων 
μετέχειν τῶν καθ᾽ ἕἔκαςον γινομένων ἐν τοῖς τόποις ζῴων." 

τὼ μὲν γὰρ φυτὼ θείη τις ἀν γὺς, ὕδατος δὲ τὰ ἔνυδρα, 
τὼ δὲ πεζὰ ὠέρος" τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ ἐγγύτερον 

τοῖς ἄλλοις, καὶ τῦτ᾽ εὐλόγως συμβαίνει. πρὸς μὲν γὰρ 15 καὶ πορρώτερον πολλὴν ποιεῖ καὶ βαυμαςὴν διαφοράν. τὸ 
τ ζῷα φυτοῖς ἐρύκασι, πρὸς δὲ τὰ φυτὼ ἴῳοις, ὥςε τρό- 
πὸν μέν τινα ὠπὸ σπέρματος Φδυεθαὶ γνόμενα, τρόπον 

δ᾽ ἄλλον ὧς ἀπὸ Ῥπέρ ματος, καὶ τῇ μὰ αὐτόματα, τῇ δ᾽ 

ἀφ᾽ αὐτῶν, ἢ τὰ μὲν ὕτως τὼ δ᾽ ἐκείνως, διὰ δὲ τὸ τοῖς 

δὲ τέταρτον γένος ὑκ ἐπὶ. τότων τῶν τόχων δεῖ ζητεῖν" καί- 

τοι βύλεταί γέ τι κατὼ τὴν τῷ πυρὸς εἶναι τάξιν" τῦτο γὰρ 
τέταρτον ἀριθμεῖται τῶν σωμάτων... ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ ἀεὶ 
φαίνεται τὴν μορφὴν ὑκ ἰδίων ἔχον, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρῳ τῶν σω- 

᾿ ΕΣ ζω 

φυτοῖς ἀντίςροφον ἔχειν τὴν φύσιν, διὰ τῶτο ἐν μὲν τῇ Ὑἢ ἢ μάτων" ἢ γὰρ ἀὴρ ἢ καπνὸς ἢ γῆ φαύεται τὸ πεπυρω- 
““.- " ᾽ Ἁ ’, Γ φΦ Ἀ ᾽ Ἁ “»λ »“ 2 - ΄ 

τῶν ὀςρακοδέρμων κ ἀθὲν ἡ ὑδορον τὶ γίγνεται γόος, οἷον τὸ μῶν ἀλλὰ δεῖ τὸ τοίξτον γένος Ὠπτεῖν ἐπὶ τῆς σελήνης: 

τῶν κοχλιῶν κἂν ἥ τι τοίζτον ἕτερον μὲν σπάνιον δέ, ἐν δὲ αὕτη ὙΕΡ φαύεται κοινωνῆσα τῆς τετάρτης ἀπος άφεως, 
τῇ θαλάττῃ. καὶ τοῖς ὁμοίοις ὑγροῖς πολλὰ καὶ παντοῦχ- ἀλλὰ περὶ μὲν τότων ἄλλος ὧν εἴη λόγος" Ἷ δὲ τῶν. ὭΣ 
«ὴν ἔχοντα. μορφήν. τὸ δὲ τῶν Φυτῶν ἡζος ἐν μὲν τῇ θα- κοδέρμων συνράτα) φύσις τῶν μὲν αὐτομάτως, ἐνίων, δὲ 

λαττῃ καὶ, τοῖς τοιύτοις μριρὸν καὶ πάμπαν ὡς εἰπεῖν ἐθέν, ἈΞ προϊεμητον τιγὼ ὀθάϊωι ἀφ᾽ αὐτῶν, πολλάκις δὲ γνομένων 
ἐν δὲ τῇ γῇ τὰ τοιαῦτα γίεται πάντα. τὴν γὰρ φύσιν καὶ τύτων ἀπὸ συςάσεως αὐτομάτης. δεῖ δὲ λαβεῖν τὰς 

ἀναίλογον ἔχει καὶ διέςηκεν, ὅσῳ ζωτικώτερον τὸ ὑγρὸν τὸ γενέσεις τὰς τῶν φντῶν. τότων γὰρ γίνεται τὰ μὲν ὠπὸ 
ξηρὰ καὶ γῆς ὕδωρ, τοσῦτον ἡ τῶν ὀςρακοδέρμων φύσις τῆς σπέρματος, τὰ δ᾽ ἀπὸ σπαραγμάτων ἀποφυτευομέων, ἔγια 

τῶν φντῶν, ἐπὴ βύλεταί γε ὡς τὰ φυτὰ πρὸς τὴν γῆν» δὲ τῷ παραβλας νειν, οἷον τὸ τῶν κρομμύων γόος. τῦτον 
ἕτως «ἔχειν τὰ ὀφρακόδερμα τρὸς τὸ ὑγρόν, ὡς ὄντα τὰ 30 μὲν ἦν οἱ μύες γύονται τὸν τρόπον" πὰραφύονται γὰρ ἐλώτ- 
μὲν φυτὰ ὡσπερανεὶ ὄςρεὰ χερσαῖα, τὼ δὲ ὄςρεα ὦσπε- τὸς ἀεὶ παρὼ τὴν ὠρχήν" κήρυκες δὲ καὶ πορφύραι καὶ τὰ 
ρανεὶ φυτὰ ἔνυδρα. διὰ. τοιαύτην δ᾽ αἰτίαν καὶ πολύμορφα λεγόμενα κηριάζειν οἷον ἀπὸ σπερματικῆς φύσεως προΐενται 

. » »«ε »“Ἢ “ ,’ὔ ᾿ » ᾽ “᾿ “ ,ὔ ν , - , ᾽ δὰ ΄ ον τὼ ἐν τῷ ὑγρῷ μᾶλλόν ἐςι τῶν ἐν τῇ γῇ. τό τε γὰρ μυξώδεις ὑγρότητας. σπέρμα δ᾽ ὑθὲν τύτων δεῖ νομίζειν, 
ς 3 ᾽ ΨΥ Ν ΄ »“» .“ ν ᾿᾽ Ν » Α ᾿ 7ὕ ,ὔ ὴ »“᾿ « ὕὔ ὑγρὸν εὐπλαςοτέραν ἔχει τὴν φύσιν τῆς γῆς καὶ σωματι- ἀλλὰ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον μετέχειν τὴς ὁμοιότητος 
κὴν ὁ πολλῷ ἥττον, καὶ μάλιςα τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ τοιαῦτα, 3ς τοῖς φυτοῖς. διὸ καὶ γύεται πλῆθος τῶν τοιύτων, ὅταν ἅπαξ 

4. ἴχοιτα ῬΖ. ἢ 2. τὴν Ῥοεῖ γένεσιν οτι (57. ἢ. 8. αὐτοῖς ῬΖ. 1 ἀνθρήων ῬΥ͂, ἀρθρήνων 8..} ἡ. τὸ δὲ δ, Π 1. συμπράττυσι Ζ. ἢ 
9. ἕκαςον ονῶν δ. Π 10. γεγραμμένων 8. ἡ 11. θεωρεῖν δεῖ Ρ. 1 13. καὶ] καὶ κερὶ ΡΖ. 15. γὰρ οπὶ Ζ. 16. ἐοικόσιν Ζ. 21. τι 

οπα .5}7. ἢ τὸ οπν 5. ᾿ 22. χοκλίων (8, κοχλίων Υ. ἢ εἴ ῬΘῚ. || 25. τοιύτοις] ποταμοῖς Ζ. |Ϊ 27. ζωτικὸν Ζ, δὲ ζωτικώτερον ῬΩ͂Σ. ἢ 

82. ὥνγρα Ζ. ἢ δ᾽ οπὶ (δ. 35. πολλῶ δ᾽ ἧττον ῬΘΥ. 1 τὸ οπὶ ῬΘΎΥ͂,. || ταῦτα Υ, ταῦτα τὸ σωματικὸν καὶ ὦ πολλῷ ἧττον δ. 
5. πάντα] καὶ κάντα Ῥ. 1 ἢ. πρὸς οπὰ ΤΙ || ταῖς οπι Ζ. ἢ γήνεται Ῥ. ἢ 8. τ᾽ οχ ΡΖ. ᾿ 10. ποταμίν 5. ἢ 411. καὶ ροεῖ 

ὥςε οἵα Ζ. ᾿ὶ 12. τῶν οπα Ζ. ᾿ἱ ἕκαςα 5}. ἢ τόποις τῶν ζῴων δ΄. ἃ 1. πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον Υ͂. ᾿] 45. πολλὴν] δεῖ τιθέναι πολλὴν 

Ζ. Ἰ] ποιεῖν ΡΖ. Ἰ 16. δὲ οπι .δ. 1 ἐδ᾽ ἐπὶ πάντων Ζ. ᾿ 17. πυρὸς] πυρὸς γένεσιν Ζ. } γ4}} γὰρ καὶ δ... 1 18. πῦρ οπὶ Ζ. 1 
20. τὸ πεπυρωμένον φαΐεται ΚΞ φαζεται -- 22. γὰρ οπι Ζ. [21 ζητεῖν γένος Ῥ. ἢ 23. περὶ μὲν οἵα 5... 1] 24, αὐτόματος 5.ΧΖ. ἢ 

5. ἀπ᾽ αὐτῶν ῬΟΑΥ. ἰὶ δὲ] γὼρ Τ΄ ἢ 26. αὐτομάτυν Ῥ. Π 21. γὰρ] δὲ . ἡ 830. μύκητες Σ΄, Π 31, δὲ οἠχ .8. 1 32. σπ.ρ..ματ. τῆς 
φύσεως. Ζ. ᾿ 
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γόπταί τὰ παντα. μὲν γῶρ ταῦτα καὶ αὐτέματα συμβαῖ: τὸ κατιὶ τὴν ὑλροὴν ἐρχὴν συνις εἰμενόν ἐς ιν ἐν τοῖς τοιτοις, 
γα γύεσϑαι, κατὰ λόγον δὴ καὶ ὑπαρξάντων συνστασθαι ἐν μὲν τὰ τοῖς θήλεσι περίττωμα τὶ τῷ ζῴε τῦτ᾽ ἐς, ὃ 
μᾶλλον. περιγίγνεσθαι γάρ τι περίττωμιε, πρὸς ἑκάςῳ τὴς ἡ καρὰ τῷ ἄρρενος ἀρχὴ κινῦσα, δυνάμει τοίζτον ὃν οἷόν 
ἀρχῆς εὔλογον, ὠφ᾽ ἧς παραβλας νει τῶν παραφνομέων ἐφ᾽ ὅπερ ἦλθεν, ὠποτελεῖ τὸ ζῷον. ἐνταῦθα δὲ τί δεῖ λέγειν 
διαςον. ἐπεὶ δὲ παραπλησίαν ἔχει τὴν δύναμιν ἡ τροφὴ ςὶ τὸ Τοῦτον, καὶ πόθεν καὶ τίς ἡ κινῦοα ἀρχὴ ἡ κατὰ τὴ 
καὶ τὸ ταύτης περίτωμα, τῶν κηριαζόντων ὁμοίαν εἰκός ἄρρεν! δεῖ δὴ λαβεῖν ὅτι καὶ ἐν τοῖς ζῴοις τοῖς γεννῶσο 
ἐξὶν ναι τῷ ἐξ ἀρχὸς συς ἄσει ὑσίαν. διόπερ εὔλογον γΕ ἐκ τὴς εἰσιώσης τροφῆς ἡ ἐν τῷ ζῴῳ θερμότης ἀποκρύνσἃ 
πσθκι καὶ ἐκ τωύτης. ὅτα δὲ μήτε παρεβλαςώνι μήτε καὶ φσυμπέττυσα ποιεῖ τὸ περέτωμα, τὴν ἀρχὴν τὸ κυήμαν- 
κυριάζει, τότων δὲ πάντων ἡ γύενις αὐτόματός ἐξιν. πάντα τὸς, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν φυτοῖξ᾽ πλὴν ἐν μὲν τύτοις καὶ ἦν 

δὲ τοὶ συνιξι μενα τὸν τρόπον τῶτον καὶ ἐν γὴ καὶ ἐν ὕδατι τὸ τισι τῶν ζῴων ὑδὲν προσδεῖται τῆς τὸ ἄρρενος ἀρχῆς (ἔχα 
φαύτται γυόμενω μετὼ σήψεως καὶ μιγνυμών τῷ ὀμβρίᾷὨ γὰρ ἐν αὑτοῖς μεμιγμένην), τὸ δὲ τῶν πλείςων ζῴων περῇο- 
ὕδατος. ἀποκρινομένα γὰρ τῷ γλυκέος εἰς τὴν συνιςαμένν τωμα προσδεῖται, τροφὴ δ᾽ ἐξὶ τοῖς μὲν ὕδωρ καὶ γῇ, τοῖς 
ἐρχὶν τὸ μὰ μῤλνονν τοιαύτην λαμβανει μορφήν, γίνεται δὲ τὸ ἐπ τύτων͵ ὥσθ᾽ ὅπερ ἡ ἐν τοῖς ζῴοις ϑερμότης ἐν τῆς 
δ᾽ ὑθὲν σηπόμενον ἀλλὰ πεττόμενον. ἡ δὲ σῆψις καὶ τὸ τροφῆς ἀπεργάζεται, τῦθ τὐθ' ἡ τῆς ὥρας ἐν τῷ περιέλωνη 
σηπτὸν περίττωμα τῷ πεφθώτος ἐςίν, ὑθὲν γὰρ ἐκ παντὸς ας θερμότης ὁ ἐκ θαλάττης καὶ γῆς συγκρύει πέττεσα καὶ συ- 
Ὑένται, καδάπερ ὑδ᾽ ἐν τοῖς ὑπὸ τὴς τέχνης δεμινργομένοι. γίςησιν. τὸ δ᾽ ἐνιπολαμιβωνόμφην ἢ ἀποχρινόμενον ἐν τῷ 

ὀθὲρ γὰρ ἂν ἔδει. ποιεῖν" νῦν δὲ τὸ μὲν ἡ τέχνη τῶν ἀχρής- γνεύματι τῆς ψωυχιιῆς ἀρχῆς κύκμα ποιεῖ καὶ κόηειν ἐρ- 
φῶὼν ἀφαιρεῖ, τὸ δ᾽ ἡ φύεις, γϑεται δ᾽ ἐν γῇ καὶ ἐν ὑγρῷ τίθησιν, ἡ μὲν ἵν τῶν φυτῶν. τῶν ὠπὸ ταὐτομείτυ γσομῷ 
τὰ ζῶα καὶ τὰ ντὰ διὰ τὸ ἐν γῇ μὲν ὕδωρ ὑπάρχειν, νων σύςασις ὁμοειϑής ἐς» ἔκ τινος γὰρ μερί γύεται, καὶ 
ἐν δ᾽ ὕδατι ππῦμα, ἐν δὲ τύτῳ παντὶ θερμότητα ψυχριήν, τὸ τὸ μὲν ἀρχὴ τὸ δὲ τροφὴ γίεται ἡ κρώτη τοῖς ἐκ φυομᾷ: 
ὥστε τρόπον τινὰ κώντα ψυχῆς εἶναι πλήρη. διὸ συνίξω» νοις, τὼ δὲ τῶν ζῴων σκωληκοτοκεῖται καὶ τῶν ὠγαΐεων 
4αἱ ταχέως, ὁπόταν ἀμιπεριληφθῇ, ἐμπεριλαμβάνεται δὲ καὶ ὅσα μὴ ὠπὸ ζῳων γόεται καὶ τῶν ἐναίμων, οἷον γος Ἀ 
ὑβεται θερμαινομένων τῶν σωματοιῶν ὑγρῶν οἷον ἀφρώδης πες ρέων καὶ ἄλλων ποταμίων ἰχθύων, ἔτι δὲ τὸ τῶν ἐγχ- 
πομφόλυξ. αἱ μὲν ὕν δια φοραὶ τὸ τιμιώτερον εἶναι τὸ γώ Ἀεὼν γένος. ἄποντα γὰρ ταῦτα, καίπερ ὀλέγαιμοον ἔχοντα 
τος καὶ ἀτιμότερον τὸ φυνιςαμενον ἐν τῇ περιλήψει τὴς ἀρ- Ὁ τὴν φύσιν, ὅμως ἔναιμά ἐς, καὶ καρδίαν ἔχοσι τὴν ἀρχρὴν 
χῆς τῆς ψυχικῆς ἐς ν. τύτυ δὲ καὶ οἱ τόποι αἴτιοι καὶ. τὸ τὴν τῶν μορίων αἱματικήν. τὼ δὲ παλέμενα γῆς ἔντερα 
γῶμα τὸ περιλωμβανόμενον. ἐν δὲ τὴ θαλάττῃ πολὺ τὸ σκώληκος ἔχει φύσιν, ἐν οἷς ἐγγύεται τὸ σῶμα τὸ τῶν 
γεῶδες ἔνες ιν" διόπερ ἐκ τῆς τοιαύτης συστάσεως ἡ τῶν ἐγχέλεων. διὸ καὶ περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ τετραπόδων 
ἐξρωκοδέρμων γύεται φύσις, κύκλῳ μὲν τῇ γεώδος σκλη γεπέσεως ὑπολαΐθοι τις ἄν, εἶπερ ἐγίγνοντό ποτε γηγενς, 
ρυυμένα καὶ πηγνυμέν τὴν αὐτὴν πῆξεν τοῖς ὁςοἷς καὶ τοῖς 39 ὥσπερ φασί τινες, δύο τρόπων γίνεσθαι τὸν μων ἢ γα 
πέρασι (πυρὶ γὰρ ὦτηκτα ταῦτ᾽ ἐς), ἐγτὸς δὲ περιλαμ- ὡς σκώληκος συνιςαμένου τὸ πρῶτον ἢ ἐξ ὠῶν. ἀναγκαῖον 
βανομέκ τῷ τὴν Ἰωὴν ἔχοντος “ώματος. μόνον δὲ τῶν γὰρ ἢ ἐν αὐτοῖς ἔχειν τὴν τροφὴν εἰς τὴν αὔξονα (τὸ δὲ 
φοιύτων συνδυαζόμενον ἑώραται τὸ τῶν κοχλιῶν γένος. εἰ τοιοῦτον κύημα σχώληξ ἐς ἡ) ἃ λαμβάνειν ἄλλοθεν, τοῦτε 
δ᾽ ἐκ τῷ συνδυασμῆ ἡ γόενις αὐτῶν ἰςὶν ἢ μή, ὕπω συν. δ᾽ ἢ ἐκ τῆς γενώσης ἢ ἐκ μορίς τοῦ κυήματος, ὥς εἰ 

ὥκται ἱκανῶς. ζητήσειε δ᾽ ὧν τις βυλόμενος ὀρθῶς ζητεῖν, τί 38 τερον ἀδύνατον, ἐπιρρεῖν ἐκ τῆς γᾶς ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοι 

{. ἔγγέηται Ὁ. ᾿| τὰρ ταῦτα μὲν καὶ αὐτόματα Ζ, μὲν γὰρ καὶ αὐτόματα ταῦτα Υ̓͂ οἱ Οτγλΐθ5ο ταῦτα (5.  Ἴ. ἐστ ροϑὲ εἶναι Υ, οακ 
(5. ᾿ ὑσία », οἵα Ζ. ἢ 8. μὴ Υ ἢ μηδὲ Δ Ζ. 1} 9. δι] δ᾽ ἐπὶ .δ΄, οπι 20. Πὀ πάντων] τῶν δ. ἢ αὐτόματος ἡ γένεσις 5. ἢ 10. καὶ 'ν 
ὅδατι] δια ΒΚ, Π 13. τροφήν Υ͂. ἢ 45. σκπρὶν Ζ, ἢ περιττώματα δ. ἢ 18. ἀφαιρεῖται δ. ἢ ἵν ρσεὶ καὶ οπιὶ 57. ἢ 19. ὑπάρχειν ὅϑωρ 
ταᾶυρο 99. ὑκάρχαν γγ Ῥ, ὑπάρχειν δηρὸν ΔΊ. ᾿ 30. δ᾽} δὲ τῶι 2.1.1 21. ὡς ΘΚ. 22, περιλαμβάνται Ζ. [ 35. τῆς ψνχικῆς ἀρχᾷς 

Α΄ ἢ 26. τότνν }. ἢ 28.} τἰ δΓΓ ἢ 29. γίνεται) ἐξὶ 8. ἢ 33. κσχλίων Υ, κσχλόων 8, 

Α. ζ παρῆλθεν δ, προῆλθεν Κ΄ Ἡ δεῖ οτὰ ΔΊ. ἢ 5. τὸ οἵα Ζ. ἡ ἡ δηὶδ κατὼ οἵ 5. Ἡ 8. τὴν ἀρχὴν τὸ περῖταμα ὅ. ἢ 9. Β 
οτα Ζ. ̓  10. τισι] ἱνίοις ὉΖ, ἢ 18. ϑερμ. ἡ τ Κ' ἢ 15. 'ν ϑαλάττη κκὶ γ ΡΖ. ἡ 16. ἦν οἵα Ζ. ἢ 18. ἀπ᾿ αὐτομάτα ΡΖ. ἵ 31. 
χαὶ «- 22. γίνεται οἵα ὈΙΘΥ͂, 33. ἐγχελόων Ῥ᾿ ἢ 24. ἧπαν ταῦτα τὼρ ΡΖ. ἢ 25. ὑμνῶς ῬΥ͂, ᾿ 36. αἰματικῶν μορίων Ζ, αἰματικῆν 
πὶ δ. ἢ 28. ἰγχελύων ΡΥ͂. ἢ 29. ἰγήνετό δ... ἢ Ὑηγοεῖς) τῇ γινέσει ῬΑΥ͂. ἢ 80. τινές φασι }. ἢ τρόπων τύτων γήησθαι ΡΖ. ἢ 53. 

κτῆμα Ζ. 1 34. γείσεως δ. ἢ ἐκ τῷ μορίν Υ. 1 35. ἄλλοις οτχ ΡΖ. ; 
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ἔψοις ἐκ τῆς μητράᾳ, ἀναγκαῖον ἐκ μερίου λαμβάνειν τοῦ ἐπεὶ γὰρ Χ,οί τινες ἐκ Πύρρας τῆς ἰὰ Λέσβῳ τῶν ὀςρξων 
πυήματος" τὴν δὲ τοιαύταν ἐξ. φοῦ λέγομεν εἶναι γῴεσιν, διοκόμισωαν ζῶντα καὶ εἰς τόπυς τινὰς τὴς θαλάττης εὐρρ. 
ὅτι μὲν ὧ,, εἴπερ ἦν τις ἀρχὰ τῆς γενέσεως πᾶσι τοῖς ζῴοι4, πώδεις καὶ ὁμοίες ἀφεῖσαν, πλείω μὲν τῷ χρόνῳ ὑδὲν ὁγῷ 
εὔλογον τοῖν δυοῖν τούτοιν εἶναι τὴν᾽ ἐπίραν,  Φανερόν" ἧττον νετο, τὴ ἃ μέγεθος εἰς αὐζησιν ἐπέδωκε πολύ. τὰ δὲ λὲν 

δ᾽ ἔχει λόγον ἐκ τῶν φῶν. ὀθετὸᾳ γὰρ τοιαύτην ὁρῶρμιαν ζῴε 5. γόμενα ὠὰ ἀθὸν συμβῴλκεται πρὸς τὴν γόεσιν, ἀλλ' ἐξεὶν 
φάσιν, ὠλλὼ τὴν ἑτέραν; καὶ τῶν ἐναίμων τῶν ῥηθέντων τὐβνθεὶ σημεῖον, οἷον ἐν τοῖς ἐναίμοις ἡ πιότης᾽" διὰ καὶ 
καὶ τῶν ἀναίμων. τοιαῦτα, δ᾽ ἐςὶ. τῶν τ᾽ ἐντόμων ἔνια καὶ πρὸς τὴν ἐδωδὴν γύεται εὔχυμα κατὰ τὺς καιρὺς «ύτυν. 

τὰ ὑςρακόδερμα, περὶ ὧν ὁ λόγος" οὐ γὰρ ἐκ μορίου γίσ σημεὼν δ᾽ ὅτι τὰ τοιαῦτα “ἀεὶ ἔχυσιν, οἷον αἱ πύναι καὶ οἱ 

νενταί τίνος, ὥσπερ τὰ φοτοκούμεναι.. ποιοῦνται δὲ καὶ τὴν κήρυκες καὶ αἱ πορφύμαι, πλὴν ὁτὲ μὲν μείζω ὁτὲ δὲ 
εὐζνσιν ὁμοίως τοῖς σκώληξιν. ἐπὶ τὼ ἄνω γὰρ καὶ τὴν το ἐλάττω. ἔμα δ᾽ ὑκ ἀεί, ἀλλὰ. τὸ μὲν ἔαρος ἔχνσι, προ: 
ἀρχὴν κύὐξάνονται οἱ σκώληκες" ἐν τῷ κιίτω γὰρ. ἡ τροφὴ βαιύσης δὲ φθίνει τῆς. ὥρα, καὶ τέλος ἀφανίζεται πάμε 
τοῖς. ἄνω. “καὶ τῦτό γε ὁμοίως ἔχει τοὶ ἐκ τῶν φῶν, πλὴν παν, οἷον οἵ τε κτόες καὶ οἱ μύες καὶ τὰ καλύμενῳ λιμιν 

ἐκεῖνα μὲν καταναλίσκει πᾶν, ἐν δὲ τοῖς σχωληκοτοκουμέρ γόςρεω" ἡ γὼρ ὥρα αὕτη συμφέρει τοῖς σῴμασιν αὐτῶν. 
"", ὅταν αὐξηθῇ ἐκ τῆς ἐν τῷ κάτω μορίῳ συςάσεως τὸ τοῖς δὲ σὐμβαίμι τοίστον ἀδὲν ἐπίφηλον, οἷον τοῖς τηθύοις. 

ἄνω μόριον, οὕτως ἐκ τοῦ ὑγοχοϊκα; Φἰαρϑονυτά!: τὸ καάτως 15 τὰ δὲ καθ᾽ ἕκαςα περὶ τύτων, καὶ ἐν οἷς γίνονται τεῦς 
θεν. αἴτιον δ᾽ ὅτι καὶ ὕ ὙΕΙΡΟ. ἡ τροφὴ ἐν τῷ μορίῳ τῷ ὑπὸ ἐκ τῆς Ἰρηαι θεωρείσθω. 
τὸ ὑπόζωμα γἥεται πᾶσι, ὅτι δὲ τοῦτον τὸν τρόπον «ποιεῖν . 
ταὶ τὰ σκωληκώδη τὴν αὔξησιν, δῆλον ἐπὶ τῶν μελιττῶν. ; Δ 
καὶ τῶν τῳύτων": κατ᾽ ἀρχεὶς γὰρ τὸ μὲν κάτω μόριον μέγα ξιεξΣεὶ ᾿ 

ἔχσυσι, τὸ δ᾽ ἄνω ἔλαττον. καὶ ἐπὶ τῶν ὀςρακοδέρμων δὴ 18 Περὶ μὲν οὖν τῆς γενέσεως τῆς τῶν ζῴων εἴρηται 
σὺν αὐτὸν τρόπον ἔχει τὰ περὶ τὴν «αὔξησιν. φανερὸν δὲ καὶ καὶ ἱκοινῇ καὶ “χωρὶς περὶ πάντων. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς τελρωα 

τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν φρομιβωδῶν ταῖς ἑλίκαις" ἀεὶ γὰρ αὐξανο. τάτοις αὐτῶν ἐςὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν κεχίωρισμένον, καὶ 
μώων Ὑγύονται πλείους ἐπὶ τὸ πρόσθιον καὶ τὴν καλουμένην ταύτας τὰς δυνάμεις ἀρχάς φαμεν εἶναι πάντων καὶ ζῴων 
κεφαλήν. ὃν μὲν οὖν τρόπον χει ἡ γένεσις καὶ τύτων καὶ καὶ φυτῶν, ἀλλὼ τὼ μὲν αὐτὰς ἀχῳρίστους ἔχει τὰ δὰ 

τῶν ἄλλων τῶν αὐτομάτων, εἴρηται σχεδόν" ὅτι δὲ συνίξιων Ὡς κεχωρισμένας, λεκτέον περὶ τῆς γενέσεως τῆς τότων πρῶν 

ταὶ αὐτόματα πάντα τὰ ὀςρακόδερμα, φανερὸν ἐκ τῶν τον. ἔτι γὰρ ἀτελῶν ὄντων ἐν τῷ γέει διορίζεται τὸ θῆλω 
τοιούτων, ὅτι πρός τε τοῖς πλοίοις γίεται σηπομένης τῆς καὶ τὸ ἄρρεν. πότερον δὲ καὶ πρὶν δήλην φὴν διαφορῶν εἶναι 
ἰφρώδονε ἰλύος, καὶ πολλαχοῦ, οὗ πρότερον οὐθὲν ὑπῆρχε πρὸς τὴν αἴσθησιν ἡμῶν τὴ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν ἐς ὅ, ἐν τῇ 
χοιοῦτον, ὕςερον δὶ ἔνδειαν ὑγροῦ τοῦ τόπου βορβορωθώτοφ μητρὶ λαβόντα τὴν διαφορὰν ἢ πρότερον, ἀμφισβητεῖται. 
ἐγώετο τὼ καλούμενα λιμνόςρεα τῶν ὁςρακηρῶν, οἷον περὶ 8 φασὶ γὰρ οἱ μὲν ἐν τοῖς σπέρμασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐγάνα 

Ῥέδον παραβαλόντος ναυτικοῦ ςόλου καὶ ἐκβληθέντων κε τίωξιν εὐθύς, οἷον ᾿Αναξαγόρας καὶ ἕτεροι τῶν φυσιολόγων" 
“ραμίων εἰς τὴν θάλατταν, χρόνα γενομιῶν καὶ βορβόρα περὶ γύεσθαί τε γὰρ ἐκ τὰ ἄρρενος τὸ σπέρμα, τὸ δὲ βῆλυ παρό» 
αὐτὰ συναλισθέντος, ὕςρεα εὑρίσκοντ᾽ ἐν αὐτοῖς. ὅτι δ᾽ ἐδ χεῖν τὸν τόπον, καὶ εἶαι τὸ μὲν ἄρρεν ἐκ τῶν δεξιῷν τὸ δὴ 

ἀφόσι τὼ τοιαῦτα ὑθὲν ἀφ᾽ αὑτῶν γεννητικόν, τεκμήριον" θῆλυ ἐκ τῶν ἀριςερῶν, καὶ τῆς ὑςέρας τὼ μὲν ἄρρενα ἐγ τοῦ 

4. συμβαύειν Ζ. ἢ 2. ἰκ ζώου δΎ. ἵ 3. ἀρχή τις δ. ἢ ἡ, τοῖν οτὰ δ. Π εἶναι τούτοιν Ῥ. ἢ 5. γὰρ οπὶ Ζ. ἢ 1. τῶν ροεὶ καὶ 

φιὰ 5. ἵ ταῦτα 5Ζ. ὶ τ᾽) δ᾽ Ζ, οπν 6 Υ. ἢ 8. εὖ] οὐδὲ 57. ᾿ 11. αὔξονται δ . ᾿ 42. καὶ] καὶ γὰρ 82. ἢ ζνιων Ζ. ἢ 13. πᾶν ον 
ῬΟΦΤ. ᾿" 15. τῆς 5Ζ. ἢ 18. δῆλον] φανερὸν ΘΚ. 1] 20. ἔλαττον] μικρόν .5 7. }} ἐπὶ οπ). Ζ. ἢ ὀςρακοδέρμων δὲ] ὁμοίων δὲ τῶν ὀστιακοδέρ-- 
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ἸἼ64 . ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΈΩΣ Δ. 

δεξιοῖς εἶναι τὰ δὲ θήλεα. ἐν τοῖς ἀριςεροῖς.. οἱ δ᾽ ἐν τῇ μή- ρακώς, ἄτοπον τὸ ἔτι νομίζειν αἰτίαν εἶναι τὴν τῆς ὑςέμα 
πρῳ, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς" τὰ μὲν γὰρ εἰς θερμὴν ἐλ- θερμότητα ἃ ψυχρότητα" ἄμφω. γὰρ ἂν ἐγύετο ἃ ϑήλα 

θόντα τὴν ὑςέραν ἄρρενα γίεσθαί φησι τὰ δ᾽ εἰς ψυχρὰν ἢ ἄρρενα, νῦν δὲ τῦτ᾽ οὐχ ἑρῶμεν συμβαῖνον. λέγονί τι 
θήλεα, τῆς δὲ θερμότητος καὶ τῆς ψυχρότητος τὴν τῶν τὰ μόρια διεσπάσθαι τοῦ. γινομώου (τὰ μὲν γὰρ ὦν τῷ 

καταμηνίων αἰτίαν εἶναι ῥύσιν, ᾿. ψυχροτέραν ὅσαν ἢ θερ- 6 ἄρρενί φησιν “εἶναι τὰ δ᾽ ἔν τῷ θήλει, διὸ καὶ τῆς ἀλλήλων 

μοτέραν, καὶ ἢ παλαιοτέραν. ἢ προσφατωτέραν, Δημόκρι- ὁμιλίας ἐπιθυμεῖν) ἀναγκαῖον. καὶ τῶν τοιότων διχρῆσθῳ 

τος δὲ ὁ ᾿Αβδηρίτης. ἐν μὲν τῇ μητρὶ γύεσθαί φησι τὴν τὸ μέγεθος καὶ γύεσθαι σύνοδον, ἀλλ᾽ ὁ διὰ ψυξν ἢ ἐμ» 
διαφορὰν τῷ θήλεος καὶ τῷ ἄρρενος, ὁ μέντοι διὰ θερμό-  μασίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης αἰτίας τὸ στύμα- 

τητά γε καὶ ψυχρέτητα τὸ μὲν γίγνεσθαι θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρς τος τάχ' ἀν εἴη πολλὰ λέγειν" ὅλως γὰρ ἔοικεν ὁ τρίτος 
ρεν, ἀλλ᾽ ὁποτέρε ἀν κρατήσῃ τὸ σπέρμα τὸ. ἀπὸ τῷ μο- ιο τῆς αἰτίας πλασματώδης εἶναι. εἰ δ᾽ ἔςι περὶ στέμματα 
ρίᾷ ἐλθὸν ᾧ διαφέρουσιν ἀλλήλων τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. οὕτως ἔχον ὥσπερ τυγχάνομεν εἰρηκέτες, καὶ μήτ᾽ ἐτὶ 
τῦτο γὰρ ὡς ὠληθῶς ᾿Ἐμπεδοκλὴς ῥαθυμότερον ὑπείληφεν, παντὸς ἀπέρχεται μήθ᾽ ὅλως τὸ ὠπὸ τ᾽ ἄρρενος παρίχα 

οἰόμενος ψυχρότητι καὶ θερμότητι διαφέρειν μόνον ἀλλή- τοῖς γινομέοις ὕλην μηδεμίαν, καὶ πρὸς τῦτον καὶ τρὸ 

λων, ὁρῶν ὅλα τὰ μόρια μεγάλην ἔχοντα διαφορὰν τήν Δημόκριτον, καὶ εἴ τις ἄλλος ὕτω τυγχάνει λέγων, ἐμιῷ 
τε τῶν αἰδοίων καὶ τὴν τῆς ὑςέρας. εἰ γὰρ πεπλασμένων (5 ὡς ἀπαντητέον. ὅτε γὰρ διεσπασμένον ἐνδέχεται τὸ σῶμ 

τῶν ζῴων, τῷ μὲν τὰ μόρια ἔχοντος τὰ τοῦ θήλεος κάν- τῷό σπέρματος εἶναι, τὸ μὲν ἐν τῷ θήλει τὸ δ᾽ ἐν τῷ 

τὰ, τοῦ δὲ τὰ τοῦ ἄρρενος, καθάπερ εἰς κάμινον εἰς τὴν ρενι, καθάπερ ᾿Εμπεδοκλῆς. φησὶν εἰπὼν ᾿ἀλλὼ διέστεςαι 
ὑςέραν τεθείη, τὸ μὲν ἔχον ὑξέραν εἰς θερμήν, τὸ δὲ μὴ μελέων φύσις, ἡ μὲν ἐν ἀνδρός... ὅτ᾽ ἐξ ἑκατέρε τᾶν ἐπ᾿ 
ἔχον εἰς ψυχράν, ἔςαι θῆχυ τὸ ἐκ ἔχον ὑςέραν καὶ ἄρρεν κρινόμενον, τῷ κρατῆσαί τι μέρος ἄλλιε μέρες γύεεβαι τὶ 

τὸ ἔχον. τῶτο δ᾽ ἀδύνατον. ὥςε ταύτῃ γε βέλτιον ἂν λέγοι Ὦ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν. ὅλως δὲ τό γε τὴν τὸ μέυς ὑτὴν 

Δημόκριτος ζητεῖ γὰρ ταύτης τῆς γενέσεως τὴν διαφορὼν οχὴν κρατήσασαν ποιεῖν θῆλυ βέλτιον μὲν ἢ μηθὲν φμν 

καὶ πειρᾶται λέγειν" εἰ δὲ καλῶς ἢ μὴ καλῶς, ἕτερος τίσαντα τὸ θερμὸν αἰτιῶσθαι μόνον, τὸ μώτοι συμβαύα 
λόγος. ἀλλὰ μὴν κἀν ἢ τῶν μορίων τῆς διαφορᾶς αἴτιον ἅμα καὶ τὴν τῷ αἰδοί μορφὴν ἑτέραν δεῖται λόγου τρὸ 
ἡ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης, τῦτο λεκτέον ἦν τοῖς ἐκεήως τὸ συνακολυθεῖν ἀεὶ ταῦτ᾽ ἀλλήλοις. εἰ γὰρ ὅτι σύπγγν, 
λέγεσιν᾽ τῶτο γάρ ἐςὶν ὡς εἰπεῖν τὸ λέγειν περὶ γενέσεως 25 καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαςον ἔδει μορίων ἀκολνθεῖν. ἑτῴῳ γὰ 

ἄρρενος καὶ θήλεος" τῶτο γὰρ διαφέρει φανερῶς. ὁ μικρόν ἕτερον ἐγγὺς τῶν νικώντων, ὥστε ἅμα βηλύ τ᾽ ὧν ἦν 
τε ἔργον τὸ ὠπ᾿ ἐκείνης τῆς ἀρχῆς περὶ τὴς γενέσεως τό- τῇ μητρὶ ἐοικός, ἢ ἄρρεν καὶ τῷ πατρί. ἔτι ἄτοπον κὰ 
τῶν τῶν μορίων τὴν αἰτίαν συναγαγεῖν, ὡς ἀναγκαῖον ἀκο- τὸ μόνον ταῦτ᾽ οἴεσθαι δεῖν γέγνεσθαι τὰ μέρια, καὶ μὲ τὶ 
λυϑεῖν ψυχομένῳ μὲν τῷ ζῴῳ γίεσθαι τῦτο τὸ μόριον ἣν σύνολον μεταβεβληκέναι σῶμα, καὶ μάλις « καὶ πρῶτο τὰ 
καλῦσιν ὑςέραν, θερμαινομένῳ δὲ μὴ γίνεσθαι. τὸν αὐτὸνϑο φλέβας, περὶ ἃς ὡς περὶ ὑπογραφὴν τὸ σῶμα τιρεπει 
δὲ τρόπον καὶ περὶ τῶν εἰς τὴν ὁμιλίαν συντελούντων μο- τὸ τῶν σαρκῶν. ἂς οὐ διὰ τὴν ὑστέραν εὔλογον γράϑαι 

ρων" καὶ γὰὼρ ταῦτα διαφέρει, καθάπερ εἴρηται πρότερον. ποιάς τινας, ἀλλὰ μᾶλλον δὲ᾽ ἐκείνας τὴν ὑστέραν. ὑτι 

ἔτι δὲ γίεται δίδυμα θῆλυ καὶ ἄρρεν ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ δοχὴ γὰρ αἵματός τινος ἑκάτερον, προτέρα δ᾽ αὶ τῶι φὰ» 
μορίῳ πολλάκις τῆς ὑστέρας, καὶ τῦθ᾽ ἱκανῶς τεθεωρήκα- βῶν. τὴν δὲ κινοῦσαν ἀρχὴν ἀναγκαῖον ἀεὶ προτέραν ἐπι 
μὲν ἐκ τῶν ἀνατομῶν ἐν πᾶσι τοῖς ζῳοτοκῶσι, καὶ ἐν τοῖς 35 καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν τῷ ποιὼν εἶναί τινα. συμβεύπ 

πεζοῖς καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσιν" περὶ ὧν εἰ μὲν μὴ συνεωρα- μὲν ὅν ἡ διαφορὰ τῶν μερῶν τότων πρὸς ἄλληλα τοῖς ἐν 
. }} 

κει, εὐλόγως ἡμάρτανε ταύτην τὴν αἰτίαν εἰπών, εἰ δ᾽ ἑω- λεσι καὶ τοῖς ἄρρεσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀρχὴν οἰητέον οὐδ᾽ οατῶ 

4. εἶνα!] γῆς 5, οὶ Ῥ. 1 3. φασι Ῥ. ἢ ἀ. τῆς ροϑὶ καὶ οπι 5 Υ, ΗΠ 5. ὕσαν] εἶναι 5 ΥΖ. ἢ 6. ἢ ροβὶ καὶ οπι ΡΖ. 1 Ἶ, ἐὺ 
οὔὰ Ζ. || 8. ἄρρενος καὶ τῦ θήλεος 5, Ηὶ 9. γυίσθαι ΥΖ. 10. ὁπέτερον Ζ. Π 13. θερμότητι καὶ ψυχρότητι .5. Η ἀλλήλων μόνην Ρ.} 
415. τὴν τὸ 8. οπι ΥΖ. Π 16. πάντα οπὶ Ῥ. Π 41. καθώσπερ ῬΑΥ͂. ἢ 19. καὶ] τὸ δὲ 5. ἢ 20. ἂν οπι ». ἢ 23. ἢ ἐ Ρ512.} 
24. ἡ οπὶ .5. "Πα οπὶ }.5. 1 ἦ Ἐς καὶ 5. ΠΠ 38. δὲ οπ; ΥΖ. ἢ 35. ἐν ροδὲ καὶ οπὲ ». ἢ 36. ἐν οἱ ἢ. [ μὲν οπι Ρ̓Υ͂Ζ. 

1. ἅτοχόν τι τὸ ἔτι Ζ, ἄτοπον αἴτι .δ. Π 3, λέγοντα Ζ, λέγων Υ, {[|6. ἐπιθυμίας ὁμιλεῖν .5. ἢ 7. σύνοδον γέεσθαι Ῥ. ἢ ϑῳμανσίω 1. 
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49. τὸ Ζ. ἢ! ἄλλο Ζ. ἡ μέρος ΚΖ. 1 33. δεῖ Ζ. 1 35. ἕκαξον ροῦῖ ἀκολυθεῖν (δ, ροϑὶ μορίων Τ᾿ [ 26. ἅμα οτὰ δ. 1 30. ἐς τοὶ 
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ΠΕΡῚ ΖΩΩ͂Ν ΓΕΝΕΣΕΩ͂Σ Δ. 

ναι ταύτην, ἀλλ᾽ ἑτέραν, κἀν εἰ μηϑὲν ἀποκρίνεται σπέρ- 

μα μήτε ἀπὸ τὰ θήλεος μήτ᾽ ὠπὸ τῷ ἄρρενος, ἀλλ᾽ ὅπως 

δή ποτε συνίξαται τὸ σπέρμα τὸ γιγνόμενον. ὁ δ᾽ αὐτὸς 
λόγος καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας τὸ μὲν ἄρρεν ἀπὸ τῶν δὲ- 
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νεσθαι ἢ τῶν ἀριςερῶν, ἔχει τινὰ λόγον" θερμότερα γὰρ τὼ 
διζιὰ τῇ σώματος τῶν ἀριςερῶν, καὶ τὸ σπέρμα τὸ πε- 

πεμμώον θερμότερον, τοίῶτον δὲ τὸ συνεστός, γονιμώτερεν 

δὲ τὸ συνεςὸς μᾶλλον. ἀλλὰ λίαν τὸ λέγειν ὅτω πόρρω- 

ξιῶν εἶναι τὸ δὲ θῆλυ ἀπὸ τῶν ὠριςερῶν, ὅσπερ καὶ πρὸς ς θέν ἐςὶν ἅπτεσθαι τῆς αἰτίας, δεῖ δ᾽ ὅτι μάλιςα προσά- 

Ἐμπεδοκλέα καὶ πρὸς Δημόκριτον. εἶτε γὰρ μηδεμίαν ὕλην 
συμβάλλεται τὸ ἄρρεν, ἐθὲν ὧν λέγοιεν οἱ λέγοντες ὅτως" 
εἶτε καὶ συμβάλλεται, καθάπερ φασίν, ὁμοίως ἀναγκαῖον 
ἀπαντᾶν καὶ πρὸς τὸν Ἐμπεδοκλέως λόγον, ὃς διορίζει τὸ 

γεῖν ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἐγγὺς τῶν πρώτων αἰτίων. περὶ 
μὲν ἦν ὅλυ τῇ σώματος καὶ τῶν μορίων, τί τε ἐκαςν ἐςτ 
καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, εἴρηται πρότερον ἐν ἑτέροις, ἀλλ᾽ ἐπὲ 

τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ διώρις αι δυνάμει τινὶ καὶ ὠδυναμίᾳ 

θῆλυ πρὸς τὸ ἄρρεν θερμότητι καὶ ψυχρότητι τῆς ὑςέρας. το (τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον πέττειν καὶ συνιςάναι τε καὶ ἐπ- 
οἱ δὲ τὸ αὐτὸ ποιῦσι, τοῖς δεξιοῖς καὶ τοῖς ἀριςεροὶς ὁρί- 

ζοντες, ὁρῶντες διαφέροντα τὸ ϑῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν καὶ μο- 
τ - νι 2». .ἤ Ὡς ὦ ἃ ρίοις ὅλοις, ὧν διὼ τίν᾽ αἰτίαν ὑπάρξει τοῖς ἐκ τῶν ἀριςε- 

ρῶν, τοῖς δ᾽ ἐκ τῶν δεξιῶν οὐχ, ὑπάρξει τὸ σῶμα τὸ τῆς 

κρίνειν σπέρμα ἔχον τὴν ὠρχὴν τῷ εἴδους ἄρρεν" λέγω δ᾽ 
ἀρχὴν οὐ τὴν τοιαύτην ἐξ ἧς ὥσπερ ὕλης γίνεται τοιστον 
φ Ἁ “ν. ᾽ Ἀ . " ΄ »Κ7, ,»» }» Ὁ 

οἷον τὸ Ὑενγων, ἄλλα τὴν κινέσαν τρωτὴν, ἔαν τ ἐγ αὐτῷ 

ἐάν τ᾽ ἐν ἄλλῳ τοῦτο δύνηται ποιεῖν" τὸ δὲ δεχόμενον μὲν 

ὑστέρας; ὧν γὰρ ἔλθῃ μὲν μὴ σχῇ δὲ τοῦτο τὸ μόριον, ι5 ἀδυνατῶν δὲ συνις ναι καὶ ἐκκρίνειν θῆλυ) ἔτι εἰ πᾶσα τέ- 

ἔςαι θῆλυ ὑκ ἔχον ὑφέραν καὶ ἄρρεν ἔχον, ἂν τύχῃ. ἔτι 

δ᾽ ὅπερ εἴρηται καὶ πρότερεν, ὦπται καὶ θῆλυ ἐν τῷ δὲ- 
ξιῷ μέρει τῆς ὑςέρας καὶ ἄρρεν ἐν τῷ ἀριςερῷ καὶ ἄμφω 

ἐν τῷ αὐτῷ μέρει, καὶ τῦτ᾽ ὑχ ὅτι ἅπαξ ἀλλὰ πλεονά- 

ψις ἐργάζεται θερμῷ, ἀνάγκη καὶ τῶν ζῴων τὰ ἄρρενα 
τῶν θηλέων θερμότερα εἶναι. διὰ γὰρ ψυχρότητα καὶ ἀδυ- 
ναμίαν πολυαιμεῖ κατὰ τόπυς τινὰς τὸ θῆλυ μάλλον" καὶ 

ἔςιν αὐτὸ τὐναντίον σημεῖον ἢ δὲ ἥνπερ αἰτίαν οἴονταί τινες 

κις, ἢ τὸ ἄρρεν μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς, τὸ θῆλυ δ᾽ ἐν τοῖς ἀρι- 2 τὸ θῆλυ θερμότερον εἶναι τὰ ἄρρενος, διὰ τὴν τῶν καταμη- 
ςεροῖς" ἐχ ἧττον δὲ ἀμφότερα γύεται ἐν τοῖς δεξιοῖς. πα- 

ραπλησίως δέ τινες πεπεισμένοι τούτοις εἰσὶ καὶ λέγουσιν 

ὡς τὸν δεξιὸν ὄρχιν ὠποδουμένοις ἢ τὸν ἀριςερὸν συμβαύει 

τοῖς ὀχεύουσιν ὠρρενοτοκεῖν ἢ θηλυτοκεῖν᾽" οὕτω γὰρ καὶ 

γίων πρόεσιν. τὸ μὲν γὰρ αἷμω θερμόν, τὸ δὲ πλεῖον ἔχον 
μᾶλλον. ὑπολαμβάνουσι δὲ τοῦτο γύεσθαι τὸ πάθος δὲ 
ὑπερβολὴν αἵματος καὶ θερμότητος, ὥσπερ ἐνδεχόμενον αἷ- 

μα εἶναι πᾶν ὁμοίως, ἄνπερ μόνον ὑγρὸν ἤ καὶ τὴν χρόαν 

Δεωφανης ἔλεγεν. ἐπί τε τῶν ἐκτεμνομένων τὸν ἕτερον ὄρ- 25 αἱματῶδες, καὶ οὐκ ἔλαττον γινόμενον καὶ καθαρώτερον 
χιν τὸ αὐτὸ τῦτο συμβαΐειν τινές φασιν, ὑκ ἀλυθὴ λέ- 

᾿ ᾿ Ν ΄, δ ΄ὔ ΠΣ “ΠΣ; 
γοντες, ἀλλά μαντενόμενοι τὸ συμβησόμενον ἐκ τῶν εἰ- 

κότων, καὶ προλαμβαάνοντες ὡς ὕτως ἔχον πρὶν γινόμενον 

οὕτως ἰδεῖν, ἔτι δ᾽ ἀγνοῦντες ὡς οὐθὲν συμβάλλεται. πρὸς 

τοῖς εὐτροφῦσιν. οἱ δ᾽ ὥσπερ τὸ κατὰ τὴν κοιλίαν περίττω- 
Ἁ - “ 5» ΄ Ψ -ν Φ. ζω} 

μα, τὸ πλεῖον τοῦ ελώττονος οἴονται σημεῖον εἰγαὶ θερμῆς 
, “ 7 3 ’ 2. Ὁ δ Ἁ » 

φύσεως μᾶλλον. καίτοι τὐναντίον ἐς ίν. ὥσπερ γὰρ καὶ ἐκ 
τῆς πρώτης τροφῆς ἐκ πολλῆς ὀλίγον ἀποκρίνεται τὸ χρή- 

τὴν γύεσιν τὰς ἀρρενογονίας καὶ θηλυγονίας τὰ μόρια ταῦτα 30 σιμον ἐν ταῖς περὶ τὸς καρπὸς ἐργασίαις, καὶ τέλος οὐθὲν 
τοῖς ζῴοις. τότε δὲ σημεῖον ὅτι πολλὰ τῶν ζῴων αὐτά τε 
θήλεα καὶ ἀρρενά ἐστι, καὶ γεννᾷ τὰ μὲν ϑήλεω τὰ δ᾽ 
»"»» » » Ρ , ᾿ ν .,»Μ͵α , 
ἄρρενα, ὄρχεις ἀκ ἔχοντα, καθώπερ τὰ μὴ ἔχοντα πόδας, 

μέρος τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ πρῶτον πλῆθος ἐςιν, ὅτω πάλιν 
καὶ ἐν τῷ σώματι διαδεχόμενα τὰ μέρη ταῖς ἐργασίαις, 

Ν » ΄ ν » ς.« ΄΄ -» τὸ τελευταῖον πάμπαν μικρὸν ἐξ ἁπάσης γίεται τῆς τρο- 
οἷον τό τε τῶν ἰχθύων γένος καὶ τὸ τῶν ὄφεων. τὸ μὲν φῆς. τῦτο δὲ ἐν μέν τισιν αἷμα' ἐςιν, ἐν δέ τισι τὸ ἀνάλο- 
ἦν θερμότητα καὶ ψυχρότητα αἰτίαν οἴεσθαι τοῦ ἄρρενος 35 γον. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν δύναται τὸ δ᾽ ἀδυνατεῖ ἐκκρῖναι τὸ πε- 

καὶ τῷ θήλεος, καὶ τὸ τὴν ὠπόκρισιν ὠπὸ τῶν δεζιῶν γές ρίττωμα καθαρόν, ὡπάσῃ δὲ δυνάμει ὄργανόν τί ἐςι, καὶ 

5. ἧπερ Ρ, ὥσπερ 7. 1 8. καὶ οπὶ ». ἢ καθ. καὶ φασίν Ῥ. Π 9. ἀπατῶν δ. Π 14. τοῖς ροϑὲ καὶ οτχὰ Τὶ ἢ 43. ὅλοις καὶ ὅλοις 
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μενον Ῥ. 11 30. καὶ τῆς δ. . ἢ 31. τῦτο Ζ. ἢ ταῦτά ῬΘΤ. ἵ τῇ τε καὶ 8. ἢ 32. γονᾶται δ. Π ἄρρενα τὰ δὲ θήλεα ΤΥ. 33. ὄρχεις] 
τῶν θηλέων ὄρχεις ΒΥΖ. ὶ ἐχόντων Ζ. ἢ 35. αἴτιον Υ. 1] θήλεος καὶ τῷ ἄρρενος Ὁ. ΠΠ 36. τὸ οἵα ,8. 

, 8. τοῦτο ΚΖ. ἢ 3 εἱ ἢ. συνεςὼς ΡΊΥ͂. || 6. ἐγγὺς] τὰ ἐγγὺς Ῥ. ᾿ τῶν οπι Ζ. ἢ αἰτιῶν Χ., ΠΠ 7. ὅλυ τε τῷ Υ͂. Ἀ 8. πρῶτον 8, ἢ. 
10. συνεςᾶναι Υ7Ζ. ἢ 12. γίνεσθαι .δ, Ἴδεται τὸ Ῥ αὶ “ἡ. ἄλλω ἔξωθεν δύνηται τοῦτο 5. ἢ 15. καὶ] τε καὶ Υ, Π 16. ἐξεργάζεται 5. ἵ 

χαὶ οἵἡ Ζ. κὶ ταῦ καὶ τὰ δ. ἡ 17. θερμότερα τῶν θηλέων Ῥ. ἢ 19. τὠναντίον αὐτὸ Ῥ. 11 20. καταμηνίων μορίων Υ. 24, χροιὰν (δ. Ι 
21. τὸ οἵα Ζ. ἵ 34. δὲ οτα «δ. || 835. ἐκκρίεται ῬΦΥΖ. ἢ 36. ἁπάσης δὲ δυνάμεως Ζ. 



Ἰ66 ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. 

τῇ Χεῖρον ἀποτελούσῃ ταὐτὸ καὶ τῇ βώχτιον, τὸ δὲ ϑῆλῃ δίαν, καὶ ἃ ἄρρεν ἔσεσθαι ἢ δῶλυ τὸ γοόμειον, ὃν ἢ τὰ 

καὶ τὸ ἄρρεν, πλειναχῶς λεγομών τῷ δυνατὰ καὶ τῷ ὠδὺυ» ἄλλοις γένεσιν ὑπάρχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν τὸ τῇ κω 
μίτι, τὔτον ἀντίκειται τὸν τράπον, ἀνάγκη γὰρ καὶ τῷ θήλει δίᾳ ἀνάλαγον. ἡ μὲν ἦν ἀρχὴ τῷ θήλεος καὶ ἄρρενος χαὶ ἡ 

καὶ τῷ ἄρρενι εἶναι ὄργανα, τῷ μὲν ἵν αὶ ὑςέα τῷ δ᾽ ὁ αἰτία αὕτη καὶ ἐν τύτῳ ἐς ν. θῆλυ δ᾽ ἤδη καὶ ἄρρεν ἐκᾶ, 
περίεός ἐς ιν. ἅμα δ᾽ ἡ φύσις τήν τε δύναμιν ἀποδίδωφιν 5 ὅταν ἔχῃ καὶ τὼ μόρια οἷς διαφέρει τὸ ὄηλυ τῷ ἄρρδν, 

ἑκαίςῳ καὶ τὸ ὄργανον" βέλτιον γὰρ οὕτως. διὸ ἕκαςοι οἱ ἐ γὰρ καθ᾽ ὁτιὸν μέρος ἄρρεν ἐδὲ θῆλυ, ὅσπῳ οὐδ᾽ ῶ 

τόποι ὦμα ταῖς ἐκκρίσεσι Ὑίρονται καὶ ταῖς δυνάμεσιν, ὥσ-. καὶ ἀκοῦον. ἀναλαβόντες δὲ πάλιν λέγομεν ὅτι τὲ " 

περ ὑθ᾽ ἡ ὅψις ἄνευ ἐφθαλμιῶν ἕ ἔτ᾽ ὀφθαλμὸς τελεῦται ἄνευ σπέρμα ὑπόκειται περίττωμα τροφῆς ὃν τὸ ἔσιχατον. ἔγχε 

ἔψεως, καὶ κοιλία καὶ χύς:ς ἅμα τῷ δύνασθαι τὼ περιτ- τον δὲ λέγω τὸ πρὸς ἕκαςον φερόμενον. διὸ καὶ ἔμαε τὶ 
τώματα γύεσθαι, ὄντος δὲ τὸ αὐτὸ Ἄν ὑ τε γύεται καὶ 10 γονώμενον τῷ γενήσαντι. ἐθὲν γὰρ διαφέρει ἀφ᾽ ἱκάστιο 
αὔξεται, τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡ τροφή, ἔκαςον ὧν γίνοιτο τῶν μοί τῶν μορίων ὠπελθεῖν ἢ πρὸς ἕκαστον προσελθεῖν, ὀρθότιρη 

βῶων ἐκ τοιαύτης ὕλης ἧς δεκτυιόν ἐςι, καὶ τοιύτυ περιττώ- δ᾽ ὅτως, διαφέρει δὲ τὸ τῷ ἄρρενος σπέρμα, ὅτι ἔχε ὠ: 

ματος. ἔτι δὲ γίεται πάλιν, ὡς φαμέν, ἐκ τὸ ἐναντίς πως. χὴν ἐν ἑαυτῷ τοιαύτην οἷαν κινεῖν καὶ ἐν τῷ ζῴῳ καὶ δε» 
τρίτον δὲ πρὸς τύτοις ληπτέον ὅτι εἶτερ ἡ φθορὰ εἰς τῶναν.- πέττειν τὴν ἐσιχώτην τροφήν, τὸ δὲ τῷ θήλεος ὕλην μόναι 
τῶν, καὶ τὸ μὴ κρατύμενον ὑπὸ τῷ δημιργίντος ἀνάγκη 15 πρατῆσαν μὲν ὧν εἰς αὐτὸ ἄγει, κρατηθὲν δ᾽ εἰς ταωται 
μεταβάλλειν εἰς τὐναντίον. τότων δ᾽ ὑποκειμένων ἴσως ὧν ματαβάλλει καὶ εἰς φθοράν. ἐναντίον δὲ τῷ ἄρρενι τὸ ἔα, 
ἤϑη μᾶλλον εἴη φωνερὸν δὶ ἣν αἰτίαν γίνεται τὸ μὲν θῆλυ θῆλυ δὲ τῇ ἀπεψίῳφ καὶ τῇ ψυχρότητι τῆς αἱματικᾶς τ 
τὸ δ' ἄρρεν. ὅταν γὰρ μὴ κρατῇ ἡὶ ἀρχὰ μηδὲ δύνηται πές. φῆς. ἡ δὲ φύσις ἑκάςῳ τῶν περιττωμάτων ἀτοδίδωσι τὶ 
αι δ ἔνδειαν θερμότητος μηδ᾽ ἀγάγῃ εἰς τὸ ἴδιον εἶδες δεκτωιὸν μόριον. τὸ δὲ σπέρμα περίττωμα. τῆτο δὲ τοῖς μὰ 
τὸ αὐτῷ, ἀλλὰ ταύτῃ ἑττηθῇ, ἀνάγκη εἰς τὐναντίον μάταν 10 θερμοτέροις καὶ ἄρρεσι τῶν ἐναίμων εὔογκον τῷ τλύήθει, δὲ 
βάλλειν. ἐναντίον ἂἃὲ τῷ ἄρρενι τὸ θῆλυ, καὶ ταύτῃ ἧ τὸ τὰ δεκτικὼ μόρια πόροι ταύτης τῆς περιττώσεως εἶσι τῶ 

μὰν ἄρρεν τὸ δὲ ὅλν. ἐπεὶ δ᾽ ἔχει διαφορὰν ἐν τῇ δυνά ἄρρεσιν. τοῖς δὲ θίλεσι δι᾿ ἀπε ίαι πλῆθος αἱμετοιῖι 

μι, ἔχει καὶ τὸ ὄργανον διαφέρον" ὥς᾽ εἰς τοίξτον μετα- (ἀκατῴγαστον γάρ), ὥστε καὶ μέριον δεκτικὸν ἐμυα 
βάλλει. ἑνὸς δὲ μορίνα ἐπικαίρε Ξθναλ. ἐν ὅλη ἡ σύ- εἶναί τιν καὶ εἶναι τῦτο ἀνόμοιον καὶ μέγεθες ἔχεν ἂὲ 

φασις τὸ ζῴου πολι τῷ εἴδει διαφέρει, ὁρῶν δ᾽ ἔξεςιν ἐπὶ 25 τῆς ὑφέρας τοιαύτῃ ἡ φύσις ἐςό. τότῳ δὰ τὸ θῆλυν δωφν 

τῶν εὐνέχων, οἱ ἑνὸς μερί περοῤύτοε' τοσῦτον ἰζαλλάττυσι μι τῷ μορίῳ τὸ ἄρρενες. 

τῆς ἀρχαίας μορφῆς καὶ μικρὸν λείπουσι τοῦ θήλεος τὴν Διὰ τύᾳ μὲν ἦν αἰτίαν γύεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἐν 
ἰδέαν. τύτου δ᾽ αἴτιον ὅτι ἔνια τῶν μορίων ἀρχαΐ εἰσιν" ὠρ» μεν, εἴρηται, τεκμήρια δὲ τὰ συμβαΐύνντα τοῖς εἰρημάνι.ἢ 
χῶς δὲ κινηθείσης πολλὰ ἀνώγκη μεθίξζασθαι τῶν ἀκολουν τά τε γὰρ νέα θηλυτόκα μᾶλλον τῶν ἀχμαζύτων, τὰ 

θόντων. εἰ ὃν τὸ μὲν ἄρρεν ἀρχή τις καὶ αἴτιον, ἔςι δ᾽ ἄρ- Ὁ γηράσκοντα μᾶλλον’ τοῖς μὲν γὰρ πω τέλεμν τὸ  πβ; 
μεν ἧ δύναταί τι, θῆλυ δὲ ἦ ἀδυνατεῖ, τῆς δὲ δυνώμεως τοῖς δ᾽ ἀπολείπει. καὶ τὰ μὲν ὑγρότερα τῶν σωμάτων καὶ 
ὅρος καὶ τῆς ἀδυναμίας τὸ πεπτικὸν εἶναι ἢ μὴ πεπτικὸν γυναικικώτερα, θηλυγόνα μᾶλλων, καὶ τὰ σπέμετα πὰ 
τῆς ὑςάτης τροφῆς, ἢ ἐν μὲν τοῖς ῥαίμοις αἷμα καλεῖται ὑγρὰ τῶν συνεςηκότων' πάντα γὰρ ταῦτα γύεται δὶ δότε! 
ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, τούτου δὲ τὸ αἴτιον ἐν τῇ θερμότητος φυσικῆς. καὶ τὸ βορείοις ἐἀρρενοτοκεῦ μᾶλλον 
ἐρχῇ καὶ τῷ μορίῳ τῷ ἔχοντι τὴν τῆς φυσικῆς θερμότατος 85 νοτίοις' ὥςε καὶ περιττωματικώτερα. τὸ δὲ πλεῶν ὡὰ 
ἀρχήν, ἀναγκαῖον ρα, ἐν τοῖς ἐναίμοις. συνίς «σθαι καρ. τωμα δυσπεχτότερον" διὸ τοῖς μὲν ἄρρεσιν ὑγρότερε ῃ 
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ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. ᾿ἡδῚ 

φεώμα, ταῖς δὲ γυναιξὶν ἡ τῶν καταμηνίων ἔκιιρίϑις. καὶ δὲ μητρί, κατά τε ὅλον τὸ σῶμα καὶ κατὰ μόριον ἕκαςν, 
ὸ γίεσθαι δὲ τὰ καταμήνιω τὰ κατὰ φύσιν φθινόντων τῶν καὶ μᾶλλον αὐτοῖς ἢ τοῖς “προγόνοις, καὶ τύτοις ἢ τοῖς τυ» 
μλνῶν μῶλλον διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίων συμβαύει, ψυχρότερος χχέσι, καὶ τὰὶ μὲν ἄρρενα μᾶλλον τῷ πατρὶ τὼ δὲ θήλεα 
γὰρ ὁ χρόνος τος τῷ μηνὸς καὶ ὑγρότερος διὼ τὴν φθίσιν Τῇ μητρί, τὰ δ᾽ ἐδεὴὶ τῶν συγγενῶν, ὅμως δ᾽ ἀνθρώπῳ γέ 
καὶ τὴν ὠκόλειψιν τῆς σελήνηφ᾽ ὁ μὲν γὼρ ἥλιος "ἐν ὅλῳ 5 τινι, τὰ δ᾽ ὑδ᾽ ἀνθρώπῳ τὴν ἰδέαν ἀλλ᾽ ἤδη τέρατι. καὶ γὰρ ὃ 
τῷ ἐνιαυτῷ ποιεῖ χειμῶνα καὶ θέρος, ἡ δὲ σελήνη ἐν τῷῇ μὴ ἐοικὼς τοῖς γονεῦσιν ἤδη τρόπον τὰ τέρας ἐφ" πιν- 
μηνί. τῦτο δ᾽ ὁ διὰ τὰς τροπάς, ἀλλ τὸ μὲν αὐξανομήκ ρεκβέβηκε γὰρ ἡ φύσις ἐν τότοις ἐκ τὸ γένες τρόπον τυά, 
συμβαῦύει τῷ φωτός, τὸ δὲ φθίνοντος. φασὶ δὲ καὶ οἱ ν»- ἀρχὴ δὲ πρώτη τὸ θῆλυ γενέσθαι καὶ μὴ ἄρρεν. ὠλλ᾽ αὖτῃ 
μεῖς διαφέρειν πρὸς θηλυγόνίαν καὶ ἀρρενογονίαν οὐ μόνον μὲν ἀναγκαία τῇ φύσει" δεῖ γὰρ σώζεσθαι τὸ γένος τῶν 
ἐὰν συμβαίνῃ τὴν ὀχείαν γίνεσθαι βορείοις ἢ νοτίοις, ἀλλὰ το κεχορισμόώων κατὰ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. ἐνδεχομέν δὲ 
χἂν ὀχευόμενα βλέπῃ πρὸς νότον ἢ βερέαν" οὕτω μικρῶν μὴ κρατεὴ ποτὲ τῷ ἄρρενος ἢ διὰ νεότητα ἢ γῆρας ἢ δὲ 
ἐνίοτε ῥοπὴν αἰτίαν γίνεσθαι τὴς ψυχρότητος καὶ θερμότη- ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοιαύτην, ὠνάγκη γύεσθαι θηλυτοκίαν ἐν 
τος, ταῦτα δὲ τὴς γενέσεως. διέστηκε μὲν οὖν ὅλως πρὸς τοῖς ζῴοις. τὸ δὲ τέρας ὑπ ἀναγκαῖὸν πρὸς τὴν ἔνεκαί τοῦ 
ἄλληλα τό τε θῆλυν καὶ τὸ ἄρρεν πρὸς τὴν ἀρρενογονίανν παὶ τὴν τῷ τέλους αἰτίαν, ἀλλὰ κατὼ συμβεβηκὸς ἀναγ. 
καὶ θηλυγονίαν διὰ τὰς εἰρημένως αἰτίας, ἡ μὴν ἀλλὰ καὶ 15 καῖδν, ἐπεὶ τήν γ᾽ ἀρχὴν ἐντεῦθεν δεῖ λαμβάνειν. εὐπέστε 
δεῖ συμμετρίας πρὸς ἀλληλκ' πάντω γὼρ τὼ γινόμενω μὲν͵, γὰρ οὔσης τῆς περιττώσεως ἐν τοῖς καταμηνίοις τῆς 
κατὰ τέχνην ἢ Φὺ λόγῳ τινί ἐς ιν, τὸ δὲ θεωμὸν λίαν μὲν σπερματοκιῆς, καθ᾿ αὑτὴν ποιήσει τὴν μορφὴν ἡ τὰ ἄρῤρενὸς 
χρωτὴν ζπραύει τὰ ὑγρά, πολὺ δὲ ἐλλεῖπον ὁ δυηστητ, κϑησις, τὸ γὰρ γονὴν Ἀέγειν ἢ κίνησιν τὴν αὐξεσαν ἕκαςον 

ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὸ δημιουργέμενον ἔχειν τὸν τῷ μέσα λόγον. τῶν μορίων ὑθὲν διαφέρει, ὑδὲ τὴν αὔξυσαν ἢ τὸ συνιξῷ- 
εἰ δὲ μή, καθάκερ ἐν τοῖς ἐψομένοις προσκάει μὲν τὸ Ὁ σαν ἐξ ἀρχῆς" ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος τῆς κινήσεως. ὥχδε 
πλεῖον πῦρ, ἐχ ἔψει δὲ τὸ ἔλαττον, ἀμφοτέρως δὲ συμ- κραπόσης μὲν ἄρρεν τε ποιήσει καὶ ὁ θῆλυ, καὶ ἑοοιὸς τῷ 
βαύνι μὴ τελεῶσθαι τὸ γοόμενον, ὕὅτω καὶ ἐν τῇ τῷ ἄρρε- γονῶντι ἀλλ᾽ ὁ τῇ μητρί" μὴ κρατῆσαν δέ, καθ᾽ ὁποίαν ἂν 
γος μίξει καὶ τῷ θήλεος δεῖ τῆς συμμετρίας. καὶ διὰ τετο μὴ κρατήση δύναμιν, τὴν ἔλλερψιν ποιεῖ κατ᾽ αὐτήν. λέγω 
“πολλοῖς καὶ πολλαῖς συμβαΐει μετ᾿ ἀλλήλων μὲν μὴ γεν- δ΄ ἑκαΐςην δύναμιν τόνδε τὸν τρόπον. τὸ γεννῶν ἐξὶν ὃ μόνον 

γᾶν, διαζευχθεῖσι δὲ γεννᾶν, καὶ ὁτὲ μὲν νέοις ὁτὲ δὲ πρεσ- 25 ἄρρεν ἀλλὰ καὶ τοῖον ἄρρεν, οἷον Κορίσκος ἢ Ξωκράτης, καὶ 
βυτέροις οὖσι ταύτας γύεσθαι τὰς ὑπεναντιώσεις, ὁμοίως ἀ μόνον Κορίσκος ἐςὶν ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος. καὶ τῦτον δὴ 
«ερί τε γένεσιν καὶ ἐὠγονίαν καὶ ἀρρενογονίαν καὶ θηλυγο- τὸν τρόπον τὰ μὲν ἐγγύτερον τὰ δὲ πορρώτερον ὑπάρχει τῷ 
γίαν. διαφέρει δὲ καὶ χώρα χώρας εἰς ταῦτα καὶ ὕδωρ γεννῶντι, καϑὸ γεννητικόν, ἀλλ᾽ ὁ κατὰ συμβεβηκός, οἷον εἶ 
ὕδατος διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. ποιὰ γάρ τις ἡ τροφὴ γύε- γραμματικὸς ὁ γεννῶν ἢ γείτων τινός. εἰεὶ δ᾽ ἰσχύει πρὲς 
ται μάλιξα, καὶ τῷ σώματος ἡ δικθεσις, διά τε τὴν κρᾶ- 30 τὴν γένεσιν μᾶλλον τὸ ἴδιον καὶ τὸ καθ᾽ ἔκαςον. ὁ γὰρ 

δὲν τῷ περιεξῶτος ἀέρος καὶ τῶν εἰσιέντων, μάλιςα δὲ διὰ Ἑορίσκος καὶ ἄνθρωπός ἐςὶ καὶ ζῷον’ ἀλλ᾽ ἐγγύτερον 
«ὴν τῇ ὕδατος τροφήν" τῦτο γὰρ πλεῖον εἰσφέρονται, καὶ ἰδίν ὁ ἄνθρωπος ἢ τὸ ζῶον. γεννᾷ δὲ καὶ τὸ καϑ' ἔκαξυν 
ἐν πᾶσίν ἐξὶ τροφὴ τῦτο, καὶ ἐν τοῖς ζηροῖς. διὸ καὶ τὰ καὶ τὲ γος, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ καϑ' ἕκαςον" τῶτο γὰρ ἥ 
ὠτέραμνα ὕδατα καὶ ψυχρὰ τὰ μὲν ἀτεχνίαν ποιεῖ τὰ δὲ ὑσία. καὶ γὰρ τὸ γυόμενον γύετκι μὲν καὶ ποιόν τι, ἐἰλλιὼ 
θηλυτοκίαν. . 85 τόδε τι καὶ τῦθ᾽ ἡ ὑσία. διόπερ ὠπὸ τῶν δυνώμτων ὑπώρ- 

3. Αἱ δ᾽ αὐταὶ αἰτίαι καὶ τῇ τὸ μὲν ἐοικότα γύεσθαι χουσὶν αἱ κινήσεις ἐν τοῖς σπέρμασι παντων τῶν τοιούτων, 

τοῖς τεκνώσασι τὰ δὲ μὴ ἐοικότα, καὶ τὰ μὲν 'πατρὶ τὰ δυνάμει δὲ καὶ τῶν προγόνων, μᾶλλον δὲ τῷ ἐγγύτερον ἀεὶ 
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τῶν καθ᾽ ἕκαςὁν τινος. λέγω δὲ καθ᾽ ἕκαςον τὸν Ἐ ορίσκον 
Ν ΄ ᾽ 42 » » ᾿᾽ Ν ν 

καὶ τὸν ἸξΣωκράτην. ἐπεὶ δ᾽ ἐξίξαται πᾶν ὑκ εἰς τὸ- τυχὸν 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἀντικείμενον, καὶ τὸ ἐν τῇ γενέσει μὴ κρατού- 
μενον ἀναγκαῖον ἐξίςασθαι καὶ γίνεσθαι τὸ ἀντικείμενον, 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. 

ἡ ὁμοιότης κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ὃ δ᾽ αὐτὸς τρόπος καὶ 
ἐκὶ τῶν μορίων" καὶ γὰρ τῶν μορίων τὰ μὲν τῷ πατρὶ 
ἔοικε πολλάκις, τὰ δὲ τῇ μητρί, τὰ δὲ τῶν προγόνων τισῶ, 
ἔνεισι γὰρ καὶ τῶν μορίων αἱ μὲν ἐνεργεία, κινήσεις αἱ δὲ 

καθ᾽ ἣν δύναμιν ἐκ ἐκράτησε Τὸ γεννῶν καὶ κινῶν. ἐαν μὲν ς δυνάμει, καθάπερ εἴρηται πολλάκις. καθόλι δὲ δεῖ λαβεΐ μὲν ὧκ ἐκρ Ύ μ μ ἐρ εἴρη 
ἵν ἢ ἄρρεν, θῆλυ γύεται, ἐὰν δὲ ἢ Κορίσκος ἢ Σωκράτης, ὑποθέσεις, μίαν μὲν τὴν εἰρημέην, ὅτι ἔνεισι τῶν κινήσεων 
᾿ ἕν ᾽ Ν ᾽ Ν»ν ΄ ΝΣ Ν « ’ὕ ς ,» ͵ὔ Υ̓͂ Δ Ὁ ,ὔ 
ἀ τῷ πατρὶ ἐοικὸς ἀλλὰ τῇ μητρὶ γίεται" ἀντίκειται γὼρ αἱ μὲν δυνάμει αἱ δ᾽ ἐνεργείᾳ, ἄλλας δὲ δύο, ὅτι κρατύ- 

ὥσπερ τῷ ὅλῳ πατρὶ μήτηρ, καὶ τῷ καθ’ ἔκαςον γεννῶντι μενον μὲν ἐξίςαται εἰς τὸ ἀντικείμενον, λυόμενον δὲ εἰς τὴν 

ἡ καθ᾿ ἔκαςον γεννῶσα. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἐχομέ. ἐχομένην κίνησιν, καὶ ἧττον μὲν λυόμενον εἰς τὴν ἐγγύς, 

γὰς δυνάμεις ἀεὶ γὼρ εἰς τὸν ἐχόμενον μεταβαΐει μῶλ- το μᾶλλον δὲ εἰς τὴν πορρώτερον. τέλος δ᾽ ὕτως συγγχέονται 

λον τῶν προγόνων, καὶ ἐπὶ πατέρων καὶ μητέρων. ἕνεισι δ' ὥς ε μηθενὶ ἐοικέναι τῶν οἰκείων καὶ συγγενῶν, ἀλλὰ λεῖ 
«- ᾽ ,ὔ [εν ΄ ε Δ ΄ ᾽ ,ὔ Ν Ν ΄,ὔ . Υ͂ ΄ [᾿ αἱ μὲν ἐνεργείᾳ, τῶν κινήσεων, αἱ δὲ δυνάμει, ἐνεργείᾳ μὲν πεσθαι τὸ κοινὸν μόνον καὶ εἶναι ἄνθρωπον. τότυ δ᾽ αἴτιον 

αἱ τὸ γεννῶντος καὶ τῶν καθόλε, οἷον ἀνθρώπε καὶ ἴῳν, δυ- ὅτι πᾶσιν ἀκολυθεῖ τῦτο τοῖς καθ᾽ ἕκαςον" καθόλε γὰρ ὁ 
νέμει δὲ αἱ τῷ θήλεος καὶ τῶν προγόνων. μεταβάλλει μὲν ἄνθρωπος, ὁ δὲ Σωκράτης πατήρ, καὶ ἡ μήτηρ ἥτις τοτ᾿ 

ἕν ἐξζιςάμενον πρὸς τὰ ἀντικείμενα, λύονται δὲ αἱ κινήσεις ις ἦν, τῶν καθ᾽ ἕκαςον. αἴτιον δὲ τῷ μὲν λύεσθαι τὰς κού- 

αἱ δημικργῆσαι εἰς τὰς ἐγγύς, οἷον ἡ τῷ γεννῶντος ἂν λυθῇ σεις ὅτι τὸ ποιῶν καὶ πάσχει ὑπὸ τῷ πάσχοντος, οἷον τὸ 
ὔ ᾽. ’ μι , ᾽ Ν » ΄ὔ ,ὔ Ἕ ΄ὔ ςη5ωἠκν » ͵ λ Ν "ν ΄ 

κύησις, ἐλαχίςῃ διαφορᾷ μεταβαίνει εἰς τὴν τῷ πατρός, τέμινον ὠμβλύνεται ὑπὸ τῷ τεμνομῶν καὶ τὸ θερμαῖνον ψύ- 

δεύτερον δ᾽ εἰς τὴν τὰ πώππε' καὶ τῦτον δὴ τὸν τρόπον καὶ χεται ὑπὸ τῷ θερμαινομένου, καὶ ὅλως τὸ κινοῦν ἔξω τοῦ 

ἐπὶ τῶν ἀρρένων καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν ἡ τῆς γεννώσης εἰς πρώτου ἀντικινεῖταί τινα κύησιν, οἷον τὸ ὠθοῦν ἀντωθεῖταί 

τὴν τῆς μητρός, ἐὰν δὲ μὴ εἰς ταύτην, εἰς τὴν τῆς τήθης 20 πως καὶ ἀντιόλίβεται τὸ θλῖβον. ἐνίοτε δὲ καὶ ὅλως ἔπαϑε 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄνωθεν. μάλις μὲν ἦν πέφυκεν ἧ 

ἄρρεν καὶ ἢ πατήρ, ἅμα κρατεῖν καὶ κρατεῖσθαι. μικρὰ 
Ν . ΄,  »» ΄ “- ᾽ ΄ γὼρ ἡ διαφορά, ὥς ἐκ ἔργον ἅμα συμβῆναι ὠμφότερα" 

ὁ γὰρ Σωκράτης ἀνὴρ τοιόσδε τις, διὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὼ 

μᾶλλον ἢ ἐποίησεν, καὶ ἐψύχθη μὲν τὸ θερμαῖνον, ἐϑερ- 
μάνθη δὲ τὸ ψῦχον, ὁτὲ μὲν ὑδὲν ποιῆσαν, ὁτὲ δὲ ἧττον καὶ 

παθόν. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ 
σάσχειν διωρισμένοις, ἐν ποίοις ὑπάρχει τῶν ὄντων τὸ ποιεῖν 

μὲν ἄρρενα τῷ πατρὶ ἔοικεν, τὰ δὲ θήλεα τῇ μητρί, ἅμα 2ς καὶ πάσχειν. ἐξίξαται δὲ τὸ πάσχον καὶ οὐ κρατεῖται 
γὰρ εἰς ἄμφω ἔκςασις ἐγένετο, ἀντίκειται δὲ τῷ μὲν ἄρ- 
ρενι τὸ θῆλυ τῷ δὲ πατρὶ ἡ μήτηρ" ἡ δ᾽ ἔκςασις εἰς τὰν- 

τικείμενα. ἐὰν δ᾽ ἡ μὲν ἀπὸ τῷ ἄρρενος κρατήσῃ κύησις, 

αὶ δ᾽ ἀπὸ τῇ ἸΣωκράτες μὴ κρατήσῃ, ἢ αὕτη μὲν ἐκείνη δὲ 

δ ἔλλειψιν δυνάμεως τοῦ. πέττοντος καὶ κινοῦντος, ἢ διὰ 

πλῆθος καὶ ψυχρότητα τῷ πεττομέν καὶ διοριζομέν. τῇ 

μὲν γὰρ κρατῶν τῇ δὲ ὁ κρατὸν ποιεῖ πολύμορφον τὸ συ- 
γιςεάμενον, οἷον ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν συμβαίνει διὰ τὴν πολυ- 

μή, τότε συμβαίνει γόεσθαι ἄρρενά τε μητρὶ ἐοικότω καὶ ἢ; φαγίαν. διὰ πλῆθος γὰρ τροφῆς ὁ δυναμένης τῆς φύσεως 
, 7 ᾽Ν Ν »“» ῃ ὔ - ε Υ̓͂ 

θήλεα πατρί. ἐὰν δὲ λυθῶσιν αἱ κινήσεις, καὶ ἢ μὲ ἄρρεν 

μείνῃ, ἡ δὲ τῷ ἸΣωκρώτος λυθῇ εἰς τὴν τῇ πατρός, ἕςαι 
-“ ,ὔ ᾽ ν,͵ ἡ -» γ. ᾿ ».-ν 

ἄρριν τῷ πάππῳ ἐοικὸς ἢ τῶν ἄλλων τοὶ τῶν ἄνωθεν προ- 

γόνων κατὰ τῶτον τὸν λόγον. κρατηθώτος δὲ ἧ ἄρρεν, θῆλυ 

κρατεῖν, ὥς᾽ ἀνάλογον αὐξειν καὶ διαμύειν ὁμοίαν τὴν μορ- 
΄ Η » , ΝῚ ΝΟ Σῃᾳ ΔΗ, 

φήν, ἀλλοῖα γύεται τὰ μέρη, καὶ σχεδὲν ἐνίοθ᾽ ὕτως ὥς ε 
Ἡ ᾽ -“ ’, , ἢ , ν μηθὲν ἐοικέναι τῷ πρότερον. παραπλήσιον δὲ τύότῳ καὶ τὸ 

νόσημα τὸ καλύμενον σατυριᾶν' καὶ γὰρ ἐν τότῳ διὼ ῥεύ- 
ἔςαι, καὶ ἐοικὸς μάλιςα μὲν τῇ μητρί, ἐὰν δὲ καὶ αὕτη ἃς ματος ἢ πνεύματος ἀπέχτε πλῆθος, εἰς μόρια τῷ προσπε 
λυϑδῇ ἡ κύησις, μητρὶ μητρὸς ἢ ἄλλῃ τινὶ τῶν ἄνωθεν ἔςαι παρεμπεσόντος, τῷ ζῴν καὶ σατύρα φαύεται τὸ πρόσωπον. 

1. τι Ῥὅ. 2. σωκράτη Ζ. "} 6. ὗν οπι δ. ἴ ἢ ἦ σωκράτης ΤΌ [ΠΗ17. ἰοικως ,δ. Π 8. ὅλως }. 9. δὲ οτὰ . [ 10. μεταβάλλα 
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μετκβ. 5 7ΧΖ. ἢ 15. διαλύονται (δ. 16. δημινργαι Ζ. 1} 11. μεταβῆναι .5. 19. θηλειῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων Υ, ἢ ἐπὶ οαὰ }ι ἢ ἐς ΡΟ. 
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ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. 

Διὰ τήα μὲν οὖν αἰτίαν θήλεα καὶ ἄρρενα γύεται, 
καὶ τὰ μὲν ἐοικότα τοῖς γονεῦσι, θήλεα τε θήλεσι καὶ 
ἄρρενα ἄρρεσι, τὰ δ᾽ ἀνώπκαλιν, θήλεάώ τε τῷ πατρὶ καὶ 

ἄρρενα τῇ μητρί, καὶ ὅλως τὰ μὲν τοῖς προγόνοις ἔοικε 
τὰ δ᾽ ὀθενί, καὶ ταῦτα καὶ καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα καὶ τῶν 

μορίων ἔκαςον, διώρις αι περὶ πάντων. εἰρήκασι δὲ τινες 

τῶν φυσιολόγων καὶ ἕτερος περὶ τότων, διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὅμοια 

καὶ ἀνόμοια γίγνεται τοῖς γονεῦσιν. δύο δὴ τρόπες λέγεσι 

τῆς αἰτίας. ἔνιοι μὲν γάρ φασιν, ἀφ᾽ ὁποτέρν ἄν ἔλθῃ 
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᾿ 

βέλεται δὲ καὶ βέλτιον λέγειν μὴ ἐνεργείᾳ ὑπάρχειν, ἀλλὰ 
Ν ’ὔ ὰ ΄ ἐσ ΑΝ ὲ δ κατὰ δύναμιν, ἣν λέγει πανσπερμίαν' ἐκείνως μὲν γὰρ 

ἀδύνατον, ὕτως δὲ δυνατόν ὁ ῥᾳζδιον δὲ ἀδὲ τρόπον ἔνα τῆς 
,» ᾽ ΄ Ν »,.2 Ὁν δ ΄, » αἰτίας ἀποδιδόντας τὰς αἰτίας εἰπεῖν περὶ πάντων, τῇ τε γί 

“-“ ὦ “ν “ 

δ νεσθαι θῆλυ καὶ ἄρρεν, καὶ διὰ τί τὸ μὲν θῆλυ τῷ πατρὶ 

πολλάκις ὅμοιον τὸ δ᾽ ἄρρεν τῇ υιχτρί, καὶ πάλιν τῆς πρὸς 
ἘΝ ,ὕ ἢ ,΄ ᾿ ν ροὲ», δ εν ν γα 

τὸς προγόνες ὁμοιότητος, ἔτι δὲ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὁτὲ μὲν ἄγ- 

θρωπος μὲν τύτων δ᾽ ἀθενὶ προσόμοιος, ὁτὲ δὲ προϊὸν τως 
μ᾿ “ 

τέλος Ν ἄνθρωπος ἀλλὰ ζῷόν τι μόνον φαύεται τὸ γιγνό- 
σπέρμα πλέον, τότῳ γίγνεσθαι μᾶλλον ἐοικός, ὁμοίως καρὶ ἢ μενον, ἃ δὴ καὶ ἄγει τέρατα. καὶ γὰρ ἐχόμενον τῶν 
τε παν καὶ μέρει μέρος, ὡς ἀπιόντος ἀφ᾽ ἑκάςν τῶν μο- 

βίων σπέρματος" ἂν δ᾽ ἴσον ἔλθῃ ἀφ᾽ ἑκατέρᾳ, τῦτο δ᾽ ὑδὲ- 

τέρῳ γίγνεσθαι ὅμοιον. εἰ δὲ τῦτ᾽ ἐςὶ ψεῦδος καὶ μὴ ἀπὸ 

παντὸς ἀπέρχεται, δῆλον ὡς ὑδὲ τῆς ὁμοιότητος καὶ ὠνο-- 

μμοιότητος αἴτιον ἀν εἴη τὸ λεχθέν. ἔτι δὲ πῶς ἅμα θῆλυ 

μὲν πατρὶ ἐοικὸς ἄρρεν δὲ μητρὶ ἐοικός, οὐκ εὐπόρως δύ- 

γανται διορίζειν. οἱ μὲν γὰρ ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγοντες 

ἢ Δυμόκριτος περὶ τὸ θήλεος καὶ ἄρρενος τὴν αἰτίαν ἄλ- 
᾽ ε “ λον τρόπον ἀδύνατα λέγυσιν" οἷ δὲ τῷ πλεῖον “ἢ ἔλαττον 

ἀπιέναι ὠπὸ τὸ ἄρρενος ἢ θήλεος, καὶ διὰ τῦτο γίγνεσθαι 

τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ἐκ ἀν ἔχοιεν ἀποδεῖξαι τίνα τρό- 
χὸν τό τε θῆλυ τῷ πατρὶ ἐοικὸς ἔςαι καὶ τὸ ἄρρεν τῇ μη- 
τρί" ἅμα γὰρ ἐλθεῖν πλέον ὠπ᾿ ἀμφοτέρων ἀδύνατον. ἔτι 
δὲ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐοικὸς γίνεται τοῖς προγόνοις ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ καὶ τοῖς ἄποθεν; ὁ γὰρ ἀπ᾽ ἐκείνων γ᾽ ἀπελήλυθεν 

ἐθὲν τὸ σπέρματος. ἀλλὰ μᾶλλον οἱ τὸν λειπόμενον τρό- 

πὸν λέγοντες περὶ τῆς ὁμοιότητος καὶ τἄλλα βέλτιον καὶ 
τ: ἢ Β , ᾿ Ν ν.,» φψ 

τῦτο λέγυσιν. εἰσὶ γάρ τινες οἵ φασι τὴν γονὴν μίαν ὅσαν 
- , ΠΝ) “ον ΄-ν , 

οἷον πανσπερμίαν εἰναί τιγώ πολλων" ὠσπερ ὃν εἰ τις κερά- 
᾿ Ἁ »,λ ε ΄ Υ͂ ».2 “ ,ὔ 

σεις πολλὲς χυμᾶς εἰς ἕν ὑγρόν, κάπειτ᾽ ἐντεῦθεν λαμβά- 
᾿ ΄, » ἃ ΄ ννΨ λιν». γοι, καὶ δύναιτ᾽ ἀν λαμβάνειν μὴ ἴσον ἀεὶ ἀφ᾽ ἑκάςν, 

ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν τῷ τοιῦδδὲ πλέον ὁτὲ δὲ τῷ τοιῦδε, ὁτὲ δὲ τῷ 

μὲν λαβεῖν τῷ δὲ μηθὲν λαβεῖν, τῦτο συμβαίνειν καὶ ἐπὶ 
» - " Ἁ » 

τῆς γονῆς πολυμιγὺς ὕσης᾽ ἀφ᾽ ἵ γὰρ ἀν τῶν γεννώντων 

πλεῖςον ἐγγένηται, τότῳ γίνεσθαι τὴν μορφὴν ἐοικός, ἧτος 
δὲ ὁ λόγος ὁ σαφὴς μὲν καὶ πλασματίας ἐςὶ πολλαχῇ, 

» 

ἐρημεθ ἐσὺ εἰπεῖν περὶ τῶν τοιότων τὰς αἰτίας. τέλος γὰρ 
τῶν μὲν κινήσεων λυομένων, τῆς δ᾽ ὕλης ᾿ κρατουμένης, μένει ᾿ 

Ν “. Ζ. ᾿Ξ » » Δ ᾿ “ Ν δ ᾿ 

τὸ καθόλε μάλιςα" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ζῷον. τὸ δὲ γιγνόμενον 
“« ᾿Ὶ Υ͂ 

κριοῦ κεφαλήν φασιν ἢ βοὸς ἔχειν, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
, ,ὕ λ " 

15 ὁμοίως ἑτέρου ζῴου, μόσχον παιδὸς κεφαλὴν ἢ πρόβατον 
’, “ ,ὔ ΄ὔ ὑπ Ἁ Ν βοός. ταῦτα δὲ πάντα συμβαίνει μὲν διὰ τὰς προειρημέ- 

νας αἰτίας, ἔς δ᾽ ὑθὲν ὧν λέγεσιν, ἀλλ᾽ ἐοικότα μόνον" ὅπερ 
τον ᾿ Ἁ Ἁ ΄ ς ΄, γίγνεται καὶ μὴ πεπηρωμένων. διὸ πολλάκις οἷ σκώπτοντες 
᾽ »“ Ἁ »“ ).3. Ἁ χ »Δ .“ “ 

εἰκάζυσι τῶν μὴ καλῶν ἐνίες τὸς μὲν αἰγὶ φυσῶντι πῦρ, 
Ὰ ᾿» ΣΝ ’, “ 7ὔ » “ἢ οὐδαν ΟΣ ᾽ν 20 τοὺς δ᾽ οἷϊ κυρίττοντι. φυσιογνώμων δὲ τις ἀνῆγε πάσας εἰς 

΄ ΄ ἡ ᾿  Ἃ δ 
δύο ζῴων Ἢ τρίων ὄψεις, καὶ συνέπειθε πολλακις λέγων. 

ὅτι δ᾽ ἐςὶν ἀδύνατον γίγνεσθαι τέρας τοίξτον, ἕτερον ἐν ἑτέρ ς γίγνεσθαι τέρ » ἕτερον ἐν ἑτέρῳ 
“ ,»" ε ’ “ 

ζῷον, δηλῆσιν οἱ χρόνοι τῆς κυήσεως πολὺ δια φέροντες ἀν- 
Ἁ ᾽ 

θρώπε καὶ προβάτιε καὶ κυνὸς καὶ βοός" ἀδύνατον δ᾽ ἔκα» 
᾿ ᾿ ’ὔ ,ὔ »" 

25 ςον γενέσθαι μὴ κατὰ τὰς οἰκείας χρόνες. τὰ μὲν ἦν τῦτον 
Ν ᾿ ΝΝ ,᾽ ΝΞ ΣΝ “ΩΝ τὸν τρόπον λέγεται τῶν τεράτων, τὰ δὲ τῷ πολυμερῇ τὴν 

μορφὴν ἔχειν, πολύποδα καὶ πολυκέφαλα γινόμενα. παρ- 
΄ »- , ᾿ 

εγγυς δ᾽ οἱ λόγοι τῆς αἰτίας καὶ παραπλήσιοι τρόπον τινά 
“4 - ἴω, 

εἰσιν οἵ τε περὶ τῶν τεράτων καὶ οἱ περὶ τῶν ἀναπήρων 
΄ὔ Ν Ἁ ΄ ς Ψ' 2 30 ζῴων" καὶ γὰρ τὸ τέρας ἀναπηρία τις ἐς ΐν. Δημόκριτος ἃ 

νυ τ , , μὲν ἦν ἔφησε γίγνεσθαι τὰ τέρατα διὰ τὸ δύο γονὰς πί- 
Ν ὔ΄ 

πτεῖν, τὴν μὲν πρότερον ὁρμήσασαν τὴν δ᾽ ὕστερον, καὶ 
΄ - 

ταύτην ἐζελθέσαν ἐλθεῖν εἰς τὴν ὑςέραν ὥστε συμφύεσθαι 
΄ ᾿Ὶ ΄ Ύ 

καὶ ἐπαλλάττειν τὰ μόρια. ταῖς δ᾽ ὄρνισιν ἐπεὶ συμβαΐνει 

35 ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν ὀχείαν, ἀεὶ τά τ᾽ ὠὰ καὶ τὴν χρόι αχεῖαν γίνεσθαι τὴν ὀχείαν, ἀεὶ τά τ᾽ φὰ καὶ τὴν χρόαν 
,»»ν ᾽ ΓΑ 

αὐτῶν ἐπαλλάττειν φησίν. εἰ δὲ συμβαύει ἐξ ἑνὸς σπέρ- 

8. ἄρρενα] τὰ ἄρρενα Ῥ. ΠΠ ἀ. ἐοικότα Ῥ. ἢ 5. καὶ ροδὶ ταῦτα οπι .5. {Π τῶν] κατὰ τῶν Ῥ. 1} 7. ἕτερόν τι περὶ Ῥ. ᾿᾿ 8. καὶ ἀνό- 
μοιαι οπὰ δ, ἢ δὲ Ρ. Ἰ 9. ἔλθη τὸ σπέρμα πλεῖον Ῥ. Π 12. τύτω ΚῪ. 11 13. ὅμοιον γίγεεσθαι Ῥ. ΠΠ1λ. καὶ τῆς ἀνομ. Ῥ. || 16. πατρὶ 

δ᾽ ἐοικός ΡΖ. 1 δύναται Ῥ. ἢ 17. πεο οἵἷὸ 5, ἢ 19. πλέον Ῥ. ἢ ἢ οχὰ 5. ἢ ἔλαττον ροβϑὶ 20. ἀπιίναι ἢ. || 20. καὶ οπ Ζ. ἢ 25. τὸς 

Ζ. 1 Ὑ᾽ οπι Ρ. || 217. καὶ ροεῖ βέλτιον οἵα Ὑ. || 28. τῦτο οπὴ «8. ἢ τινὲς οαὰ 5, [{29. ζν] ἀν «δ. 1 31, ὦ} ανα Ζ, οιὰ }. ᾿ 32. 
πλεῖον . ἡ 33. τῦτο δὲ σ. Ῥ. ἢ συμβαίνει ΡΑΥΖ. 36. δὲ οπὶ .8. 

ἀ. ἁπάντων 8. {τε υἱὴ δ ΚΖ. ἢ 6. ὅμοιον ουῦ ΙΖ. 1 7. δὲ οἱ μὲν οπὶ .5. {ΠΑ8. δὲ οπι Ζ. ἰϊΪ 9. φαίνεται μόνον .,5. {ΠΟ 10, δὴ 

καὶ] δὲ 5. 1] ἐχόμενα Ὑ, ἢ 11. ἐξὶν οτν δ. ! 12. ὕλης ἀκρατυμένης 5. ἢ μένειν »ι Π 14. δὲ οπα .5Ζ. " 14. ἢ βοός φασιν Ρ. ᾿ 15... 
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Ματος πλείω γίνεσθαι καὶ μιῶς συνασίας, ὅπερ φαΐεται, τόκα τῶν ζῴων καὶ ὁ τελειογόνα, καθάπερ ἡ κύων' τὰ γὼ 
βώχτιον μὴ κύκλῳ περιιέναι παρέτας τὴν σύντομον. τοῖς πολλὰ τύκτει τυφλὰ τύτων. δὶ ἣν δ᾽ αἰτίαν τῶτο συμβώα 
γὰρ τοιότοις μάλις᾽ ἀναγκαῖον τῦτο συμβαίνειν, ὅταν μὴ καὶ δι' ἣν αἰτίαν πολυτοκῦσιν, ὕστερον λεκτέον. ἀλλιὰ προυδν- 

διακριθῶσιν ἀλλ᾽ ἅμα τὰ σπέρματα ἔλθωσιν. εἰ μὲν οὖν ποίηται τῇ φύσει πρὸς τὸ τερατοτοκεῖν τὸ μὴ γενᾶν ὅμοια 
αἰτιάσασθαι δεῖ τὸν ὠπὸ τοῦ ἄρρενος γονήν, τῦτον ὧν τὸν 5 διὰ τὴν ὠτέλειαν" ἔς δὲ καὶ τὸ τέρας τῶν ἀνομοίων. δέο 
τρόπον εἴη λεκτέον" ὅλως δὲ μᾶλλον τὴν αἰτίαν οἰητέον ἐν χερ ἐπαλλάττει τῦτο τὸ σύμπτωμα τοῖς τοτότοις τὸν φύ 
τῇ ὕλῃ καὶ τοῖς συνιςξαμένοις κυήμασιν εἶνωι. διὸ καὶ γί. σιν, ἐν γὰρ τότοις μάλιςα γίνεται καὶ τὰ μετάχριρα χρ 
γογται τὰ τοιαῦτα τῶν τεράτων ἐν μὲν τοῖς μονοτόκοις σπά- λούμενα. ταῦτα δ᾽ ἐςὶ κατά τι πεπονθότα τερατῶδες" ἡ 
για πάμπαν, ἐν δὲ τοῖς πολυτόκοις μᾶλλον, καὶ μάλις᾽ γὰρ ἐκλείπειν ἢ προσεῖναί τι τερατῶδες. ἔστι γὰρ τὴ τ: 
ἐν ὄρνισι, τῶν δ᾽ ὀρνίθων ἐν ταῖς ἀλεκτορίσιν. αὗται γὰρ τὸ ρᾳς τῶν παρὼ φύσιν τι, παριὲ φύσιν δ᾽ ὁ πᾶταν ἀλλὰ 
πολυτοκῦσιν, ἡ μόνον τῷ πολλάκις τίκτειν ὥσπερ τὸ τῶν τὴν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ' περὶ γὰρ τὴν ἀεὶ καὶ τὴν ἐξ ἀνέγαν 
περιςερῶν γένος, ἀλλὰ καὶ τῷ πολλὰ ἅμα ἔχειν κυήμα- ὑθὲν γίνεται παρὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὡς ἐκὶ τὸ πολὺ μὺ 
τα καὶ πᾶσαν ὥραν ὀχεύεσθαι. διόπερ καὶ πολλὰ δίδυμα ὅτω γιομώοις, ἐνδεχομώνοις δὲ καὶ ἄλλως, ἐπὲ καὶ τὸ 

τίκτουσιν" συμφύεται γὰρ διὰ τὸ πλησίον ἀλλήλων εἶναι τῶν ἐν ἔσοις συμβαύει παρὼ τὴν τάξιν μὲν ταύτην, ἐὲ 
τὰ κυήματα, καθάπερ ἐνίοτε πολλὰ τῶν περικαρπίων. τύ- (5 μώτοι μὴ τυχόντως, ἧττον εἶναι δυκεῖ τέρας διὰ τὸ καὶ ἡ 
τῶν δὲ ὕσων μὲν ὧν αἱ λέκιθοι διορίζωνται κατὰ τὸν ὑμέ. παρὰ φύσιν εἶναι τρόπον τινὰ κατὰ φύσιν, ὅταν μὴ χρε’ 
γαὰ, δύο γίνονται νεοττοὶ κεχωρισμένοι, περιττὸν ἐδὲν ἔχον- τήσῃ τὴν κατὼ τὴν ὕλην ἡ κατὰ τὸ εἶδος φύσις, [] 

τες ὅσων δὲ συνεχεῖς καὶ μὴ διείργει μηθέν, ἐκ τότων οἱ ὅτε τὰ τοιαῦτα τέρατα λέγυσιν, ὅτ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐν ὅτια 

νεοττοὶ γίνονται τερατώδεις, σῶμα, μὲν καὶ κεφαλὴν μίαν εἴωθέ τι γύεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς περοιαρπίοις. ἔστι Ἰῷ 

ἔχοντες, σκέλα δὲ τέτταρα καὶ πτέρυγας διὰ τὸ τὰ μὲν Ὦ τις ἄμπελος ἣν καλῖσί τινες καίπνεον, ἥν, ὧν δέρε μὲ 

ἄνωθεν ἐκ τῷ λευκῦ γύεσθαι καὶ πρότερον, ταμιευομένης ἐκ λανας βότρυς, ἀ κρίνουσι τέρας διὰ τὸ πλεις άκις εἰωδύα! 
τῆς λεκίθα τὴς τροφῆς αὐτοῖς, τὸ δὲ κατω μόριον ὑστερίζειν ταύτην τοῦτο ποιεῖν, αἴτιον δ᾽ ὅτε μεταξὺ λευκῆς ἐπὶ τὸ 
μέν, τὴν δὲ τροφὴν εἶναι μίαν καὶ ἀδιόριςον. ἤδη δὲ καὶ φύσιν καὶ μελαύης, ὥστ᾽ οὐ πόρρωθεν ἡ μετάβασις οὐδ 
ὄφις ὦπται δικέφαλος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" ὠοτοκεῖ γὰρ ὠσπερανεὶ παρὰ φύσιν" κὁὶ γὰρ εἰς ἄλλην φύειν. ἐν ἃ τὰ 
καὶ πολυτοκεῖ καὶ τῦτο τὸ γώος. σπανιώτερον δὲ τὸ τερα- 15 πολυτόκοις ταὐτά τε συμβαίνει, καὶ διὰ τὴν πολυτανίο 

τῶδες ἐπ᾿ αὐτῶν διὰ τὸ σχῆμα τῆς ὑςέρας" ςοιχηδὸν γὰρ ἐμποδίζειν τὼς τελειώσεις ἀλλήλων καὶ τὼς κινήσει τῶ 
κεῖται τὸ πλῆθος τῶν φῶν διὰ τὸ μῆκος αὐτῆς. καὶ περὶ γεννητικαῖς. ᾿ 
τὰς μελίττας καὶ τὸς σφῆκας ὑδὲν γίνεται τοίξτον" ἐν κα- Περὶ δὲ τῆς πολυτοκίας καὶ τοῦ πλεονασμῶ τὴ τῷ 
χωρισμένοις γὰρ κυτταρίοις ὁ τόκος ἐξὶν αὐτῶν. περὶ δὲ μερῶν, καὶ τῆς ὀλιγοτοκίας καὶ μονοτοκίας καὶ τῆς ἰὼ. 
τὼς ἀλεκτορίδας τὐναντίον συμβέβηκεν, ἢ καὶ δῆλον ὡς ἐν 30 τῶν μερῶν, ἀπορήσειεν ἄν τις. γύεται γὰρ ἐνίοτε τὸ μὲν 

τῇ ὕλῃ τὴν αἰτίαν δεῖ νομίζειν τῶν τοιύτων" καὶ γὰρ τῶν πλείες ἔχοντα δακτύλους, τὰ δ᾽ ἕνα μόνον, καὶ τὶ τὰ 
ἄλλων ἐν τοῖς πολυτόκοις μᾶλλεν. διὸ ἐν ἀνθρώπῳ ἧττον" ἄλλα μέρη τὸν αὐτὸν τρόπον" καὶ γὰρ πλεονάζει καὶ μ’ 

ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ μονοτόκον ἐστὶ καὶ τελειογόνον, ἐπεὶ λοβὰ γύεται, τὰ δὲ καὶ δύο ἔχοντα αἰδοῖα, τὸ μὴ ἷρ 

καὶ τούτων ἐν οἷς τόποις πολύγονοι αἱ γυναῖκές εἰσι, τοῦτο ρενος τὸ δὲ θήλεος, καὶ ἐν ἀνθρώποις καὶ μάλιστα τῷ 

συμβαίνει μᾶλλον, οἷον περὶ Αἴγυπτον. ἐν δὲ ταῖς αἰξὶ καὶ 35 τὰς αἶγας. γίνονται γὰρ ἃς καλοῦσι τραγαίας δὲ π 
τοῖς προβάτοις γίεται μᾶλλον πολυτοκώτερα γάρ ἐςιν. ἔτι θήλεος καὶ ἄρρενος ἔχειν αἰδοῖον" ἤδη δὲ καὶ κέρα; ἧ 
δὲ μᾶλλον ἐν τοῖς πολυσχιδέσιν" ἔςι γὰρ τὰ τοιαῦτα πολυ- ἔχουσω ἐγένετο πρὸς τῷ σκέλει. γίνονται δὲ μετ 

Ὡ. περιεῖναι Ῥι ἡ παρέντα ΘΖ. ᾿ 5. αἰτιᾶσθαι 5. {Π 7. γδεται Ῥ. ἢ 8. μὲν ομῖ Υ. ἢ 40. ὄρνεσι Υ͂. Τὶ 13. διὸ καίτῳ δ. "18 

διρίζονται Ῥι5. ᾿ 18. ὅσον δ. ἢ γίνονται τερατώδεις οἱ νεοττοί Ῥ. ΠΠ 23. καὶ ροβὶ δὲ οτ 8. 25. σπανιώτατον ». ἢ 27. αλῆϑο.} τον 
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25. τε οἵὰ Ζ. ἢ καὶ οπι Ζ. ἢ 26. ἐμποδίζει Ῥ. [|[|28.. τῦ] τύτων 5Ζ. ᾿} 33. ἔχοτα τὰ αἰδυιῖα . ἢ 36. ἄρρενος καὶ δίλως 7. " 
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ναὶ πηρώσεις καὶ περὶ τὰ ἐντὸς μόρια, τῷ ἢ μὴ ἔχειν ἔνια 
ἢ κεκολοβωμένα ἔχειν καὶ πλείω καὶ μεθεςῶτα τὸς τόπους. 
καρὰίαν μὲν ἦν ἀϑὲν πώποτε ἐγένετο ζῷον ὑκ ἔχον, σπλῆνα 
δ᾽ οὐκ ἔχον, καὶ δύο ἔχον, καὶ νεφρὸν ἔνα" ἧπαρ δ᾽ οὐκ 

ἔχον μὰν ὑθέν, ὑχ ὅλον δὲ ἔχον. ταῦτα δὲ πάντα ἐν τοῖς 
τελειωθεῖσι καὶ ζῶσιν, εὑρίσκεται καὶ χολὴν οὐκ ἔχοντα, 
χεφυκότω ἔχειν" τὰ δὲ πλείους ἔχοντα μιῶς. ἤδη δ᾽ ἐγέ- 

νετὸ καὶ μεθεςηκότα κατὰ τόπον, τὸ μὲν ἧπαρ ἐν τοῖς ὠρι- 

ςεροῖς, ὁ δὲ σπλὴν ἐν τοῖς δεξιοῖς. καὶ ταῦτα μὲν ἔν γε 

τι 

μονοτόκα δέ, τὰ δ᾽ ὀλιγοτόκα, τὼ δὲ πολυτόκα τῶν ζῴων 
ἐςὶν ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ τὼ μὲν μωνυχα μονοτόκα, τὼ 
δὲ διχηλὰ ὀλιγοτόκα, τὰ δὲ πολυσχιδῆ πολυτόκα. τύτου 
δ᾽ αἴτιον ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μεγέθη διώριςαι κατεὶ τὼς 

5 διαφορὰς ταύτας. ὁ μὴν ἔχει γ᾽ ὕτως ἐπὶ πάντων" αἴτιον 
γὰρ μέγεθος καὶ μικρότης τῶν σωμάτων τῆς ὀλιγοτοκίας 

καὶ πολυτοκίας, αλλ᾽ ἃ τὸ μώνυχον ἢ πολυσχιδὲς ἢ δὴ» 

χυλὸν εἶναι τὸ γένος. τύτου δὲ μαρτύριον" ὁ γὰρ ἐλέφας 

μέγιςον τῶν ζῴων, ἔςι δὲ πολυσχιδές, ἥ τε κάμηλος δὲ» 

τετελεσμέιοις ὦπται τοῖς ἴῳοις, ὥσπερ εἴρηται" ἐν δὲ τοῖς 0 χηλὸν τῶν λοιπῶν μέγιστον ὄν. ἡ μόνον δ᾽ ἐν τοῖς πεζοῖς 
τικτομένις ἔχοντα πολλὴν καὶ παντοδαπὴν ταραχήν. τὼ 
μὲν οὖν μικρὸν παρεκβαΐοντα τὴν φύσιν ζῆν εἴωθεν, τὰ δὲ 

πλεῖον ὁ ζῆν, ὅταν ἐν τοῖς κυρίοις τῷ ζὴν γέηται τὸ παρὰ 
φύσιν. ἡ δὲ σκέψις ἐςὶν ἡ περὶ τότων, πότερον τὴν αὐτὴν 

ἀλλα καὶ ἐν τοῖς πτηνοῖς καὶ ἐν τοῖς πλωτοῖς τὰ μὲν μα» 
γάλα ὑλιγοτόκα ἐστὶ τὰ δὲ μικρὰ πολυτόκα, διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν φυτῶν αὶ τὰ μέγιςα φέ- 

ρει πλεῖςον καρπόν. διὰ τί μὲν ὃν τῶν ζῴων τὰ μὲν πολυ- 
αἰτίαν δεῖ νομίζειν τὴς μονοτοκίας καὶ τῆς ἐνδείας τῶν με- 5 τόκα τὰ δ᾽ ὑλιγοτόκα τὴν φύσιν ἐςίν, εἴρηται" τὴς δὲ νῦν 
ρῶν καὶ τὸ τλεονασμῦ καὶ τῆς πολυτοκίας ἢ μὴ τὴν αὖ- 
τήν. πρῶτον μὲν εὖν διὰ τί τὰ μέν ἐστι πολυτόκα τὰ δὲ 
μμονοτόκα, τῦτ᾽ ὧν τις δόξειεν εὐλόγως θαυμάζειν. τὰ γὰρ 

,ὔ -“᾿ , » »,]ἢ ἱ οἱ , 
Μέγιστα μονοτόκα τῶν ἴῳων ἐστίε, οἷον ἐλέφας κάμηλος 

ῥηθείσης ἀπορίας μᾶλλον ἄν τις θαυμάσειεν ἐπὶ τῶν πκολυ- 
’ ᾽ Α ,ὔ , ΕΉΒΕς ἃ -“ ᾿ ,ὔ ΓΙ) 

τοχύντων, ἐπειδὴ φαΐεται πολλάκις ἀπὸ μιᾶς ὀχείας κυὶ» 

σκόμενα τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων. τὸ δὲ σπέρμα τὸ τῇ ἄρρε- 
νος, εἴτε συμβάλλεται πρὸς τὴν ὕλην μόριον γινόμενον τοῦ 

ἧππος καὶ τὰ μώνυχα" τότων δὲ τὰ μὲν μείζω τῶν ἄλ- 9 κυήματος καὶ τῷ τῷ θήλεος σπέρματι μιγνύμενον, εἴτε καὶ 
λων, τὸὶ δὲ πολὺ διαφέρει κατὰ τὸ μέγεθος. κύων δὲ καὶ 
λύκος καὶ τὰ πολυσχιδὴ πάντα πολυτόκα σχεδόν, καὶ τὰ 
μικρὰ τῶν τοιότων, οἷον τὸ τῶν μυῶν γένος. τὰ δὲ διχηλὰ 

ὀλιγοτόκα πλὴν ὑός" αὕτη δὲ τῶν πολυτόκων ἐς. εὖλο- 

γον γὰρ τὰ 
μα φέρειν πλεῖον. αἴτιον δ᾽ αὐτὸ τὸ θαυμαζόμενον τῷ μὴ 

βαυμαάζειν" διὰ γὰρ τὸ μέγεθος οὐ πολυτοκοῖσιν" ἡ γὰρ 
τροφὴ καταναλίσκεται τοῖς τοιότοις εἰς τὴν αὔξησιν τὸ σώ- 
ματος. τοῖς δ᾽ ἐλάττοσιν ἀπὸ τὸ μεγέθους ἡ φύσις ἀφαι- 

μὴ τῦτον τὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν συνάγον καὶ δη- 
Μιουργὰν τὴν ὕλην τὴν ἐν τῷ θήλει καὶ τὸ περίττωμα τὸ 
σπερματικόν, καθάπερ ὁ ὑπὸς τὴν ὑγρότητα τῇ γάλακτος, 

δια τίνα ποτ᾽ αἰτίαν οὐχ ὃν ἀποτελεῖ ζῶον μέγεθος ἔχον! 

μὲν μεγάλα πλείω δύνασθαι γεννᾶν καὶ σπέρ-)ς ὥσπερ ἐνταῦθα ὁ ὁπὸς ὁ κεχώριςαι τῷ συνις ναι πυζόν τῷ 

ἀλλ ὅσῳπερ ἄν εἰς πλεῖον ἔλθη καὶ πλείων, τοσύτῳ τὰ 
πηγνύμενον ἐςι μεῖζον. τὸ μὲν ὧν ἕλκειν φάναι τὸς τόπους 

τῆς ὑςέρας τὸ σπέμω, καὶ διὰ τῦτο πλείω γύεσθαι, διὰ 

τὸ τῶν τύπων πλῆθος καὶ τὼς κοτυληδύνως ἀχ ἂν ὕσας, ὑθέ; 

ροῦσα πρὸς τὸ περίττωμα προστίθησι τὸ σπερματικὸν τὸν 30 ἐςξτν. ἐν ταὐτῷ γὼρ γίνονται τόπῳ τῆς ὑςέρας δύο πολλαῖ- 
. ΄ Ἀ ἊΨ ) ᾿ ν “ ὑπεροχήν. ἔτι δὲ τὸ γεννῆσαν σπέρμω πλεῖον μὲν τὸ τοῦ 

᾽ » Ν Δ ΝΥ “ ᾿ ὔ μείζονος ἀναγκαῖον εἶναι, μικρὸν δὲ τὸ τῶν ἐλαττόνων. 

αολλὰὶ μὲν ἵν καὶ μικρὰ γένοιτ᾽ ἀν ἐν ταὐτῷ, μεγάλα δὲ 
πολλὼ χαλετόν' τοῖς δὲ μέσοις μεγέθεσι τὸ μέσον ὠπέ- 

κις, ἐν δὲ τοῖς πολυτόκοις, ὅταν πληρωθῇ τῶν ἐμβρύων, 

ἐφεζῆς κείμενα φαύεται. τῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν ἀνατομῶν 

ἐςύ. ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ τελεεμένων τῶν ζῴων ἔς ιν ἑκάς οὐ. τὶ 
“νι μέγεθος καὶ ἐπὶ τὸ μεῖζον καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον, ὧν ὅτ᾽ ὧν 

δωκεν ἡ φύσις. τῷ μὲν ἦν τὰ μὲν εδαι μεγάλα τῶν ζῴων ὃς μεῖζον γένοιτο ὅτ᾽ ἔλαττον, ὠλλ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ διαςήματι 
“αὰ δ᾽ ἐλάττω τὰ δὲ μέσα πρότερον εἰρήκαμεν τὴν αἰτίαν" τὸ μεγέθυς λαμβανυσι πρὸς ἄλληλα τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν 
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8. »αθεςννιότὰ Υ͂. ἢ 9. γε ον ΤΡ. ἡ 11. εἰρημένοις ῬΑΨΥΖ. Π πολλὴν ἔχοντα Ῥ. 1 13. "] δ᾽ ἐν ΚΖ. ἢ 117. χρῶτα ῬΘΥ. ἢ 19. ἰςὰ 
τα ἢ. ἢ 21. κατὰ τὸ μέγεθος οτὰ Υ͂. ὃ 22. σχεδὸν πολντέκα Ῥ. 23. μυιῶν Κ΄, μανῶν 8. 11 25. καὶ σπέρμα φέρειν] σπέρμα τ᾽ ἐκκρίειν 

. ἢ 26. πλεῖτον Υ, τίλειον 8.. Νὶ τὸ οἵα Ζ. ἢ 28. τοῖς τοιύτοις] τύτοις ΤΥ, || 29. ἀφελῦσα 8.5. 1} 33. καὶ οχ ΕΘ Υ ᾿ἰ αὐτῶ δ. 

᾿Π4ς δέ οι Ζ. ὶ 6. γὼρ τὸ μέγεθος καὶ ἡ μικρότης 5. [] σμικρότης Ζ. ἢ 1. κἢὶ π.] ἢ τὸ π. ΘΥΎΖ. ἢ 14. πλεῖςον οπὶ «δ. 1} τα μὲν 

ὗν» αἰτίαν τ. 8. 1} 15. ὀλιγοτόκα, τὰ δὲ. μονοτόνα τὴν Ῥ. ἢ" 16. μάλις᾽ Υ͂. Π τις] τις εὐλόγως . ἢ 18. τὸ δυῖδ τῷ οπὶ ι85. ᾿' 21. ἔφα- 

μὲν δ. Β 83. ὃ οπι ΨΖ. ἢ} τὸ] τὴν τὸ Ῥ. 1 24, ἀποτ. τὸ ζ. δ. ! 95. τῶ σννεφάνωι ῬΖ, οἷὐ Τ΄ τὶ οὔ 32. 26. πλέον Ὁ, Κὶ 

“λεὴν ΑΙ. ᾿ 29. κιὴὼ διὼ τὰς (δι ἢ κοτ.} κοτ. λέγνειν Υδ.ι ἢ ὑχ, ἐν ὅσας] συκφουσας Ζ, ᾿ἢ 33. τελεισυμένων 57Ζ. ἢ 834. καὶ ἐπὶ τὸ μεῖ- 
ζον οὐὰ Ζ. ἢ 86. πρὸς ἄλληλα λαμβάννσι ἢ. 

ἙἘδ66 662 
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ἔλλειψιν, καὶ γύεται μείζων ὁ δ᾽ ἐλάττων ἄνθρωπος καὶ 
τῶν ἄλλων ζῴων ὁτίῶν, οὕτω καὶ ἐξ ἧς γίεται ὕλης σπερ- 

-"᾿ ᾽ Ψ "7 Υ»» ν ., ΒΝ. » ματικῆς, οὐκ ἔστιν ἀόριστος οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ πλεῖον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ 

ἥλαττον, ὥς᾽ ἐξ ὁποσησὸν γίνεσθαι τῷ πλήθει. ὅσα ἣν τῶν 

ζῴων διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν πλεῖον προΐεται περίττωμα 
Α΄... εν Ν᾽ ΄ ΠΤ Ψ.ῃ ᾿ ’, ᾿᾿ὰ ᾽ὔ ἢ εἰς ἑνὸς ως ἀρχήν, ἐκ ἐνδέχεται ἐκ ταύτης ἕν γίνεσθαι 

αάσης, ἀλλὰ τοσαῦτα ὅσα τοῖς μεγέθεσιν ὥρισται τοὶς 
«. “ ΝΌΟΝ, Ὑ ἡ ε ᾿ .-» » ἱκνεμένοις. ὑδὲ τὸ τῷ ὥρρενος σπέρμα ἢ ἡ δύναμις ἡ ἐν τῷ 

᾿ 5 Δ ’ ,. Δ ν. “ ΄ σπέρματι ὑδὲν συνίστησι πλέον ἢ ἔλαττον τοῦ πεφυκότος. 

ὁμοίως τ᾽ εἰ πλέον σπέρμα ἀφόισι τὸ ἄρρεν ἢ δυνάμεις 
σλείες ἐν διαιρεμένῳ τῷ σπέρματι, ἀθὲν ποιήσει μεῖζον τὸ 
πλεῖςον, ἀλλὰ καὶ τὐναντίον διαφθερεῖ καταξηραῖνον. δὲ 

Χ δ “ ΄ὔ ν Ψ “ ΄ ἃ Ψ γὰρ τὸ πῦρ θερμαίνει τὸ ὕδωρ μᾶλλον, ὅσῳπερ ἂν ἢ 

“πλέον, ἀλλ᾽ ἔςιν ὅρος τῆς θερμότητος, ἧς ὑπαρχάσης ἐὰν 

αὔξῃ τις τὸ πῦρ, θερμὸν μὲν ὑκέτι γίεται μᾶλλον, ἐξω- 

τμίζει δὲ μᾶλλον, καὶ τέλος ἀφανίζεται καὶ γίνεται ξη- 

ρόν. ἐπεὶ δὲ φαίνεται συμμετρίας δεῖσθαί τινος πρὸς ἀλ- 

ληλα τό τε περίττωμα τὸ τῷ θήλεος καὶ τὸ παρὼ τῷ ἀρ- 
ρένος, ὅσα προΐεται σπέρμα τῶν ἀρρένων, τὰ πολυτόκα τῶν 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. 

θρωπος ἐπαμφοτερίζει πᾶσι. τοῖς γένεσιν" καὶ γὰρ μονοτο- 

κεὶ καὶ πολυτοκεῖ καὶ ὀλιγοτοκεῖ ποτέ, μάλιςα δὲ μιονο- 
“, . ἢ »» Ἧ-Ξ . τ Ν ͵ 

τόκον τὴν φύσιν ἐςί, διὰ μὲν τὴν ὑγρότητα τ σώματος 
καὶ θερμότητα πολυτόκον. (τοῦ γὰρ σπέρματος ἡ ᾧύτις 

5 ὑγρὰ καὶ θερμή), διὰ δὲ τὸ μέγεθος ὀλιγοτόκον καὶ μονο- 

τόκον. διὰ δὲ τῦτο καὶ τὸς τῆς κυήσεως χρόνους μόνῳ τῶν 

ζῴων ἀνωμάλες εἶναι συμβέβηκεν. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις εἷς 
Ν ες 4 - ΓΕ ͵ ὔ ᾿ Ν « γώ 
ἐςὶν ὁ χρόνος, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις πλείες᾽" καὶ γὰρ ἑπταΐμηνα 

καὶ δεκάμηνα γεννῶνται καὶ κατὰ τὸς μεταξὺ χρόνος “ καὶ 
Ν ν.» ’ “, - Ν ΒΒ ᾳ Η “ 

40 γὰρ τὰ ὀκτώμηνα ζῇ μέν, ἧττον δέ. τὸ δ᾽ αἴτιον δε τῶν 
νῦν λεχθέντων συνίδοι τις ἄν, εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ταῖς 
προβλήμασιν. καὶ περὶ μὲν τότων διωρίσθω τὸν τρόπον τύτω" 

τῶν δὲ πλεοναζόντων μορίων παρὰ φύσιν τὸ αὐτὸ αἴτιον καὶ 
να ΄ Υ̓ ᾿ ᾽ -" , ’ὔ Ἃ 4 

τῆς διδυμοτοκίας. ἤδη γὰρ ἐν τοῖς κυήμασι συμβαίνει τὸ αἷ- 

45 τιογ, ἐὰν πλείω ὕλην συςήσῃ ἢ κατὰ τὴν τὸ μορίε φύσα. 
’ ν ᾽ὔ Α , Ἂ" “ Ύ γ᾿ Φ 

τότε γὰρ συμβαίνει μὲν μόριον μεῖζον τῶν ἄλλων ἔχειν, οἷον 

δακτυλον ἢ χεῖρα ἢ πόδα ἥ τι τῶν ἄλλων ἀκρωτηρίων ἢ μο- 

λῶν, ἢ σχισθέντος τῇ κυήματος πλείω γύεσθαι, καθάπερ ἐν 

τοῖς ποταμοῖς αἱ ὄναι. καὶ γὰρ ἐν τότοις τὸ φερόμενον ὑγρὸν 
, δὺ γι. δ μὲγ ἄφρεν δυνά; λεί, ἵνωι 20 καὶ κύγσιν ἔχον ἂν ὠντ ΄, δύο ἐξ ἑνὲς γή ,ὔ 

ζῴων εὐνυς ἀφίησι το μὲν ὧἂῤρ υγώμενον τ Λείω συνις ναι καὶ χινησιν ἔχι γ Ἱκρουσὴ, υῦδ εξ ἔἕνος γίινογταί συςὰ» 

μεριζόμενον, τὸ δὲ θῆλυ τοσῦτον ὥςε πλείες γύεσθαι συ- 
΄, Ἁ 

ςάσεις. τὸ 
΄ ,, ω - ᾿ -“ ,ὕὔ ᾿ , 
ὅμοιόν ἐς ν᾽ καὶ μὲν γὰρ τοῦ σπέρματος θερμότης οὐ μένον 

δ᾽ ἐπὶ τῇ γάλακτος παράδειγμα λεχθὲν οὐχ 

Ν Ἁ ΡΝ , ᾿ ὙΝ ΄ ν᾿.» 
σεις, ἔχασαι τὴν αὐτὴν κίνησιν" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐκὶ 

τῶν κυημάτων συμβαίνει. προσφύεται δὲ μάλιςα μὲν πλη- 

σίον ἀλλήλων, ἐνίοτε δὲ καὶ πόρρω διὼ τὴν γιγνομένην ἐν τῷ 
ὔ Ν Ω , Ἷ ’ ᾿ δ᾽ ᾿ “ΨΜ,“,,.». » Ὶ “ ,ὔ 7 η. δὲ δὶ Ν Ἀ Ἁ »".- σ τ ᾽ὔ 

φυνίςησι ποσὸν ἀλλὰ καὶ ποιὸν Τι, ἢ ἔν τῷ ὁπῳ καὶ τῇ κυηματι κίνησιν, μάλιςα ὃὲ δια τὸ τὴν τῆς ὑλὴς ὑπεροχῆν, 
ν. , “ἌΝ ψΦ ᾽ ᾿ ΄, ᾽ 

πνετίᾳ, τὸ ποσὸν μόνον. τῇ μὲν ὄν πολλὰ γύεσθαι τὰ κυή- 25 ὅθεν ἀφῃρέθη, ἐκεῖ ἀποδιδόναι, τὸ δ᾽ εἶδος ἔχειν, ὅθεν ἐπλεο- 
᾿Ὶ Α Γ 3 ’ ᾽ ΝΣ ὔ Ὁ Δ ͵7 -Ὁ Ὑ ᾽ὔ Ψ Ω ΄“ Δ 

ματα καὶ μὴ συνεχὲς ἕν ἐκ πάντων ἐν τοῖς πολυτόκοις νασεν. ὅσα δὲ συμβαίνει τοιαῦτα ὥςε δύο ἔχειν αἰδοῖα, τὸ 
»" » Υ .«- 

τοῦτ᾽ αὐτὸ αἴτιον, ὅτι ἀκ ἐξ ὁποσουῦν γίνεται κύημα, ἀλλ' μὲν ἄρρενος τὸ δὲ θήλεος, ἀεὶ μὲν τῶν πλεοναζόντων γίνεται 
2 ᾽ λέ μ᾿ ᾿ Ψ᾿ »» Ἁ ,ὔ Ξ [2 Ἁ Ν Α ΄ Ν δ᾽ Υ̓́ »“ Ἁ Ἀ ᾿ ᾿ ) ᾽ α« 

ἐάν τε ὀλίγον ἣ, ὑκ ἔςαι, ἐάν τε πολὺ λίαν' ὥρισται γὰὼρ τὸ μὲν κύριον τὸ δ᾽ ἄκυρον τῷ κατὼ τὴν τροφὴν ἀεὶ ἀμαυρί- 
δύ; Ὶ »“ ’ Ὶ »“ θ ͵ .“ ᾽ὔ σϑ Υ͂ ΝῚ , Υγ ,ὔ δ ὦ Ἁ ’, ᾿; 

ἡ δύναμις καὶ τῷ πάσχοντος καὶ τῆς θερμότητος τῆς ποιό- αἱ ἅτε παρὰ φύσιν ὃν, προσπέφυκε δ᾽ ὥσπερ τὰ φύματα 
« ᾽ὔ ΑἹ Ὶ 2 - ’ ) ,. -«Ψ ᾿ Ν ων ,’ ͵ ᾽ὔ γ ι - 

σὴς. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς μονοτόκοις καὶ μεγάλοις τῶν 30 καὶ γὰρ ταῦτα λαμβάνει τροφήν, καίπερ ὄντα ὑς ερογενῆ 
, ᾿ Ν ,ὕ ᾿ »“» , ἣ , 

ζῴων ὶ πολλὰ γίγνεται ἐκ πολλξ περιττώματος" καὶ γὰρ 
»“ 5 ’, ’,ὔ 

ἐν ἐκείνοις ἐκ ποσῷ τινὸς ποσόν τι τὸ ἐργαζόμενον ἐς τιν. οὐ 
“,. λ Ψ 7 ’ 4 ν Ν 

φτροΐεται μὲν ἦν πλείω τοιαύτην ὕλην δια τὴν προειρημένην 
2. ἃ Ν “ ΄, ν , ᾽ νφΦ- 4 

αἰτίαν' ἣν δὲ προΐεται, τοσαύτη κατὰ φύσιν ἐςὶν ἐξ ἧς ἣν 

Ὶ ν ’, ͵ὕ ΝΥ ᾽ὔ Ὶ .“ - 

καὶ παρὰ φύσιν. γίνεται δὲ κρατήσαντος μὲν τῷ δημιεργῦντος 
4 ΄ , μέ μι δ ᾿ν Ν “ω 
ὅμοια δύο καὶ κρατηθέντος ὅλως" ἂν δὲ τῇ μὲν κρατασῃ τῇ 

δὲ κρατηθῇ, τὸ μὲν θῆλυ τὸ δὲ ἄρρεν. ἀθὲν γὰρ διαφέρει τῶτο 

λέγειν ἐπὶ τῶν μορίων ἢ ἐπὶ τὰ ὅλι, δι᾽ ἣν αἰτίαν γίνεται τὸ 
[ » “ Υ “ ἡΐνεται κύημα μόνον. ἐὰν δέ ποτε πλεῖον ἔλθη, διτοκεῖ35 μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν. ὅσα δ᾽ ἐλλείποντα “γίεται τῶν τορά- 

᾿ ν 
τότε. διὸ καὶ δοκεῖ τερατώδη τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι μᾶλλον, ὅτι τῶν μορίων, οἷον ἀκρωτηρία τινὸς ἢ τῶν ἄλλων μελῶν, τὴν 

Ν ΙΝ ; Υ ΕῚ 
γύεται παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ εἰωθός. ὁ δὲ ἄν- αὐτὴν δεῖ νομίζειν αἰτίαν, ὅμοιον γάρ, κἂν ὅλως τὸ γού- 

8. πλέον δ. ᾿" 6. ἢ οπχ Ζ. || 8. ἱκανιμένοις 5, ἵ 9. συςήσει ῬΈΥ͂. ἢ 10. τ᾽ εἰ πλέον] τε πλεῖσν Ζ. 12. διαφϑείρει 5. 7. ἢ 1λ. πλεῖν 

Ῥ. τῆς] τις τῆς Ῥ. {{|18. γε 5Ζ. ἢ τὸ ἀρρ.] τὸ τῷ ἄρρ. δ. 119. τῶν ἀρρένων σπέρματα Ὁ. |] 20. συνεςάναι 5 ΚΖ. ἡ 2΄. ποιὸν ἀλλὰ 

καὶ ποσόν τι Ῥὶ 1 25. πυτείᾳ Υ. 1 27. αὐτὸ οἷα (Ρ. ΠΤ ὐκ)] ὑτε ». || ἑπνῦν Ὑ. ἡ 29. καὶ ϑερμότητι ὃ. [ 80. μεγάλοις] ἐν τοῖς μεγά- 
λοις Ῥ. ᾿ἰ 33. εἰρημένην . ἢ 85. ποτε οπὶ .8. | διττοκεῖ ι8. 

2. ποτε καὶ ὀλιγοτοκεῖ Ῥ. ἢ 8. ὃ οπῃ Ὁ. 1 9. γενῶται Ῥ. ἢ κατὰ οἵὰ Ζ. 12. τῶτον τὸν τρόποι Ζ, ᾿ὶ 47. τι] τοὶ Υ, [Π 419. ἐν 

τύτοις τὴ} τῦτο Ῥ. καὶ 21. δὲ οπι .5. ΠΠ 24. τὸ οπι ΚΖ. ᾿ 25. ἀφαιρεθῆ ῬΟΑΥ͂, 1 ἔχει δ. ἅ 27. τὸ μὲν κύριον τῶν τὰ. εται Ὁ, ἃ 

28. τῷ] τὸ Ζ. 1 ἀμανρᾶται Ζ. ἢ 29. φντα Ζ. 1 31. κρατήσωτα Κ΄, ᾿ μὲν οπι .8. [Π 33. ὑϑὲν -α 85, ἄρρεν οχ (5. ᾿ 33. λέγεν 
τῦτ᾽ Ρ. 1 36. μερῶν Ῥ. ἢ 37. ὅμσιον γὰρ τὸ γινόμενον κἀν ὅλως δ. ἥνπερ καὶ ἐὰν ὅλον τὸ γνόμενον Ῥ. 



ΠΕΡΙ ΤΩΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Δ. 

μεν ἀμβλωθῇ. ἀμβλώσεις δὲ "γίνονται πολλαὶ τῶν κυη 
μάτων. διωφέρουσι δ᾽ αἱ μὲν παραφύσεις. τὴς. πολυτοκίας 
τὸν εἰρημένον τρόπον, τὰ δὲ τέρατα τότων τῷ πολλὰ εἶναι 

αὐτῶν σύμφυσιν. ἔνια δὲ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον, ἐαν ἐπὶ 
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τόκα, ἐξ. τά τε γὰρ μώνυχα, ὑκ᾽ ἐπιχυΐσκεται καὶ. τὸ 
τότων βείζονα" διὰ γὰρ τὸ μέγεθος τὸ περίττωμα ἄνα» 
λίσκεται εἰς τὸ κύημα. πᾶσι γὰρ ὑπάρχει μέγεθος τού» 

τοῖς σώματος, τῶν δὲ μεγάλων καὶ τὰ ἔμβρυα μεγάλα 

μειζόνων γόωνται καὶ κυριωτέρων μορίων, : οἷον ἔνια ἔχει δύο 5 κατὰ λόγον ἐς ν᾽ διὸ καὶ τὸ τῶν ἐλεφάντων, ἔμβρυον ἡλ!α 
σπλῆνας καὶ πλείας νεφρός. ἔτι δὲ μετας ὥσεις τῶν μορίων 

παρατρεκομένων τῶν κινήσεών εἰσι καὶ τῆς ὕλης μεθιςα μέ- 
γηφ. ἣν δ᾽ εἶναι τὸ ζῷον τὸ τερωτῶδες. ἢ πλείω συμπεφυ" 
κότα δεὶ »ομέζειν κατὰ τὴν ἀρχήν, οἷον εἰ τοιῦτόν ἰφιν ἥ 

κὸν μόσχος ἐς ὦ. τὰ δὲ ππολυτόκω ἐπικυΐσκεται διὰ. τὸ τὰ 
χλείονα τῷ ἑνὸς εἶναι θατέρῳ θάτερον ἐπικύημα. τότων δ᾽ 
ὅσα μὲν μέγεθος ἔχει; καθάπερ ἄνθρωπος, ἐὰν μὲν ἡ ἑτῴα 

ὀχεία τῆς ἑτέρας γόηται᾽ πάρεγγνε, ἐκτρέφει τὸ ἐπικυηθέν" 

καρδία μόριον, τὸ μὲν μίαν ἔχον καρδίαν ὃ ἐν ζῷον, τὼ δὲ τὸ ἤδη γὼρ ὦπται τὸ τοιῶτον συμβεβηκός, αἴτιον δὲ τὸ εἰρη: 
πλεονάζοντα μόρια παραφύσεις, τῶ: δὲ πλείω ἔχοντα δύο μένον". καὶ γὰρ ἐν τῇ “μιᾷ. συνασίᾳ, πλεῖον τὸ ἀπιόν ἐς ὶ 
μὲν εδαι, συμπεφυκέναι δὲ διὰ τὴν τῶν κυημάτων σύνα- νπέρμα, "ὃ μερισθὲν ποιεῖ πολυτοκεῖν, ὧν ὑς ερίζει- θάτερον. 

«ιν... συμβαύει δὲ πολλάκις καὶ τῶν ὁ δοκύντων ὠνωπήρων ὅταν δ᾽. ἤδη τὸ κυήματος ηὐξημένα συμβῇ γϑεσθαι τὴν 

εἶναι ζῴων πολλοῖς ἤδη τετελειωμένοις τὸς μὲν συμπεφυ: ὀχείαν, ἐκικυΐσκεται μέν ποτε, ὀλιγάκις μέντοι διὰ τὸ τὴν 

χέναῳ τῶν πόρων τὸς δὲ παρεκτετράφθαι. καὶ γὰρ θήλεσί ι5 ὑςέραν συμμύειν ὡς τὰ πολλὰ μέχρι τῶν κυυμένων ταῖς, 
τισιν ἤδη τὸ ςόμα τῶν ὑςερῶν συμπεφυκὸς διετέλεσεν, ἤδη 
δ᾽ ὥρας ὅσης τῶν καταμηνίων καὶ πόνων γιγνομένων ταῖς 
μὲν αὐτόματον ἐρράγη, ταῖς δ᾽ ὑπὸ ἰατρῶν διῃρέθη" τὰς δὲ 

διαφβαρῆναι συνέπεσιν ἢ βίᾳ γενομένης τῆς ῥήξεως ἢ γενέ- 

γυναιξίν. ὧν δὲ συμβῇ ποτέ (καὶ γὰρ τῦτ᾽ ἤδη γέγονεν), 

ὁ δύναται τελειοῦν, ἀλλὰ κυήματ᾽ ἐκπίχτει παραπλήσια 
τοῖς καλυμώοις ἐκτρώμασιν.. ὥσπερ γὰρ ἐκὶ τῶν μονοτό: 
κὼν διὰ τὸ μέγεθος εἰς τὸ προύπαῤχον τὸ περίττωμα τρί 

» : ᾽ » ͵΄ 
σθαι μὴ δυναμένης. καὶ τῶν παίδων ἐνίοις ὁ κατὰ τὸ αὐτὸ τῷ πεταῖ πῶν, ὕτω καὶ τύτοις, πλὴν ἐκείνοις μὲν εὐθύς, τύταιφ 

συνέπεσε τὸ πέρας τῷ αἰδοίου καὶ ὁ πόρος ἢ διέρχεται τὸ 

περίττωμα τὸ ἐκ τῆς κύςεως, ἀλλ᾽ ὑποκάτωθεν" διὸ καὶ 

καθήμενοι ὑρῦσι, τῶν δὲ ἔρχεων ἀνεσπασμένων ἄνω δοκῖσι 

τοῖς ἄποθεν ἅμα θήλεος ἔχειν αἰδοῖον καὶ ἄρρενος. ἤδη δὲ 

δ᾽ ὅταν αὐξηθῇ τὸ ἔμβρυον" τότε γάρ ἔχεσι παραπλησίως, 
»" ΄,ὕ ε 7 .ι τ ν ΟΥ̓ ΄ τοῖς μονοτόκοις, ὁμοίως δὲ διὰ τὸ τὸν. ἄνθρωπον φύσει πο- 

λυτόκον εἶναι, καὶ περιενναί τι τῷ μεγέθει τῆς ὑςέρας καὶ 
τῷ περιττώματος, μὴ μώντοι τοσῦτον ὥς ε ἕτερον ἐκτρέφειν, 

καὶ ὁ τῆς ζηρᾶς τροφῆς πόρος συμπ' ὡς ἐπί τινων ζῴων 25 μάνα τῶν ζῴων ὀχείαν ἐπιδέχονται κυῖντα γυνὴ καὶ ἴππο Τῆς ξηρᾶς τρ ρος συμ μ χ γυ ς 
γέγονε, καὶ προβάτων καὶ ἄλλων, ἐπεὶ καὶ βὺς ἐν Περίν- 
θῳ ἐγέετο ἢ διὰ τῆς κύςεως λεπτὴ διηθεμέη τροφὴ ὃιε- 
χώρει, καὶ ἀνατμηθέντος τὸ ἀρχὰ ταχὺ πάλιν συνεφύετο, 
καὶ ὑκ ἐπεκράτων διαιρόντες: 

- Περὶ μὲν ὄν ὑλιγοτοκίας καὶ ἘΠΕῚ καὶ χαρα- 30 θέναι τοῖς ςερροῖς" 
φύσεως τῶν πλεοναζόντων ἢ ἐλλειπόντων μορίων, ἔτι δὲ 

δ περὶ τῶν τερατωδῶν, εἴρηται. «τῶν δὲ ζῴων τὰ μὲν ὅλως 
ἐκ ἐπικυΐσκεται τὼ δ᾽ ἐπικυΐσκεται, καὶ τῶν ἐπικυϊσκομέ- 

Ν ᾿ ͵ Ἁ ΄, } , δ 
γῶν τὰ μὲν δύναται τὼ κυήματα ἐκτρέφειν, τὰ δὲ ποτὲ 

ἡ μὲν διὰ τὸ εἰρημένην αἰτίαν, ἡ δ᾽ ἵππος διάώ τε τὴν τῆς 
φύσεως ςερρότητα καὶ τὸ περιεῖναί τι τῆς ὑςέρας μέγεθος, 

πλέον μὲν ἢ τῷ ἑνί, ἔλαττον δὲ ἃ ὥςε᾽ ἄλλο ἐπικυΐσκεσθαι 
τέλειον. ἔςι δὲ φύσει ἀφροδισιαςικὸν διὰ τὸ ταὐτὸ πεπονα 

ἐκεῖνά τε γὰρ τοιαῦτ᾽ ἐςὶ διὰ τὸ μὴ 
γύεσθαι κάθαρσιν (τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὥσπερ τοῖς ἄρρεσι τὸ ἀφρο- 

δισιώσαι) καὶ ἴπποι αἱ θήλειαι ἥκιςα᾽ προΐενται κάθαρσιν. 

ἐν πᾶσι δὲ τοῖς ζῳατοκοῦσι τὰ ςερρὰ τῶν θηλέων ὠφροδκ- 

σιαςικὰ διὰ τὸ παραπλησίως ἔχειν τοῖς ἄρρεσιν, ὅταν αὐ-. 

μὲν ποτὲ δ᾽ ὕ, τῷ δὲ μὴ ἐπικυΐσκεσθαι αἴτιον ὅτι μονο- 35 νειλεγμένον μὲν ἢ τὸ σπέρμα," μὴ ὠποκρινόμενον δέ. τοῖς 
ἀπο τὸς τ τς νὴ τὸς 

8. πολλῶν 8, τὰ πολλὰ ἢ. [| αὐτῶν εἶναι Ῥ. ΠΠ 5. γένηται Ῥ. ἢ 6. δ] δ' αἱ ῬὉ.5. ΠΠ 1. παρεκτρεπομένων Ῥ, τρεπομένων (5. 11 8, τῶν 
ζωιων Ζ. ᾿ 11. παράφυσις ΣΟῚ 15. τισι θήλεσιν Τ΄, 1Π 17. ὄ ἐπυγνγνομένων Ῥ. ἢ 18. τὰ] τὼ Ζ. 1} 19. βικίας Ῥι ἢ γινομένης 5. .ἢ 21. τό 

τε τέρας Ῥ. ἢ 22. τὸ οπὶ Ζ. Ἀ᾿ καὶ οπι ». ἢ 24. τοῖς] τοι Ζ. ἢ 28. ιἄρχυ δ. Ι! 80:. ἀὐλυτακί δε καὶ ᾿ὀλιγοτοκίας ναὶ πε παραφ. Ρ. ἵ 

83. τὸ δ᾽ ἐπικυΐσκεται οἵχὰ 5. 7Ζ. " 

3. τύτοις μέγεθος ΤΌ τὸ μέγεθος τύτοις ΤΖ. || Α. τὰ ἵμβενα καὶ δ. Ι δι τῶν τ ἐλυῤάνίο, τὸ «. ἐπὶ αἰνβῥ γα καὶ τῶν πλειόνων ». 

τὸ πλεῖον Ζ. [ 7. θατίρα θ. 8. ᾿ 8. μὲν ροφῖ. ὅσα οτὰ .5. 1. ὀχεία ἑτέρκ᾽ Ῥ. ἢ 9.. τῆς οαν Ψ' Π 10. ᾿τοῦτο .Ζ..}} 13.. γοέσθαι συμβῆ Ρ. ἢ 

1λ. διὰ] καὶ διὰ δ. 1{-17. πίπτει 8, ἐκχέμπε! Ῥ, ἱκπίπτει γὰρ Ζ. 18. ὥσπερ γε ἡδὰρ. 5. ἢ 20. τύτοις δ᾽] τοῖς δ᾽ (δι {{.23.. εἶν αὐ. 

32. φύσει Ῥ, οι Ζ. ἢ 24. μὴ] τὸ δ Π" ἐκτρέφειν ἕτερον Ῥ. ἢ 25. ἐπιδ.} ἐπσχεύεται ῬΑ͂ΥΖ. ἢ" κύοντα Ὀ.,. 26. τῆς φύσεως τὴν δ. ἢ 
21. ςερεότητα ῬΔΥ͂. ᾿ 28. κυΐσκεσθαι Ζ. ᾿ὶ 29. ταῦτα .δ. }}] 30. ςερεοῖς ,δ. ἢ τε γὰρ] ὙδῸ τὰ ὅδ. }} 32. 5. καὶ αἱ Ὅ. ἢ 33. ϑηλειῶν 
ΤΖ. ᾿ 34. ΠΙ ΉΘΙΒΕΘΟ ΒΡΉΘΓΣ φθεαν ἀνεμαβεμονιθοο ; ἐθορ ἐς πὶ 



τ 

ἀὼρ ὀίλεεα ἡ τῶν κατῳμοινίων μάθερεις σπέρματος ἔξοδδα 
ἐξιεὶ ἔςι γὰρ τὰ κατομύνα σφέρμω ἄπεπτον, ὥσπερ εἰρα- 

, Ν » “᾿κ. Ν ν ε ἢ 
ται. πρότεροι. διὸ καὶ τῶν γγιαικῶν ὅσφι πρὸς τὰν ὁμιλίαν 

ἐυρατεῖς τὰν τοιαύτην, ὅταῳ πολυτοκάσωσι, παύονται τῆς 
πτούσευε᾽ ἐκκεκριμένη γὰρ ἡ “περματοιὴ περίττῳφις ψκέτα ὁ 

ποιεῖ τῆς ὁμιλίας ταύτης ἐπιβυμίαν, «ἐν δὲ τοῖς ὄρνισιν αὁ 
βῴλειαι τῶν. ἀρρένων ἧττόν εἰσιν ἀφροδισιαςικαὶ δι τὸ πρὸ 
τῷ ὑποζώματι τὰς ὑφέρας ἔχειν, τὰ δ᾽ ἄρρενα τὐναωυτίον' 
᾽ ν, κ᾽ ν, ιν “νὰ ᾶ ́“ ν έ 
ἀνεσπκασμόνο γὰρ ἔχει τὸς ὄρχεις ἐντός, ὥς ἀν ἢ τὸ γένος 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. 

“λήθυς πέριττώμαπός ἐς, διὸ καὶ τῶν ἀνθρώπον αἱ δασεῖς 
οἀφροδιφιαςικοὶ καὶ πολύσπερμοι μᾶλλόν εἰσι τῶν λείων. ἡ 
μὲν οὖν δασύπους τὰ μὲν τῶν κυημάτων ἀτελῆ πολλαΐκρε 

ἔχει, τὰ δὲ προΐχται τετελειωμέια, τῶν τέκνων. 

Τῶν δὲ ζῳοτόκων τὰ μὰν ὠτελῆ προΐεται ζῶα, τὰ δὰ 
τετελειωμώα, τὰ μὲν μώνυχα τιτελειωμάνα, καὶ τὰ διχα» 

λά, τῶν δὲ πολυσχιδῶν ἀτελὰ πολλα. τύτε δ᾽ αἴτεον ὅτι 
τὸ μὲν μώνυχα μονοτώκα. ἐς, τὰ δὲ διχηλιὰ ἢ μογοτάχα 

ἢ διτόκω ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ῥ(διον δὲ τὼ τὰ ὀλίγα ἐκτρέφει. 

τῶν ταιύτων ὀρνίθων φύσει σπερματικάν, ἀεὶ ἀεῖφθαι τῆς ὁμι- τῶν δὲ πολυσχιδῶν ὅσα ἀτελῆ τύοτει, πάντα πολυτάκα" 
λίες ταύτης, τοῖς μὲν ἔν θύλεσι τὸ κάτω καταβαίνειν τὰς 
ὑφέρας, τοῖς ἃ ἄρρεσι τὰ ἀνασπῶφάαι τὰς ὄρχεις συμιβαδει 

νι «.»“ Ν ν.» ,ὔ τ ἃ ΝΕ, », Ν Α ᾽ 
πρὸ ὁδοῦ πρὸς τὰν ὀχείαν, δὲ ἣν μιὰν δε αἰτίαν τὼ μὲν ὅγα 

ἐκικυΐσκεται πωτελῶς, τὰ ἂ᾽ ἐπικυΐσκεται μέν, τὰ δὰ κνί 

διὸ νέα μὲν ὄντα δύναται τὰ κυήματα ἐκτρέφειν, ὅταν δ᾽ 
αὐξηθῇ καὶ λάβη μέγεθος, ὁ δυναμέμπ τῷ σώριατας ἐκτρέ- 

ᾧειν προΐενται; καθάπερ τὼ σκωληκοτόχω τῶν ζῴων. καὶ γὰρ 
φέτων τὼ μὲν ἀδιίρθρωτα σχεδὸν γεννᾷ, ναθάπερ ἀλώκηξ 

ματα ὠιτρέφει ἁτὲ μὸν ὁτὲ δ᾽ ἅ, καὶ διὰ τί' αἰτίαν τὰ μὲν τα ὥρκτος λέων, παραπλακίως δ᾽ ἔνια καὶ τῶν ἄλλων" τυφλὰ 
ἀφροξισιαςικὰ τὰ δ᾽ ὧς ἀφραδισιαςικὰὶ τῶν τοιύτων ἐξύ; 

ἐρηται. ἔμα δὲ τῶν ἐπικυϊσνομ ἔων καὶ πολὺν χράναχ δια 

λειπύσης τῆς ἀχείας. δύναται τὰ. κυήματα ἐκτρέφων, ὅφως 
σπερμωτικών τε τὸ γόος ἐςὶ καὶ μὴ τὸ σῶμα μέγεδος ἔχει 

δὲ πώετα. σχεδόν, οἷον ταῦτά τε καὶ ἔτι κύων λύμος θώς, 

μόνον ἃὲ. πολυτόκον ἂν καὶ ὕς τελειοτοκαῖ, καὶ ἐπαλλάττω 

ἴάτο μόνογ' πολντοκεῖ μὲν γὼρ ὡς τὰ πολυσχιδᾷ, δι χηρλὸν δ᾽ 
ἐξὶ καὶ μωνυχρν" εἰσὶ γώρ πὰ μώννχας ὕες. πολυτακεῖ μὲ 

καὶ τῶχ πολυτόκων ἐςύν. διὰ μὲν γὰρ τὸ παλντοκεῖν εὐρν- 2. αὖν διὰ τὸ τὲν εἰς τὸ μέγεθος τροφὴν εἰς τὴν σπερμεατοιὴν 
χωρίαν ἔχει τὴς ὑςέραρ, διοὶ δὲ τὸ σπορματικὸν εἶναι πολὰ 
προΐεται τερίττωμα, τῆς καθάρσεως" διὰ δὲ τὸ μὴ τὸ σῶμα 
μέγιθος ἔχειν, ἀλλὰ πλείονι λόγῳ τὴν κάθαρσιν ὑπερβάλο- 

λει τῆς εἰς τὰ κύημα τροφῆς, δύναταί τε αυνίςασῆαι ζῷα 

ὁποκρίιετβαι περίττωσιν" τοῦτο γὼρ ὡς μώνυχον οὐκ ἔχαι 
μέγεθος. ἅμα δὲ καὶ μᾶλλον, ὥσπερ ἀμφισβητα τῇ φυ.- 
σε τῇ τῶν μωνύχων, διχηλόν ἐξα. διὰ μὲν ἵν τῶτο καὶ 

μονατοηκεῖ καὶ ἀιτοκεῖ καὶ πολυτοκεῖ τὰ πλεῖξα,, ἐκτρέφει 
καὶ ὕςερον καὶ ταῦτ᾽ ἐκτρέφει. ἔτι δ᾽ κἰ ὑςέβαν τῶν τοιύ- 28 δ᾽ εἰς τέλος διὰ τὴν τοῦ σώματος εὐβοσίαν" ἔχει γὰρ ὡξ 
τῶν αὖ. συμμεμιδιασι διὰ τὰ περιεῖναι περίττωμα τῆφ κατὶ 
φάραεως. τῦτο. δὲ καὶ ἐπὶ γυναικῶν ἥδιᾳ συμβέβηκεν" γε» 

τῶι γάρ τισι κυύσαις κώθαρεις καὶ διὰ τέλες. ἀλλὼ ταῦ 
ταῖς μὲν παρὰ φύαν (διὸ βλάπτει τὸ κύχμιαλ, τοῖς δὰ ταῖν 

πίειρα γὴ φυτοῖς ἰκανὴν καὶ δαψιλῆ τροφήν. τάετουσι δ᾽ 
ὠτελξ καὶ τυφλὰ καὶ τῶν ὀρνίθων τινές, ὅσοι παλυτοκῶπιε 
»ν ΝῚ ’ 2 Φφ Ρ ΄ 

αὐτῶν μὴ σωμάτων ἔχοντες μέγεθος, οἷον κορώνη κάτα 

ςρουθοὶ χελιδόνες, καὶ τῶν ὀλιγατοκόντων ὅσα μὴ δαψιᾷ 

ἥτοις τῶν ἕῴωι κατὰ φύσιν" ὕτω γὰρ τὸ σῶμα συτέςηκεκ 30 τροφὴν συνεκτώκτει τοῖς τόκοις, οἷον φάττα καὶ τρυγῶν καὶ 

ἐξ ἀρχῆς, οἷαε τὸ τῶν δασυπόδων. τὰτο. γὰρ ἐπικυΐσκετας 
τὸ ζῷω" ἅτε. γὰρ τῶν μεγώλων ἐςὲ πολυτόκον τε (πολως 
σκιδὸς γάρ, τὰ δὲ πολυσχιδὴ πολυτόχα) καὶ σπερματι»- 

κόν. δηλοῖ δ᾽ κὶ δασύτης" ὑπερβάλλει γὰρ τῷ τριχώμῳτος 

περιςερά, καὶ διὰ τῦτο τῶν “χελιδόνων ἐάν τις ἔτι νέων ἄν-- 

τῶν ἐκχεντήσῃ τὰ ὄμματα, πάλιν ὑγιάζονται" γρομένωκ 
γὰρ ἀλλ᾽ οὐ γεγενημένων φβείρεται, διέπερ φίωται καὶ 

βλας ἄνεσιν. ἐξ ἀρχῆς. ὅλως δὲ προτερεῖ μὲν τῆς τελειογῳ.. 

τὰ. πλῆθος. καὶ γὼρ ὑπὸ τὺς πόδας καὶ ἐντὸς τῶν γναθων.35 νίαᾳς. διὰ: τὴν ἀδυναμίαν. τὸ ἐκτρέφειν, ἀτελῆ δὲ γίιαται διὰ 
τἶτ᾽ ἔχει τρίχας μόνον τῶν ζῴων, ἡ δὲ δασύτης σημεῖον τὸ προτερεῖν. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἑπταμήνων' διὰ 

4, τα ἀκα δι ἢ πρότερα εἥηται ΚΖ, ἢ ἃ. πράσεως Ζ, Ἀ ψικρινεμῴη 5. [1 9. τὸς τὸς ὄρχεις . ΠΠ Ἦν Τ, ἢ τῶν ἀρηίθων πότων Ῥ. ἢ 
44. ταύταις Ζ. [ξ πὸ] τῶι Ζ. 18. ἀκπσπόάφθαι ΔΖ. ἢ 17]. δὲ καὶ τῶν δι || διαλαπύσωης χρόνον Ῥ, 1 18. τὰ] ταχὺ τὰ Ῥ' 23. τπρ, 
τὸ περ. Ῥ. Ἰ τὸ ροβὲ δὲ οι .5 7. {2 4. τε οπι «δ. "Π 25. δ᾽] τε .δ. 1 26. συμβεβήκασι .δ. {ΠΟ 27. καὶ ἐπὶ] ἐπὶ τῶν ΤΊ. 1] ἄδῳ ὀπὶ 
Ζ. 1 σνμβοώνεε, ΣΟ 38. καὶ 96. ζΖ..}! 33. δὲ} γὼρ ἢ σπεῤμακικά οὐχτ Ῥ. ἢ 34. ἐκτὲς Ζ. { 36. δασάτης] σύφασις 8. 
. ᾿38.. τῶν] ἔξι τῶκ Ῥὲὶ 1.5, (δὲ βοδὲ σῷν οαἱ 83, 7. ἀτελῇ τὰ πολλά Ὁ. [Π8. ἢ ααε Ζ, ἢ 9. ἐλίγ4] ὑλνγοτόκα 5.71.2. Ἐ ἐκτρέφαε 
Ζ: }. 4. εἰ. 42. τρέφειν. Ῥϑὲ α΄ 13, σκωληκρτοχῆντα. Β. }} 11. ῥαδιάρθρωτα δ. ᾿]. γενῆ οὐκ Ζ. ἡ 16. λύκας κύων ». Π 11. ἃ οἵα «5. δ 
ὁ ὗς ΥΊ, ὁ μῆς Ζ..ἢ κρὸ} καὶ. γὰρ (δὲ ἵ  μόνοχ τῦτο Ῥ. ἢ 18, γὰρ ἀτὰ δι ἱ ᾧρς πελυσχιδὰ Ζ, ὡς πολυσχιδές ΑΥ͂. ἢ 19. τι] χολλὼ Σ΄. ἢ 

21. ἐν τ ἐμὲ ι 24. μοι ποτὲ καὶ δι ἢ 26. ἱκαὴ Ζ. 1 21. καὶ δοῖθ τῶν οῃὰ δ. ἢ 31. καὶ θὰ ΚΕ καὶ ἔτι ροεὲ νέων ὑσῶν (ἰδ5 
εηἰπι) ΤΌ οἵα Ζ. ᾿ 32. ἐκκοτῆ ΧΆ 1] 33, φθείρονται Υ, φθείρνσι κ᾿ 34. μὲ]. τὰ μὰ ΧΖ, ἡ 



ΠΕΡῚ ΣΟΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Δ. γ7} 

γὰρ τὸ ὠτελῇ εἶναι πολλάκις ἔνια αὐτῶν γίνεται οὐδὲ τὸς ἐπίκονός ἐξιν" ὁ δὲ πόνος γυμνάζει τὸ ποεῦμα ὥξε δύνα 
πόρους ἔχονταί πω διηρθρωμένς, οἷον ὥτων καὶ μυκτήρων, σϑαι κατέχειν, ἐν ᾧ τὸ τίκτειν ἐξὶ ῥᾳδίως ἢ χαλεκῶς, ἕξη 
ἀλλ᾽ ἐκαυξανομώοις διαρθρῶται, καὶ βιῶσι πολλὰ τῶν τον μὲν ἦν, ὥσπερ εἴϑηται, καὶ ταῦτα συμβαλλόμενα πρὸφ γὴν 
ὅτων, γύεται δὲ ἀνίπηρα μᾶλλον ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὼ ἄρ. διαφοῤραν τῷ πάθυς τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ ταῖς γυναιξί, 
ρα τῶν θηλέων, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὑϑὲν μᾶλλον. αἴτιον δ᾽ 5 μάλιξα δ᾽ ὅτι τοῖς μὲν αὐτῶν ὀλίγη γίνετάι κάθαρσις, τοῖν 
ὅτι ἐν τοῖς ἀνθρώποις πολὺ διαφέρει τὸ ἄρρεν Τῷ θήλεος τῇ δ᾽ σὐκ ἐπίδηλος ὅλως, τὰαῖ δὲ γυναιξὶ πλείςη τῶν ζῴων! 
ϑερμότητι τῆς φύσεως, διὸ κινητικώτεραί ἐςι χυούμενα τὸ ὥςε μὰ γινομένης τῆς ῥυμρέσεως διὰ τὴν κύησιν ταῖς μὲν 
ἄρρενα τῶν ϑηλέων' διὰ δὲ τὸ κινεῖσθαι θραύεται βϑλλνν" ταραχὴν παρέχει" καὶ γὰρ μὴ κυύσαις, ὅταν αἱ καθαρα 
εὔθραυςον γὰρ τὸ νέον διὰ τὴν ἀσθέειαν. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ δεις μὴ γίγνωνται, νόσοι συμβαίνεσίν" καὶ τὸ πρῶτον δὲ 

ταύτην αἰτίαν καὶ τελεῶται τὰ θήλεα τοῖς ἄρρεσιν ὁχ δε τ᾽΄ὸ ταράττονται συλλαμβάνεσαι μᾶλλον αἱ πλεῖξιαε τῶν γυ3 
μιοίως ἐν ταῖς γυναιξίν" ἐν μὲν γὰρ τῇ μητρὶ ἐν πλείονι ναικῶν' τὸ γὼρ κύημα κωλύειν μὲν δύναται τὰς καωθάρφει, 
χρόνῳ διακρίνεται τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενοφ, ἐξελθόντων δὲ πάγτω διὰ μοιρότητα δὲ ὑδὲν ἀναλίσκει πλῆθος τὸ περιττώματος 
«ρότερον ἐπιτελεῖται, οἷον ἤβη καὶ ἀκμὴ καὶ γῆρας, τοῦδ τὸ πρῶτον, ὕςερον δὲ κεφίζει μεταλαμβάνον" ἐν δὲ τοῦ 
θάλεσιν ἢ τοῖς ἄρρεσιν. ἀσθενέξερα γάρ ἐςι καὶ ψυχρότερω ἄλλοις ζῴοις διὰ τὸ ὀλίγον εἶαι σύμμετρον γνέται πρὸφ 
τὰ θήλεα τὴν φύσιν, καὶ δεὶ ὑπολαμβάνειν ὥσπερ ἀναπης 15 τὴν αὔξησιν τῶν ἐμβρύων, καὶ ὠναλισκομένων τῶν “εριττω- 
ρίαν εἶναι τὴν θηλύτητα φυσικήν, ἔσω μὲν οὖν διακρίνεται μαΐτων τῶν ἐμποδιζόντων τὴν ἐροφὴν εὐημερεῖ τοῖς Φώμαϑι 
διὰ τὴν ψυχρότητα βραδέως (ἡ γὰρ διάκρισις πέψις ἐςίς μᾶλλον. καὶ ἐν τοῖς ἐνύδροις τὸν αὐτὸν τρόπὸν καὶ ἐν Τοῖς 

χέττει δ᾽ ἡ θερμότης, εὔπεπτον δὲ τὸ θερμότερον, ἐκτὸς δὲ ὄρνισιν. ἤδη δὲ μεγάλων γινομένων τῶν κυημάτων, ὅσθιφ 
διὰ τὴν ἀσθένειαν ταχὺ συνάπτει πρὸς τὴν ἀκμὴν καὶ τὸ μηκέτι συμβαίνει ἡὶ εὐτροφία τῶν σωμάτων, αἴτιον τὸ τὴν 

γῆρας" πάντα γὰρ τὰ ἐλάττω πρὸς τὸ τέλος ἔρχεται θᾶτ. Ὦ αὔξησιν τῷ κυήματος δεῖσθαι πλείονος τῆς περιττωματικῆᾷ 

τον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς κατὰ τέχνην ἔργοις, καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ τροφῆς. ὀλίγαις δὲ τισι τῶν γυναριῶν βέλτιον ἔχειν τὰ 
φύσεως συνιςαμένοις, διὰ τὸ εἰρημένον δ᾽ αἴτιον καὶ ἐν μὲν σώματα συμβαίνει κυόσαις" αὗται δ᾽ εἰσὶν ὅσαις μοιρὰ τὼ 
τοῖς ἀνθρώποις τὰ διδυμοτοκούμενα δῆλυ καὶ ἄρρεν ἧττον πρητώματα ἐν τῷ σώματι, ὥςε καταναλίσκεσθαι μεέϊὰ 

σώζεται, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀϑὲν ἧττον τοῖς μὲν γὰρ παρὰ τῆς εἰς τὸ ἔμβρυον τροφῆς. 
φύσιν τὸ ἰσοδρομεῖν, ὑκ ἐν ἴσοις χρόνοις γινομένης τῆς δια» 9. Περὶ δὲ τῆς καλυμόηξς μύλη ῥηγῶν, ᾿ γϑεταὶ μῚ 
κρίσεως, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τὸ ἄρρεν ὑςερεῖν ἢ τὸ θῆλυ προτερεῖν, ὀλιγάκις ταῖς γυναιξί, γίνεται δὲ τισι τῶτο τὸ πάϑος κυύ» 

ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἡ παρὰ φύσιν. συμβαίνει δὲ καὶ διαφο: δαις. τόκτοσι γὼρ ὃ καλῆσι μύλην. ἤδη γὼρ συνέβη τινὶ γυ» 
δὼ περὶ τὼς κυήσεις ἐπί τε τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τῶν ἄχ γαικὶ συγγενομέῃ τῷ ἀνδρὶ καὶ δυξάνη συλλαβεῖν, τὸ μὲν 

λων ζῴων" τὼ μὲν γὼρ εὐθηνεῖ μᾶλλον τοῖς σώμασι τὸν πρῶτον ὅ τε ὄγκος ηὐξάνετο τῆς γαςρὸς καὶ τάλλα ἐγίγνεϊξό 
πλεῖξον χρόνον, τῶν δὲ γυναικῶν αἱ πολλαὶ δυσφοροῦσι 35 κατὰ λόγον, ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος ἦν τῷ τόκε, ὅτ᾽ ἔτικτεν ὅτὲ 

περὶ τὸν κύησιν. ἔξι μὲν οὖν αἴτιόν τι τούτων καὶ διὰ τὸνφ ὁ ὄγχος ἐλάττων ἐγίνετο, ἀλλ᾽ ἔτη τρία ἢ τέτταρα ὅτω διω 
βίν" ἑδραῖαι γὲρ ἔσαι πλείονος γέμυσι περιττώματος, ἐπεὶ τέλει, ἕως δυσεντερίας γενομένης καὶ κινδυνεύσασα ὑπ᾽ αὐ 
ἐν οἷς ἔθνεσι πονητικὸς ὁ τῶν γυναικῶν βίος, οὔθ᾽ ἡ κύησις τῆς ἔτεκε σάρκα ἣν καλῖσι μύλην. ἔτι δὲ καὶ συγκαταγὴ» 
ὁμοίως ἐπίδηλός ἐςι, τίκτουσί τε ῥᾳδίως κἀκεῖ καὶ παντα- ράσκει καὶ συναποδνήσκει τοῦτο τὸ πάθος, τὼ δὲ θύραζε 
χῷ αἱ εἰωθυῖαι πονεῖν" ἀναλίσκει γὰρ ὁ πόνος τὰ περιττιῴ. 35 ἐξιόντα, τῶν τορίτων γίεται σκληρὰ ὕτως ὥςε μόλις δια» 
ματα, ταῖς δ᾽ ἑδραίαις ἐνυπάρχει πολλὰ τοιαῦτα διὰ τὴν κόπτεσθαι καὶ σιδήρῳ. περὶ μὲν ἦν τῆς τῇ πάθους αἰτίας 
ἀπονίαν καὶ τὸ μὴ γύεσθαι καθάρσεις κυύσαις, ἥ τε ὠδὶξ εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασιν' πάσχει γὰρ ταὐτὸν τὸ κύημα 

ἀν ἔα αὐτῶν πολλάκις Υ, ἢ ὑδὲ -- 5. ἐπκυξανομένοις οι Ζ. 2. πὼ ὁπὶ 97.. ἢ 3. ἐπαυξανομένων 8, ἐπαυξομένοις Υ, ἢ 5. θη» 
χεῶν ῬΥ͂Ζ. ΕἼ 1. τὰ ἄρρενα, κυύμενα Υ͂. 1 8. θηλειῶν ΥΧΖ. 1 9. εὔφθαρτον ῬΊΖ, ἔφθαιται 5. ἢ 12. ἐξελϑύντα ῬΘΥΖ. || 14. εἰσι καὶ ψ. 
Υ͂, καὶ ψ. ἕξι δ. ̓  24. ὑπὸ τῆς φύφεως Υ, ἢ 22, μὲν ὁπ ΦΥΖ. ᾿ 24. σώζονται ῬΙΑΘΥ͂, ἢ ὃΝ ὁτά 5. ἢ 28. κοήσες Ζ. ἢ 29. Ἰνομέ 
ΥΤἪ 1 31. τι οπι .δ. 1 34, τι] τε γὰρ δ. Κὶ 36. ὑπάρχει ΤΟ Ὶ 317. κάθαρσιν Κ΄, τὰς καϑάρσεις Ῥ. 

4. ὁ δὲ] καὶ ὁ δ. {|| 2. τὸ οἷπ δ. ἢ 5] κἢ ὁ δ. 1Ε Δ. τοῖς οπῦ δ Ζ. ἢ 6. ἐκιδύλως ἃ. Π 7. καθάρσεως Υ, ἢ 10. ἐλλεδύεα 
ΖΡ 1 11. τὸν αὐτὸν δὲ τρ ῬΆ. ἡ 18. δὲ οτα 8. ] 20. τῆς] δὲ τῆς 5, ἡ τῆς ΡΖ. 1 22. κυύσαις συμβαίνει Ῥ. Π 25. ἐπ΄... ὑτὰ δ 
Ζ. ἵ 28. συγγοομόη ΘΥΖ. 1 29. καὶ τᾶλλα δὲ ἢγ. Ὁ. ἢ 30. ὁ σπη ἢ. ἢ 32. ἡνθμένης 8. ἢ 33. καὶ σνγκαταγηράσκει Ρονι δά, σων 
ἀποθήσκει Ῥ52Ζ, οτὰ Υ. ἢ 35. τῶν οτὰ Ῥ. || 36. καὶ οπι Ῥ. Π| τῷ παάθυς τῆς αἰτίας ΥΖ, τῆς αἰτίας τῷ πάθυς ΓΝ ; 
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ἐν τῇ μήτρᾳ ὕπερ ἐν τοῖς ἑψομώοις τὰ μοχυνόμενα, καὶ ὁ 
διὰ θερμότητα, ὥσπερ τινές φασιν, ἀλλὰ μᾶλλον δι᾽ ἀπ, 

Φ σθένειαν θερμότητος. ἔοικε γὼρ ἡ φύσις ἀδυνατεῖν καὶ οὐ 

δύνασθαι τελειῶσαι ὑδ᾽ ἐπιθεῖναι τῇ γενέσει πέρας. διὸ καὶ 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. 

τις καὶ κυήματος τελείωσις. διόπερ ἐξέρχεται καὶ μετα- 
βάλλει τὴν γένεσιν, ὡς ἔχρν τὼ αὐτῷ καὶ ὑκέτι λαμβάτει 

τὸ μὴ αὐτῷ, ἐν ᾧ καιρῷ γίνεται τὸ γάλα χρήσιμον. εἰς 
δὲ τὸν ἄνω τόπον καὶ τὸς μαςὺς συλλέγεται διὰ τὴν ἐξ 

συγκαταγηράσκει ἢ πολὺν ἐμμένει χρόνον" οὗτε γὰρ ὡς 5 ἀρχῆς τάξιν τῆς συςάσεως. τὸ μὲν γὰρ ἄνω τῷ ὑποζώμα- 
τετεχειωμένον οὔθ᾽ ὡς πάμπαν ἀλλότριον ἔχει τὴν φύσιν. 
τῆς γὼρ σκληρότητος ἡ ἀπεψία αἰτία" ἀπεψία γάρ τις 

καὶ ἡ μέλυνσίς ἐς, ἀπορίαν δ᾽ ἔχει, διὰ τί ποτ᾽ ἐν τοῖς 

ἄλλοις ὑχὶ γύεται ζῴοις, εἰ μή τι πάμπαν λέληθεν. αἷ- 

τος τὸ κύριον τῷ ζῴαε ἐςί, τὸ δὲ κάτω τῆς τροφῆς καὶ τῷ 
περιττώματος, ὅπως ὅσα πορευτικὰ τῶν ζώων ἐν αὑτοῖς 

ἔχοντα τὴν τῆς τροφῆς αὐτάρκειαν μεταβάλλῃ τὸς τόπυς, 
ἐντεῦθεν δὲ καὶ ἡ σπερμωτικὴ περίττωσις ἀποκρίεται διὰ 

τιον δὲ δεῖ νομίζειν ὅτι μόνον ὑςερικόν ἐξ γυνὴ τῶν ἄλλων 10 τὸν εἰρημένην αἰτίαν ἐν τοῖς κατ᾽ ἀρχὰς λόγοις. ἔς τ δὲ τό 
ζῴων, καὶ περὶ τὰς καθάρσεις πλεονάζει καὶ οὐ δύναται 

΄ ; ἣΣ -Ψ ἮΨ 2 , ᾽ ΄ φ Ν 

πέττειν αὐτάς᾽ ὅταν ὧν ἐκ δυσπέπτε ἰκμάδος συς ἢ τὸ κυη- 

μα. τότε γίεται ἡ καλυμένη μύλη ἐν ταῖς γυναιξὶν εὐλόν 
᾿ Λ Ἁ ’, 

γὼς ἢ μαλιςῷ ἡ μόναις. 

τε τῶν ἀρρένων περίττωμα καὶ τὼ καταμήνια τοῖς θήλεσιν 
αἱμαωτικῆς φύσεως. τύτυ δ᾽ ἀρχὴ καὶ τῶν φλεβῶν ἡ καρ- 
δίᾳ" αὕτη δ᾽ ἐν τοῖς μορίοις τούτοις. διὸ πρῶτον ἐνταῦθα 

"ἀναγκαῖον γίγνεσθαι τὴν μεταβολὴν ἐπίδηλον τῆς τοιαύτης 
-», , - 8. Τὸ δὲ γάλα γύεται τοῖς θήλεσιν ὅσα ζῳοτοκεῖ ἐν αὖ- 15 περιττώσεως, διόπερ αἴ τε φωναὶ μεταβάλλουσι καὶ τῶν 

τῆς γὰρ 
τροφῆς χάριν αὐτὸ τῆς θύραζε ἐπδι εν ἢ φύσις τοῖς ζῴοις, 
ὥ } ὅτ ̓» ὥς᾽ ὅτ᾽ ἐλλείπειν. αὐτὸ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ "δὴ οὔθ᾽ ὑπερ- 
βάλλειν ἀϑέν" ὅπερ καὶ φέρεαι συμπῖπτον, ἂν μή τι γέ 

Α, ΄ ᾿" ὅς Ν ᾽ὔ Ν “ , 
τοις, χρήσιμον μὲν εἰς τὸν χρόνον τὸν του τόκου. ἀρρένων καὶ τῶν θηλειῶν, ὅταν ἄρχωνται σπέρμα φέρειν (ἡ 

γὰρ ἀρχὴ τὴς φωνὴς ἐντεῦθεν" ἀλλοία δὲ γίνεται ἀλλοίου 
Ὑιομένε τῷ κιΐντος), καὶ τὰ περὶ τὰς μαςὺς αἴρεται καὶ 
τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδήλως, μῶλλον δὲ τοῖς θήλεσιν" διὰ γὰρ 

,ὔ Ἁ Ἁ « νηται παρὰ φύσιν. τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζῴοις, διὰ τὸ τὸν 20 τὸ κάτω τὴν ἔκκρισιν γίεσθαι πολλὴν κενὸς ὁ τόπος γύεται 
» ζο ΄, Ν »“ ᾽ “ΟΝ χρόνον ἕνα τῆς κυήσεως εἶναι, πρὸς τῶτον ἀπαντᾷ τὸν' και- 

- ᾿ , ,ὔ 

ρὸν ἡ πέψις αὐτῷ" τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ἐπεὶ πλείες. οἱ χρόνοι, 
- »ν ς ΝῚ 

κατὰ τὸν πρῶτον ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. διὸ πρὸ τῶν ἑπτὼ 
“,κ Ν , - ΖΦ ᾿Υ̓́ , 

μηνῶν ἄχρηςον τὸ γάλα ταῖς γυναιξί, τότε δ᾽ ἤδη γίνεται 

ὁ τῶν μαςῶν αὐταῖς καὶ σομφός. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς καΐ- 
τω τὸς μαςὺς ἔχεσιν. γίνεται μὲν ἦν ἐπίδηλος καὶ ἡ φωνὴ 
καὶ τὰ περὶ τὸς μαςὸὺς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις τοῖς ἐμ» 

πείροις περὶ ἕκαςον γένος, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνδρώπων διαφέρει 

᾿ χρήσιμον. εὐλόγως δὲ συμβαίνει καὶ διὰ τὴν ἐξ ἀνάγκης 25 πλεῖςον. αἴτιον δὲ τὸ πλείςην εἶναι τὴν περίττωσιν τοῖς θή- 
» , , : Ν 7 ,’ὔ Ν λ Δ 

αἰτίαν πεπεμμένον εἰς τὸς τελευταίας χρόνες. τὸ μὲν γὰρ 
»"- -- ,ὔ »“ 

“πρῶτον ἡ τῷ τοιότο περιττώματος ἀπόκρισις εἰς τὴν τῶν ἐμ- 
7 ᾿ ,ὔ ,ὔ ͵ὔ »ε ᾿Ὶ Ν ͵ 

βρύων ἀναλίσκεται γένεσιν. παντων δ᾽ ἡ τροφὴ τὸ γλυκὺ- 
λ νν γι -- ͵ὔ δὶ 

τατον καὶ πεπεμμέον, ὥς ἀφαιρυμένης τῆς τοιαύτης δυ- 

λεσι τούτοις τῶν θηλέων καὶ τοῖς ἄρρεσι τῶν ἀρρένων ὡς 

κατὼ μέγεθος, ταῖς μὲν τὴν τῶν καταμηνίων, τοῖς δὲ τὴν 
- ᾿ς -Ψ φΦ ᾿Ὶ 4 Ἀ 

τὸ σπέρματος πρόεσιν. ὅταν ἦν μὴ λαμβανῃ μὲν τὸ ἔμ.- 
ββρυον τὴν τοιαύτην ἀπόκρισιν, κωλύῃ δὲ θύραζε βαδίζειν, 

,ὔ Ἀ ΝῸΝ 

νάμεως ἀνάγκη τὸ λοιπὸν ὡλμυρὸν γίνεσθαι καὶ δύσχυμον. 38). ἀναγκαῖον εἰς τὸς κενὸς τόπες ἀθροίζεσθαι τὸ περίττωμα 
, δ δεν ’ὔὕ ΄, ΑΙ ΄ ἈΝ 

τελεεμένων δὲ τῶν κυημάτων πλέον τὸ περίττωμα τὸ περι-. 
΄ὔ ψΨ. Ν νιν ᾿ .7 

γινόμενον" ἔλαττον Ὑωρ τὸ ἀνωλισκόμενον καὶ γλυκύτερον, 
᾽ ᾽ . ’, “ ᾿ ᾽ ν ν » ΄ 
ἐκ ἀφαιρυμέν ὑμοίως τὸ εὐπέπτα. ὁ γὰρ ἔτι εἰς πλάσιν 
“» ΄, ΄΄ “ ΄ὔ ᾽ »» Ν Υ 

τὸ ἐμβρύν γίγνεται ἡ δαπάνη, ἀλλ᾽ εἰς μικρὰν αὔξησιν, 

“- ΄ λι-53»μνφ ᾽ “ ᾿», “ , Ψ .« πᾶν, ὅσοιπερ ὧν ὦσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν πόρων. ἔς δ᾽ ἑκάς οἷς 
» " »Ἢ ᾽ [4 

τοιῦτος ὁ τῶν μαςῶν τόπος δι᾽ ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας ἕνεκά 
-- ΄ ΝΥ . Ἃ Ψ »ν ἡ, ᾽ ,» 

τε τὸ βελτίςε γεγονὼς τοῦτος καὶ ἐξ ἀνάγκης. ἐτταῦθα, δὲ 
γ 
ἤδη συνίξαται καὶ γύεται πεπεμμένη τροφὴ τοῖς ζῴοις, 

ὥσπερ ἑςηκὸς ἤδη διὰ τὸ τέλος ἔχειν τὸ ἔμβρυον, ἔςι γάρ 35 τῆς δὲ πέψεως ἔς! μὲν λαβεῖν τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἔς ε δὲ 

4. υ] καὶ ἵν Ζ, οπ" ῈΓ.. ἢ τῇ μέτρα οπι Σ' ἵ ὥσπερ Υ. Π 3. ἀδυνατεῖν ΤΕ ο: ϑυσθανατεῖν τ τα ἴῃ ἴδουπα Ζ. [Π ὅ. τετελεσμέην 
Ῥ. Ἰ 9. ὀχὶ] ἡ 5. {} 10. ἔςιν ἡ γυνὴ Ζ΄ { 11. πλ.} ὅτι πλ. Υ5, ὅτε πλ, .5, ἡ 13. τότε] τῦτο . ἢ ταῦ} τε 57}. ἡ 15. γώλα τῶν 

ζώων ἡ. Ῥ. ἢ τοῖς] ἐν τοὺς «5. 1} 17. ἡ φύσις ἐποίησε Ῥ, 18. Κὑτ᾽ οπι }. || λείπειν ΥΖ. ᾿ τύότῳ οἵη Τ΄ {Π 19. ὧ] εἰ Κ. 1 20. τὸ 

οτὰ ΤΖ. ̓ἱ 21. ἀπτωτα ΡΥ. ἢ 31. τελεισυμένων 8, τελουμένων Υ. 1} πλεῖον Ῥ, πλέρν τε 57Ζ. ᾿ἱ 32. γὰρ) δὲ .8.. 1 καὶ] ὃν καὰ ». ἢ 

χλυκερώτερον Ζ. ᾿ 43. ἔτι οἷα Χ, σοῖς βαρεῖ Ζ. {| 34. ἐμβρύον ὦ γίγεται Ζ. 1] μακρὰν ΨΖ. καὶ 35. ἱςηκὸς οὐχ Ζ. || τὸ ροϑῖ δωὶ 

οπὶ 8. 
-3. ἑαυτὸ 8... 1 6. ᾿ οῃῃ Ρ. ι: τὸ 8. 1} τῆς] τόπος τῆς Ῥ. [| 9. ἐνταῦθα ΥΖ. 10. δὲ τῶν μὲν ἀρρένων τὸ π. Ῥ. 11. θήλεσι 

τῆς αἷμ. ΤΟ} 12. τῦτο 5. ᾿ 17. ἐντεῦθέν ἐξιν Ῥ. ἢ ἀλλοιος Ζ. ἢ 21. δομφός δ. ἢ ᾿ δ] ἡ ὅτι ,5,. 1} τύτοις τοῖς θήλεσι Υ ἢ 26. τῶν 

ϑηλέων οπν 5ΣΖ. κε τὴν τῶν] τὰς τῶν Ζ. |[{.28. ὦ} δὲ Ζ. || 30. καινὸς Υ΄. 1} τὸ] τύτοις τὸ Ζ. 31. δ] δ᾽ ἐν Κι 38. γε Ἀ5 
Ζ. 1 δὲ οπι 57ΣΖ. τοῦ 



ΤΊ: 

τὴν ἐγαντίαν. εὔλογον γὰρ καὶ μεῖζον ὃν τὸ ἔμβρυον πλείω. βέβηκεν" τὰ γὰρ μείζω καὶ τελειότερα, τῶν ἐναίμων ζῴων. 
λαμβάνειν τροφήν, ὥςε ἔλαττον περιγίνεσθαι περὶ τὸν χρό- καὶ ζῶσι πολὺν χρόνον, ὁ μώτοι τὰ μείζω πάντα, μακρο- 

γον τῦτον᾽ πέττεται δὲ θῶττον τὸ ἔλαττον. ὅτι μὲν ἦν ἐξὶ βιώτερα. πώντων γὰρ ἄνθρωπος πλείω Χῆ χρόνον, πλὴν 

τὸ γάλα τὴν αὐτὴν ἔχον φύσιν τῇ ἀποκρίσει ἐξ ἧς γύεται ἐλέφαντος, ὅσων ἀξιόπιςον ἔχομεν τὴν πεῖραν" ἔλαττον δ᾽ 

ἕκαςον, δῆλον, εἴρηται δὲ καὶ πρότερον. ἡ γὰρ αὐτὴ ὕλη 5 ἐςὶ τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων ἢ τὸ τῶν λοφύρων καὶ πολ- 

ἡ τρέφουσα καὶ ἐξ ἧς συνιςᾷ τὴν γώεσιν ἡ φύσις: ἔςι δὲ λῶν ἄλλων, αἴτιον δὲ τῷ μὲν εἶναι μακρόβιον ὁτίῶν ῶον τὸ. 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩ͂Σ Δ. 

τῦτο ἡ αἱματικὴ ὑγρότης τοῖς ἐναίμοις. τὸ γὼρ γάλα πε- κεκρᾶσθαι παραπλησίως πρὸς τὸν περιέχοντα ὠέρα,, καὶ δι᾿ 

πεμμένον αἷμά ἐςιν, ἀλλ᾽ ὁ διεφθαρμένον, Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ ἄλλα συμπτώματ᾽ ἄττα φυσικά, περὶ ὧν ὕςερον ἐρῦμεν, τῶν 
ἢ ὑκ ὀρθῶς ὑπελάμβανεν ἢ ἐκ εὖ μετήνεγκε ποιήσας ὡς δὲ χρόνων τῶν περὶ τὴν κύησιν τὸ μέγεθος τῶν γεονωμένων.. 

τὸ γάλα “μηνὸς ἐν ὀγδοάτου δεκάτῃ πύον ἔπλετο λευκόν." το ὁ γὼρ ῥδιον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ λαμβάνειν τὴν τελείωσιν τὼς 
σαπρότης γὰρ καὶ πέψις ἐναντίον, τὸ δὲ πύον σαπρότης τις 
ἐςό, τὸ δὲ γάλα τῶν πεπεμμένων. ὁ γίνονται δὲ ὅτε θηλω- 
ζομῴαις αἱ καθώρσεις κατὰ φύσιν, ἔτε συλλαμβάνουσι θη- 

λαζόμεναι" κἀν συλλάβωσιν, ὠποσβώνυται τὸ γάλα διὼ 

΄ἷ ΄, Υ͂ Υ̓͂ ᾿ μεγάλας συςάσεις ὅτε ζῴων ἅτε. τῶν ἄλλων ὡς. εἰπεῖν ἀθε-. 
ῃ ΄ » ᾿ Ν -“ - , Ὁ 2 “ γός, διόπερ ἵπποι καὶ τὼ συγγενῆ ζῷα τύτοις ἐλάττω ζῶν- 

,ὔ ον 

τὰ χρόνον κύει πλείω σχρένον' τῶν μὲν γὰρ ἐνιαύσιος ὁ τό-- 

κος, τῶν δὲ δεκάμηνος ὁ πλεῖςος. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν 

τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν τῇ γάλακτος καὶ τῶν καταμηνίων, τις πολυχρόνιος καὶ ὁ τῶν ἐλεφαντων ἐςὶ τόκος" διετὴς γὰρ ἡ 
ἡ δὲ φύσις κυ δύνατα;, πολυχοεῖν ὕτως ὥς᾽ ἐπαμφοτερίζειν, 
ἐλ λ ̓ 

βάώτερα ἐκλείπειν, ἐὰν μὴ γύηται βίαιον καὶ παρὼ τὸ ὡς 
ἐπὶ τὸ πολύ. τοῦτο δ᾽ ἤδη παρὰ φύσιν᾽ ἐν γὰρ τοῖς μὴ 

Ἁ ,.ἃ ΄ “ : ἃν Κ ᾽ " .ψΨ ,. 4. 
ἄν. ἐπὶ θάτερα γένηται ἡ ἀπάκρισις.. ἀναγκαῖον ἐπὶ 

κύησις. διὰ τὴν ὑπερβολὴν. τὸ μεγέθες. εὐλόγως. δὲ παντων 

οἷ. χρόνοι: καὶ τῶν κυήφεων. καὶ τῶν γενέσεων καὶ τῶν βίων͵ 
μετρεῖσθαι βέλονται κατὰ. φύσιν περιόδοις. λέγω δὲ 5ερίο- 
δὸν ἡμέραν καὶ γύκτα καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν καὶ τὸς χρό-. 

ἀδυνάτοις. ἄλλως ἔχειν ἀλλ᾽ ἐνδεχομένοις τὸ κατὰ φύ- Ὦ νες τὸς μετρεμένς τύτοις, ἔτι δὲ τὰς τῆς σελήνης περιόδας," 
σιν ἐςὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. καλῶς δὲ διώρις αἱ τοῖς. χρό- 

γοις καὶ ἡ γένεσις ἡ τῶν ζῴων. ὅταν γὰρ. διὰ τὰ μέγεθος. 
μηκέτι ἱκανὴ ἢ τῷ κυνμέγῳ ἡ διὰ τῷ ὀμφαλᾷ προφή, ὠλι 

λὰ τὸ γάλα γύεται χρήσιμον πρὸς τὴν “γινομεένην. τροφὴν 

εἰσὶ δὲ περίοδοι σελήνης παναέλονοί, τε καὶ φόίσαις καὶ τῶν. 
μεταξὺ χρόνων αἱ. διχοτομίαι" κατὰ αν. ταύτας συμβάλ-. 
λει πρὸς τὸν ἥλιον: ὁ γὰρ μὲς κεριψ περίοδές ἐ ἐςιν ὠμφο- 
τέρων. ἔςι δὲ ἡ σελήνη ἀρχὴ διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον κοι, 

καὶ ἐκ εἰσιούσης διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τροφῆς, συμπίπτουσιν 25 νωνίαν καὶ τὴν μετάληψιν 'τὴν τῇ φωτός". γίνεται γὰρ. ὥσο. 
αἱ φλέβες περὶ ἃς ὁ καλούμενος ὀμφαλός ἐστι “χιτών, 
καὶ διὰ ταῦτα καὶ τότε συμββαῤει θύραζε ἡ ἡ ἔξοδος. 

περ ἄλλος ἥλιος ἐλάττων᾽ διὸ συμβώλλεται εἰς πάσας 

τὼς ὌΠ “καὶ τελειώσεις. «καὶ γάρ. ϑερμότητες. καὶ ψΕ 
9᾽ Ἐπὶ Ἀεφαλὴν: δ᾽ ἡ. γόεοίς ἐςξι τοῖς ζώοις πἄσιν. ἡ ξες μέ χρι συμμετρίας τινὸς ποιῆσι τὼς. γενέσεις, μετὰ δὲ 

κατὰ φύσιν διὰ τὸ, τὰ -ἄχω ποῦ. ὀμφαλοῦ μείζω ἔχειν ταῦτα τὼς φθορώς. τύότων δ᾽ ἔχουσι τὸ πέρας καὶ τῆς ἀρ- 

ἢ τὰ κάτω. καθώπερ ᾿οὖν ἔν ζυγοῖς ἠρτημένα ἐξ αὐτοῦ 39 χῆς καὶ τὴς τελάμφῆς αἱ τότων κινήσεις τῶν ἄςρων. ὥς-: 

10 ῥέχει ἐπὶ τὸ βάρος. ἔχει δὲ τὰ μείζω πλεῖον βάρος. οἱ περ γὰρ καὶ θάλατταν καὶ πᾶσαν ἑρῶμεν τὴν τῶν ὑγρῶν 

δὲ χρόνοι τῆς κυήσεως ἑκάξζῳ τῶν ζῴων ὡρισμιένοι τογ- φύσιν ἱςαμέην καὶ μεταβάλλουσαν κατὰ τὴν τῶν πνευ- 

χέίνουφιν; ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ κατὰ τοὺς βίους.. τῶν γὰρ μάτων. κύησιν καὶ ςάσιν, τὸν δ᾽ ἀέρα καὶ τὰ πρύματὰς 
χρθνίων καὶ τὰς. γενέσεις εὐλογον.. εἶναι. Χρονιωπέρας. οὐ κατὰ τὴν τῇ, ἡλίν καὶ τῆς σελήνης περίοδον, οὕτω καὶ τὼ 
μὴν τοῦτό Υ ἐςὶν αἴτιον,. ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολιὴ τῦτα. σνμ- 35 ἐκ τότων φυόμενα καὶ τὸ ἐν τύτοις ἀκολουθεῖν ἀνωγκρῖογο 

1. πλείνα Ῥ, πλεῶν Ζ. || 2. λαμβάνει, Ζ. 5. γὰρ οτὰ ΚΤ, ἢ 6. ἡ] ἢ τε ΣΖ. ᾿ὶ συνίσταται Ῥ5Ζ. ᾿ τὴν] τοῖς 5, ον Ζ. ἢ 

9. ἢ ροκὶ δ᾽ οπὶ (ΔΓ. 12. τὸ δὲ γάλα τῶν] τῶν τὸ γάλα «5, 16. οὕτως οπι Ζ, ἢ 18. γίνεται .5, ᾿ τὸ] φύσιν Ζ. 20. ἀλλὰ ταῖς. 

ἰνδεχομένοις 5. ΚΖ. || 25. εἴσεισι διὰ τῷ ὀμφαλοῦ ἡ τροφή Ῥ. ἢ α«} αὗται αἱ ῬΘΥ, ᾿ 28. ἐκικεφαλὴ δ᾽ ἡ γ. τοῖ; ζώοις ἐς δ. ἢ 29 δὲ 
80. τὰ] τὸ Ζ. 1] 80. ἠρτυμένον ]. διε ἐξ Ζ ἰδευμδπι. {{|φγϑ πὸ μησεοΐαι ἀυσάοοίπητα. ἢ 31, οἱ δὰ" χρόγοι ἴπ| τῆς δὲ δΙ, τῆς 
Ζ. ἢ 33. βίους] τιβίους νεὶ τιμίουφ .8. ἢ γὰρ] δὲ. δ. || 34. χρονίων} χρονιντέρων Ῥ. ̓  38. ἐςφὶ τὸ αἴτιον . 

8. γὰ0} γὰρ ὃ ΤᾺ [Π- πλείονα δ, πλεῖφγν Β. ἢ 6, ὁτιῶν] τῦτο τὸ Ζ, ἢ 8. ἄττα οτὰ, Κι ΧΖ. Ἰ!.. 9. τὸν Ζ. |Π τὴν οὶ 5. Ἵ “᾿ ζῶο 

5. } 13. κυεῖται Ζ, κύει τε Υ, κύει γε 11 15. ἐστὶ οπὴ 0. 1 4] ἰστινὴ ῬΘΧ. 17. κυήσεων καὶ γενέσεων Ζ, Ὑιέσεων καὶ, τῶν κυή- 

σεωγ Ῥ. ἢ 8. περιόδοις ὅλαις. λέγω , ᾿' 19. καὶ ροεῖ ΝΙΝ ομλ (8. {Π 20. τῆς. οπὶ «5. ἢ 21. πιαισέληνός τε καὶ φθίσις Ῥ. Ἰ{ 22... ταῦτα, 

δ. 1 23. μὴν 8. " 24. ἀρχὴ] ἡ ἀρχὰ Ῥ. .. 25. τὴν δοιε: τὸ οὰ ΚΖ. || 27. καὶ γὰρ] αἱ γὰρ Ῥ. ἢ 29. ταύτας 8. 1} 341. καὶ ρορὶ γὰρ 
οὐὰ (ὅ. ἢ 834. τὸ οχὰ 5. || 35. τὰ οα Ρ - 

ἙΓ 
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κατὰ λόγον γὰρ ὠκολνθεῖν καὶ τὰς τῶν ἀκιροτέρων περι- 
ὅὄδυς ταῖς τῶν κυριωτέρων. βίος γάρ τις καὶ πνεύματός ἐς 
καὶ γέεσις καὶ φθίσις. τῆς δὲ τῶν ἄςρων τύτων περιφο- 
ρᾶς τάχ᾽ ἂν ἕτεραί τινες εἶν ὠρχαί. βούλεται μὲν οὖν ἡ 
φύσις τοῖς τούτων ἀριθμοῖς ἀριθμεῖν τὼς γενέσεις καὶ τὼς 5 
«τελευτάς, οὐκ ἀκριβοὶῖ δὲ διά τε τὴν τῆς ὕλης ἀοριςίαν. 

καὶ διὰ τὸ γίνεσθαι πολλὰς ἀρχάς, αἱ τὼς γενέσεις τὰς 
κατὰ φύσιν καὶ τὰς φθορὰς ἐμποδίζουσαι πολλάκις αἷν 

τιαι τῶν πωρὰ φύσιν συμπιπτόντων εἰσίν. 

ΠΕΡῚΙ.ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Δ. Ε. 

κοΐσασαν ἀρχὴν ἀνακτέον τὰς αἰτίας. ὥσπερ γὰρ ἐλέχθη 
κατ᾽ ἀρχὼς ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις, οὐ. διὰ τὸ γίγνεσθαι 
΄ ,ὔ Ν “ ,ὔ 2. 4“ [4 ἔκαςον ποιόν τι, διὰ. τοῦτο ποιόν τι ἐςίν, ὅσα τεταγμένα 
καὶ ὡρισμένα ἔργα τῆς φύσεώς ἐς ιν, ὀλλιὰ μᾶλλον διὰ τὸ 
εἶναι τοιαδὶ γίγνεται τοιαῦτα" τῇ γὰρ ὑσίᾳ ἡ γένεσις ἀκο- 
λυθεῖ καὶ τῆς ὑσίας δεκά ἐςιν, ἀλλ' ὁχ αὕτη τῇ γενέσει. 
οἱ δ᾽ ἀρχαῖοι φυσιολόγοι τὐναντίον φήθησαν. τότι δ᾽ αἴτων 

ὅτι ὑχ ἑώρων πλείες ὕσας τὰς αἰτίας, ὠλλλὰ μόνον τὴν τῆς 
ὕλης καὶ τὴν τῆς κινήσεως, καὶ ταύτας ἀδιορίςως, τῆς δὲ 

. Περὶ μὲν οὖν τῆς ἔσωθεν τροφῆς τῶν ζῴων καὶ τῆς τὸ τὸ λόγν. καὶ τὴς τῷ τέλνς ἀνεπισκέπτως εἶχον. ἔςι μὲν ἦν 
θύραζε γενέσεως εἴρηται, καὶ χωρὶς περὶ ἑκάςε καὶ καινῇ 
περὶ πάντων. 

ἕκαςον ἔνεκά τὰ, γίεται δ᾽ ἤδη διά τε ταύτην τὴν αἰτίαν 

καὶ διὰ τὼς λοιπάς, ὅσαπερ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχει τῷ 
.« νιν ψ ΄ 4 » δ Ν ΄ Ψ 
ἑκάςυ ἢ ἐςιν ἕνεκά τὰ ἡ ὃ ἕνεκα. τῶν δὲ μὲ τοιέτων, ὅσων 

ἐσὶ γέεσις, ἤδη τούτων τὸ αἴτιον ἐν τῇ κινήσει δεῖ καὶ τῇ 

Ε. 45 γενέσει ζητεῖν, ὡς ἐν αὐτὴ τῇ συςάφει τὴν δια φορὼν λαμ- 
Περὶ δὲ τῶν παθημαΐτων οἷς διαφέρυσι τὰ μόρια τῶν βανόντων. ὀφθαλμὸν μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἔξει (τοιόνδε γὰρ 

ζῴων θεωρητέον νῦν. λέγω δὲ τὼ τοιαῦτα παθήματω τῶν ζῷον ὑπόκειται ὅν), τοιόνδε δὲ ὀφθαλμὸν ἐξ ἀνάγκης μέ, 
μορίων, οἷον γχανκότητα ὀμμάτων καὶ μελανίαν, καὶ φω- οὐ τοιαύτης δ' ἀνάγκης, ἀλλ᾽ ἄλλον τρόπον, ὅτι τοιονδὶ 
γῆς ὀξύτητα καὶ βαρύτητα, καὶ χρώματος [ἢ τώματος τοιονδὶ ποιεῖν πέφυκε καὶ πάσχειν. διωρισμένων δὲ τότων 

καὶ τριχῶν ἢ. πτερών διαφοράν. τυγχάνει δὲ τῶν τοιούτων 2Ω Χέγωμεν περὶ τῶν ἐφεξῆς συμβαινόντων. πρῶτον μὲν ἦν ὅταν 
ζια μὲν ὅλοις ὑπάρχοντα τοῖς γένεσιν, ἐνίοις δ᾽ ὅπως ἔτυ- γένωνται τὰ παιδία πάντων, μάλιςι« τῶν ἀτελῶν, καθεύδερ 
χεν, οἷον μάλις᾽ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦτο συμβέβηκεν. “ἔτει εἴωθε, διὰ πὸ; καὶ ἐν τῇ μητρί, ὅταν λάβῃ. πρῶτον αἴσθησιν, 

δὲ κατὼ τὼς τῆς ἡλικίας μεταβολὰς τὰ μὲν πᾶσιν ὁμοίως καβεύδυντα. : διατελεῖ. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς 

οὐχάρχει τοῖς ζῴοις, τὰ δ᾽ ὑπεναντίως, ὥσπερ κερί τε φω- γενέσγτως, πότερον ἐγρήγορσις ὑπάρχει. τοῖς ζῴοις πρότε- 
γὰς καὶ περὶ τριχῶν χρόαν" τὰ μὲν γὰρ ὁ πολίται πρὸς Ἀς ρον ἃ ὕπνος: διὰ γὰρ τὸ φαίνεσθαι προϊούσης τῆς ἡλικίας 
1ὲ γῆρας ἐπιδήλως, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος μάλιξα τοῦτο κώσχει ἐγειρόμενα μᾶλλον, εὔλογον τοὐναντίον ἐν τῇ ἀρχὰ τῆς 
τῶν ἄλλων ζῴων. καὶ τὰ μὲν. εὐθὺς ἀκελουθεῖ γενομένοις; γενέσεως ὑπάρχειν, τὸν ὕπνον. ἔτι δὲ διὰ τὸ τὴν μετά- 
τὼ δὲ προϊώσης τῆς ἡλριίως γύεται δῆλα, καὶ γηρασκόντων. βασιν ἐκ τῷ μὴ εἶναι εἰς τὸ. εἶναι διὰ τῇ Ὺ μεταξὺ γάεσθαι" 
περὶ δὲ τότων καὶ τῶν τοιότων πάνγων ὑκέτι τὸν αὐτὸν τρό. ὁ. δ᾽ ὕπνος εἶναι δυκεῖ τὴν φύσιν τῶν τοιύτων, οἷον τοῦ ζῆν 
πον δεῖ νομίζειν εἶδαι τῆς αἰτίας. ὅσα γε μὴ τῆς φύσεως 3) καὶ τῷ μὴ ζῆν μεθόριον, καὶ ὅτε μὴ εἶναι παντελῶς ὁ καα 
ἔργα κοινῇ μηδ᾽ ἴδια τὰ γένεος ἑκάςυ, τότων ὑθὲν ἕνεκά τε θεύδων ὅτ᾽ εἶναι. τῷ γὰρ ἐγρηγοῤέναι τὸ Ὧν μάλισθ᾽ ὑπα»- 
τοίστον ὅτ᾽ ἔςιν ὕέε γίεται. ὀφθαλμὸς μὲν γὼρ ὦεκώ τα, χει διὰ τὴν αἴσθησιν. εἰ, δ᾽ ἐςὶν ἀναγκαῖον ἔχειν αἴσθησιν 

γλαυκὸς δ᾽ ὑχ ἕνεκά τι, πλὴν ὧν ἴδιον ἤ τὸ γώυς τῦτο τὸ τὸ Χῷον, καὶ τότε πρῶτόν ἐςι ζῷον ὅταν αἴσθησις “γώνται 
πάθος... ὅτε δ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων πρὸς τὸν λόγον συντείνει τὸν τῆς οὐς πρῶτόν, τὴν μὲν ἐξ. ἀρχῆς, διάθεσιν ἀχ ὕπνον ἀλλ᾽ ὅμοιον 

σίας, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνάγκης γιγνομένων εἰς τὴν ὕλην καὶ τὴν 39 ὕπγῳ ϑεῖ νομίζειν, τοἴανπκερ. ἔχει καὶ τὸ τῶν φυτῶν γέρος" 

εις τι τις ἔςι Ζ. 1 6. ἀκριβᾷ ». ἢ τε οαι 9Ζ. ᾿ 9. συμπτωμάτων 8. [ 11. ἕκαχον Ζ. ἢ 12. μοδὶ πάντων  ΥΖ πεὶ δὲ (τε ΚΣ) 

τῶν διαφορῶν αἷς (ἂς Ζ, αἱ Υ) διαφέρυσι τὰ μόρια τῶν ζώων αὶ μάλιςα τὸ τοιοῦτο (τοισῦτον ῬῚὴ συμβαίνεν περὶ τὸς ᾿ἀνθρώπυς. εἴ δα ρὶϊυ 
ΥΖ ὅσα μὶν (μὲν ἦν Ζ) ἔχυσι μέρια τὰ ζῶα πάντα καὶ τῶν ἱντὸς καὶ τῶν ἱκτός, ΠΠ 17. δὲ καὶ τὼ. . ἢ 18. γλαυκότητος Κ΄. ἢ καὶ] καὶ Τὶ. ἢ 
καὶ οπι Ζ. ἐὶ 20. 3] ἢ καὶ δῪ. ἢ διαφηράς Ῥ. ᾿Π 21. ὅλοιφ] ὀλίγοις Ῥ. ἢ 2}. δὲ] τὰ 8. ἢ τῶν ἀλυνιῦν ῬῚ ἡλικίας δ). ᾿ ὑπώρχει ὁμοίως 

κἄσι 8, ὑπάρχει πᾶσιν ὁμοίως Υ͂. ἢ 34. ὥσπερ οπι Ζ. ἢ 27. γινομένοις 85Ζ. 28. δῆλα οἵη (δ. {| 29. δὴ . || ἁπάντων Κ΄. ᾿ 34. ἔργα 

οτὰ Ζ. ᾿ ἴδια οπὲ Ζ. 1} ἕνεκά τὰ τοιῶτον οτὰ «5.7, Π 82. ὁ. ὀφθαλμὸς. μ᾿ γὰρ ἑκάςν γλαυκὸς (8, ΄ 38, ὧν οἵα Ζ, [1 τύτυ Ζ. ἢ 34. ὑτε] 
ὅτω ῬΘΎΥ. ᾿ 

3. διὰ τῦῶτο ποιόν τι ον Σ΄ ' 5. τοιάδε ΡΖ. ἢ 6. ὑκ αὐτῇ ΥΖ. 1 10. Ἡν Σ ! 41. τε οπὶ 5'ΧΖ. ἢ 18. διὰ οὔχ Σ΄. Πὀ 415. τῷ 

αὐτῇ ΔΊ, τῇ αὐτῆς Ῥὶ ἢ 16: γὰρ οπε Ζ. || ἕξει --ὶ 11. ἀνάγκης στα ΚΖ. 118. ὅτι} ὅτι ἀν Ζ. {ἢ ΘῈ... ἢ 19. πέφυκε ποιεῖν 5. ἢ "πὶ 

ἢ 57. 1 20. λέγομεν Ζ. 22. καὶ οπι . ΠΟ 24. πρότερον ὑπάρχει τοῖς ζώοις 8. 1 Ὸ 26, τὸ ἱναντίον ' Κ.. 1 27. τὸν οἱ τὸ οαι ΙΓ. Β 

80. τῦ οὐ ». }} 83λ. πρῶτον] καὶ πρῶτον Ῥ. ἢ 35. ὕπνυς δ. 
ἀπ τα 
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καὶ γὰρ συμβέβηκε κατὰ τῦτον τὸν χρόνον. τὰ ζῷα. φυτοῦ ταές εἰσιν, οἱ δ᾽ αἰγωποί, διὸ κω ὥσπερ οὐδ᾽ ἀλλήλων 
βών ζῆν. τοῖς δὲ φυτοῖξ, ὑπάρχειν ὕπνον ἀδύνατον". οὐθεὲὲς διαφέρουσιν, ἕτως ὑδ᾽ αὐτὰ αὐτῶν“ ὁ ἰγὰρ πέφυκε: πλείω 

γὰρ ὅ ὕπνος ἀνέγερτος, τὸ δὲ τῶν φυτῶν πάθος τὸ ἀνάλογον μιᾶς ἴσχε. μείλιστα δὲ τῶν ἄλλων ζῴων ἵππος πολύ- 

τῷ ὕπνῳ ἀνέγερτον." καθεύδειν μὲν οὖν τὼ ζῷα τὸν πλείω Ἀζρων ἐστίν" καὶ γὰρ ἑτερόγλαυκοί τινες αὐτῶν Ἴθονται. 

χρόνον ἐναγκαῖν διὰ τὸ τὴν αὐξησὶν καὶ τὸ βάρος ἐπικεῖ- ς τῦτο δὲ τῶν μὸν ἄλλων ἀδὲν πάσχει ζῴων ἐπιδήλως, ἄν- 

σθαι τοῖς ἄνω τόποις (εἰρήκαμεν δὲ: τὴν αἰτίαν τῷ καθεύδειν ὄρωποι δὲ γύονταί τινες ἑτερόγλαυκοι. τῷ μὲν οὖν τἄλλᾳ 
τοιαύτην σαν ἐν ἑτέροις)" ἀλλ᾽ ὅμως ἐγειρόμενα φαίεται ζῷα νέα ὄντα καὶ πρεσβύτερα μηθὲν ἐπίδηλον μεταβάλ- 
καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ (δῆλον δὲ γύεται τῶτο ἐν ταῖς ἀνατομαῖς λεὶν, ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τοῦτο συμβαΐνειν, ἱκανὴν οἰητέον 

καὶ ἐν τοῖς φοτοκῦσιν).. εἶτ᾽ εὐθὺς καθεύδουσι καὶ καταφό- αἰτίαν εἶναι. καὶ ταύτην, ὅτι τῶν μὲν μονόχρων τῶν δὲ πο- 
ρόνται πάλιν. διόπερ καὶ ἐξελθόντα τὸν πολὺν διάγει χρό- τὸ λύχρων τὸ μόριόν ἐξιν" τῷ δὲ γλαυκότερα καὶ μὴ χρόαν 
γὸν χαθεύδοετα. καὶ. ἐγρηγορότα μὲν οὐ γελᾷ. τὰ πα ἄλλην ἴσχειν αἴτιον ὅτι. ἀσθενέξερα τὼ μόρια τῶν νέωκ, 
δία, καθεύδοντα δὲ καὶ δακρύει καὶ γελᾷ. συμβαίνουσι ἀσθέεια δέ τις ἡ γλαυκότης, δεῖ δὲ λαβεῖν καθόλου περὶ 
“γὰρ καὶ παθεύδουσιν αἰσθήσεις τοὺς ζῴοις, ἃ μόνον τὰ κω- τῆς διαφορᾶς τῶν ὀμμάτων, διὼ τύ᾽ αἰτίαν τὰ μὲν γλαυ- 
λύμενα ἐνύπνια, ἀλλὰ καὶ χκαρὼ τὸ ἐνύπνιον, καθάπερ τοῖς κα τὰ δὲ χαροκὰ τὰ .δ᾽ αἰγωκὰ τὰ δὲ μελανόμματ' 
ἀνισταμίνοις καθεύδουσι, καὶ. πολλκὶ. πράττειν ἄνευ «τῷ ἐν- τ5 ἐςΐν." τὸ μὲν οὖν ὑπολαμβάνειν τὰ μὲν γλαυκὰ πυρώδη, 
υπγιάζειν. εἰσὶ γάρ τινες οἱ καθεύδοντες ἀνίςανται καὶ πο καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησί, τὰ δὲ μέλανα πλεῖον ὕδατος 

βεύονται βλέποντες ὥσπερ εἰ ἐγρηγορότες, τότοις γὰρ γύφ: ἔχειν ἢ πυρός, καὶ διὰ τῶτο τὰ μὲν ἡμέρας ὑκ ὀξὺ βλέ- 

ταὶ τῶν συμβαινόντων αἴεθησις, ὑκ ἐγρηγορόσι μῶ, ὁ μσ- πεν, τὰ γλαυκι, δι᾿ ἔνδειαν ὕδατος, θάτερα, δὲ γύκτωρ δὲ" 
φοῖ ὡς: ἐνύπτιον, τὰ δὲ παιδία ἐοίκασιν, ὥσπερ ὠφκιστή. ὅπδειαν τυρός, ὁ λέγεται καλῶς,. εἶπερ μὴ πυρὸς τὴν ὄψιν 

[ἕαπὸ τῇ ἐγρηγορέναι, διὰ συνήθειαν ἐν τῷ καθεύδειν αἰσθώ- τ θετέον ἀλλ' ὕδατος πᾶσιν. ἔτι δ᾽ ἐνδέχεται τῶν χρωμάτων 
γεσθαι καὶ ζῶν. προϊόντος δὲ τῇ χρόνου, καὶ τῆς" αὐξήσεως τὴν αἴτιαν ἀποδοῦναι καὶ κατ᾽ ἄλλαν τρόπον" ἀλλ᾽ εἴπερ 
εἰς τὸ κάτω μεταβαινέσης, ἐγείρονταί τε μᾶλλον ἤδη, καὶ ἐςὶν ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον ἐν τοῖς περὶ τὰς αἰσθήσεις καὶ 
φὸν πλείω χρόνον οὕτω -διάγουσιν. ᾿ μᾶλλον δὲ τῶν ἄλλων τούτων ἔτι πρότερον ἐν τοῖς περὶ Ψυχῆς. διωρισμώοις, καὶ 
ζῴων ἐν ὕπνῳ τὸ πρῶτον διατελῶσιν" ἀτελέξατα γὰρ γεν. ὅτι ὕδατος, καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν ὕδατος ἀλλ᾽ ἧς ἀέρος ἢ πυ- 
νῶται τῶν τετεχεσμώων, καὶ τὴν αὔξησιν ἔχοντα μάλιςα 35 ρὸς τὸ αἰσθητήριον τῶτ᾽ ἐςί,. ταύτην αἰτίαν ὑποληπτέον εἶ. 

ἐπὶ τὸ ἄνω μέρος τὰ σώματος. γλαυκότερα δὲ τὰ ὄμματα ναι τῶν εἰρημένων. οἱ μὲν γὰρ ἔχυσι τῶν ὀφθαλμῶν πλέον 
τῶν παιδίων εὐθὺς γεννωμέώων ἐςὶ πάντων, ὕςερον δὲ με-. ὑγρόν, οἱ δ᾽ ἔλαττον τὴς συμμέτρου κινήσεως, οἱ δὲ σύμ» 
ταβάλλει πρὸς τὴν ὑπάρχειν μέλλυσαν φύσιν αὐτοῖς" ἐπὶ μέτρον. τὰ μὲν οὖν ἔχοντα τῶν ὀμμάτων πολὺ τὸ ὑγρὸν 
δὲ τῶν ἄλλων ζῴων ἀ συμβαίνει τῦτ᾽ ἐπιδήλως. τότν μὲν μελανόμματά ἐστι διὰ τὸ μὴ εὐδίοατ' εναι τὰ πολλά, 

οὖν αἴτιον τὸ μονόχροα τὰ ὄμματα τῶν ἄλλων εἶναι 30 γλαυκιὰ δὲ τὰ ὀλέγον, καθάπερ φαύεται καὶ ἐπὶ τῆς θω- 
μᾶλλον, οἷον οἱ βόες μελανόφθαλμοι, τὸ δὲ τῶν ροβά- λαττης᾽" τὸ μὲν γὰρ εὐδίοπτον αὐτῆς γλαυκὸν φαύεται, τὸ 
τῶν ὑδαρὲς πώτων, τῶν δὲ χαροκὸν ὅλον τὸ γόος ὃ ἢ γλαυ- δ᾽ ἧττον ὑδατῶδες, τὸ δὲ μὴ διωρισμένον διὰ βάθος μέλαν 
κόν, ἔνια δ᾽ αἰγωπά, καθάπερ καὶ τὸ τῶν αἰγῶν αὐτὸ κλῇ- καὶ κυανοειδές. τὰ δὲ μεταξὺ τῶν ὀμμάτων τότων τῷ μῶλ- 
θος. τὰ δὲ τῶν ἀνθρώχων ὄμματα πολύχροα συμβέβηκεν λον ἤδη διαφέρει καὶ ἧττον. τὴν δ᾽ αὐτὴν αἰτίαν οἰητέον καὶ 
εἶναι" καὶ γὰρ γλαυκοὶ καὶ χαροκοὶ καὶ μεέλανόφθαλμοίξς τῷ τὰ μὲν γλαυκὰ μὴ εἶναι ὀξυωκὰ τῆς ἠκέρας, τὰ δὲ 

2. ἀδύνατον ὕπνον Υ. Ἷ ἢ, ἀναγκαῖον τὰ ζῶα τὸν πλεῖςον χρόνον (517.. ΠΠ 9. ὠοτοκυμίνοις Ζ. Π καὶ οπι .5. ἢ 10. χρόνον διέγει .5, ἢ 

42. συμβαίνει εἰ 13. αἴσθησις Θ᾿. 1 13. καὶ οχῃ .δ. ἢ 14, περὶ «5. ἢ 17. οἱ. ογαὰ Ζ. 1] 18. συμβαινόντων ἢ αἴσϑησις ἀκ ἐγοπγορῶσι δ. ἢ 
μὲν το 19. ἐνύπνιον ὁπ Ζ. ἢ 20. δι] διὼ τὴν . 1 22. ἤδη] δὴ Ζ. " 27. γενομένων Ὁ. ἢ 28. ὑπάρχειν μέλλνσαν] ὑπάρχνσαν Ζ. ἢ αὐτοῖς 
δηῖς φύσιν Ζ, οπὶ (57. ἢ 30. οὖν οτι ». ΡΟΝ, ἘΟΟΟΟΜ ΛΊΒΙΟΣ ΤΟΣ 81. μᾶλλον οαι Ζ. ἢ 33. αἰγωπὸν Υ, αἰτὰ 8. ἢ καὶ οτα 
ΘῚ. ἢ τὸ Ῥοκὶ αὐτὸ 5. 

1, διὸ ὥσπερ Υ͵ ὥςε τὰ μὶν ἄλλα πὲρ Ζ. ' 3. υχὲν ἴσχειν χρόαις γοῖ χροῶς ῬΖ. ἢ πολύχρν; (Υ, πολύχρυς Ῥ. ἢ 5. ζῷον Ῥ. ἢ 

Β. ἱκανὸν (δ. {ΠΑᾷ9, ὅτι τῶν μὲν μονόχρων οπν ὉΓ Ζ. ἢ μονόχρωμον τῶν δὲ πολύχρωμον ἢ. 11. τὼ μόρια οὐν Ζ. ἢ 42. δί τις] δ᾽ ἐξὶν Σ΄ ἢ 

ολαυκότης ἰςί, δεῖ τς Ζ. 15. εἰσί 5. Ε 16. μελατόμματα 5, μεγαλόμματα Τ. 11. τὼ οπὶ Ζ. ἢ 18. τὰ] τὰ δὲ ΚΖ. ᾿ὶ ὕδατος -- 
19. ἔνδειαν οπὶ Ζ; Π 19. ἥπερ 8. Π 20. τῶν] καὶ τῶν 5Ζ. 1 21. τὴν οαι Ζ. ἱ 23. πορρώτερον ΤΣ, ἢ 25. ταύτην τὴν αἰτίαν ΘΥ, ἢ 26. 
τὸν ὀφθαλμὸν Υ΄. ᾿ πλεῖον Ῥ. ᾿. 39. ἔστι οπ Υ, 1Ϊ μὴ οτι .3Ζ. 
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μελανόμματα τῆς νυκτός. τὰ μὲν γὰρ γλαυκὰ δι᾿ ὅλ διὰ ταύτας τὰς. αἰτίας οὐκ ὀξὺ βλέπουσι, τὰ δὲ ταιδίᾳ 
ότητα τὺ ὑγροῦ κινεῖται μᾶλλον. ὑπὸ τὰ φωτὸς καὶ τῶν δι᾽ ὀλιγότητα τῷ ὑγρὰ γλαυκεὶ. Φαδεται τὸ πρῶτον. ΩΣ 
ὁρατῶν, ἧ ὑγρὸν καὶ ἢ διαφανές, ἔςι δ᾽ ἡ τότε τὰ μορίς ρόγλαυκοι δὲ γίνονται μάλιστα οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἵττοι 
κύησις ὅρασις, ἢ διιφανές, ἀλλ᾽ ὑχ ἢ ὑγρόν. τὰ δὲ μώ- διὰ τὴν αὐτὸν αἰτίαν δ᾽ ἥνπερ ὁ μὲν ἄνθρωπος πολιῶται 
λανόμματα διὰ πλῆθος τῇ ὑγροῦ ἧττον κινεῖται. ἀσθενὲς ς μυόνος,, τῶν δ᾽ ἄλλων ἵππος μόνον ἐπιδήλως γηριίσκων εν» 

γὰρ τὸ νυκτερινὸὲν φῶς᾽ ἅμα γὰρ «καὶ δυσκίνητον ἐν τῇ καίεται τὰς τρίχας. ἥ τε γὰρ πολιότης ἀσθέηιά τίς ἐξ 
γυκτὶ ὅλως γίγνεται τὸ ὑγρόν. δεῖ δὲ οὔτε μὴ κινεῖσθαι τῇ. ὑγρῷ τῷ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ ἀπεψία καὶ ἡ γλαυιί. 
αὐτό, ὅτε μᾶλλον ἢ ἢ διαφανές" ἐχκρύει γὰρ ἡ ἰσχυρο- τῆς" τὸ γὰρ λίαν λεπτὸν. ἢ λίαν παχὺ τὴν αὐτὴν ἔχῃ 

τέρα κύησις τὴν ὠσθενεστέραν. «διὸ καὶ ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν δύναμιν τὸ μὲν τῷ ὀλίγῳ τὸ δὲ τῷ πολλῷ ὑγρῷ. ἕτω 

χρωμάτων μεταβάλλοντες ἐχ ἑρῶσι,. καὶ ἐκ τῷ ἡλίν εἰς ιο ὅν μὴ δύνηται ἀπαρτίσαι ἡ φύσις ὁμοίως ἢ πέψασα τὶ 

τὸ σκότος ἰόντες" ἰσχυρὰ γὰρ ὅσα ἡ ἐγυπάρχεσα κίνησις ἐν ἀμφυτέροις. ὑγρὸν ἢ μὴ πέψαφα, ἀλλὰ τὸ μὲν τὸ ἃ 
κωλύει τὴν θύραθεν, καὶ ὅλως οὗτε σθένουσα ὅτε ἀσθενὲς μή, τότε συμβαύει γδεσθαι. ἑτερογχαύκυς. περὶ δὲ τῇ τὲ 

ὄψις τὰ λαμπρὰ δύναται ὁρῶν διὼ τὸ πάσχειν τι μᾶλ- μὲν ὀξυωπὰ εἶναι. τῶν ζῴων τὰ δὲ μή, δύο τρόποι τῆς 

λον καὶ κινεῖσθαι τὸ ὑγρόν. δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἀρρωςήματαω αἰτίας. εἰσίν. διχῶς. γὰρ λέγεται τὸ ὀξὺ" σχεδόν, καὶ τῷ 
τῆς ὄψεως ἑκατέρας. τὸ μὲν -γὰρ γλαύκωμα γύεται μᾶλ- ι5 τὸ ἀκύειν καὶ τὸ ἀσιφραίνεσθαι ὁμοίως τῦτ᾽ ἔχει. λέγπα 

λον τοῖς γλαυκοῖς.. οἱ δὲ νυκτάλωπες καλύμενοι τοῖς με. γὰρ ὀξὺ ὁρᾶν ἣν μὲν τὸ πόρρωθεν δύνασθαι ὁρῶν, ἣν ἃ 

λανοφθάλμοις. ἔ ἔςι δὲ τὸ μὲν γλαύκωμα ξηρότης τις μῶλο- 

λον τῶν ὀμμάτων, διὸ καὶ συββαδει μᾶλλον Ὑηράσκυσιν' 

ζηραίνεται γάρ, ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ ταῦτα 

τὸ τὰς διαφορὰς ὅτι μάλιςα διαισθανεσθαι τῶν ὁρωρόον, 

ταῦτω δ᾽ οὐκ ἅμα συμβαίνει τοῖς. αὐτοῖς. ὁ γὰρ αὐτὰ 
ἐπηλυγισάμενος τὴν χεῖρα. ἢ δι᾿ αὐλοῦ βλέπων τὰς μὸ 

τὰ μύρια πρὲς τὸ γῆρας" ὁ δὲ νυκτάλωψ ὑγρότητος πλεῦ» 2) διαφορὰς οὐθὲν -μῶλλον οὐδ᾽ ἧττον κρίνει τῶν χρωμάτωι, 

νασμός, διὸ τοῖς νεωτέροις γίνεται μῶλλον᾽ ὑγρότερος γὰρ 
ὁ ἐγκέφαλος ὁ τότων. ἡ δὲ μέση τῇ πολλξ καὶ τῇ ὀλίγε 

ὑγρῦ βελτίςη ὄψις" ὅτε γὰρ ὡς ὀλίγη οὖσα. διὰ τὸ τα- 
ράττεσθαι ἐμποδίζει τὴν τῶν χρωμάτων κίνησιν, αὖτε διὰ 

ὄψεται. δὲ: πορρώτερον. οἷ. γῶν ἐκ τῶν ὀρυγμάτων καὶ με 
των ἐνίοτε ἀςέρας: ὁρῶσιν. ὥς" εἴ τι τῶν ζῴων ἔχει μὲ 
πρεβολὰν τοῦ ὄμματος πολλήν, τὸ δ᾽ ἐν. τῇ κόρῃ ὑγρὰ 
μὴ; καθαρὸν μηδὲ σύμιμεῖρον τῇ κινήσει τῇ θύραθεν, μὰ 

πλῆθος παρέχει δυσκινησίαν. ὦ μόνον δὲ τὰ εἰρημένα αἴτια γ9 τὸ ἐπιπολῆς δέρμα λεπτόν, τοῦτο περὶ μὲν τὰς διαφορὰς 
τὸ ἀμβλὺ ἃ ὀξὺ ὁρᾶν, ἀλλὰ καὶ ἡὶ τοῦ δέρματος φύσις 

τῷὸὁ ἐπὶ τῇ κόρῃ καλουμένῃ. δεῖ γὰρ αὐτὸ διαφανὲς εἶα!, 

τοῖστον δ᾽ ἀναγκαῖαν. εἶναι τὸ λεπτὸν καὶ λευκὸν καὶ ὁμα- 

ἐκ ἀκριβώσει τῶν χρωμάτων, πέρρωθεν δ᾽ ἔςαι ὁρατοί, 

ὥσπερ εἰ καὶ ἐγγύθεν, μᾶλλον τῶν τὸ μὲν ὑγρὸν καθαρὰ 
,» .ν ᾽} ͵ 

ἐχόντων καὶ τὸ σκέπασμα αὐτὸ, μὴ ἐχόντων δ᾽ ἐτισχν- 

λόν, λεπτὸν μὲν ὅπως ἡ θύραθεν εὐθυπορῇ κίνησις, ὁμα- νιον πρὸ τῶν ὀμμάτων μηθέν. τῷ μὲν γὰρ ὕτως ὀξὺ ἐμ! 
λὸν δ᾽ ὅπως μὴ ἐπισκιάζῃ ῥυτιδούμενον (καὶ γὰρ διὰ 30 ὥστε διαισθάνεσθαι τὰς διαφοράς, ἐν αὐτῷ τῷ ὀμμεί 

τἶθ᾽ οἷ γέροντες ἀκ ἐξὺ ὁρῶσιν" ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ ἄλλο ἐξιν ἡ αἰτία" ὥσπερ γὰρ ἐν ἱματίῳ καθαρῷ καὶ αἱ με 
δέρμα, καὶ τὸς τῷ ὅμματος ῥυτιδοῦταί τε καὶ παχύτερον κραὶ κηλῖδες ἔνδηλοι γίνονται, οὕτως καὶ ἐν τῇ καβαρῷ 

γύεται γηράσκυσιν), λευκὸν δὲ διὰ τὸ τὸ μέλαν μὴ εἶδαι ὄψει καὶ αἱ μικραὶ κινήσεις δῆλαι καὶ ποιοῦσιν αἰσθησιν 

διαφανές" αὐτὸ γὰρ τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ μέλαν, τὸ μὴ διαφαινό- τῷ δὲ τὰ πόρρωθεν ὁρᾶν. καὶ τὴν ὠπὸ τῶν πόρρωθεν ὁρατῶν 
μένον, διόπερ ἀδ᾽ οἱ λαμπτῆρες δύνανται φαίνειν, ἐὰν ὦσιν 35 ἀφικνεῖσθαι κύητιν ἡ θέσις αἰτία τῶν ὀφθαλμῶν" τὼ μὰ 

ἐκ τοιύτου δέρματος. ἐν μὲν ἔν τῷ γήρᾳ καὶ ταῖς νόσοις γὰρ ἐξόφθαλμα ὑκ εὐωκὰ πόρρωθεν, τὰ δ᾽ ἐντὸς ἔχεπα 

8. καὶ οπὶ Ζ. || ἀ. ἢ ροϑδὲ ἐχ οπι «5. {[|Ηή4. πλήθυς δ. 6. καὶ οπι Ῥ. ἢ 7. ἕλως υυκὴ Δ, ἢ 8. ἢ οαι Ζ. ἢ ὁὶ οπὶ δ. [ 9. 
ἰσχυροτέρων δ... 1 10. ἐκ] ἀπὸ Ζ. || 12. ἀσθενὴς] ἡ ἀσθεὴς Ζ. 14. δὲ τὸ ἀρρώφημα τὸ τῆς 5. | 16. νυκταλώπεκες ῬΘΥ. ἢ 11. τ 

οτὰ 57. ῃ 18. καὶ οπὶ Κ' ἢΠ μᾶλλον οπι Ζ. || 20. ὁ] ἡ Ῥ. ᾿ τυκταλώπηξ },5. ἢ 22. ὁ διϊθ τύτων οπι 9Ζ. ἢ 23. ἐμτεδζα δὲ 
τὸ ταράττεσθαι Ζ. | 239. μὲ] μὲν γάρ .δ. }} 31. γὰρ] γε (δ. 1 τὸ οπι ΣᾺ ΠΠ 33. γηράσκοντος Ζ, ᾿ 35. διαφαώνειν .δ. Π ἄν Ζ. 

8. οἱ ἄνθρωποι μάλιςα Ζ. || οἱ οτα ΡΖ. || 10. ὧν] μὲν ὅν Ζ. [| ὁμοίως ἡ φύσις ἀπαρτίσαι Υ͂. ἢ ἢ --- 11. ἢ ογὰ Ζ. 12. ἐτεργλιν 
κον Θ'Τ΄ 1 43. εἰσὶ τῆς αἰτίας Ῥ. ἢ 14. τὸ] καὶ τὸ Ῥ. 1} 15. καὶ ὀσφραίνεσθαι τῶτ᾽ ἔχει ὁμοίως 5. 1 19. ἐπηλυγασάμεος Ῥ. ἢ 21. 

ἦν Κ 11 φρεατίων ΘῪ, φρεατίων καὶ Ῥι ΠΠ 26. ὑκ οπι Ζ. || 21. ὥστερ εἰ καὶ] ὅσωκερ ΚΖ. ἃ ὑγρὸν καὶ καϑ, .5. ἥ 29. ὑδέν ΘΓ. 1 51. 

ἀρ οπὶ «5. ΠΠ καὶ οπι Κ΄ ὶ 32. εὔδηλοι Ζ. ἵ 34. τὰ οἵα .5Χ. ἢ 36. τὰ δ' -- 181, 1.. πόρρωθεν οτὰ Ζ. 
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φᾷ ὄμματα ἐν κοίλῳ κείμενα ὁρατικὼ τῶν πόρρωθεν διὰ 
τὸ τὴν κύησιν μὴ σκεδάννυσθαι εἰς ἀχανὲς ὠλλ΄. εὐθυπορεῖν. 

ὑδὲν γὰρ διαφέρει τὸ λέγειν ὁρᾶν, ὥσπερ τινές φασι, τῷ 
τὴν ὄψιν ἐξιέναι (ἀν γὰρ μὴ ἢ τι πρὸ τῶν ὀμμάτων, δια- 

φκεδαννυμένην ἀνάγκη ἐλάττω προσπίπτειν τοῖς ὁρωμένοις 5 
καὶ ἧττον τὰ πόρρωθεν ὁρῶν), ἢ τὸ τῇ ἀπὸ τῶν ὁρωμένων 

κινήσει ὁρῶν. ὁμοίως γὰρ ἀνάγκη καὶ τὴν ὄψιν τῇ κινήσει 

ὁρῶν.. μάλιςα μὲν ὄν ἑωρᾶτο ἀν τὰ πόρρωθεν, εἰ ἀπὸ τῆς 

ὕψεως εὐθὺς συνεχὴς ἣν πρὸς τὸ ὁρώμενον οἷον αὐλός" οὐ 

181 
Ἐ ΘῚ » ᾽ »-»“ »“» »“ , ς Φ διὰ τὸ γειτνιῶν τῇ ἀρχῇ τῷ πνευματικὰ τόπυ. ἡ μὲν οὖν 

ν Ν Ω »“ “ ΄ περὶ τὰς διαφορὰς ἀκρίβεια τῆς κρίσεως καὶ τῶν ψόφων 
δ ΣοιιἔΨἔΚπΕουό σι ΟΝ ΄ Ὗ" . καὶ τῶν ὀσμῶν ἐν τῷ τὸ αἰσθητήριον καθαρὸν εἶναι καὶ τὸν 

ὑμένα τὸν ἐπιπολῆς ἐςίν' πᾶσαι γὰρ αἱ κυήσεις διάδηλοι, 

καθάπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως, καὶ ἐπὶ τῶν τοιότων συμβαύνσιν, 

καὶ τὸ πόρρωθεν δὲ αἰσθάνεσθαι, τὰ δὲ μι αἰσθάνεσθαι, 
τ ΄ ’ Ὗ ᾽ “ΟΥ̓ Ν ᾿ ὁμοίως συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως. τὼ γὰρ ἔχοντα 

ΑΙ μεν ᾽ ’ ᾽ Ὶ Φ. ᾽ Ν ΙΝ » ΄ πρὸ τῶν αἰσθητηρίων ἐπὶ πολὺ οἷον ὀχετὸς διὰ τῶν μορίων, 
.“ ,ὔ ᾽ ,»ν ν᾿ ε ΩΣ 

ταῦτα Ζόρρωθεν αἰσθητικα ἐς ιν. διὸ ὅσων οἱ μυκτῆρες μᾶς 

γὰρ ἀν διελύετο ἡ κύησις ἡ ἀπὸ τῶν ὁρατῶν" εἰ δὲ μή, 1 χροΐ, οἷον τῶν Λακωνικῶν κυνιδίων, ὀσφραντικά" ἄνω γὰρ 
ἔσῳπερ ἂν ἐπὶ πλέον ἀπέχῃ, τοσότῳ ἀκριβέςερον τὼ πέρ- 
ρωθεν ὁρᾶν ἀνάγκη. καὶ τῆς μὲν τῶν ὀμμάτων διαφορᾶς 
ἔξωσαν αὗται αἱ αἰτίαι. 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει ταὶ: χὴ τὴν ἀκοὴν καὶ 

ὄντος τῷ αἰσθητηρίου πόρρωθεν αἱ κινήσεις οὐ διασπῶνται 

ὠλλ᾽ εὐθυποροῦσιν, ὥσπερ τοῖς ἐπηλυγιζομένοις πρὸ τῶν 
Η ΄, ἢ ΄ “ .ν Ν ᾽ ὀμμάτων. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοις τὰ ὦτα μακρὰ καὶ ὠπο- 

,ὔ φ ν ϑ »" ’ὔ 

γεγεισσωμένα πόρρωθεν, οἷα, ἔχασιν ἔνια, τῶν τετραπόδων, 

τὴν ὄσφρησιν" ἣν μὰν. γάρ ἐςι. τὰ ἀκρμβῶς ἀκύειν. καὶ ὁσ- τ5 καὶ ἔσω τὴν ἑλίκην μακράν' καὶ γὰρ ταῦτα ἐκ πολλοῦ 
φραδεσθαι τὸ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποκειμένων αἰσθητῶν ὅτι 
μάλιςα αἰσθάνεσθαι. πώσας, ἣν δὲ τὸ πόρρωθεν καὶ ἀκέειν 

καὶ ὀσφραύεσθαι.. τῷ μὲν ὃν τὰς διαφορὼς κρίνειν καλῶς 
τὸ. αἰσθητήριον αἴτιον, ὥσπερ ἐχὶ. τῆς ὄψεως, ἂν ἢ καθα- 

λαμβάνοντα τὴν κίνησιν ἀποδίδωσι πρὸς τὸ αἰσθητήριον, 
τὴν μὲν ἦν πόρρωθεν ἀκρίβειαν τῶν αἰσθήσεων ἥκιστα ὡς 
Ξ΄ν, γΨ ᾿ « Ἁ ὔ “ ’ Ἁ εἰπεῖν ἄνθρωπος ἔχει ὡς κατὰ μέγεθος τῶν ζῴων, τὴν δὲ 

περὶ τὼς διαφορὼς μάλιςα παάνξων εὐαίσθητον. αἴτιον δ᾽ 
ῥὲν αὐτό τε καὶ ἡ. περὶ αὐτὸ μῆνιγξ. οἱ γὰρ πόροι τῶν Ὁ ὅτι τὸ αἰσθητήριον καθαρὸν καὶ ἥκιςα γεῶδες καὶ σωμα- 

αἰσθητηρίων. πάντων, ὥσπερ εἴρηται ἐκ τοῖς περὶ αἰσθήσεως, 

τείνεσι πρὸς τὴν καρδίαν, τοῖς δὲ μὴ ἔχεσι καρδίαν πρὸς 

τῶδες,, καὶ φύσει λεπτοδερμότατον τῶν ζῴων ὡς κατὼ 
μέγεθος ἀνθρωπός ἐςιν. εὐλόγως δ᾽ ἀπεζγασται ἡ φύσις 

τὸ ἀνάλογον. ὁ: μὲν ἕν τῆς ἀκοῆς, ἐπεί ἐς τὸ αἰσθητήριον καὶ τὰ περὶ τὴν φώκην' τετράπουν γὰρ ὃν καὶ ζῳοτόκον 
ἀέρος, ἧ. τὸ πὐεῦ μὰ τὸ σύμφυτον ποιεῖται ἐνίοις μὲν τὴν ὄχ ἔχει ὦτα ἀλλὰ πέρους μόνον. αἴτιον . δ᾽ ὅτι ἐν ὑγρῷ 
σφύξιν τοῖς δὲ τὰν ἀναπνοὴν καὶ εἰσπνοήν, ταύτῃ περαίνει" 25 αὐτῇ ὁ ὁ βίο" τὸ δὲ τῶν ὥτων μόριον πρήσχιῖβι τοῖς πό- 
διὸ καὶ ἡ μάθησις γίνεται τῶν λεγομένων ὥστ᾽ ἀντιφθέγ- ροις πρὸς τὸ σώζειν τὴν τῷ πόρρωθεν ἀέρος κύησιν" ὑθὲν ὧν 
γέσθαι τὸ: ἀκεσθέν' οἷα γὰρ ἡ κύησις εἰσῆλθε διὰ τῷ α΄ χρήσιμόν ἐςιν αὐτῇ, ἀλλὰ καὶ τοναντίον ὠπεργάζοιτ᾽ ἄν, 
σθητηρίε, τοιαύτη πάλιν, οἷον ὠπὸ χαρακτῆρος τὸ αὐτοῦ δεχόμενα εἰς αὐτὰ ὑγρῷ πλῆθος. καὶ περὶ μὲν ὄψεως καὶ 
καὶ ἑνός, διὰ τῆς φωνῆς γύεται ἡ κύησις, ὥσθ᾽ ὃ ἥκυσε, 

τὔτ᾿ εἰπεῖν. καὶ χασμῴώμενοι καὶ ἐκπνέοντες ἧττον ἀχύσσιν ἢ 30 

εἰσπνέοντες διὰ τὸ ἐπὶ τῷ πνευματικῷ μορίῳ τὴν ἀρχὴν τῇ 
αἰσθητηρίου εἶναι τῷ τῆς ἀκοῆς, καὶ σείεσθαι καὶ κινεῖσθαι 

ἅμα κιδῶντος τῇ ὀργάνε τὸ πνεῦμω" κινεῖται γὰρ κινῶν τὸ 

ἀκοῆς καὶ ὀσφρήσεως εἴρηται. 
Τὰ δὲ τριχώματα διαφέρουσι καὶ πρὸς αὑτὰ τοῖς 3 

ἀνθρώποις κατὰ τὼς ἡλρείας καὶ πρὸς τὰ γώη τῶν ἀλ- 
λων ζῴων, ὅσαπερ ἔχει τρίχας αὐτῶν. ἔχει δ᾽ ὅσαπερ ἐν- 
τὸς αὐτῶν ζῳοτοκεὶ παντα σχεδόν" καὶ γὼρ τὰ ἀκανθώ- 

ὄργανον. καὶ ἐν ταῖς ὑγραῖς ὥραις καὶ κράσεσι συμβαύει δὲις ἔχοντα τῶν τοιύτων τριχῶν εἶδός τι ὑποληπτέον, οἷον 
τὸ αὐτὸ πάθος, καὶ τὰ ὦτα πληρῶσθα; δοκεῖ πνεύματος 35 τάς τε τῶν χερσαίων ἐχῥων καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἐς: 

4. ν] τὰ ἵν δι Π 4. ἐὰν Ζ, ἢ 6. τὸ] τῷ 7. ᾿ εἰρημώννν 5. 1] 10. διέλοιτο᾽ ΖΚ 1] δὲ μή] μηδὲ Χ ὁ 11. ἐπιπλεῖν ΡΖ. ἢ ἔχη Ὁτ 
Ζ. ἢ τοσῦτον 5. ἢ ἀνάγκη ἀκριβέςερον ὁρᾶν τὰ πόρρωθεν .δ, ἀνάγκη ἀκριβέξερον τὰ πόρρωθεν ὁρᾶν Κ΄. 42. μὲν οπῃ 5Ζ. 13, καἰ οπι 
δ. 11 16. ὅτι μάλιςα τῶν ὑπ. αἰσϑ. Υ. ἢ 411. τὸ οπι Υ. ἢ καὶ οπῃ .δ. ΠΠ| 18. τὰς διαφορὼς ὅν Ῥι || 19. ἐπὶ οὐχ ῬΥ͂. ἢ καϑ. καὶ αὐτό 

τε Υ. ἴ 21. ἁπώτων (5.7. ἢ 0] καὶ ἐν», ᾿ 23. δ] ἡᾧ' »)Ζ. || 25. σφίξιν δ. 1] καὶ εἰσπνοήν] καὶ εἰσπτοήν τε (δ, καὶ εἰσπνοὴν καὶ Γ, ΟἿΆ 
Ζ. 1 ταύτην Υ. ἢ 26. ἡ οπι .57. ᾿ λέγεται τῶν λεγ. ὅτ᾽ δ. ἢ 30. εἐπεν Ζ. ἢ 31. ἀρχὴν]. τελευτὴν ΘΚ. ἢ 34, συμ. τῷ σώματος τὸ Ζ. 

8. καὶ τὸν] κατὰ τὸν Κ΄, ἢ 5. ἐπὶ κῃϊς τῶν οπι ῬΖ. ἢ 6. τὸ οπὶ Ζ. ἥ τὰ δὶ μὴ αἰσθάνεσθαι οτλ Ζ. ᾿ἃ ὁμοίως αἰσθάνεσθαι δ. ἢ 
7. ὅπερ 5. ἵ 9. εἰσι δι ΗΠ 12. ἐπηλυγαζομίνοις Ῥι 13. μικρὰ δ.  ἀπογεγισωμένα Ζ. ἢ 14. ὄχει 8. 18. τὴ] τὼ ῬΔῈΥ. 1 19, 
αὐαίσθητα 5. Ἱ 21. ὡς κατὰ μέγεθος ἄνθρωπος οὐχ .5. [ 23. καὶ δῃῖς τὼ οἵἷχ (ΚΣ. ἢ ζωστοκῶν δΖ. ἢ 27. ἐξιν ὁπ Σ, ἢ ἂν οὔὰ ΚΥΚ. ἢ 
28. μὲν ὅν ἔψεως Ῥ ἡ 30. τρ] τρι αὐτῶν Ζ, ἡ 32. τρ] τὰς τρι δ. Π αὐτῶν οὔ Ζ. [πὲρ οἷν .8. ΠΠ ἐντὸς αὑτῶν] ἐγ αὑτοῖς Ζ, ἢ 
835. Ἢι Ζ. 
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τῶν Ἰωοτόκων. εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τῶν τριχῶν κατά τε σκλη- διὰ τὸ μέγεθος τῶν πάρων εἰσίν" ἂν δὲ πυκνότερον, λεκταὶ 
ρότητα καὶ μαλακότητα, καὶ κατὰ μῆκος καὶ βραχύτητα, διὰ τὴν στενότητα τῶν πόρων. ὅτι δ᾽ ὧν ἢ ἡ ἰκμὰς ὑδα» 

καὶ εὐθύτητα καὶ οὐλότητα, καὶ πλῆθος καὶ ὀλιγότητα, τώδης, ταχὺ ἀναξηραινομόης ὁ λαμβάνουσι μέγεθος αἱ 

«ρὸς δὲ τότοις κατὰ τὼς χρόας, κατὰ λευκότητα καὶ με- τρίχες, ἄν δὲ λιπαραί, τὐναντίον" ὁ γὰρ εὐξήραντον τὸ λ- 

λανίαν καὶ τὼς μεταξὺ τότων. ἐνίας δὲ τύτων τῶν διαῷο: 5 παρόν. διόπερ ὕλως μὲν τὼ παχυδερμότερα παχυτριχρ» 
ὧν καὶ κατὼ τὼς ἡλικίας διαφέρουσι νέα τε καὶ καλαιύ: τερα τῶν ζῴων, ᾧ μώτοι τὰ μάλιςα μᾶλλον, διὰ τὰς εἰ- 

μενα. μάλιστα δὲ τοῦτ᾽ ἐπίδηλον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων" καὶ ργμέας αἰτίας, οἷον τὸ τῶν ὑῶν γένος πρὸς τὸ τῶν βοῶν 
γὰρ δασύνεται μᾶλλον πρεσβύτερα γιγνόμενα, καὶ Φα- πέπονθε καὶ πρὸς ἐλέφαντα καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων. διὰ 
λακρῦνται τὴς κεφαλῆς ἔνιοι τὼ πρόσθεν. καὶ παῖδες μὲν τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχες τοῖς ἀν- 

ὄντες ὁ γίγνονται φαλακροί, ὑδ᾽ αἱ γυναῖκες" οἱ δ᾽ ἄνδρες 10 θρώποις πωχύταται" τὸ γὰρ. δέρματος. τῦτο παχύτατεν 
προϊώσης ἤδη τῆς ἡλικίας. καὶ πολιίῶνται δὲ τὰς κεφαλὰς καὶ ἐν πλείςῃ ὑγρότητι, ἔτι δ᾽ ἔχει μανότητα πολλήν. αἷς 

γηρβάσκοντες οἱ ἄνθρωποι. τῶν δ᾽ ἄλλων ζῴων ὑθενὶ τῦθ᾽ ὡς τιον δὲ καὶ τῇ μακρὰς ἢ βραχείας τὰς τρίχας εἶναι τὲ 
εἰπεῖν γύεται ἐπίδηλον, μάλιςα δ᾽ ἵππῳ τῶν ἄλλων. καὶ μὴ εὐξήραντον εἶναι τὸ ἐξατμίῖζον ὑγρόν. τ δὲ μὴ εὐξέραν-. 
φαλακρῦνται, μὲν οἱ ἄνθρωποι τὰ ἥμιπρυσθεν τῆς κεφαλῆς, τον εἶναι δύ᾽ αἰτίαι, τό τε ποσὸν καὶ τὸ ποιόν' ὧν τε γὰρ 

“ολιοὶ δὲ πρῶτον Ὑύονται τὸς κροτάφους" φαλδνῤνται δ᾽ 15 πολὺ ἢ τὸ ὑγρέν, οι εὐξήραντον, καὶ ἀν λιπαρόν. καὶ διὰ 
ὑθεὲὶς ὅτε τότος ὅτε τὼ ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς. ὅσα δὲ τῶν τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς. τρίχες μακρέ- 
ζῴων μὴ ἔχει τρίχας ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον αὐταῖς, οἷον ὅρ- ταται" ὁ γὰρ ἐγκέφαλος ὑγρὸς καὶ ψυχρὸς ὧν πελλὴν 
γιθες μὲν πτερά, τὸ δὲ τῶν ἰχθύων γένος λεπίδας, καὶ τός παρέχει. δαψψύμειαν τῷ ὑγρᾷ. εὐθύτριχα δὲ καὶ ἐλότριχα, 

τοις συμβαύει τῶν τοιύτων παθημάτων ἔνια. κατὰ τὸν αὖ. γίνεται διὰ τὴν ἐν ταῖς θριξὶν ἀναθυμίασιν. ὧν μὲν γὰρ ἦ 

τὸν λόγον. τίος μὲν ὄν ἕνεκα τὸ τῶν τριχῶν ἡ φύσις ἐποί. 20 καπνώδης, ϑερμὴ οὖσα καὶ ξηρὰ ὅλην τὴν τρίχα πριεῖ 

σε γ6π: τοῖς ζῴοις, εἶηται πρότερον ἐν ταῖς αἰτίαις ταῖς κάμπτεται γὰρ διὰ τὸ δύο φώεσθαι φιράς" τὸ μὲν γὰρ 

περὶ τὰ μέρη τῶν ζῴων' τίνων δ᾽ ὑπαρχόντων καὶ διὰ τί γεῶδες κάτω, τὸ δὲ θερμὸν ἄνω φέρεται. εὐκάμττε δ᾽ ὄν»-. 
τὰς ἀνάγκας συμβαύει τότων ἕκαξον, δηλῶσαι τῆς μεθόδε τος δ᾽ ἀσθένειαν ςρέφεται" τῆτο δ᾽ ἐςὶν ὑλότης τριχός. ἐν» 

τῆς γῦν ἐςό. παχύτητος μὲν ἶν καὶ λεπτότητος αἴτιον μά- δέχεται μὲν ἕν ὕτω λαβεῖν τὴν αἰτίαν, ἐνδέχεται δὲ καὶ 

λιςα τὸ δέρμα" τοῖς μὲν γὰρ παχὺ τοῖς δὲ λεπτόν, καὶ 25 διὼ τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ ὑγρόν, πολὺ δὲ τὸ γεῶδες, ὑπὸ τῷ 
τοῖς μὲν μανὸν τοῖς δὲ πυκνόν ἐστι. ἔτι δὲ συναίτιον καὶ περιέχοντος ξηραινομένας συσπᾶσθαι. κάμπτεται γὰρ τὸ 

τὴς ἐνόσης ὑγρότητος ἡ διαφορά" τοῖς μὲν γὼρ ὑπάρχει εὐθύ,. ἐὰν ἐξατμίζηται, καὶ συντρέχει ὥσπερ ἐπὶ τῇ πυρὸς 
λιπαρὰ τοῖς δ᾽ ὑδατώδης. ὅλως μὲν γὰρ ἡ τῷ δέρματος καομέν ἡ θρίξ, ὡς ὅσης τῆς ὑλότητος συσχάσεως δὲ ἕ- 
φύσις ὑπόκειται γεώδης" ἐπιπολῆς γὰρ ἦσα ἐξατμίζοντος δειαν ὑγρὰ ὑπὸ τῆς τῷ περιέχοντος θερμότητος. σημεῖον δ᾽ 

᾿ τῷ ὑγρὰ στερεὰ γίνεται καὶ γεώδης, αἱ δὲ τρίχες καὶ τὸ 30 ὅτι καὶ σκληρότεραι αἱ Ὦλαι τρίχες τῶν εὐθειῶν εἰσίν" τὸ 

ἀνάλογον αὐταῖς ἀκ ἐκ τῆς σαρκὸς γίνονται ἀλλ᾽ ἐκ τὸ γὰρ ξηρὸν σκληρόν. εὐθύτριχα δὲ ὅσα ὑγρότητ᾽ ἔχε παλ-- 
δέρματος, ἐξατμίζοντος καὶ ἀναθυμιωμένου ἐν αὐτοῖς τὸ λήν' ῥέον γὰρ ἀλλ᾽ οὐ στάζον προέρχεται ἐν ταύταις τὲ 
ὑγρὰ. διὸ παχεῖαι μὲν ἐκ τῷ παχέος, λεπταὶ δὲ ἐκ τὸ ὑγρόν. καὶ διὰ τῶτο οἱ μὲν ἐν τῷ Πόντῳ Σκύθαι καὶ Θρῷ- 

λεχτῦ δέρματος γίνονται. ὧν μὲν ὅν ἢ τὸ δέρμα μανότερον κες εὐθύτριχες" καὶ γὰρ αὐτοὶ ὑγροὶ καὶ ὁ περιέχων αὐὖ- 
καὶ παχύτερον, παχεῖαι διαΐ τε τὸ πλῆθος τῷ γεώδους καὶ 35 τὸς ἀὴρ ὑγρός" Αἰθίοπες δὲ καὶ οἱ ἐν τοῖς ϑερμοῖς ἀλέτρε- 

4. δ] δὲ καὶ 5. ᾿ Δ. κατὰ] καὶ 5, καὶ κατὰ Ὁ. ΠΓ κατά τὸ λ. ΡΖ. ἢ 5. τὰ Υ. ἢ ἐνίαις εἰ σοῦ Ζ. ἢ 8. γεύμεα Σ΄ ἢ 
9. τὰ] τῶν Ῥ ἢ 10. ἀδ᾽ «ἢ ἐδὲ ΡΥΖ. {11. ἤδη οτὰ δΖ. ἢ δὶ] τε »ῬΥΖ. ἢ 42. οἱ οὐχ .8. Π ζῴων οπι Κ. ἢ 415. γίτται δ. ἢ 
46. ὀπίσω ΡΖ. ἢ 18. λοπίδως Ζ, λωπίδαις (δ: ἢΠ 20. ἐποίησε γένος ἡ φύσις Ζ. ἢ ῶᾷ. αἴτιον] αἴτιόν ἔφι Ῥι αὶ 29. ἴσα] ἴσα καὶ 5Ζ. ἃ 

80. καὶ γεώδης -- 31. γδονται οαὶ Ζ. ἢ 32. ϑυμιωμόν Κ΄ ἢ 33. ἐκ - δὲ οπι 5Ζ. || 835. παχεῖαι οπι ΚΥ. 
4. εἰσί] παχεῖαί εἰσιν Υ. ἢ πνυκνότεραι . (Ι λεπτότεραι (δ .Υ. ἃ 3. ὦ οπι Ζ. ᾿! ἀ. λιπαραὶ Ζ. ἢ 6. διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας οξα 

Ῥ ἢ 8. καὶ πρὸς πολλὰ Ζ. ᾿ 9. κἱ ογα ΚΖ. ᾿ἱ 10, χκαχύτεραι Ῥ. {{|11. ν] ἐπὶ Ζ. ᾿ 12. ἐἶνκι οὰ ῬΨΥΖ. ἢ 13. τὸ ἱξατμίζον ὑγρέτ 

οἵ δ. ἢ 15. ἰὼν Υ, 1 19. γὰρ οἵα Σ' ᾿ 21. φέρεσθαι δύο 57. ἢ 23. ἐνδέχεται -- 2ά, αἰτίαν οἵα ,δ. " 26. γὼ} δὲ Ζ. 27. εὺν- 

τρέχη 8. 11. 28. καιομένη δ'΄ΥΖ. ἡ οἷ »Ζ. 1 συφάσεως Ζ. |Ϊ 30. εἰσι τῶν εὐθειῶν 2, τῶν εὐθέων εἰσί Υ, α 32. τὸ] γὰρ τὸ 5. ἢ 
8... εὕτριχες Ζ. ὶ 35. δὲ καὶ] δ᾽ 57. 



ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Ε. 

χιτ᾽ ζηροὶ γὰρ οἱ ἐγκέφαλοι καὶ ὁ ἀὴρ ὁ περιέχων. ἔς! 
δ᾽ ἔνια τῶν παχυδέρμων λεκτότριχα διὰ τὴν εἰρημιένην αἶ- 
τίαν πρότερον" ὅσῳ γὰρ ὧν λαπτότεροι οἱ πόροι ὦσιν, τοσύ- 
τῷ λεπτοτέρας ἀναγκαῖον γίεσθαι τὰς τρίχας. διὸ τὸ τῶν 

788 

ἀ μόνον σκληρύνει ἀλλὰ καὶ πυκνοῖ, τὸ δὲ θερμὸν μανότε- 
ρὸν ποιεῖ. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ πρεσβυτέρων ψιγνο- 
μένων τοῖς μὲν τρίχας ἔχεσι σκληρότεραι γίγνονται αἱ τρί- 
χες, τοῖς δὲ πτερωτοῖς καὶ λεπιδωτοῖς τὰ πτερὰ καὶ αἱ 

προβάτων γένος τοιαύτας ἔχει τὰς τρίχας" τὸ γὰρ ἔριον 5 λεπίδες. τὰ γὰρ δέρματα γύίεται σκληρότερα καὶ παχρ- 
τριχῶν πλῆθός ἐςιν. ἔςι δ᾽ ἔνια τῶν ζῴων ἃ μαλακὴν μὲν 
ἔχει τὴν τρίχα, ἧττον δὲ λεπτήν, οἷον τὸ τῶν δασυπόδων 
πρὸς τὸ τῶν προβάτων πέπονθεν.. τῶν γὰρ τοιότων͵ ἐπιπολῆς 

ἡ θρὶξ τῇ δέρματος. διὸ μῆκος ὑκ ἴσχει, ἀλλὼ συμβαίνει 

τερα πρεσβυτέρων γιγνομένων" ξηραΐεται γάρ, καὶ τὸ γὴν 
΄, 5 Ἁ γ ἫΝ ΝῚ ΝΣ Η ,ὔ Ν Ν ράς ἐςι κατὼ τὔνομα γεηρὸν διὰ τὸ ἀπολείπειν τὸ θερμὸν 

καὶ μετ᾽ αὐτῇ τὸ ὑγρόν. φαλακρῦνται δ᾽ ἐπιδήλως οἱ ἄγ- 
όρωποι μάλιςα τῶν ζῴων. ἔςι δέ τι καθόλον τὸ τοιῶτον 

παραπλήσιον ὥσπερ τὸ ἀπὸ λίνων ξυόμενα' καὶ γὰρ ταῦ- 19 πάθος" καὶ γὼρ τῶν φυτῶν τὼ μὲν ἀείφυλλα τὰ δὲ φυλ- 
τῷ μῆκος μὲν ὑθὲν ἴσχει, μαλακὰ δ᾽ ἐςὶ «καὶ ὁ δέχεται λοβολεῖ, καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ φωλεύοντες ἀποβάλλουσι τὼ 
“λοκήν. τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ψυχροῖς πρόβατα τὐναντίον πέπονθε πτερά. τοιοῦτον δέ τι πάθος καὶ ἡ φαλακρότης ἐστὶν ἐπὶ 

τοῖς ἀνθρώποις" οἱ μὲν γὼρ Σκύθαι μαλακότριχες, τὼ δὲ τῶν ἀνθρώπων, ὅσοις συμβαίνει φαλακρῦσθαι" κατὰ μέρος 
πρόβατα τὰ Σαυροματοιὰ σκληρότριχα. τότου δ᾽ αἴτιον μὲν γὰρ ὠπορρεῖ καὶ τὰ φύλλα τοῖς φυτοῖς πᾶσι καὶ τὼ 
ταὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ὠγρίων πάντων. ἡ γὰρ ψυχρότης σκλη- 15 πτερὰ καὶ αἱ τρίχες τοῖς ἔχουσιν, ὅταν δ᾽ ἀθρόον γέηται 
ρμύνει διὰ τὸ ξηραίνειν πηγνύνσα" ἐκθλιβομένε γὰρ τῷ θερ- 
μοῦ συνεζατμίζει τὸ ὑγρόν, καὶ γίνονται καὶ αἱ τρίχες καὶ 
τὸ δέρμα γεῶδες καὶ σκληρόν. αἴτιον δὲ τοῖς μὲν ὠγρίρις ἡ 
θυραυλία, τοῖς δ᾽ ὁ τόπος τοίῶτος ὧν. σημεῖον δὲ καὶ τὸ 

τὸ κάθος, λαμβάνει τὼς εἰρημένας ἐπωνυμίας" φαλακρῦ- 
σθαί τε γὼρ λέγεται καὶ φυλλορρεῖν [καὶ πτερορροενν]. 
αἴτιον δὲ τῷ πάθους ἔνδεια, ὑγρότητος θερμῆς, τοιξτον δὲ 

μάλιςα τῶν ὑγρῶν. τὸ λιπαρόν" διὸ καὶ τῶν φυτῶν τὰ λ.- 
ἐπὶ τῶν ποντίων ἐχίνων συμβαῖνον, οἷς χρῶνται πρὸς τὰς Ὁ) παρὰ ἀεΐφυλλα μᾶλλον. ἀλλὰ περὶ μὲν τύτων ἐν ἄλλοις 
ςραγγερίας. καὶ γὰρ ἧτοι διὰ τὸ ἐν ψυχρᾷ εἶναι τῇ θα- 
λάττῃ διὰ τὸ βαθος (καθ᾽ ἑξήκοντα γὰρ καὶ ἔτι πλειόνων 
γἴγνονται ἐργυιῶν), αὐτοὶ μὲν μικροί, τὸς δὲ ἀκάνθας με- 
γάλας ἔχυσι καὶ σκληράς, μεγάλας. μὲν διὰ τὸ ἐνταῦθα 

τὸ αἴτιον λεκτέον" καὶ γὰρ ἄλλα συναίτια τῷ τοιότε πάθυς 
αὐτοῖς. γίνεται δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς ἐν τῷ χειμῶνι τὸ πάθος 
(αὕτη γὼρ ἡ μεταβολὴ κυριωτέρα, τῆς ἡλικίας), καὶ τοῖς. 

, ,“ ΄ ᾿ δ “ Ἂν » Η [4 
φωλεύνσι δὲ τῶν ζῴων (καὶ γὰρ ταῦτα, ἡττὸν τῶν ἀνθρώ- 

τὴν τῷ σώματος τετράφθαι αὔξησιν (ὀλιγόθερμοι γὰρ ὄντες Ὡς πων ὑγρὰ καὶ θερμὰ τὴν φύσιν ἐς)" οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ταῖς 
καὶ ἀ πέττοντες τὴν τροφὴν πολὺ περίττωμα ἔχεσιν, αἱ δ᾽ 

ἄκανθαι καὶ αἱ τρίχες καὶ τὼ τοιαῦτα γίνονται ἐκ περιτ- 
φώματος), σκληρὰς δὲ καὶ "λελιθωμένας διὰ τὴν ψυχρό- 
τητα καὶ τὸν πάγον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τάλλα τὰ 

ἡλικίαις χειμῶνα καὶ ϑέρος ἄγεσιν. διὸ πρὶν ἀφροδισιάζειν 
ὁ γίνεται φαλακρὸς ὑδείς" τότε δὲ τοῖς τοιύτοις τὴν φύσιν 
μᾶλλον. φύσει γώρ ἐςιν ὁ ἐγκέφαλος ψυχρότατον τῷ σώ- 

ματος, ὁ δ᾽ ἀφροδισιασμὸς καταψύχει" καθαρῶς γὰρ καὶ 
φυόμενα σκληρότερα συμβαΐει γίεσθαι καὶ γεωδέστερα 3) φυσικῆς θερμότητος ὠπόκρισίς ἐςιν. εὐλόγως ἶν ὁ ἐγκέφα- 
καὶ λιθωδέςερα τὰ ἐν τοῖς πρὸς βορρᾶν τῶν πρὸς νότον καὶ - 
τὰ προσήνεμια, τῶν ἐν κοίλοις ψύχεται γὰρ πάντα μᾶλ- 

λον, καὶ ἐξατμίζει τὸ ὑγρόν. σκληρύνει μὲν ἦν καὶ τὸ θερ- 

λος αἰσθάνεται πρῶτον" τὼ γὰρ ἀσθενῆ καὶ φαύλως ἔχον» 
τῷ μικρᾶς αἰτίας καὶ ῥοπῆς ἐςΐ. ὥς" ὧν τις ἀναλογίσηται 

Η ᾽ ὅτι αὐτός τε ὀλιγόθερμος ὁ ἐγκέφαλος, ἔτι δ᾽ ἀναγκαῖον 
μὸν καὶ τὸ ψυχρόν" ἐξατμίζεσθαι γὰρ ὑπ᾽ ὠμφοτέρων τὸ πέριξ δέρμα τοιῶτον. εδαι μᾶλλον, καὶ τύτου τὴν τῶν 
συμβαίνει τὸ ὑγρόν, ὑπὸ: μὲν τῷ θερμὰ καθ᾽ αὑτό, ὑπὸ δὲ 35 τριχῶν φύσιν, ὅσῳ πλέϊςον. ἀφέςηκεν, εὐλόγως ἂν δύξειε 
τὸ ψυχρὰ κατὰ συμβεβηκός (μετὰ τῷ θερμῶ γὰρ συνεξέρ- τοῖς σπερματικοῖς περὶ ταύτην τὴν ἡλικίαν συμβαύειν φα- 

χεται" ἀθὲν γὰρ ὑγρὸν ἄνευ θερμῦ). ὠλλὼ τὸ μὲν ψυχρὸν λακρῦσθαι. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ τῆς κεφαλῇς τὸ 

2. παχυδερμστίρων 5 Ῥ' Ἧ 8, τοσῦτο δ. ἢ 6. 4] ἀλλὰ δ. Ἵ, ἔχει οὐὰ Ζ. ἢ 9. 1] ὃ ΡΥ 1 δ] πέριξ ῬΘΥ͂ οἱ οοτν Ζ. 
ἔχει Ῥ. ᾿ ἀλλ ἀ συμβ. 5Ζ. 11. μὲν μῆκος .,δ. 1 ἀ οπι Ζ. ἢ 13. μελανότριχες Ζ. ἢ 22. ἔτι] ἐπι Ζ. ἡ 25. αὔξην Κ΄, || 26. καὶ 

οτὰ ῬΥ. {! 26. τὴν τροφὴν οπὶ (ΘΚ, ἢ 27. αἱ ον ῬΘΥ. ᾿ 30. γίνεσθαι) φύεσθαι ΤΥ. ἢ 31. καὶ λιϑωδέξερα, οἵη .δ. 1] τοῖς ἩΘΕΜΕ 
ῬΩΟΖ. ἴ 33. ψυχρὸν καὶ τὸ θερμὸν Υ. ἢ 34. ἱξατμίζειν Ζ. 

4. μανότερα δ. 1] 3. σκληραὶ Ζ. ἢ 4. λοπιδωτοῖς ΡΖ, λωκιδωτοῖς δ. 5. λυπίδες ῬΖ, λωπίδες 5. ἢ 8. αὐτὸ Κὶ ᾿ 9. τι οπὶ 
ΥΖ. ὶ 12. τι] τι τὸ Υ. Π 17. καὶ πτερορροεῖν οπλὰ ῬΦΥΖ. ἢ 21. τῶ τοιύτν) τύτυ τῇ Ζ, | 24, δὲ οπὶ .δ. ἢ τῶν ἀνθρώπων ἧττον δ, 
28. ἰξιν οἷχὰ Ῥ. [ψνχρότατος δ... ἢ 35. ἂν οτὰ δ... || 36. φαλακρῦσθϑαι μήτ 5. 

« 
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πρόσθιον μόνον γύονται φαλακροὶ καὶ τῶν ζῴων οἱ ἄνθρω- 

σοι μόνοι, τὸ μὲν πρόσϑιον, ὅτι ἐνταῦθα ὁ ἐγκέφαλος, τῶν 

δὲ ζῴων μόνον, ὅτι πολὺ πλεῖςον ἔχει ἐγκέφαλον καὶ μά- 

λιςα ὑγρὸν ἄνθρωπος. καὶ αἱ γυνωῖκες οὐ φαλακρῦνται" 

παραπλησία γὰρ ἡ φύσις τῇ τῶν παιδίων' ἄγονα γὰρ 5 

σπερματικῆς ἐκκρίσεως ὠμφότερα. καὶ εὐνῆχος ὁ γίνεται 

φαλακρὸς διὰ τὸ εἰς τὸ θπλν μεταβάλλειν. καὶ τὰς ὕφερο- 

ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΈΣΕΩΣ Ε. 
τῆς, ἀδυνατόσης δὲ φθείρεται καὶ κήρωσις γίνεται Ἂ νόσος, 
ἀκριβέςερον δὲ περὶ τὴς τοιαύτης αἰτίας ὕςερον λεκτέον ἐν 
τοῖς περὶ αὐξήσεως καὶ τροφῆς. ὅσοις οὖν τῶν ἀνθρώπων 
ὀλιγόθερμός ἐςιν ἡ τῶν τριχῶν φύσις καὶ πλείων ἡ εἰσῶσα 
ὑγρότης ἐς, τῆς οἰκείας θερμότητος ἀδυνατύσης πέττειν σή 
πεται ὑπὸ τῆς ἐν τῷ περιέχοντι θερμότητος. γύεται δὲ σῇ 

ΓΕ , Α -“ ᾽ »“ ΄ φ 

Ψις ὑπὸ θερμότητος μὲν κᾶσα, ἁ τῆς συμφύτε δέ, ὥσπερ 

γενεῖς τρίχας ἢ οὐ φύεσιν. ἢ ὠποβαλλουσιν, ἄν τύχωσιν εἴρηται ἐν ἑτέροις. ἔςι δ᾽ ἡ σῆψις καὶ ὕδατος καὶ γῆς καὶ 

ἔχοντες οἱ εὐνόχοι, πλὴν τῆς ἥβης" καὶ γὼρ αἱ γυναῖκες τῶν σωματικῶν πάντων τῶν τοιότων, διὸ καὶ τῆς γεώδους 
τὰς μὲν ὑκ ἔχωσι, τὰς δ᾽ ἐπὶ τῇ ἤβη φύεσιν. ἡ δὲ πήρω- 10 ἀτμίδος, οἷον ὁ λεγόμενος εὐρώς" καὶ γὰρ ὁ εὐρώς ἐς! σα- 
σις αὕτη ἐκ τὸ ἄρρενος εἰς τὸ θῆλυ μεταβολή ἐςιν. τῇ δὲ πρότης γεώδους ἀτμίδος. ὥςε καὶ ἡ ἐν ταῖς θριξὶ τοιαύτῃ 

τὼ μὲν φωλεύοντα πάλιν δασύνεσθαι καὶ τὰ φυλλοβολή- ὅσα τροφὴ ὁ πεττομέη σήπεται, καὶ γύεται ἡ καλουμόῃ 

σαντα πάλιν φύειν φύλλα, τοῖς δὲ φαλακροῖς μὴ ἀνα- πολιά. λευκὴ δέ, ὅτι καὶ ὁ εὐρὼς μόνον τῶν σαπρῶν ὡς 
φύεσθαι πάλιν, αἴτιον ὅτι τοῖς μὲν αἱ ὦραι τροπαί εἰσι τόάό͵Ἷ]Ί εἰπεῖν λευκόν ἐςτιν. αἴτιον δὲ τούτου ὅτι πολὺν ἔχει ἀέρα" 

σώματος μᾶλλον, ὥστ᾽ ἐπεὶ μεταβάλλουσιν αὗται, με- 15 πᾶσα γὰρ ἡ γεώδης ὠτμὶς ἀέρος ἔχει δύναμιν παχέος. 

ταβάλλει καὶ τὸ φύειν καὶ τὸ ἀποβάλλειν τοὺς μὲν τὰ ὥσπερ γὰρ ἀντεςραμμένον τῇ παϊχνῃ ὁ εὐρώς ἐςιν" ὧν μὲ 

“τερὰ καὶ τὰς τρίχας, τὰ δὲ φύλλα τὰ φυτά. τοῖς δ᾽ γὰρ παγῇ ἡ ἀνῶσα ἀτμίς, πάχνη γίεται, ἐὰν δὲ σατῇ, 
ἀνθρώποις κατὼ τὴν ἡλικίαν γίεται χειμὼν καὶ θέρος καὶ εὐρώς. διὸ καὶ ἐπιπολῆς ἐςὶν ἄμφω" ἡ γὰρ ἀὠἀτμὲς ἐπιπο- 

ἔαρ καὶ μετόπωρον, ὥς᾽ ἐπεὶ αἱ ἡλικίαι ὁ μεταβάλλυσιν, λᾶς. καὶ εὖ δὴ οἱ ποιηταὶ ἐν ταῖς κωμῳδίαις μετα φέρενσι 

ὑδὲ τὼ πάθη τὰ διὰ ταύτας μεταβάλλει, καίπερ τῆς αἰ- Ὁ σκώπτοντες, τὼς πολιὰς καλῦντες γήρως εὐρῶτα καὶ πά- 
τίας ὁμοίας ὅσης. καὶ περὶ μὲν τἄλλα πάθη τὰ τῶν τρε- χνην. τὸ μὲν γὰρ τῷ γένει τὸ δὲ τῷ εἴδει ταὐτόν ἐς ιν, ἡ 
χῶν σχεδὸν εἴρηται. μὲν πάχνη τῷ γένει (ὠτμὶς γὰρ ἄμφω), ὁ δὲ εὐρως τῷ 

Τῶν δὲ χρωμάτων αἴτιον τοῖς μὲν ἄλλοις ζῴοις, καὶ εἶδει (σῆψις γὰρ ἄμφω). σημεῖον δ᾽ ὅτι τοίῶτόν ἐς" καὶ 
γὰρ ἐκ νόσων πολλοῖς πολιαὶ ἀνέφυσαν, ὕςερον δ᾽ ὑγια- 

τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ἐδὲν πλὴν τῶν πολιῶν ὁ τῶν διὰ γῆρας 25 σθεῖσι μέλαιναι ἀντὶ τύτων. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἐν τῇ ἀρρωςίᾳ, 

ἀλλὰ τῶν διὰ νόσον" ἐν γὰρ τῇ καλουμένῃ λεύκη λευκαὶ ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα ἐν ἐνδείᾳ φυσικῆς θερμότητός 

γίνονται αἱ τρίχες. ἐὰν δ᾽ αἱ τρίχες ὦσι λευκαί, ὑκ ἀκο- ἐςιν, ἕτω καὶ τῶν ἄλλων μορίων καὶ τὼ ταν μικρὰ μεῖ- 

λυθεῖ τῷ δώματι ἡ λευκότης. αἴτιον δ᾽ ὅτι αἱ τρίχας ἐκ τό. ἔχει τῆς ὠρρωςίας ταύτης. περίττωμα δὲ πολὺ ἐγγύτται 
δέρματος φύονται" ἐκ νενοσηκότος ὃν καὶ λευκῇ τὸ δέρμα- ἐν τοῖς σώμασι καὶ τοῖς μορίοις" διόπερ ἡ ἐν ταῖς σαρξν 

τος καὶ ἡ θρὶξ συννοσεῖ, νόσος δὲ τριχὸς πολιότης ἐς. ἡ 89 ὠπεψία ποιεῖ τὰς πολιάς. ὑγιαναντες δὲ καὶ ἰσχύσαντες 

δὲ δὶ ἡλικίαν τῶν τριχῶν πολιότης γίνεται δὶ ἀσθένειαν καὶ πάλιν μεταβάλλυσι, καὶ γίνονται ὥσπερ ἐκ γερόντων νέδε" 

ἔνδειαν θερμότητος. καὶ γὰρ ἡλικία πᾶσα ῥέπει ὠποκλί: διὸ καὶ τὼ πάθη συμμεταβάλλυσιν. ὀρθῶς δ᾽ ἔχει καὶ χέ- 

γοντος τῷ σώματος, καὶ ἐν τῷ γήρᾳ, ἐπὶ ψύξιν" τὸ γὰρ γεῖν τὴν μὲν νόσον γῆρας ἐπύιτητον, τὸ δὲ γῆρας νότον φυ- 
γῆρας ψυχρὸν καὶ ξηρόν ἐςιν. δεῖ δὲ νοῆσαι τὴν εἰς ἕκαςον σικήν" ποιῶσι ὙΌΥ νόσοι τινὲς ταὐτὼ ἅπερ καὶ τὸ γῆρας. 

μόριον ἀφικνιμέην τροφὴν ὅτι πέττει μὲν ἡ οἰκεία θερμό- 35 τὸς δὲ κροτάφους πολιῶνται͵ πρῶτον. τὰ μὲν γὰρ ὅπισθω 

τῷ μονόχροα εἶναι καὶ τὰ ποικίλα, ἡ τῷ δέρματος φύσις" 

4. γίνονται μόνον Ῥ. ἢ 5. παίδων ΤΌ. ἢ 40} γὰρ καὶ Υ, ΠΥ. τὸ δηῖα θ. οπὶ Ζ. || 8. ἢ ἀπ. ἂν τύχωσιν ογὰ Ζ. [Πϊ9.. οἱ εὐνοῦχοι 
οἵα .5. ἢ 10. πόρωσις .5. ΠΠ16. τὰς] τοῖς Ζ. Π 17. τὰς οπὶ ῬΘΥ͂. ἢ ὃ] δὲ τὰ }Ρ. || 19. ἐπειδὴ Ζ. || 20. τῆς -- 21. μὲν οἱ; ρὲ 
Ζ. ἃ 21. ὁμοίως .δ. Π 24. μονόχοωμα δ... 1 εἶναι οτι ῬΖ. ἵ τί ροβὶ καὶ οιη Ζ. ἢ 27. ὧν Ζ. ᾿ αἱ οἱ .δ. 1} ἐκ] καὶ ὑκ 5. ἢ 
38. ἡ οἵα «δ. ἢ αἱ τρίχες ροδὲ 29. δίρματος ῬᾺ οπχ Ζ. ἢ 29. φύονται -- δέρματος οπὶ Ζ. ἢ λεπτῇ ΡΥ. ἵ 30. ἡ ρμοδὶ ἐξν οἱὰ Ζ. ἢ 
81. τριχῶν δ᾽ ἡ πολιότης Ζ. 33. καὶ οπὶ Ζ. ἰἰ ψύξεν ὦ. ᾿ὶ 35. πράττει Τ΄, ἢ} ἡ ἐν ἑκάςω οἰκεία ΡΖ. 

4. πόρωσις ,5, πλήρωσις ΤΥ, ἢ 6. δὶ} δ᾽ ἡ δ... ᾿] 1} μὲν ὁπὶ Ζ. ἢ 9. τῶν χάντων .δ. ἢ 12. πεχτομένη σήπτεται .δ. ἢ 13. καὶ οχει 
5.}Ρ:15. καὶ οαὶ ΟἿ ᾿᾿ 16. ἀνεςραμμίνον Ζ. ᾿ὶ ὁ -- 17. πάχνη οἵη Ζ. ἵ 16. ἰαν Ὁ. ἢ 17. ἡ οπι .δ. 20. πολιὼς καὶ καλῶτες Ὁ 

Ζ. ᾿ὶ καὶ οπι ΓΤ, ἢ 21. τὸ] τῷ 2}. ᾿᾿ τῷ δὲ τῷ "0, τῶ δὲ 8. ἢ 22. μὺ]. μὲν γὰρ (5.7. }} ὁ -- 23. ἄμφω οπ; 5Ζ. 24. ἀσεφύησαι 
ῬΟῚ ὑγιασθεῖσαι Υ. ἢ 26. 'ν οπι .8. {Π[27. μικρότατα 7, ἢ 28. μον ζν ᾿ 29. καὶ] καὶ ἐν ΡΖ, οἵὰ 5. ἢ 33. ἡσω) νόσιν 
εἶ ΧΟ ἢ 3λ. ἦν ΟΥ΄. ἢ τὸ οἱὰ δ. 
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κενὰ ὑγρότητός ἐς: διὰ τὰ μὴ ἔχειν ἐγκέφαλον, τὸ δὲ βρέ: ἐγγήπτιι. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ζῴοις ὅσοις γύονται λευκαὶ αἱ 
ἡμα πολλὴν ἔχει ὑγρότητα" τὸ δὲ πολι ὧς εὔσαπτον. αἱ τρίχες, φύσει ἀλλ᾽ ὁ πάθει συμβαῦει᾽ γίεσθαι τῆτο. αἷς 

δ᾽ ἐν τοῖς κροταφοις τρίχες ὅθ᾽ ὕτως ὀλίγον ἔχουσιν ὑγρὸν τιον δὲ τῶν χρωμάτων τὸ δέρμα τοῖς ἄλλοις' τῶν μὲν 
ὥςε πέττειν, οὔτε ποχὺ ὥστε μὴ σήπεσθαι" μέσος γὰρ ὧν γὼρ λευκῶν λευκὸν τὸ δέρμα, τῶν δὲ μελανων μέλαν, τῶν 
ὁ τόπος. ὠμφοτέρων ἐκτὸς ἀμαφοτέρων τῶν παθῶν ἐξίν. περὶ 6 δὲ ποικίλων καὶ γιγνομένων ἐκ. συμμέίξεως τῇ μὲν λευκὸν 
μὲν ὄν τῆς τῶν ἀνθρώπων πολιότητος εἴρηται τὸ αἴτιο. - τῇ δὲ μέλαν φαΐύνεται ὅν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων ὑθὲν αἴτιεν 

Ἔδ) δ᾽ ἄλλοις ζῴοις τῷ μὴ γύεσθαι διὰ τὴν ἡλικίαν τὸ δώμαω" καὶ γὰρ οἱ λευκοὶ σφύδρα μελαίνας ἔχουσιν. 
ταύτην τὴν μεταβολὴν. ἐπιδήλως τὸ αὐτὸ αἴτιον ὅπερ εἴρη: αἴτιον δ᾽ ὅτι λεκτότατον παντων δέρμα ἄνθρωπος ἔχαι ὡς 
τῶι καὶ ἐπὶ τῆς φαλακρότητος" ὀλίγον γὰρ ἔχουσι καὶ κατὰ μέγεθος, διόπερ ὑθὲν ἰσχύει πρὸς τὴν. τῶν τριχῶν. με- 
ἧττον ὑγρὸν τὸν ἐγκέφειλον, ὥςε μὴ ἐζαδυνατμῖν τὸ θερμὸν (ο ταβαλήν, ἀλλά. δια, τὴν ἀσθένειαν τὸ δέρμα καὶ μεταβαλ- 
πρὸς τὴν: πέψιν. τοῖς δ᾽ ἵπποις. [αὐτῶν] ἐπισηροκίδι μάλις λει αὐτὸ τὴν χρόαν, καὶ γύεται ὑπὸ ἡλίων καὶ πνευμάτων 
ὧν ἴσροεν ζῴων, ὅτι λεπτόταπον τὰ ὀςῦν. ὡς κατιὰ μέγεθος μελάντεριν" αἱ. δὲ. τρίχες ἀθὲν συμμεταβάλλουσιν.. ἐν δὰ΄ 
ἔχρυσι περὶ τὸν ἐγκέφαλον τῶν ἄχλων. τεκμήριον δ᾽ ὅτι τοῖς ἄλλοις τὸ δέρμα χρύρως ἔχει δύναμιν διὰ τὸ "πάχος" 
χαίριος. ἡ. πληγὴ ἡ εἰς τὸν τόπον τῦτον γάεται αὐτοῖς" διὸ διὸ αἱ μὲν τρίχες. κατὰ τὼ δώματα μεταβάλλκιαι, τὰ δὲ 
καὶ Ὅμηρος ὕτως ἐπούησεν “να τε πρῶται τρίχες ἴχπων (κα δόματα :ἐθὲν κατὼ τὰ πνεύματα καὶ τὸν ὅλιον.. 
κρανίῳ. ἐμυπεφύασι, μάλιφια, δὲ καίριόκ ἐξιν" ῥᾳδίως οὖν - ἸἨῶν δὲ ζῴων τὰ μέν ἐξςι 'μωόχροα (λέγω δὲ μοτό- 6 
᾿ἐκιρρεύσης τῆς ὑγρότητος διὰ τὴν λεπτότητα τῇ ὁςῷ, τῆς ἃ χροα ὧν τὸ γέος ὅλον ἐν χρῶμα. ἔχας, οἷον λέοντες «τυρροὶ 
θερμότητος. ἐλλειπύσης διὰ σὴν ἡλιωίαν, ἐκιπολίῶνται αἱ «τρίς πάντες" "καὶ τῦτο καὶ ἐπ᾽ ὀρνίθων' καὶ ἐπ᾽ ἰχθύων ἐςὶ καὶ 

χες αὗται. καὶ αἱ πυρραὶ δὲ θᾶττον πολιῶνται τρίχες τῶν τῶν ἄλλων ζῴων ὑμοίωφ), τὼ δὲ πολύχροα μώ, ὁλόχροα 
μελιινῶν' ἔςι γὰρ καὶ ἡ πυρρότας ὥσπερ ἀρρωςία τριχάς, Ὁ δέ (λέγω δὲ ὧν τὸ σὥμα ὅλον. τὴν αὐτὴν ἔχει χρόαν, οἷον 
τὰ δ᾽ ἀσθενὴ γνυράσκει πάντα θᾶττον. μελαντέρας δὲ γί βὰς ἰἐςὶν ὅλος λευχὸς καὶ ὅλος μέλας), τὼ δὲ πορώλω. 
γεσθαι γηρασκόέσας λέγεται τιὼφ. γεράνες. αἴτιον δ᾽ ὧν εἴη τῶτο δὲ διχῶς, τὰ μὲν τῷ γώει, ὥσπερ πάρδαλις καὶ 
τῷ πάθες τὸ φύσει λευκοτέραν αὐτῶν εἶναι τὴν τῶν πτερῶν ταώς, καὶ τῶν ᾿χϑύων ἔνιοι, οἷον αἱ καλύμεναι θρῶτται" 
φύσιν, πλέον τε. γηφασκόντων εἶναι, τὸ ὑγρὸν ἐν τοῖς πτεροῖς τῶν δὲ τὸ μὲν γένος παν. ἁ. πορείλον, γύόνται δὰ ποικύνοι, 
ἢ ὥστε εὐσηπτότερον εἶναι. ὅτι δὲ γίγνεται ἡ πολιὰ σήψει ἃς οἷον. βόες καὶ αἶγες, καὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν, οἷον αἱ περιξεραί" 
τοί, καὶ ὅτι ἀκ ἔςιν, ὥσπερ οἴονταί. τινες, αὔανσις, σημεῖον καὶ ἄλλα δὲ γένη τὸ αὐτὸ πάσχει τῶν ὀρνίθων, μεταβάλ- 
Τὰ προτέρου ῥηθέττος τὸ τὰς σκεκαζομένας τρίχως πίλοις ἃ λει δὲ τὰ ὁλόχροα. πολλῷ μᾶλλον τῶν μονοχρύων, καὶ εἰς 
καλύμμασι πολῶσθαι θᾶττον (τὼ. γὼρ πνεύματα κωλύει τὴν ὠλλήλων χρόαν τὴν ἁπλῆν, οἷον ἐκ χΧευκῶν μέλανα 
τὴν σῆψιν, ἡ δὲ σιέπη ἄπνοιαν ποιεῖ), καὶ τὸ βοηθεῖν τὴν καὶ ἐκ μελώνων 'λουκά, καὶ μεμεγμένω. ἐξ «ἀμ φστέρων, 

ἄλεμψιν τὴν τῷ ὕδατος καὶ τῷ ἐλαίου μωγνυμένων. τὸ μὲν Ὁ διὰ τὸ ὅλῳ τῷ γώει ὑπάρχειν. ἐν. τῇ φύσει τὸ μὴ μίαν 
γὰρ ὕδωρ ψύχει, τὸ δ᾽ ἔλαιον μιγνύμενον κωλύει ζηραί. ἔχειν χρόαν" εὐκόητον γὰρ ὑπάρχει ἐπ᾿ ἀμφύτερα τὸ γέ- 
νεσθαι ταχέως" τὸ γὼρ ὕδωρ εὐξήραντον. ὅτι “δ' ὑκ ἔξιν νος, ὥςε καὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν καὶ ποικίλλεσθαι 
αὔανσις, ἐδ ὥσπερ ἡ πόα αὐαινομένη λευκαδεται,. οὕτω μῶλλον. τὰ δὲ μονόχροα τὐναντίον" ὁ γὰρ μεταβάλλει, 
καὶ ἡ θρίξ, σημεῖον ὅτι φύοντωι εὐθέως. ἔγιοι πολιοί: αὖον ὧν μὴ διὰ πάθος, καὶ τῦτο σπάνιον" ἤδη γὼρ ὦπται καὶ 

δ᾽ οὐθὲν φύεται. λευκαίνοντωαι δὲ καὶ ἐπ᾿ ἄκρου πολλαί" ἃς πέρδιξ λευκὴ καὶ κόραξ καὶ ςρυθὸς καὶ ἄρκτος. συμβαίνει 
ἐν γὰρ τοῖς ἐσχάτοις καὶ λεπτοτάτοις ἐλαχίςη θερμότης δὲ ταῦτα, ὅταν ἐν τῇ γενέσει διαστραφῇ" εὔφθαρτον γὰρ 

4. ἰςι καὶ διὼ 8. ᾿} 5. παϑημάτων ΚΣ. ἢ 6. πολιότητος τῶν ἀνθρώπων 5. }} 9. περὶ Σ΄ τῆς οἵα ». || 10. ἧττον. οἱ ῬὈΒΥΖ. ἢ 
ἐξαδυτατεῖ Υ( ἢ 11, αὐτὸ Ζ. | 14. ἡαὶ δι εἰς οπι ῬΖ. || .15. πρῶτοω οτὰ 5.7. 11 46. ἐμπεφύκασι Ζ. ἢ 17. διὰ λεπτότητα τῷ ὁςέν 5 

ΖΕ Υ 18. λωπύσης 5. ἢ 21. θᾶττον πάντα Ῥ, ᾿ 22. λέγεται γα «5. 28. καλύμματα Τ΄ ἢ 30. τὴν οπι δ. 1 31. μεγκμενον οτὰ .δ. ἢ 
32. δ᾽ οπι .5. [ 33. ἀπαυαινομένη πόα (8, ἀπαυαινομένη (οτ580 πόα) Υ. ἢ δά. δ᾽ αὖον δ. 1] 35, ἀπ᾿ Ζ, Ιἰ 36. γὼρ] δὲ Ζ. 
οὖς ἅς αἱ οπὰ Σ΄ 1! 5. μίξεως Υ 1} 6. ἔτι 7. ἢ 1. σφόδρα οἵα Ὑ΄. 8. δέρμα ὁ ἄνθρωπος Ζ, ἀἄνθρωχος δέρμω δ. ΠΠ10. καὶ τὸ δέρμα 

“5. ᾿ 14. τὸ δέμα ῬΖ. ἢ 16. εἰσι .5. }} μονέχρωα αἰτορίᾳυε᾽,5. Π 17. ὅλον οτχλ Ζ. 1] οἷον. οἱ λ, Χ, 18. ἐπ᾿ δηίθ ἰχθύων εἱ 19: 
ὁμοίως οἵὰ «5. ΠΠ 19. πολύχρωα «δ. 1] ἀλλόχροα Υ, ἢ 21.. ἐφι βῶς 57. 11 22. μὴ] δὲ «5... 23. ὑρῆτται. 2. ||. 2λ. τᾶν Ζ, ὅλον Κ΄. 

25. καὶ ἀπία αἶγες οἵα ῬΖ. ἡ 26. τῶν] τὸ τῶν 8, τῷ τῶν Ῥ. ἢ 91. ὁλόχρωμω ὅ.Ζ. ᾿ 28. ἀλλήλων} ἄλλην Ζ. ἢ 31. τὸ] ὃν τὸ »ι. ἢ 

33. μούόχρω Κ΄, μονόχρωμα Ῥ, ἰ 
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καὶ εὐκίνητον τὸ μικρόν, τὸ δὲ γιγνόμενον τοῖτον" ἐν μικρῷ μονόχροα μᾶλλον ἢ αἱ ἀνθρῆναι καὶ σφῆνοι" εἰ γὰρ αἰ 
γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῖς γιγνομένοις. μάλιστα δὲ μεταβάλλουσι τροφαὶ αἴτιαι. τῆς μεταβολῆς, εὐλόγως αἱ ποικίλαι τροφὰ 
καὶ τὰ φύσει μονόχροα μὲν ὄντα, τῷ γώει δὲ πολύχροα, παγντοδαπωτέρας ποΐσι τὰς κινήσεις καὶ τὰ περιττώματε 
διὰ τὼ ὕδατα" τὼ μὲν γὼρ θερμὰ λευκὴν ποιεῖ τὴν τρίχα, τῆς τροφῆς, ἐξ ὧν καὶ τρίχας καὶ πτίλα, καὶ δέρματα γ. 
τὼ δὲ ψυχρὼ μέλαιναν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν. αἴτιον 5 νεται. καὶ περὶ μὲν χρωμαΐτων καὶ τριχῶν ῥγωρίσθω τὸ 
δ᾽ ὅτι τὰ θερμὼ πνεύματος πλέον ἔχει ἢ ὕδατος, ὁ δ᾽ ἀὴρ τρόπον τῶτον. 
διαφαινόμενος λευκότητα ποιεῖ, καθάπερ καὶ τὸν ἀφρόν. Περὶ δὲ φωνῆς, ὅτι τὰ μὲν βαρύφωνα τῶν ἴῴων ἐκ] 
διαφέρει μὲν ἦν, ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὼ διὰ πάθος τὼ δ᾽ ὀξύφωνα, τὼ δ᾽ εὔτονα καὶ πρὸς ἀμφοτέρας ἔχπι 
λευκὰ τῶν διὰ τὴν φύσιν, ὕτω καὶ ἐν ταῖς θριξὶν ἥ τε διὰ τὰς ὑπερβολὰς συμμέτρως, ἔτι δὲ τὰ μὲν μεγαλόφωε 
νόσον ἢ καὶ ἡλικίαν καὶ ἡ διὰ φύσιν λευκότης τῶν τριχῶν ιο τὼ δὲ μικρόφωνα, καὶ λειότητι καὶ τραχύτητι καὶ εὐχαμν 
τῷ τὸ αἴτιον ὅτερον εἶναι" τὰς μὲν γὰρ ἡ φυσικὴ θερμότης ᾿ψίῳ καὶ ἀκαμψίᾳ διαφέροντα ἀλλήλων, ἐπισκεπτέιν δὲ 
“ποιεῖ λευκάς, τὰς δ᾽ ἡ ἀλλοτρία. τὸ δὲ λευκὸν ὁ ἀτμιδώ- τύας αἰτίας ὑπάρχει τότων ἕκας ον. περὶ μὲν ἦν ὀξύττις 
δὴς ἀὴρ παρέχεται ἐγκατακλειόμενος ἐν πᾶσιν, διὸ καὶ καὶ βαρύτητος τὴν αὐτὴν αἰτίαν οἰητέον εἶναι ἥνκο ἐπὶ τῆς 
ὖσα μὴ μονόχροα ἐςι, τὰ ὑπὸ τὴν γαςέρα πάντα λευκό- μεταβολῆς ἣν μεταβάλλει νέα ὄντα καὶ πρεσβύτερα. τὲ 
περί ἐςιν. καὶ γὰρ θερμότερω καὶ ἡδυκρεώτερα πάγτα τὼ (5 μὲν γὼρ ἄλλα πάντα νεώτερα ὄντα ὑξύτερον φβέγγν 
λευκὼ ὡς εἰπεῖν ἐςὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἡ μὲν γὼρ πές ταῖι, τῶν δὲ βοῶν οἱ μόσχοι βαρύτερον. τὸ δ᾽ αὐτὸ κῃ 
Ψις γλυκέα ποιεῖ, τὴν δὲ πέψιν τὸ θερμόν. ἡ δ᾽ αὐτὴ αἰ΄Ὺ βαύει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων καὶ θηλειῶν᾽ ἐν μὲν γὼ τῷ 
τία καὶ τῶν μονοχρόων μέν, μελανων δ᾽ ἃ λευκῶν' θερμό- ἄλλοις γύεσι τὸ θῆλυ ὀξύτερον φθέγγεται τὸ ἄρρεπς (μέ: 
τῆς γὰρ καὶ ψυχρότης αἰτία τῆς φύσεως τῷ δέρματος καὶ λιςα δ᾽ ἐπίδηλον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τῦτο" μάλιςα γὼ τῷ 
τῶν τριχῶν ἔχει γὰρ ὅκαςον τῶν μορίων θερμότητα οἱ» Ὦ τοῖς ταύτην τὴν δύναμιν ὠποδέδωκεν ἡ φύσις διὰ τὸ λόγν 
κείαν. ἔτι δ᾽ αἱ γλῶτται διαφέρουσι τῶν ἁπλῶν τε καὶ χρῆσθαι μόνος τῶν ζῴων, τῷ δὲ λόγου ὕλην εἶαι τὸ ὧν" 
ποικίλων καὶ τῶν ὡπλῶν μὲν διαφερόντων δέ, οἷον λευκῶν νήν), ἐπὶ δὲ τῶν βοῶν τὐναντών" βαρύτερον γὰρ αἱ ὀλαια 
καὶ μελάνων. αἴτιον δὲ τὸ εἰρημένον πρότερον, ὅτι τὰ δέρ. φθέγγονται τῶν ταύρων. τόος μὲν ἴν ἕνεκα φωσὴν ἔχε τὲ 
ματα ποικίλα τῶν ποικίλων, καὶ τῶν λευχρτρίχων καὶ τῶν ζῷα, καὶ τί ἐςι φωνὴ καὶ ὅλως ὁ ψόφος, τὰ μὲν ἐν πὸ 
μελανοτρίχων τῶν μὲν λευκὰ τῶν δὲ μέλανα. τὴν δὲ γλῶτ- 5 περὶ αἰσθήσεως εἴρηται, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς. τὸ ἢ 
τὰν δεῖ ὑπολαβεῖν ὥσπερ ἣν μόριον τῶν ἐξωτερικῶν εἶαι, βαρὺ μέν ἐςιν ἐν τῷ βραδεῖαν εἶναι τὴν κῥησιν, ἐξὺ ὃ ὃ 
μὴ ὅτι ἐν τῷ ςόματι σκεπάζεται, ἀλλ᾽ οἷον χεῖδα ἢ πό- τῷ ταχεῖαν, τῷ δὲ βραδέως ἢ ταχέως πότερον τὸ κιῆν 
δα" ὥς᾽ ἐπεὶ τῶν ποικίλων τὸ δέρμα ἀ μονόχρων, καὶ τῇ τιον ἢ τὸ κούμενον, ἔχει τινὰ ἀπορίαν. φασὶ γάρ ταῖς τὶ 

ἐπὶ τῇ γλώττῃ δέρματος τῦτ᾽ αἴτιον. μεταβάλλουσι δὲ τὰ μὲν πολὺ βραδέως κινεῖσθαι τὸ δ᾽ ὀλέγον ταχέως, μὶ 
χρώματα καὶ τῶν ὀρνίθων τιὸς καὶ τῶν τετραπόδων τῶν 30 ταύτην αἰτίαν εἶναι τῷ τὰ μὲν βαρύφωνα εἶναι τὼ δ᾽ ξ΄ 
ἀγρίων ἔνια κατὼ τὰς ὥρας. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὥσπερ οἱ ἄνθρω: φωνα, λέγοντες μέχρι τινὸς καλῶς, ὅλως δ᾽ ὁὶ καλῶς, τῷ 
ποι κατὰ τὴν ἡλριίαν μεταβάλλνσι, τῦτ᾽ ἐκεύοις συμβαί. μὲν γὰρ γώει ὀρθῶς ἔοικε λέγεσθαι τὸ βαρὺ ὃν μεθα 
γει κατὰ τὰς ὥρας' μείζων γὰρ διαφορὰ αὕτη τῆς κατὰ τοὶ εἶαι τῷ κιουμέου. εἰ γὰρ τῶτο, καὶ μικρὸν καὶ βωρὶ 
τὴν ἡλικίαν τροπῆς, εἰσὶ δὲ καὶ τὰ παμφαγώτερα ποικι- φθέγξασθαι ἃ ῥῴδιον, ὁμοίως δὲ ἐδὲ βαρὺ καὶ ἐζύ. καὶ 
λώτερα ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος εἰπεῖν εὐλόγως, οἷον αἱ μέλιτται 35 δυκεῖ γενναιοτέρας εδαι φύσεως ἡ βαρυφωνία, καὶ ὃ τὸ 

8. μονόχρω ΤΥ, μοιόχρωμα δ. ἰάδπι πιοχ πολύχρω οἱ πολύχρωμα, οἱ 18. μονόχρων εἰ μονοχρώμων. ἤ 6. ἔχει πλέον Ῥ. ἵ 9. ἢ 
8.Ἀ 10. ἢ καὶ] εἴτε δ, καὶ ΡΖ. ἢ 11. θερμότης ποιεῖται Ζ, ποιεῖται θερμότης ῬΥ. Π 12. ὁ οἵα δ ΥΖ. ᾿ ἀτμώδης ρὲ Ζ. ᾿ 1. μεν 
χρὼ κ εἰ ρὲ Ζ, μονόχρωμα δ. 1] 20. μορίων] αὐτῶν Σ΄ ἢ 24. τε οαν δ).7. ἢ 23. δὲ οπὶ Ζ. || 34, καὶ τῶν μελανοτρίχων οπι 52, ἰὼ 
ομὰ ΤΊ. 1 26. μόριον ἐξωτερικὸν εἶναι μὴ ὅτι ὀντὸς τῷ Ῥ. 217. σώματι Ῥιδ. 1" 28. μονόχρωμον Ῥ. ἢ 30. καὶ ροδὶ χρώματα οΟἵὰ 1} 

38. πλεῖςον Ζ. 

1. μονόχρωα, 5, μοόχρωμα ῬΥ͂. ἢ ἀνθρῖναι Ῥ. ΠΠ ἀ. καὶ δηις πτ. οτὶ 5. ἢ πτερὼ Ζ. ἢ 5. χρώματος ΚΖ, δερμάτων Ῥ. ἢ 5. τῖν 
τὸν τρόπον Ῥι " 10. καὶ τραχύτητι οπὶ Ζ. ἵ 11. καὶ ἀκαμψίᾳ καίς 10. καὶ εὐκαμψίᾳ ΤΥ, οἵὰ 5. ἢ 14. διὰ} ὃὲ ». ἢ 14. ἦν μαι 
βάλλειν 8. 1 15. να 8, οτὰ Ῥ. 11 ὄντα οπὰ Ῥ. 16. βαρύτερα, Ὀ " 41. “] ἐπὶ ». Π 20. λόγοις Ζ. αὶ 21. εἶναι ὕγαν Ῥ. Ἰ ̓ . ! 
οτὶ Θ᾽. 1 25. κἰσθήσισα Ῥι ἢ 21. δὲ οτι Ζ' ἢ 30. ταύτην τὴν αἰτίαν Σ, ἢ 32, ἐρβῶς εἴρηκε Υ, ἔοικεν ὀρϑῶς δ. } 89. τὰ ἐμ] 
Ἰδουπδη Σὶ , 



ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Ε. 18] 

μέλεσι τὸ βαρὺ τῶν συντόνων βέλτιον" τὸ γὰρ βέλτιον ἐν φθογγώ ἐςιν' βαρὺ γὰρ τὸ βραδέως φερόμενον, ὁ δὲ πο- 
ὑπεροχῇ, ἡ δὲ βαρύτης ὑπεροχρί τις. ὠλλ᾽ ἐπειδή ἐςξὶν ἔτε- λὺς ὠὴρ φέρεται βραδέως. πολὺν δὲ κοῦσι ταῦτα, τὼ δ᾽ 
ρὸν τὸ βαρὺ καὶ ὀξὺ ἐν φωνῇ μεγαλοφωνίας καὶ μυιρο- ἄλλ᾽ ὀλίγον, διὰ τὸ τὸ ὠγγεῖον δι᾿ ὦ πρῶτον φέρεται τὸ 
φωνίας (ἔςι γὰρ καὶ ὀξύφωνα μεγαλόφωνα, καὶ μοιρό- πνεῦμα, τύτοις μὲν διάςημ᾽ ἔχειν μέγα καὶ πολὺν ἀναωγ- 
φωνα βαρύφωνα ὡσαύτως), ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὸν μέσον ς καζισθαι ὠέρα “κυεῖν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις εὐταμίευτον εἶναι. 
τόνον τότωγ' περὶ ὧν τι ὧν τις ἄλλῳ διορίσειν (λέγω δὲ προϊδσης δὲ τὴς ἡλικίας ἰσχύει μᾶλλον τῦτο τὸ μόριον τὸ 
μεγαλοφωνίαν καὶ μικροφωνίαν) ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῇἠὀ κινῶν ἐν ἑκάςοις, ὥςε μεταβάλλυσιν εἰς τὐναντίον, καὶ τὼ 

κιυμένου; εἰ ἦν κατὰ τὸν λεγόμενον ἔςιαι διορισμὸν τὸ ὀξὺ μὲν ὀξύφωνα βαρυφωνότερα γύεται αὐτὰ αὑτῶν, τὼ δὲ 
καὶ βαρύ, συμβήσεται τὼ αὐτὼ ἐδαι βαρύφωνα καὶ με- βαρύφωνα ὀξυφωνότερα" διόπερ οἱ ταῦροι ὀξυφωνότεροι 

᾿ γαλόφωνα καὶ ὀξύφωνα. καὶ μικρόφωνα. τῦτο δὲ ψεῦδος. 10 τῶν μόσχων καὶ τῶν θηλειῶν βοῶν. ἔςι μὲν ὅν πᾶσιν ἡ 
αἴτιον δ᾽ ὅτι τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν καὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις, διὸ καὶ τὰ ἀκμάζοντα ἰσχύει μᾶλ- 
ὀλίγον τὰ μὲν ἁπλῶς λέγεται, τὼ δὲ πρὸς ἄλληλα. με: λον, ἀἄναρθρα γὰρ τὼ νέα μᾶλλον καὶ ἄνευρω. ἔτι δὲ τοῖς 
γαλόφωνα μὲν ἕν ἐςξὶν ἐν τῷ πολὺ ἁπλῶς εἶαι τὸ κινύμε- μὲν νέοις ὕπω ἐκιτέταται, τοῖς δὲ γηράσκυσιν ἤδη ἀνίεται 
γον, μικρόφωνα δὲ τῷ ὀλίγον, βαρύφωνα δὲ καὶ ὀξύφωνα ἡ συντονία" διὸ ἄμφω ἀσθενὴ καὶ ὠδύνατα πρὸς τὴν κίνη» 
ὦ τῷ πρὸς ἄλληλα ταύτην ἔχειν τὴν διαφοράν. ἐὰν μὲν 45 σιν. μάλιςα δ᾽ οἱ ταῦροι νευρώδεις, καὶ ἡ καρδία" διόπερ 
γὼρ ὑπερέχῃ τὸ κινόμενον τῆς τῷ κινῦντος ἰσχύος, ἀνα γὙκη σύντονον ἔχυσι τῦτο τὸ μόριον ᾧ κινῶσι τὸ πνεῦμα, ὥσπερ 
βραδέως φέρεσθαι τὸ φερόμενον, ὧν δ᾽ ὑπερέχηται, τα- χορδὴν τετα μένην νευρίνην. δηλοῖ δὲ τοιαύτη τὴν φύσιν ὗσα 
χέως. τὸ δ᾽ ἰσχῦον διὰ τὴν ἰσχοὺν ὁτὰ μὲν πολυ κινὰν βρα- ἡ καρδία τῶν βοῶν τῷ καὶ ὀςῶν ἐγγύεσθαι ἐν ἐνίαις αὐὖ- 
δεῖαν ποιεῖ τὴν κύησιν, ὁτὲ δὲ διὰ τὸ κρατεῖν ταχεῖαν. τῶν' τὼ δ᾽ ὀστᾶ ζητεῖ τὴν τοῦ νεύρου φύσιν. ἐκτεμνόμενω 
κατὼ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τῶν κινόέντων τὰ ἀσθενὴ τὼ Ὦ δὲ πάντα εἰς τὸ θῆλυ μεταβάλλει, καὶ διὰ τὸ ἀνίεσθαι 
μὲν πλείω κινόντα τῆς δυνώμεως βραδεῖαν ποιεῖ τὴν κύησιν, τὴν ἰσχὺν τὴν νευρώδη ἐγ τῇ ἀρχῇ ὁμοίαν ἀφίησι φωνὴν 
τὼ δὲ δι᾽ ἀσθένειαν ὀλίγον κοῖντα ταχεῖαν. αἱ μὲν ὧν αἰ- τοῖς θήλεσιν. ἡ δ᾽ ἄνεσις παραπλησία γύεται ὥσπερ ὧν εἴ 
τίαι τῶν ἐναγτιώσεων αὗται, τῷ μήτε πάγτα τὼ νέα ὑξύ- τις χορδὴν κατατείνας σύντονον ποιήσειε τῷ ἐξάψαι τι β- 

ῴωνα εἶναι μήτε βαρύφωνα, μήτε τὰ πρεσβύτερα, μήτε ρος, οἷον δὴ ποιῶσιν αἱ τὸς ἱςὺς ὑφαύνσαι" καὶ γὰρ αὗται 
τὰ ἄρρενα καὶ θήλεα, πρὸς δὲ τότοις καὶ τῷ τὸς κάμνοντας 25 τὸν στήμονα κατατεύουσι προσάπτουσαι τὼς καλουμώας 
ὀξὺ φθέγγεσθαι καὶ τὸς εὖ τὸ σῶμα ἔχοντας, ἔτι δὲ καὶ λαιάς. ὕτω γὰρ καὶ ἡ τῶν ὄρχεων φύσις προσήρτηται πρὸς 

᾿ γέροντας γινομένους μᾶλλον ὀξυφωνοτέρους γίνεσθαι, τῆς τὸς σπερματικὰς πόρυς, ὅτοι δ᾽ ἐκ τὴς φλεβός, ἧς ἡ ἀρχὴ 
ἡλικίας ἐναντίας ὕσης τὴ τῶν νέων. τὼ μὲν ἦν πλεῖςξα νεώ- ἐκ τῆς καρδίας πρὸς αὐτῷ τῷ κιζντι τὴν φωνήν. διὸ καὶ 

τέρα ὄντα καὶ θήλεα "δι᾿ ἀδυναμίαν ὀλίγον κινοῦντα ἀέρα τῶν σπερματικῶν πόρων μεταβαλλόντων πρὸς τὴν ἡλικίαν, 
ὀξύφωνα ἐςιν' ταχὺ γὼρ ὁ ὀλέγος φέρεται, τὸ δὲ ταιχρὶ 80 ἐν ῃ ἤδη δύνανται τὸ σπέρμα ἐκκρίειν, συμμεταβάλλει 
ἐξὺ ἐν φωνῇ. οἱ δὲ μόσχοι καὶ αἱ βόες αἱ ϑήλειαι, οἱ μὲν καὶ τῦτο τὸ μόριον. τύτου δὲ μεταβάλλοντος καὶ ἡ φωνὴ 

διὰ τὴν ἡλικίαν, αἱ δὲ διὰ τὴν φύσιν τῆς ϑηλύτητος, ἐκ μεταβάλλει, μᾶλλον μὲν τοῖς ἄρρεσιν, συμβαίνει δὲ ταὐτὸ 

ἰσχυρὸν ἔχεσι τὸ μόριον ᾧ κινῦσι, πολὺ δὲ κρῆντα βαρύ- καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν, ἀλλ᾽ ἀδηλότερον, καὶ γύεται ὃ κα΄- 

1. γὰρ βέλτιον γὰρ τύλοιον Υ αὶ 2. ἐπεί Υ͂. ἢ 3. καὶ τὸ ὀξὺ Ζ. ἢ μεγαλοφωνίας --- ἀ, ἠμὰρ οτχ Ζ. 1 ἅ. ὀξύφωνα εἰ μικρόφωνα οι 
Ζ. ὃ 5. καὶ οπι Υ. ἢ 6, τύτῳ Ζ, οταϊφ9:5 περ ὧν. ἢ ἄλλῳ οἱὰ .5. 11 δὲ οἵα Ζ. ᾿ 9. ἐἶναι οαν ῬΖ, ἢ βαρύτερα Ζ. ̓  10. τῦτο δὲ ψ. 

οεὰ 5.7. ἢ 12. τὸ Υ͂. ἵ μὴ] μὲν γὰρ Ῥ. ἢ μεγαλόφωνον ῬΥ͂ 1 14. τῷ οτι 57. 1 15. τοικύτην Υ, ἢ 17. ἰὰν Ζ. ἢ 19 εἰ 21. ποιεῖ- 
ταὶ 70 ἃ 20. δὲ οτι Υ', ἢ κι. τὰ μὲν ἀσθετῆ πλ. Ζ. 23. μήτε ἄρα πάντα (5, μήτε παρὸ π. Υ΄. ἢ 24 εἰ 25. τὰ οὐ ΨΚ ὶ 25. δὲ 
οἵ δ. ἢ τῇ] τὸ ῬΘΥΖ. ᾿ 26. τ)6] τὸ τὸς ῬΖ. Ἐ εὖ τὸ] εὔτονον Ζ. ἢ καὶ οτλ δ. καὶ 27. γειομίνους Ζ. ἢ 28. ὧν] ὗν τὰ Τ ἢ 31. 
βός,] μήες 8. . 

1. κιύμενν ΒΥ. ἢ 8, τὸ αἰϊεγυπι οπὶ 5.7. ἢ φέρεται πρῶτον 5. ἢ ἀ, τύτοι,] τῶ τοῖς «5. ΠΠἀναγι. δ' ἀέρα 5Ζ. ἢ 5. εὐμεταμίευτεν 
ΤΟΙ 6. μᾶλλον οι 7. ἢ 7. ἐν οπκ Ζ. ἢ ἑκατέροις Χ.. ἢ 8, ὀξυφωτότερα (οπιῖδδο βαρυφωνότερα) Ζ. ἢ δὲ οἵα Ῥ. αὶ 9. βαρύτερα», 
βαρυφωνότερα, (οταίκιο ὀξυφωνότερα) Ζ. ἢ περ οι ». ἢ 11. τὰ οπι 5.7, Η 12. ἄναρθρα γὼρ τὰ νία μῶλλον οἵὰ Ζ. {Π13. γεγηρακόσιν 
Ζ.} ἀνῖται ῬΖ. ἃ 16. ᾧ οἵὰ Υ. ἡ 17. δὴ 5Ζ. ἢ 18. τῷ] τὸ Ζ. |Π|19. ὁσίαν Ζ. 1] 20. ἀνεῖσϑαι Ζ. ἢ 22. ἰὼν ΡΖ. "ἢ εἴ οἵα Ρ. ἢ 
23. κατά τας Υ. ἢ τι] τὸ δ. ἢ 24. δὴ ποιῶσιν οἷα ῬΘΦΤ. ἡ 25. τὸς ςήμονας 8. ἢ κατατεήνυσαι προσάπτονσι Υ. ἢ 27. κ τῆς 

οὐὰ Ζ. ἢ 28. διόχερ καὶ Ῥ, ἢ 80. ἐν οτλ Ζ΄ καὶ ἤδη] δὴ δ, μὴ Ζ, οἵα ΤΊ ἢ 32. δὴ Ζ. ἢ 33. καὶ κῃῖς γίεται οἵα 5Ζ. 
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χῦρί τινες τραγήζειν, ὅτων ἀνώμαλος ἢ ἢ ἡὶ φωνή, μετὰ δὲ 
ταῦϑα καθίς ται εἰς τὴν τῆς ἐπιόσης ἡλικίας βαρύτητα ἢ 

δξυφωνίαν: ἀφαιρουμένων δὲ τῶν ὕρχεων ἀνίεται ἡ τάσις 
τῶν πόρων, ὥσπερ ἀπὸ τῆς χορδῆς καὶ τῇ ςφήμοτος ὠφαυ: 

ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ΓΕΝΕΣΈΩΣ Ε. 

ἴσα μὴ πρότερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως διώρισται καὶ ἐν 
τοῖς; περὶ ψυχῆς, τοσαῦτ᾽ εἰρήσθω. 

Περὶ δὲ ὀδόντων, ὅτι μὲν ὄχ, ἑνὸς χάριν, οὐδὲ πάντα 8 
τοῦ αὐτοῦ ἔνεκεν τὼ ζῶα ἔχουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ τὴν 

ρυμών τῷ βάρνυς. τότε δ᾽ ἀνιεμέμ καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ κοῦσα τὴν 5 τροφήν, τὰ -δὲ καὶ πρὸς ἀλκὴν καὶ πρὸς τὸν ἐν τῇ φωνῇ 
φωνὴν ἐκλύεται κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. διὰ μὲν ἕν ταύτην 
τὴν αἰτίαν τὰ ἐκτεμνόμενα,. μεταβάλλει εἰς τὸ θῆλυ τήν τε 

φωνὴν καὶ τὴν ἄλλην μορφήν, διὰ τὸ συμβαύειν ἀνίεσθαι 

τὴν ἀρχὴν ἐξ ἧς ὑπάρχει τῷ σώματι ἡ συντονία, ἀλλ᾽ ὑχ 

λόγον, ἔρηται πρότερον" διότι -δ᾽ αἱ μὲν πρόσθιαι γύονται 
, ε ᾽ πώ Φ ν ΙΣ ) πρότερον οἱ δὲ γόμφιοι ὕστερον, καὶ οὗτοι μὲν οὐκ ἐκ- 

πίπτουσιν, ἐχεῖνοι δ᾽ ἐκπίπτουσι καὶ φύονται πάλιν, τοῖς 

περὶ γενέσεως λόγοις τὴν αἰτίαν συγγενῆ δεῖ νομίζειν. εἴ- 
ὥσπερ τνὲς ὑπολαμβάνασιν αὐτὸς τὸς ὄρχεις εἶναι σύναμν- 19 ρηκε μὲν ἦν περὶ αὐτῶν καὶ Δημόκριτος, ὁ καλῶς δ᾽ εἴρη: 
μα πολλῶν ἀρχῶν" ὠλλὰ μοιραὶ μεταστάσεις μεγάλων 

αἰτίαι γίνονται, ὁ δι᾽ αὑτάς, ἀλλ᾽ ὅταν συμβαίνῃ ὠρχρὴὶν 
φυμματαβάλλειν. αἱ γὼρ ἀρχαὶ. μεγέθει ἴσαι μικραὶ τῇ 

δυνείμει μεγάλαι εἰσίν" τὐτο γαρ ἐςι τὸ ἀρχὴν εἶναι, τὸ 

κεν, ἀὁ γὼρ ἐπὶ πάντων σκαψάμενος καθόλε λέγει τὴν. .αἷ- 
τίαν. φησὶ γὼρ ἐκπίπτειν μὲν διὰ τὸ πρὸ ὥρας γίεσθαι 
τοῖς ζῴοις" ἀκμαζόντων γὰρ ὡς εἰπεῖν φύεσθαι κατά γε 
φύσιν. τῷ δὲ πρὸ ὥρας γίνεσθαι τὸ θηλάζειν. αἰτιᾶται. καί- 

αὐτὸν μὲν αἰτίαν εἶναι πολλῶν, ταύτης δ᾽ ἄλλο ἄνωθεν μη- 15 τοι θηλάζει γε καὶ ὗς, ὑκ ἐκβάλλει δὲ τὸς ὀδόντας" ἔτι 

θώ. τὸ δὲ φύσει τὰ μὲν τοιαῦτα συνίξασθαι τῶν ζῴων ὥς ε 

βαρύφωνα εἶναι, τὼ δ᾽ ὀξύφωνα, συμβάλλεται καὶ ἡ θερ- 

μόνης τῷ τόπου καὶ ἡ ψυχρότης. τὸ μὲν γὰρ θερμὸν πνεῦ- 
βα διὰ παχύτητα ποιεῖ βαρυφωνίαν, τὸ δὲ ψυχρὸν διὰ 

δὲ τὼ καρχαρόδοντα θηλάζει μὲν παντα, ὧκ ἐκβάλλει δ᾽ 
“ ΝΥ β: “ 

ἔμια αὐτῶν «λὴν τὸς κυνόδοντας, οἷον οἱ λέοντες, τῶτο μὲν 
ὅν ἥμαρτε καθέλε λέγων, ἃ σκεψάμενος τὸ συμβαδον ἐπὶ 

, πάντων. δεὶ δὲ τῦτο ποιεῖν" ἀνάγκη γῶρ τὸν λέγοντα κα- 
λεπτότητα τὐναντίον. δῆλον δὲ τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν αὐλῶν' αἱ ἢ θόλε τι λέγειν περὶ πάντων. ἐπεὶ δὲ τὴν φύσιν ὑποτιθέμεθα, 
γὼρ ϑερμοτέρῳ τῷ πνεύματι χρώμενοι, καὶ τοῦτον προϊέ- 
μένοι οἷον οἱ αἰάζοντες, βαρύτερον αὐλῦσιν. τῆς δὲ τραχυ- 

φωνίας αἴτιον, καὶ τῷ λείαν εἶναι τὴν φωνήν, καὶ πάσης 

τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας, τὸ τὸ μόριον καὶ τὸ ὄργανον δ᾽ 

ἐξ ὧν ὁρῶμεν ὑποτιθέμενοι, ἔτ᾽ ἐλλείπυσαν ὅτε μάταιον 

ἀθὲν ποιίῶσαν τῶν ἐνδεχομένων περὶ ἕκαςον, ἀνάγκη δὲ τοῖς 
μέλλεσι λαμβάνειν τροφὴν μετὰ τὴν τῷ γάλακτος ἀπό- 
λαυσιν ἔχειν ὄργανα πρὲς τὴν ἐργασίαν τῆς τροφῆς" εἰ ἕν 

ᾧ φέρεται ἡ “φωνὴ ἢ τραχὺ ἢ λεῖον εὗαι ἢ ὅλως ὁμαλὸν "5 συνέβαινεν, ὡς ἐκεῖνος λέγει, πρὸς ἤβην, ἐνέλειπεν ἂν ἡ 

ἢ ἀνώμαλον. δῆλον δ᾽ ὅταν ὑγρότης τις ὑπάρχῃ περὶ τὴν 
᾽ ὔ Ἄ , "- ἡ ΄, , Ν ἀρτηρίαν ἢ τραχύτης γύηται ὑπό τινος πάθας" τότε γὰρ 
καὶ ἡ φωνὴ γύεται ἀνώμαλος. τῆς δ᾽ εὐκαμψίας, ἀν μα- 

φύσις τῶν ἐνδεχρμέων αὐτῇ τι ποιεῖν, καὶ τὸ τῆς φύσεως 
ἔργον ἐγίγνετ᾽ ἂν παρὼ φύσιν. τὸ γὰρ βίᾳ παρὰ φύσιν, 
βίῳ δέ φησι συμβαίνειν τὴν γένεσιν τῶν ὀδόντων. ὅτι μὲν ἴν 

λακὸν ἢ σκληρὸν ἢ τὸ ὄργανον. τὸ μὲν γὰρ μαλακὸν δύ- τῶτ᾽ ὑκ ὠληθές, φανερὸν ἐκ τότων καὶ τοιάτων ἄλλων. γῷ 
γάται ταμιεύεσθαι καὶ παντοδαπὸν γίνεσθαι, τὸ δὲ σκληρὸν 30 νονται δὲ πρότερον ὅτοι τῶν πλατέων πρῶτον μὲν ὅτι καὶ τὸ 
ὦ δύναται. καὶ τὸ μὲν μαλακὸν καὶ μικρὸν δύναται καὶ ἔργον τὸ τότων πρότερον (πρότερον γάρ ἐς τῷ λεᾶναι τὸ 

μέγα φθέγγεσθαι, διὸ καὶ ὀξὺ καὶ βαρύ" ταμιεύεται γὰρ 
ῥᾳδίως τῷ πνεύματος, καὶ αὐτὸ γινόμενον ῥᾳδίως μέγα 
καὶ μικρόν" ἡ δὲ σκληρότης ἀταμίευτον. περὶ μὲν ὃν φωνῆς 

διελεῖν, εἰσὶ δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἐκὶ τῷ λεαίνειν, τοι δ᾽ ἐπὶ τῷ 
διαιρεῖν).. ἔπειθ᾽ ὅτι τὸ ἔλαττον, κἀν ἅμα ὁρμηθῇ, ϑῶττον 
γίνεσθαι πέφυκε τῷ μείζονος. εἰσὶ δ᾽ ἐλάττες ὅτοι τῷ με- 

8. ἡ] καὶ καὶ 5. 1] κατάτασις Ζ, κάτασις. Υ. {Π 5. ἡ ἀπῖδ κιν, ΟῚ ΤΟΊ 10. σύναμα Τ' 1 11. ἀλλ᾽ αἱ μ. 8. ἢ 12. κ«πια δ. } 

συμβκίνει τὴν καρδίαν ἀρχὴν δ. 1 1λ. τὸ αὐτὴν μὲν αἰτίαν ἕὔαι οἵα Ζ. ἢ 15. ἄνωθεν μηθὲν ἄλλο (δ. ΠΟ 16. ὡς Ἶ ὥςε τὰ μὶν Ῥ. ἢ 17. 

τὰ δ' ὀξύφωνι εἶναι ΡΖ. [ 20. δηλοῖ Ῥ,5ΥΖι || 21. τῷ οπι Ζ. ἢ 22. οἱ αἰάζοντες ὅτι, αἰαιάζοντες 15, ἀ... ζοντες Ζ, εἰδεῦττες Ό". 

. αἷδ ΣΟῚ 24. τὸ δ᾽ ιδυὰπι οἷν δ ῪΖ. 1} 25. ὅναι ογλ ΡΖ. ἣ 27. ἡδεται .δ. 1 28. καὶ οαὶ Ζ' || ὧν] τὸ δ. οἵὰ Ψ' 29. ἔ' δπις 
ἢ Ῥ, ομὰ Σ΄ [ἰ 32. βαρὺ καὶ ὁξὺ }. 1] γὰρ} καὶ γὰρ ῬΙΖ. [{33. τὸ οαὰ ΤΕ 

2. διωρίσθω «δ. 4. ἕνεκα 5 7. ΠΠ πρὸς δ... ἢ τὴν οι Ζ΄ ἢ 5. καὶ πρὸς ἀλκὴν οἵη (δ ΣΧ, ̓ 8. ὑκ ἐπιπέπτνσι, 8. 1] 9. δεῖ οἵα Ζ. ἢ 

40. καὶ δηῖα περὶ «5, αταὰ Ζ. ἢ 11. ἕτε ΡΖ. 43. γε οπὶ Ῥ. ἵ{ 14. γενέσθαι ΡΖ. ᾿ἱ 15. γε θηλάζει Υ΄. 1} 17. κοινόδινταις Ῥ. ἢ εἴ» 

ἢ δ. } μὲν ἡμάρτηκε Τ΄. 1 18. ἐπὶ ὁ Χ' 1 49. δεῖ -- 20. πάντων οπὶ .5. ᾿ 20, ἐπὶ Ῥ. ἢ 24. ἔχειν ρόδὲ τροφᾷς Ζ. ὶ 356. συμ- 

βαίπι Ζ. ἢ ἰνέλιπεν Υ΄, || 27. γίγνοιτ᾽ 8. }Π- τὸ - 28. φησι οπὶ Ζ. ἰ[ 31. πρῶτον ΡΖ. ἢ πρότερον. αἰίογαπη οἷὰ Υ. ἢ 32. τῷ -- τῷ[ι 
τὸ - τὸ ΥΖ. ἢ 33. κἂν οὰ Χ΄ Π| ἐρμηθείη ὅ 7. ἡ 3. γωίσθαι Υ. 
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γέθει τῶν γομφίων, καὶ τὸ ὁςῶν τῆς σιωγόνος ἐκεῖ μὲν λαμβάνει τέλος, καὶ ὁ γίεται περίττωμα ἐν αὐτῷ, ἀλλ' 

πλατὺ εἶναι, πρὸς δὲ τῷ ςόματι ςενόν. ἐκ μὲν ὅν τῷ μεί. εἰς τὴν αὔξησιν ἀναλίσκεται ἡ τροφὴ τὴν οἰκείαν. Δημόκρι- 
᾿ - ᾽ - ,ὔ 3 “ ’, λν-ν ᾽ ,ὔ » Η ᾽ν 

ζονος πλείω ἀνωγκαῖον ἐπιρρεῖν τροφήν, ἐκ δὲ τῷ ἐλάττονος τος δὲ τὸ ὃ ἕνεκα ὠφεὶς λέγειν, πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην 

ςενωτέραν. τὸ δὲ θηλάζειν αὐτὸ μὲν ὑδὲν συμβάλλεται, ἡ οἷς χρῆται ἡ φύσις, σι μὲν τοιότοις, ἃ μὴν ἀλλ᾽ ὄεκά 
δὲ τῷ γάλακτος θερμότης ποιεῖ θῶττον βλχας νειν τὸς ὀδόν- 5 τινος οὖσι, καὶ τοῦ περὶ ἕκαστον βελτίονος χάριν. ὥςε γί- 

3 - ν Ν 

τας. σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ αὐτῶν τῶν θηλαζόντων τὰ θερμο- νεσθαι μὲν οὐθὲν κωλύει οὕτω καὶ ἐκπίπτειν, ἀλλ᾽ οὐ δια 
τέῳ γάλακτι χρώμενα τῶν παιδίων ὀδοντοφυεῖ θῶττον᾽ ταῦτα, ἀλλὰ διὰ τὸ τέλος" ταῦτα δ᾽ ὡς κινῆντα καὶ ὕρ- 

᾽ Ν Ν Ν ,ὔ 2 ΄, -" .«, » ᾽ ᾿ ν » ΄ ᾽ ὔ αὐξητικὸν γὼρ τὸ θερμόν. ἐκπίπτεσι δὲ γενόμενοι τῷ μὲν γανα καὶ ὡς ὕλη αἴτια, ἐπεὶ καὶ τὸ τῷ πνεύματι ἐργά- 
βελτίονος χάριν, ὅτι ταχὺ ὠμβλύνεται τὸ ὀξύ" δεῖ ἕν ἐἕτές. ἵζεσθαι τὰ πολλὰ εἰκὸς ὡς ὀργάνῳ" οἷον γὰρ ἔνια πολύ- 

Ν ν »" ᾽ ᾽ » ν " Η »" ρους διαδέχεσθαι πρὸς τὸ ἔργον. τῶν δὲ πλατέων ὑκ ἔςιν 10 χρησταί ἐστι τῶν περὶ τὼς τέχνας, ὥσπερ ἐν τῇ χαλκεὺ- 
᾿ ὠμβλύτης, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τριβόμενοι λεαίνονται μόνον. τικῇ ἡ σφύρα καὶ ὁ ἄκμων, ὕτως καὶ τὸ πνεῦμα ἐν τοῖς 

3 ν ἢ » , -᾿ “ ΝῚ ᾽ 2 βοῇ ΄ ων 4 » Ν Ν ν » ἐξ ἀνώγκης δ᾽ ἐκπίπτεσιν, ὅτι τῶν μὲν ἐν πλατείᾳ τῇ σιω- φύσει συνεστῶσιν. ὅμοιον δ᾽ ἔοικε τὸ λέγειν τὼ αἴτια ἐξ 
γόνι καὶ ἰσγχυρῷ ὀστῷ αἱ ῥίζαι εἰσί, τῶν δὲ προσθίων ἐν ἀνώγκης κἀν εἴ τις διὰ τὸ μωχαίριον οἷοιτο τὸ ὕδωρ ἐξε- 
λεπτῷ, διὸ ἀσθενεῖς καὶ εὐκίνητοι. φύονται δὲ πάλιν, ὅτι ληλυθέναι μόνον τοῖς ὑδρωπιῶσιν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ ὑγιαύειν 

ἐν φυομένῳ ἔτι τῷ ὀστῷ ἡ ἐκβολὴ γίνεται καὶ ἔτι ὥρας 5 Ὁ ἔεκα τὸ μαχαίριον ἔτεμεν. 
σης γίνεσθαι ὀδόντας. τότε δὲ σημεῖον ὅτι καὶ οἱ πλατεῖς Περὶ μὲν ὧν ὀδόντων, διότι οἱ μὲν ἐκπίπτουσι καὶ γίνον- 
φύονται πολὺν χρόνον" οἷ γὰρ τελευταῖοι ἀνατέλλεσι περὶ ται πάλιν, οἱ δ᾽ ὅ, καὶ ὅλως διὰ τίν᾽ αἰτίαν γίνονται, εἶρη- 
τὸὼ εἴκοσιν ἔτη, ἐνίοις δ᾽ ἤδη καὶ γηρώσκυσι γεγένηνται οἱ ται. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὼ μόρια 
ἔσχατοι παντελῶς διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τροφὴν ἐν τῇ εὐρυ- παθημάτων, ὅσα γύεσθαι συμβαίνει μὴ ἔνια του ἀλλ᾽ 
χωρίᾳ τῷ ὀστῆ. τὸ δὲ πρόσθιον διὰ τὴν λεπτότητα, ταχὺ Ὁ ἐξ ἀνάγκης καὶ διὰ τὴν αἰτίαν τὴν κινητοκήν. 

1. ἱκεῖ μὴ] ἐκεῖθεν Ζ, δεῖ μὲν ΤΥ. Π 2. ἕν οπι ΤΊ, ἢ 3. πλείονα, Ζ. ᾿ 5. θᾶττον οἵὰ 7. [Π τὸς] τύτυς τὸς ῬῚ, ἢ 8. γοόμενοι] γ᾽ 
ὅσιοι Ζ, ν᾽ ἴποι μὶν δ. 1] τῷ μὲ] τῷ μὴ (8. τώτων τῷ Ζ. || 14. διὸ] διὸ καὶ Ζ ἢ ἀκύητοι Υ, ἢ 15. τῷ οαι Ζ. ἢ καὶ οι Ζ. ᾿[ 16. ὅτι] 

ἔςι δ. 18. δ᾽ ἤδη] δὲ δὲ . ἢ παντελῶς οἱ ἔσχατοι Υ,, 

8. ἀνάγει} ἃ λέγειν δ. ΠΠ εἰς ἀκέγκην οτὰ ῬΦΣ. ἢ 5. τὸ] τῶτο Υ΄. ἢ Ἴ. δ᾽ οπι Ζ. ἢ ὕλης Ῥ)Α͂Ζ. 1] 8. καὶ οἵα ΘΓ. Π τὰ] καὶ τὰ 
ῬΟΤΟΘ Ι εἰκὸς} ἴσως Ζ. ἃ 13. μόνοις 8. ἢ 16. ἡἕνεται 5. 7Ζ. ᾿ 17. εἴρηται, οπχὰ ΤΌ 1 18. τὰ οπκ δ. ἢ 19. ἔεκα δέ τν ῬΥΖ. || 20. 
διοὶ τὴν] διά τιν ῬΘΖ. 
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